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భారత రాష్్టరపతి 

 

ఆర్టికల్ -52 ప్రకారం భారతదేశానికి ర్ాష్రరటప్తి ఉంటారు. ఆయనే దశేంలో అతయున్నత వ్ుకిి. 
ఆర్టికల్-53 ప్రకారం.. ర్ాష్రరటప్తి ర్ాజ్ుంగ అధినేత, ప్రధాన్ కారునిర్ాాహక అధికార్ట, దేశ ప్రథమ 
పౌరుడు, సరా స ైనాుధ్ుక్షుడు. ఆర్టికల్ 53(1) ప్రకారం భారతదేశ కారునిరాహణ మొతిం 
ర్ాష్రరటప్తికే అప్పగటంచారు. ఆయన్కు సహాయప్డంేదుకు ఆర్టికల్ 74(1) ప్రకారం ప్రధాన్మంతిర 
నాయకతాంలో మంతిరమండలి ఉంట ంది. కాబటటి  ప్రధాన్మంతిరని వాసివ్ కారునిర్ాాహక 
అధిప్తిగా, ర్ాషి్రరప్తిని నామమాతరప్ు కారునిర్ాాహక అధిప్తిగా పేర్్కంటారు. 

 
 
  

అరహతలు: 
ర్ాషి్రరప్తి ప్దవికి పో టీ చసేే అభ్ుర్టి అరహతల గుర్టంచి ఆర్టికల్-58 తెలియజసేుి ంది. దనీి ప్రకారం.. 
 1. భారతీయ పౌరుడెై ఉండాలి. 
 2. 35 ఏళ్లు  నిండి ఉండాలి. 
 3. లోక సభ్ సభ్ుుడికి ఉండాలిిన్ అరహతలు ఉండాలి. 
 4. అభ్ుర్టి నామినషే్రన్ ప్తరా నిన 50 మంది ఎలకటి రల్ కాలేజ్ సభ్ుులు ప్రతిపాదించాలి. మర్్క 50 



మంది సభ్ుులు బలప్రచాలి. 
 5. నామినేష్రన్ ఫీజుగా రూ.15,000 చెలిుంచాలి. డపిాజిట్ తిర్టగట ర్ావాలంటట పో ల ై చెలిున్ ఓటులో 
కనీసం 1/6 వ్ంతయ ర్ావాలి. 
  
 
  

రాష్్టరపతి ఎన్నిక: 
ఆర్టికల్-54 ర్ాషి్రరప్తి ఎనినక గుర్టంచి తెలుప్ుతయంది. దనీి ప్రకారం ఎలకటి రల్ కాలేజ్.. న ైష్రపతిిక 
పరా తినిధ్ు ప్దధతి దాార్ా ర్ాష్రరటప్తిని ఎన్ునకుంట ంది. ఎలకటి రల్ కాలేజ్ లో ఎనినక ైన్ పారుమ ంట్ 
(ఉభ్యసభ్లు) సభ్ుులు, ఎనినక ైన్ అనిన ర్ాష్టాి ర ల, కేందరపాలిత పరా ంతాల విధాన్సభ్ సభ్ుులు 
ఉంటారు. కేందరపాలిత పరా ంత విధాన్సభ్ సభ్ుులకు 1992లో 70వ్ ర్ాజ్ుంగ సవ్రణ దాార్ా 
ఓట హకుక కలిపంచారు. ఎలకటి రల్ కాలేజ్ మొతిం సభ్ుులు 4,896, మొతిం ఓట ు  సుమారుగా 
11,00,000. వీర్టలో మొతిం పారుమ ంట్ సభ్ుులు 776, విధాన్సభ్ సభ్ుులు 4120. మొతిం 
ఓటులో పారుమ ంట్ సభ్ుులు సుమారుగా 5,50,000, విధాన్ సభ్ల సభ్ుులవి సుమారుగా 
5,50,000. 

ఆర్టికల్-55 ప్రకారం ఎలకటి రల్ కాలేజ్ సభ్ుుల ఓట  విలువ్న్ు ప్రతేుక ప్దధతి దాార్ా ల కికస్ాి రు. 
 

ర్ాష్రరటప్తి ఎనినకకు 1971 జనాభా ల కకలన్ు ఆధారంగా తీసుకుంట నానరు. ఉదా॥ఆంధ్రప్రదేశ లో 
అప్పటి జనాభా 4,36,24,000. దనీిన ఆధారంగా చేసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ MLA ఓట  విలువ్ ఈ 
విధ్ంగా ల కికస్ాి రు. 
ఆంధ్రప్రదేశ కు చెందిన్ MLA ఓట  విలువ్ 148. గర్టషి్రంగా ఉతిరప్రదేశ (208), తమిళ్నాడు 
(176), మహార్ాష్రరట (175) ఓట  విలువ్న్ు కలిగట ఉండగా, సికికం (7), అరుణాచల్ ప్రదేశ (8), 

నాగాలాండ్ (9) అతి తకుకవ్ ఓట  విలువ్న్ు కలిగునానయి. గమనిక: ఆంధ్రప్రదేశ, తెలంగాణ 
MLA ల ఓట  విలువ్ ఒకే రకంగా ఉంట ంది. 
  
 

ప ై సూతరం ద్వారా ఎంపీ ఓటు విలువ   



 
 

ప్రసుి తం ఒకటక ఎంపీ ఓట  విలువ్ 708. అందర్ట ఎంపీల ఓట  విలువ్ సమాన్ంగా ఉంట ంది. 
ర్ాష్రరటప్తి ఎనినకన్ు కేందర ఎనినకల సంఘం నిరాహసిుి ంది. ఎనినకల ర్టటర్టనంగ్ అధికార్టగా 
ఒకస్ార్ట లోక సభ్ స కరటర్ీ,  మర్్కస్ార్ట ర్ాజుసభ్ స కరటరీ్ కొన్స్ాగుతారు. 2012 ర్ాష్రరటప్తి 
ఎనినకకు ర్ాజుసభ్ స కరటర్ీ వివేక కుమార్ అగటనహో తిర ర్టటర్టనంగ్ అధికార్టగా కొన్స్ాగారు. ఇప్పట ి
వ్రకు 14 స్ారుు  ర్ాష్రరటప్తి ఎనినకలు జర్టగాయి. మొదటి ఎనినక 1952లో, 14వ్ ఎనినక 
2012లో జర్టగటంది. 
 
 
  

పదవీ కాలం 
 

ఆర్టికల్-56 ప్రకారం ర్ాష్రరటప్తి ప్దవీ కాలం ఐదేళ్లు . ఈ సమయంలో ర్ాష్రరటప్తిగా కొన్స్ాగేం దుకు 
ఇషి్రం లేకపో తే ర్ాజీనామా చేసి తప్ుపకటవ్ చుు. ర్ాజీనామా లేఖన్ు ఉప్ ర్ాష్రరటప్తికి సమర్టపం 
చాలి. ఉప్ర్ాష్రరటప్తి లేన్టుయితే ఒక ప్రతిని సుపీరం కటరుి  ప్రధాన్ నాుయమూర్టికి, మర్ో ప్రతిని 
ప్రధాన్మంతిరకి అందించాలి. ఆర్టికల్-57 ప్రకారం ఒక వ్ుకిి ర్ాష్రరటప్తి ప్దవికి ఎనినస్ార్ లునా పో ట ీ
చేయొచుు. ర్ ండుస్ారుు  మాతరమే ప్దవి చేప్టాి లి అనే సంప్రదాయం మొదటి ర్ాష్రరటప్తి 
ర్ాజేందరప్రస్ాద్ దాార్ా మొదల ైంద.ి ర్ాష్రరటప్తిగా ఎకుకవ్ కాలం ర్ాజేందరప్రస్ాద్, తకుకవ్ కాలం 
జ్కీర్ హుసేిన్ కొన్స్ాగారు. 
 
  

జీతభత్వాలు 
 

ఆర్టికల్-59 ర్ాష్రరటప్తి జీతభ్తాుల గుర్టంచి తెలుప్ుతయంది. జీతభ్తాులన్ు పారుమ ంట్ 
నిరణయిసుి ంది. వాటనిి కేందర సంఘటిత నిధి న్ుంచి చెలిుస్ాి రు. ప్రసుి త జీతం న లకు 
రూ.1,50,000. ప న్షన్ ఏడాదికి రూ. 9,00,000. ఉచిత నివాసం, ఇతర స్ౌకర్ాులు ఉంటాయి. 
ఢిల్లు, హ ైదర్ాబాద్ లలో ర్ాష్రరటప్తికి నివాస గృహాలునానయి. సిమాు లో వేసవి విడిది ఉంది. 



జీతభ్తాులకు ఆదాయప్న్ున న్ుంచి మిన్హాయింప్ు ఉంట ంది. ఈ స్ౌకర్ాులన్ు ఎటిి  
ప్ర్టసిితయలోు న్ూ తగటగంచే అవ్కాశం లేదు. 
 
 
  

పరమాణ స్ీాకారం 
 

ప్దవీ ప్రమాణ సీాకారం గుర్టంచి ఆర్టికల్ 60 వివ్ర్టసుి ంది. సుపీరంకటరుి  ప్రధాన్ నాుయమూర్టి 
ర్ాష్రరటప్తితో ప్రమాణ సీా కారం చయేిస్ాి రు. ఆయన్ లేన్టుయితే సనీియర్ నాుయమూర్టి 
ప్రమాణసీా కార కారుకరమానిన నిరాహసి్ాి రు. ఉప్ర్ాష్రరటప్తి తాతాకలిక ర్ాష్రరటప్తి ప్దవి చేప్టాి లనాన 
ఇదే ప్దధతిని అన్ుసర్టస్ాి రు. 
  
 
  

త్ొలగ ంపు - మహాభియోగ తీరాానం 
 

తొలగటంప్ు గుర్టంచి ఆర్టికల్- 61 తెలుప్ుతయంద.ి ర్ాష్రరటప్తిని మహాభియోగ తీర్ాాన్ం దాార్ా 
పారుమ ంట్ తొలగటసుి ంది. ఈ తీర్ాానానిన ఉభ్య సభ్లోు  ఏ సభ్లోన నైా 1/4 వ్ంతయ మంద ి
సభ్ుుల మదదతయతో 14 ర్ోజుల ముందు సభాధ్ుక్షుడికి నోటీస్ అందించి ప్రవేశప టాి లి. ఆ తర్ాాత 
తీర్ాాన్ం చరుకు వ్సుి ంది. చరు తర్ాాత తీర్ాాన్ం 2/3 మ జ్ర్టటీతో ఆమోదం ప ందతిే ర్ ండో  
సభ్కు వ ళ్లి ంది. ర్ ండో  సభ్ కూడా 2/3 వ్ంతయ మ జ్ర్టటీతో తీర్ాానానిన ఆమోదిసేి  ర్ాష్రరటప్తి ప్దవి 
కటలోపతాడు. ఒక సభ్ ఆమోదించి మర్ో సభ్ వ్ుతిర్ేకిసేి  తీర్ాాన్ం వీగటపో యిన్ట ి  భావిస్ాి రు. 
తీర్ాాన్ంప ై ఓటింగ్ జర్టపిన్ప్ుపడు ర్ాష్రరటప్తి నామినేట్ చేసని్ 14 మంది పారుమ ంట్ సభ్ుులకు 
కూడా ఓట  హకుక ఉంట ంది. 1970లో వి.వి. గటర్టకి నోటసీ్ జ్ర్ీ చేసి తర్ాాత 
విరమించుకునానరు. ఇప్పటి వ్రకు ఈ తీర్ాానానికి ఎవ్రూ గుర్టకాలేదు. ఆర్టికల్- 62 ప్రకారం 
ఏదెైనా కారణం వ్లు  ర్ాష్రరటప్తి ప్దవి ఖాళీ అయిత ేఆరు న లలోు ప్ు కొతి ర్ాష్రరటప్తిని ఎన్ునకటవాలి. 
ప్దవీ కాలం ముగటయడానికి 15 ర్ోజుల ముందు న్ుంచి న్ూతన్ ర్ాష్రరటప్తి ఎనినక ప్రకిరయన్ు 
పరా రంభించాలి. 



 
  

ఎన్నిక వివాద్వలు 
 

ఎనినక వివాదాల గుర్టంచి ఆర్టికల్- 71 తలెుప్ుతయంది. ఈ వివాదాలన్ు ప్ర్టష్రకర్టంచే అధకిారం 
సుపీరంకటరుి కు ఉంది. ఓడపిో యిన్ అభ్ుర్టి లేదా ఎలకటి రల్ కాలేజ్ సభ్ుులోు  20 మంది సభ్ుులతో 
సుపీరంకటరుి లో పిటీష్రన్ వేయొచుు. ఇలాంటి పటిీష్రన్ న్ు ఎనినక జర్టగటన్ 30 ర్ోజులోు ప్ు దాఖలు 
చేయాలి. ఎనినక వివాదంప ై కటరుి కు సాయంగా హాజర్ ైన్ ర్ాష్రరటప్తి వి.వి. గటర్ట. 
 
  

భారత రాష్టరటపతుల జాబిత్వ 
 

1. బాబూ రాజ ందర పరసాద్  (1950-62) 

 

బిహార్ కు చెందిన్ ఈయన్ అతుధిక కాలం ర్ాష్రరటప్తిగా ప్నిచేశారు. ర్ ండుస్ారుు  ర్ాష్రరటప్తిగా 
ఎనినక ైన్ ఏక ైక వ్ుకిి. సుపీరంకటరుి  సలహాన్ు ఎకుకవ్స్ారుు  (3స్ారుు ) కటర్టన్ ర్ాష్రరటప్తి. ఆయన్ 
చేతిలో ఓడపిో యిన్ వారు.. ప ర . క .ట.ి ష్టా, జసిిస్, ఎన్.ఎన్.దాస్. 1962లో భారతరతన 
లభించింది. 
  

2. సర ాపలి్ల రాధవకృష్టణన్ (1962-67) 

 

 సార్ాష్రరటం తమిళ్నాడు. ఈయన్ వివిధ్ యూనివ్ర్టిటలీకు వీసీగా ప్నిచేశారు. ర్ ండు 
యుదాధ లన్ు ఎదుర్్కన్న ఏక ైక ర్ాష్రరటప్తి. ట ంప్ులిన్ అవారుు  గ లిచిన్ మొదటి భారతీయుడు. 
ఈయన్ జన్ాదిన్మ నై్ స ప ింబర్ 5న్ు ఉపాధాుయ దినోతివ్ంగా జరుప్ుకుంటారు. 
 
 
 

3. జాకీర్ హుస్సేన్  (1967-69) 



 

ఉతిర్ ప్రదేశ కు చెందిన్ వ్ుకిి. ప్దవిలో కొన్స్ాగుతూ చనిపోయిన్ మొదటి ర్ాష్రరటప్తి. అతి 
తకుకవ్కాలం ర్ాష్రరటప్తిగా ప్ని చేశారు. ఈయన్కు 1963లో భారతరతన అవారుు  లభించింది. 
 
  

4. వి.వి.గ ర   (1969-74) 

 

ఆయన్ స్ ంత ర్ాష్రరటం ఒడశిా. సాతంతర అభ్ుర్టిగా పో టీచేసి ర్ాష్రరటప్తిగా ఎనినక నై్ వ్ుకిి. అతి తకుకవ్ 
మ జ్ర్టటతీో, ఓట  బదలాయింప్ు దాార్ా ర్ాష్రరటప్తిగా ఎనినకయాురు. ఎనినక వివాదంలో 
సాయంగా కటరుి కు హాజర్ ైన్ ర్ాష్రరటప్తి. కార్టా క నతేగా ఉండి ర్ాష్రరటప్తిగా ఎనినకయాురు. 
 
  

5. ఫకుు ద్దీన్ అలీ అహాద్ (1974-77) 

 

అస్ో ంకు చెందిన్వారు. ప్దవీకాలంలో చని పో యిన్ ర్ ండో , చివ్ర్ట ర్ాష్రరటప్తి. అతుధకింగా 
ఆర్టున న్ుిలన్ు జ్ర్ీ చసేిన్ ర్ాష్రరటప్తి. అతువ్సర  సమయంలో కీలుబొ మా ర్ాష్రరటప్తిగా పేరు 
గడించారు. 
  

6. నీలం సంజీవరడె్డి   (1977-82) 

 

ఆంధ్రప్రదేశ కు చెందిన్వారు. ర్ాష్రరటప్తిగా ఏకగీరవ్ంగా ఎనినక ైన్ ఏక ైక వ్ుకిి. అతి చిన్న వ్యసుిలో 
ర్ాష్రరటప్తి ప్దవిని చేప్టాి రు. ముఖుమంతిరగా, లోక సభ్ సీపకర్ గా, కేందరమంతిరగా ప్నిచేసని్ 
అన్ంతరం ర్ాష్రరటప్తిగా ఎనినకయాురు. 
 
  

7. జాా నీ జెైల స్ ంగ్ (1982-87) 

 

ఆయన్ ర్ాష్రరటం ప్ంజ్బ్. బలహీన్ వ్ర్ాగ ల న్ుంచి ఎనినక ైన్ మొదటి ర్ాష్రరటప్తి. పాక ట్ వీటో 



అధికార్ానిన ఉప్యోగటంచుకున్న ఏక ైక ర్ాష్రరటప్తి. ఈయన్ కాలంలోనే అమృత సర్ సారణ 
దేవాలయంలో ‘ఆప్రే్ష్రన్ బూు స్ాి ర్’ నిరాహించారు. 
 
  

8. ఆర్.వ ంకటార మన్ (1987-92) 

 

తమిళ్నాడుకు చెందని్వారు. ఎకుకవ్ మంది ప్రధాన్మంతయర లతో ప్దవీ ప్రమాణం చయేించిన్ 
ర్ాష్రరటప్తి. సంకీరణ ప్రభ్ుతాాల ఏర్ాపట కు ప్ునాదులు వేసని్వారు. 
  

9. డ్వ॥శంకర్ దయాళ్ శరా (1992-97) 

 

మధ్ుప్రదేశ కు చెందని్వారు. ముఖుమంతిరగా, గవ్రనర్ గా ప్నిచేసి ర్ాష్రరటప్తి ప్దవిక ి
ఎనినకయాురు. 
  

10. కె.ఆర్. నవరాయణన్ (1997-2002) 

 

కేరళ్కు చెందని్ వ్ుకిి. ఏక ైక దళిత ర్ాష్రరటప్తి. 
  
 

11. డ్వ॥ఎ.ప .జ.ెఅబదీ ల కలాం (2002-2007) 

 

ఈయన్ స్ ంత ర్ాష్రరటం తమిళ్నాడు. ర్ాజకయీ నపే్థుం లేకుండా ర్ాష్రరటప్తి అయిన్ ఏక ైక వ్ుకిి. 
భారత కి్షప్ణుల పితామహుడిగా ప్రసిదిధ  చెందారు. ఈయన్ రచించిన్ ప్ుసికం ‘వింగ్ి ఆఫ్ ఫ ైర్’. 
కలాం జన్ాదిన్మ నై్ అకటి బర్ 15న్ు యూఎన్ వో  ‘ప్రప్ంచ విదాుర్టి దినోతివ్ం’గా ప్రకటించింది. 
  

12. పరతిభా ద్ేవిస్ ంగ్ పాటిల  (2007-12) 

 

స్ ంత ర్ాష్రరటం మహార్ాష్రరట. ఏక ైక మహిళా ర్ాష్రరటప్తి. గవ్రనర్ గా, ర్ాజుసభ్ డిప్యుటీ చెైర్ ప్రిన్ గా 



ప్నిచసేి ర్ాష్రరటప్తి అయాురు. బిరటన్ ర్ాణి ఆహాాన్ం అందుకున్న ఏక ైక ర్ాష్రరటప్తి. వ్ుకిిగత 
ఖరుులకు ప్రజ్ధ్నానిన ఎకుకవ్గా ఖరుుప టిిన్ ర్ాష్రరటప్తి. 
 
  

13. పరణబ్ మదఖరజీ  (2012 న ంచి 2017 వరకు) 
 

స్ ంత ర్ాష్రరటం ప్శ్చుమ బ ంగాల్. కేందర ప్ర్టశరమల, వాణిజు, విదేశాంగ, రక్షణ, ఆర్టిక మంతిరగా, 
ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్ుక్షునిగా ప్నిచేసి ర్ాష్రరటప్తిగా ఎనినకయాురు. 
  

14. రామ్ నవథ్ కోవింద్ (2017 న ంచి) 
ఉతిరప్రదేశ న్ుండి భారతదేశానికి ర్ాషి్రరప్తిగా ప్నిచేసిన్ మొదటి వ్ుకిి. ఆయన్ అధ్ుక్ష ప్దవికి 
ముందు, అతన్ు 2015 న్ుండి 2017 వ్రకు బీహార్ 26వ్ గవ్రనర్ గా ప్నిచేశాడు, 1994 న్ుండి 
2006 వ్రకు పారుమ ంట , ర్ాజుసభ్ సభ్ుుడిగా ప్నిచేశాడు. ర్ాజకీయాలోు కి ర్ాకముందు, అతన్ు 
16 సంవ్తిర్ాలు నాుయవాదిగా పరా కీిస్ చేశాడు.  
 


