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క ేంద్ర ప్రభుత్వేం – నిర్మాణేం, అధికమర్మలు 

 
 

ర్మష్్టరప్తి తొలగ ేంప్ు విధానేం– మహాభియోగ తీర్మానేం 

• ప్రకరణ 61(1)లో రాష్్టరప్తిని తొలగ ించే ప్రక్రయిను పేరకొన్నారు. దీనిన్ే మహాభియోగ 
తీరాానిం అింటారు. ఇది ఒక పాకి్షక న్నాయ ప్రక్రయి. ఈ ప్ద్ధతిని అమెర క్ా రాజ్ాింగిం 
నుిండి గిహ ించనరు.  

• ‘రాజ్ాింగ అతికిమణ ’ అన్ే ఏక్ ైక క్ారణిం వలల  రాష్్టరప్తిని తొలగ ించవచుు. మహాభియోగ 
తీరాాన ప్రక్రయిను పారలమెింటు ఉభయసభలోల  ఏ సభలోన్ ైన్న ప్రవేశపెట్వచుు. 
అింద్ుక్ోసిం ఏ సభలో ప్రవేశపెడుతున్నారో ఆ సభలోని మొతతిం సభయాలలో 1/4వింతు 
సభయాలు సింతక్ాలు చసే,ి 14రోజుల మయింద్సుత  న్ోటీసును సింబింధిత సభకు, రాష్్టరప్తిక్ర 
ఇవాాలి. ఆ తరువాత తీరాానిం ప్రవేశపటెట్న సభలో తొలగ ించే విష్టయింలో చరు 
జరుగయతుింది. చరు తరువాత ఆ సభలోని మొతతిం సభయాలలో(ఖాళీ స్ాా న్నలతో సహా)2/3 



వింతు సభయాలు ఆ అభియోగానిా ఆమోదసిేత ,మహాభియోగ ప్రక్రయిలో మొద్టటద్శ 
ప్ూరతవుతుింది.  

• తరువాత మహాభియోగ తీరాానిం ఇింక్ో సభకు ప్ింప్డిం జరుగయతుింది. ఈ ద్శలో ర ిండవ 
సభ సాయింగాక్ానీ లేదన కమిటీ దనారా గానీ,రాష్్టరప్తి పెైన పేరకొనా అభియోగాలపెై 
విచనరణ జరుప్ుతుింది. ఈ సమయింలో రాష్్టరప్తి సాయింగా క్ానీ, న్నాయవాది 
దనారాగానీ తన వాద్న వినిపిించవచుు. ర ిండో  సభ కూడన మొతతిం సభయాలలో 2/3 వ 
వింతు మెజ్ర టీతో మహాభియోగ తీరాాన్ననిా ఆమోదిసేత , ఆమోదిించిన రోజు నుిండి 
రాష్్టరప్తిని తొలగ ించినటుల  ప్రకటటస్ాత రు. 

• మహాభియోగ తీరాానిం దనారా ఇింతవరకు ఏ రాష్్టరప్తిని కూడన తొలగ ించలేద్ు. ఐతే 
1971లో ఆ న్నటట రాష్్టరప్తి వి.వి.గ ర పెై మహాభియోగ తీరాానిం న్ోటీస  ఇచనురు. దననిని 
తరాాత ఉప్సింహర ించుకున్నారు. 

మహాభియోగ తీర్మానేం– కొనిి లోపమలు 

• రాష్్టరప్తి మీద్ అభియోగాలు విచనరణ ద్శలో ఉనాప్ుుడు ఆ సమయింలో రాష్్టరప్తి తన 
ప్ద్విలో క్ొనస్ాగవచుు. 

• రాజ్ాింగ అతికిమణ అన్ ేవాక్ాానిక్ర సర  అయిన అరాధ నిా రాజ్ాింగింలో పేరకొనలేద్ు. 
• రాష్్టరప్తి ఎనిాకలోల  పాలగొ నని న్నమిన్ేటడె  సభయాలు కూడన తొలగ ింప్ు ప్రక్రయిలో 

పాలగొ నవచుు. 
• రాష్్టరప్తి ఎనిాకలోల  పాలగొ న్ే రాష్్టర విధనన సభ సభయాలకు తొలగ ింప్ు ప్రక్రయిలో పాలగొ న్ే 

అవక్ాశిం లేద్ు. 
• మహాభియోగ తీరాానిం దనారా తొలగ ించిన రాష్్టరప్తి తిర గ  పో టీచసేే విష్టయింపెై సుష్్టత 

లేద్ు.  
• విధననసభ సభయాలు రాష్్టరటప్తి తొలగ ింప్ులో పాలగొ నరు. దనీిక్ర క్ారణిం తొలగ ింప్ు 

విష్టయింలో పరా ింతీయ, సింకుచిత రాజక్యీాలకు అస్ాొరిం లేకుిండన చూడడిం. 



ర్మష్్టరప్తి ప్ద్వి – ష్టరత్ులు 
ప్రకరణ 59ప్రక్ారిం ఈ క్రింది ష్టరతులు వర తస్ాత యి.  

• పారలమెింటు లేదన రాష్్టర శాసన సభలో సభయాడ ై ఉిండరాద్ు. ఒకవేళ ఉింటే, ఎనిాక్ ైన 
రోజునుించి ఆ సభాతాిం రద్ుు  అవుతుింది. 

• ఆదనయిం వచేు లాభదనయక ప్ద్వులలో ఉిండరాద్ు. 
• రాష్్టరప్తి జీత భతనాలు, పెనషన  ఇతర స్ౌకరాాలకు సింబింధిించి పారలమెింటు ఒక చట్ిం 

దనారా నిరణయిసుత ింది. 

ర్మష్్టరప్తి  జీత్ భతాాలు 

• ప్రకరణ 59 ప్రక్ారిం, రాష్్టరప్తి జీతభతనాలను పారలమెింటు నిరణయిసుత ింది. వీటటని క్ ింద్ర 
ప్రభయతా సింఘటటత నిధి నుిండి చ లిలస్ాత రు. వీటటని ఎటట్  ప్ర సిాతులలోను తగ ొించడననిక్ర 
వీలులేద్ు. 

    ఎ)ప్రసుత తిం రాష్్టరప్తిక్ర వేతనిం న్ లకు రూ.5,00,000 (గతింలో 1,50,000 ఉిండేది) 
    బి) ఉచిత నివాసిం 
    సి) ప్ద్వీ విరమణ తరాాత పెనషన  స్ౌకరాిం 
    డి) ఇతర స్ౌకరాాలు కూడన ఉింటాయి. 
    అలాగ  రాష్్టరప్తిక్ర క్ొనిా ప్రతేాక స్ౌకరాాలు కూడన ఉింటాయి.  

భారతదేశింలోను, విదేశాలలోను ప్రాటటించినప్ుుడు రాజా గౌరవానిా ప ింద్ుతనరు. అలాగ  
ప్రకరణ 361 ప్రక్ారిం, రాష్్టరప్తి ఏ న్నాయస్ాా న్ననిక్ ీజవాబయదనర  క్ాడు. ఇతని ప్ద్వీక్ాలింలోని 
చరాలకు ఏ న్నాయస్ాా నింలోను దనవా వయేరాద్ు. రాష్్టరప్తిక్ర సమిాల లో వసేవి విడిది, 
సిక్రిందనర బాద లోని బొ లాల రింలో శీతనక్ాల విడిది ఉన్నాయి. 

 

ర్మష్్టరప్తి అధికమర్మలు – విధులు 



రాష్్టరప్తి భారత గణతింతర రాజ్ాధిన్ేత, దేశ మొద్టట పౌరుడు. 53వ ప్రకరణ ప్రక్ారిం, క్ ింద్ర 
క్ారానిరాహణనధిక్ారిం రాష్్టరప్తిక్ర ఉింటుింద.ి అతడు ఈ అధిక్ారాలను రాజ్ాింగిం ప్రక్ారిం 
సాయింగా క్ానీ, తన క్రింది అధిక్ారుల దనారా క్ానీ నిరాహ స్ాత రు. రాష్్టరప్తి నిరాహ ించే సమసత  
అధిక్ారాలు క్ారానిరాాహణనధిక్ారిం అన్ే భావనలోన్ే ఉింటాయని జ .సి. జోహార  పేరకొన్నారు. 
అింటే స్ాధనరణింగా చర ుించే వివిధ అధిక్ారాల ైన క్ారానిరాాహక, శాసన, ఆర ాక, 

న్నాయాధిక్ారాలు క్ారానిరాహణనధిక్ారిం అన్ే భావనలోన్ే ఉింటాయని పేరకొనవచుు. 
రాజ్ాింగింలో ఎకొడన రాష్్టరప్తి అధిక్ారాలను వివిధ రక్ాలుగా వరగొకర ించడిం జరగలేద్ు. క్ాని 
స్ౌలభాిం క్ోసిం రాష్్టరప్తి అధిక్ారాలను ఈ క్రిింది విధింగా విభజించవచుు. 
1. స్ాధనరణ అధిక్ారాలు – విధులు 
2. అస్ాధనరణ అధిక్ారాలు 

సమధారణ అధికమర్మలు 
స్ాధనరణ సమయాలోల  రాష్్టరప్తి నిరాహ ించే విధులను స్ాధనరణ అధిక్ారాలని అనవచుు. వీటటని 
ఈ క్రింది విధింగా వివర ించవచుు. 

కమరానిరవహణాధికమర్మలు 
రాష్్టరప్తి భారత గణతింతనర నిక్ర ప్రధనన క్ారానిరాహణనధిప్తి. ప్రకరణ 74(1) ప్రక్ారిం, ప్రధననమింతిర 
అధాక్షతనగల క్ ింద్రమింతిర మిండలి సలహా, సహాయాలతో రాష్్టరప్తి తన విధులను నిరాహ స్ాత రు. 
తన క్రిింది అధిక్ారుల దనారా రాజ్ాింగిం ప్రక్ారిం అధిక్ార నిరాహణ చయేాలని 53వ ప్రకరణ 
త లుప్ుతుింది. 
ప్రకరణ 77 ప్రక్ారిం, క్ారానిరాహణనధిక్ారాలు రాష్్టరప్తి పేరు మీదే ప్రకటటించనలి. రాష్్టరప్తి ఈ క్ారా 
నిరాహణనధిక్ారిం నిరాహ ించడననిక్ర అన్ేక నియామక్ాలు చేస్ాత డు. రాజ్ాింగ సూతనర ల ప్రక్ారిం 
వార ని తొలగ స్ాత డు. క్ారానిరాహణనధిక్ారాలను క్రింది విధింగా పేరకొనవచుు. 

• మింతిరమిండలి నియామకిం ప్రకరణ (75) 

• ప్రధననమింతిర నియామకిం ప్రకరణ 75(1) 



• అటారగా జనరల  నియామకిం ప్రకరణ 76(1) 

• సుప్రిం క్ోరు్  ప్రధనన న్నాయమూర త, ఇతర న్నాయమూరుత ల నియామకిం ప్రకరణ (124) 

• రాష్్టర గవరారల నియామకిం ప్రకరణ (155) 

• కింపో్ ర లర  మర యయ ఆడటిర  జనరల  నియామకిం ప్రకరణ (148) 

• రాష్్టర హ ైక్ోరు్  ప్రధనన న్నాయమూర త, ఇతర న్నాయమూరుత ల నియామకిం ప్రకరణ (217) 

• క్ ింద్రపాలిత పరా ింతనలకు ల ఫ్ి్న్ ింట  గవరార లను మర యయ ప్ర పాలకులను నియమిస్ాత రు 
మర యయ న్ేరుగా ప్ర పాలిస్ాత రు ప్రకరణ(239) 

• క్ ింద్రపాలిత పరా ింతనల ైన ఢిల్లల, ప్ుద్ుచుేర  మయఖామింతుర లను, మింతిరమిండలిని 
నియమిస్ాత రు  

• అింతరాి ష్్టర మిండలిని ఏరాుటు చేస్ాత రు ప్రకరణ (263) 

• ఆర ాక సింఘానిా నియమిస్ాత రు ప్రకరణ (280) 

• యూనియన  ప్బిల క  సరగాస  కమిష్టన  అధాక్షుడు, సభయాల నియామకిం ప్రకరణ (316) 

• ప్రధనన ఎనిాకల కమీష్టనర, ఎలక్షన  కమిష్టన  సభయాల నియామకిం ప్రకరణ (324(2)) 

• షెడూాలడ   కులాల జ్తీయ కమిష్టన  అధాక్షుడు, సభయాల నియామకిం ప్రకరణ (338) 

• షెడూాలడ   త గల జ్తీయ కమిష్టన  అధాక్షుడు, సభయాల నియామకిం ప్రకరణ (338ఎ)  
• ప్రకరణ 78 ప్రక్ారిం, క్ ింద్ర మింతిరమిండలి తీసుకునా నిరణయాల సమాచనరానిా 

త లుసుకున్ే హకుొ రాష్్టరప్తిక్ర ఉింది. 
• ఏద ైన్న పరా ింతననిా షడెూాలు పాింతింగా ప్రకటటించవచుు 

శమసనాధికమర్మలు–విధులు 
ప్రకరణ 79 ప్రక్ారిం, రాష్్టరప్తి పారలమెింటులో అింతరాాగిం. రాష్్టరప్తి పారలమిెంటులో ఏ సభలోను 
సభయాడు క్ాద్ు. అయిన్న అతనిక్ర ఈ క్రిింది శాసన్నధిక్ారాలున్నాయి. 

• పారలమెింటు ఉభయసభలను సమావేశప్రచటిం – ప్రకరణ 85(1) 

• ఏ సభా సమావేశానిా అయిన్న సమాప్నిం చయేడిం – ప్రకరణ 85(2) 



• పారలమెింటు ఉభయ సభల మధా ప్రతిష్్టింభన ఏరుడితే దనీిని ప్ర ష్టొర ించడననిక్ర ఉమాడి 
సమావేశానిా ఏరాుటు చేయడిం–ప్రకరణ 108 

• లోక సభకు ఇద్ురు ఆింగోల  ఇిండయినలను న్నమిన్ేట  చేయడిం – ప్రకరణ 331 (ప్రసుత తిం వీర  
న్నమిన్షే్టన  రద్ుయిింది) 

• రాజాసభకు 12 మింది వివిధ రింగాల నిష్ాణ తులను న్నమిన్ేట  చయేడిం – ప్రకరణ 80(3) 

• పారలమెింటు సభయాల అనరహతలను నిరణయిించడిం – ప్రకరణ 103 

• పారలమెింటు సభలను విడిగాగాని, సింయయకత సమావేశింలో ఉనాప్ుుడుగాని 
ప్రసింగ ించడిం–ప్రకరణ 87 

• పారలమెింటు సమావేశింలో లేనప్ుుడు ఆర డన్ నస లు జ్రగచయేడిం – ప్రకరణ 123 

• లోక సభలో ఆర ాక బిలుల లను రాష్్టరప్తి అనుమతితోన్ే ప్రవేశపెడతనరు – ప్రకరణ 117 

• కింపో్ ర లర  అిండ  ఆడిటర  జనరల, యూనియన  ప్బిల క  సరగాస  కమీష్టన  , ఆర ధక సింఘిం 
నివేదికలను పారలమెింటు ప్ర శీలనకు ప్ింప్డిం – ప్రకరణ (151(1), 323(1), 281) 

• లోక సభ, రాజాసభ సమావేశాలు నిరాహ ించడననిక్ర సభాధాక్షుడు లేనప్ుుడు తనతనొలిక 
సభాధాక్షులను నియమిించడిం – ప్రకరణ (95(1), 91(1) 

• పారలమెింటు ఆమోదిించిన బిలుల లను చటా్ లుగా క్ావడననిక్ర ఆమోద్ిం త లప్డిం – ప్రకరణ 
111 

• రాష్్టర గవరార  తనకు ప్ింపిించిన రాష్్టర బిలుల లను ఆమోదిించడిం లేదన తిరసొర ించడిం – 
ప్రకరణ 201 

• రాజ్ాింగ సవరణ బిలుల లకు ఆమోద్ మయద్రవయేడిం – ప్రకరణ 368 

ర్మష్్టరప్తి ముేంద్సుు  అనుమతితో ప్రవశేపెట్ట్  బిలుు లు 

• ప్రకరణ 3: రాష్ా్ ర ల ప్ునర వావస్ాకరణ అింశాలు 
• ప్రకరణ 109: ద్రవా బిలుల కు సింబింధిించిన అింశాలు 
• ప్రకరణ 112: బడ ెట  ను రాష్్టరప్తి అనుమతితో ప్రవేశపెటా్ లి. 
• ప్రకరణ 117: మొద్టట రకిం ఆర ాక బిలుల లోని అింశాలు. 



• ప్రకరణ 266: రాష్్టరప్తి అనుమతితోన్ే క్ ింద్ర సింఘటటత నిధి నుిండి ఖరుు చేయాలి. 
• ప్రకరణ 274: రాష్్టర ఆర ాక ప్రయోజన్నలు ఇమిడి ఉనా ప్నుాలు 
• ప్రకరణ 304: అింతరాి ష్్టర వాాపారిం, వాణిజాిం ఇమిడి ఉనా అింశాలు. 
• ప్రకరణ 349: సుప్రింక్ోర్, హ ైక్ోరు్ లలో ఉప్యోగ ించే భాష్టలకు సింబింధిించిన అింశాలు. 

ర్మష్్టరప్తి – ఆర్ ినెన్స  జార్ ీచేసే అధికమరేం (అత్ావసర ఆదేశేం) 
రాష్్టరప్తిక్ర గల ఆర డన్ నస  జ్రగచేసే అధిక్ారమయ శాసన అధిక్ారాలలో అింతరాాగిం. ప్రప్ించింలో ఏ 
అధాక్షునిక్ీ ఇలాింటట అధకి్ారిం లేద్ు. ఆర డన్ నస  జ్రగ చేసే అింశానిా 1935 చట్ిం నుిండి 
గిహ ించనరు. ప్రకరణ 123 ప్రక్ారిం, పారలమెింటు ఉభయ సభలు సమావేశింలో లేనప్ుుడు 
అతావసరింగా చట్ిం చయేాలిసన ప్ర సిాతి ఉింద్ని భావిసేత , రాష్్టరప్తి ఆర డన్ నుస రూప్ింలో చటా్ లు 
చేస్ాత రు.  
ప్రధననమింతిర, మింతిరమిండలి సలహామేరక్  ఆర డన్ నుసను జ్రగచేస్ాత రు. ఆ విధింగా జ్రగచసేిన 
ఆర డన్ నుసను పారలమెింటు తిర గ  సమావేశమయిన తరువాత ఆరు వారాల లోప్ల ఆమోదిించనలి. 
పారలమెింటు ఆమోదిించిన తరువాత ఆర డన్ నుస స్ాధనరణ చట్ిం అవుతుింద.ి లేద్ింటే 
రద్ువుతుింది. రాష్్టరప్తి మరకక ఆదేశిం దనారా ఆర డన్ నుసను ఎప్ుుడ ైన్న రద్ుు  చయేవచుు. 
ఆర డన్ నస  రాజ్ాింగబద్ధతను సుప్రింక్ోరు్  లేదన హ కై్ోరు్ లో ప్రశ్ాించవచుు. 
రాష్్టరప్తిక్ర ఉనా ఆర డన్ నుస జ్రగచేసే అధిక్ారిం పారలమెింటు శాసన్నధిక్ారింతో సమానింగా 
ఉింటుింది. అనగా పారలమెింటు ఏ జ్బితనలో చటా్ లు చేసుత ిందో  ఆ అనిా జ్బితనలలోను రాష్్టరప్తి 
ఆర డన్ నుస జ్రగచయేవచుు. పారలమెింటుకు ఉనా ప్ర మితులు ఆర డన్ నస లకు కూడన వర తస్ాత యి. 
అయితే అది పారలమెింటు శాసన్నధిక్ారమయనకు ప్రతనామాాయిం, సమాింతరమయ క్ాద్ు. 
సహసింబింధ అధిక్ారమే.  

• ఒక సభ సమావేశింలో ఉిండి మరకక సభ సమావేశింలో లేనప్ుుడు కూడన ఆర డన్ నుస జ్రగ 
చేయవచుు. అలాగ  ఒక సభలో ఆమోద్ిం ప ింది∙మరో సభలో ప్ర గణనలో ఉనా బిలుల  
పెైన కూడన ఆర డన్ నుస జ్రగ చేయవచుు. ద్రవా బిలుల  విష్టయింలో కూడన ఆర డన్ నుసలు జ్రగ 



చేయవచుు. ప్రకరణ 356 ప్రక్ారిం రాష్్టరప్తి పాలన ఉిండి రాష్్టర శాసనసభ సుప్త  
చేతన్నవసా(తనతనొలిక రద్ుు )లో ఉనాప్ుుడు కూడన ఆర డన్ నుసలు జ్రగ చయేవచుు.  

• ఆర డన్ నస  దనారా క్ొతత  చటా్ లను రూప ిందిించవచుు. అమలులో ఉనా చటా్ లను రద్ుు  
చేయవచుు లేదన సవర ించవచుు. ఇది రాష్్టరప్తి విచక్షణ అధిక్ారిం క్ాద్ు మింతిరమిండలి 
సలహామేరక్  ఆర డన్ నస  జ్రగ చేస్ాత రు. క్ాని ఆర డన్ నస  దనారా రాజ్ాింగ సవరణ చయేడననిక్ర 
స్ాధాింక్ాద్ు.  

• ఒక ఆర డన్ నుస పారలమెింటు∙ఆమోద్ిం ప ింది కూడన గర ష్్టింగా ఏడు న్ లలు, ప్దహిేను 
రోజులు అమలులో ఉింటుింది. పారలమెింటు ఒక సమావేశానిక్ర, మరకక సమావేశానిక్ర 
మధా క్ాలమయ ఆరు న్ లలు, అలాగ  పారలమెింటు తిర గ  సమావేశమెనై తరువాత 
ఆరువారాలలోప్ు ఆమోదిించవచుు అన్ే నియమిం వలల , ఒకవేళ పారలమెింటు సమావేశిం 
మయగ సని తరువాత ఆర డన్ నుస జ్రగ చసేి, తిర గ  సమావేశమెైన తరువాత ఆరోవారిం చివర  
రోజున ఆమోదిించినటలయితే 6 న్ లలు  6 వారాలు, అింటే.. గర ష్్టింగా 7బీ న్ లలు 
అవుతుింద.ి అయితే ఆర డన్ నస కు కనిష్్ట క్ాలప్ర మితి లేద్ు. దనీిని రాష్్టరప్తి 
ఎప్ుుడయిన్న రద్ుు  చయేవచుు. 

• ఆరు వారాలు గడువు ల క్రొించేింద్ుకు ఒక ప్ద్ధతి ఉింది. ఉభయ సభలు వరేు వేరు 
తేదీలలో సమావేశమెైతే ఆలసాింగా సమావేశమెనై సభ తేదనీి ప్ర గణలోక్ర తీసుకుింటారు. 
ఉదన : రాజాసభ ఆ న్ లలో 4వ తేదీన, లోక సభ ఆ న్ లలో 6వ తదేీన సమావేశమెైతే 6వ 
తేదీని ప్ర గణలోక్ర తీసుకుింటారు.  లోక సభ నియమాల ప్రక్ారిం ఆర డన్ నస ను 
ఉప్సింహర సూత  ఆ స్ాా నింలో బిలుల  ప్రవేశపటెట్నప్ుుడు, ఆర డన్ నస  జ్రగ చయేడననిక్ర 
దనర తీసిన ప్ర సిాతులను ప్రభయతాిం సభకు త లియచేయాలిస ఉింటుింది. 

 


