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സംസ്ഥാന സർക്കാർ - എക്സിക്യൂട്ടീവ്,നിയമ സംവിധാനം  
 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
 

ഗവർണർ 

 സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഡി ജൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലവനാണ ്ഗവർണർ. അദ്ദേഹത്തിനറ്െ 

സ്ഥാനം ദ്ദക്ന്ദ്രത്തിറല രാഷ്്ന്ദ്രപതിയുറര സ്ഥാനത്തിന ്സമാനമാണ.് 

 ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത ്രാഷ്്ന്ദ്രപതിയാണ്. 

 ഒരു വയക്തി എന്ന നിലയിൽ ഏറതങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിനറ്െദ്ദയാ രദ്ദടാ 

അതിലധിക്ദ്ദമാ സംസ്ഥാനങ്ങളുറര ഗവർണൊയി നിയമിക്കറെരുക് 

o അവൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. 

o അയാൾക്ക ്35 വയസ്സ ്തിക്ഞ്ഞിരിക്കണം. 

 

 ലാഭക്രമായ ഒരു പദവിയും വഹിക്കാൻ പാരില്ല. 

 രാഷ്്ന്ദ്രപതിറയദ്ദൊറല, ഗവർണർക്കും നിരവധി ഇളവുക്ൾക്കും 

ന്ദ്പദ്ദതയക്ാവക്ാശങ്ങൾക്കും അർഹതയുട്. തനറ്െ ഔദ്ദദയാഗിക് ക്ാലയളവിൽ, 

തനറ്െ വയക്തിപരമായ ന്ദ്പവൃത്തിക്ളുമായി ബന്ധറെട്ട ്ദ്ദപാലും, ഏറതങ്കിലും 

ന്ദ്ക്ിമിനൽ നരപരിക്ളിൽ നിന്ന ്അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. 

 സതയന്ദ്പതിജ്ഞ - ബന്ധറെട്ട സംസ്ഥാന ഹഹദ്ദക്കാരതിയിറല ചീഫ ്ജസ്റ്റിസാണ,് 

അദ്ദേഹം ഹാജരായിറല്ലങ്കിൽ, ആ ന്ദ്പദ്ദതയക് ദ്ദക്ാരതിയിറല ഏറ്റവും മുതിർന്ന 

ജഡ്ജിയാണ്. 

 ഒരു ഗവർണർ തനറ്െ ഓഫീസിൽ ന്ദ്പദ്ദവശിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ച ്വർഷ്റത്ത 

ക്ാലാവധിയാണ.് രാഷ്്ന്ദ്രപതിയുറര ഇഷ്ടം വറര അദ്ദേഹം പദവിയിൽ തുരരുക്യും 

അദ്ദേഹം തന്റെ രാജി രാഷ്്ന്ദ്രപതിക്ക ്സമർെിക്കുക്യും റചയ്യുന്നു. 

 ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നരപരിക്ളും ഔപചാരിക്മായി 

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്ദപരിൽ നരക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ദ്ന്ത്ിറയയും മറ്റ ്മന്ദ്ന്ത്ിമാറരയും 

നിയമിക്കുന്നു. അവനറ്െ സുഖ്സമയത്ത ്അവർ സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നു. 

 അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡവദ്ദക്കറ്റ ്ജനെലിറന നിയമിക്കുക്യും 

അവനറ്െ ന്ദ്പതിഫലം നിശ്ചയിക്കുക്യും റചയ്യുന്നു. ഗവർണർ ന്ദ്പീതിറെരുത്തുന്ന 

സമയത്താണ ്അഡവദ്ദക്കറ്റ ്ജനെൽ പദവിയിലുള്ളത.് 

 അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന തിരറഞ്ഞരുെ ്ക്മ്മീഷ്ണറെ നിയമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 

സംസ്ഥാന തിരറഞ്ഞരുെ ്ക്മ്മീഷ്ണറെ ഒരു ഹഹദ്ദക്കാരതി ജഡ്ജി എന്ന നിലയിൽ 

സമാനമായ രീതിയിലും സമാനമായ ക്ാരണങ്ങളിലും മാന്ദ്തദ്ദമ നീക്കം റചയ്യാൻ 

ക്ഴിയൂ. 

 സംസ്ഥാന പബ്ലിക്് സർവീസ ്ക്മ്മീഷ്ൻ റചയർമാറനയും അംഗങ്ങറളയും അദ്ദേഹം 

നിയമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവറര രാഷ്്ന്ദ്രപതിക്ക ്മാന്ദ്തദ്ദമ നീക്കം റചയ്യാൻ 

ക്ഴിയൂ, ഒരു ഗവർണർക്ക ്ക്ഴിയില്ല. 

 സംസ്ഥാന നിയമസഭയുറര അവിഭാജയ ഘരക്മാണ ്ഗവർണർ. അദ്ദേഹത്തിന ്

സംസ്ഥാന നിയമസഭ വിളിക്കുക്ദ്ദയാ റന്ദ്പാദ്ദൊഗ ്റചയ്യുക്ദ്ദയാ സംസ്ഥാന നിയമസഭ 

പിരിച്ചുവിരുക്ദ്ദയാ റചയ്യാം. 

 സംസ്ഥാന റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിലിറല അംഗങ്ങളുറര ആെിറലാന്ന ്ദ്ദപറര 

അദ്ദേഹം ദ്ദനാമിദ്ദനറ്റ് റചയ്യുന്നു. 

 ആംദ്ദലാ-ഇന്ത്യൻ ക്മ്മയൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന ്അദ്ദേഹത്തിന ്ഒരു അംഗറത്ത സംസ്ഥാന 

നിയമസഭയിദ്ദലക്ക ്നാമനിർദ്ദേശം റചയ്യാം. 
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 ഗവർണർക്ക ്ബില്ലുക്ളുറര സമ്മതം തരഞ്ഞുവയ്ക്കാനും ബില്ലുക്ൾ 

പുനഃപരിദ്ദശാധിക്കാൻ (മണി ബില്ലുക്ളറല്ലങ്കിൽ) തിരിറക് നൽക്ാനും 

രാഷ്്ന്ദ്രപതിയുറര പരിഗണനയ്ക്കായി ബില്ലുക്ൾ െിസർവ ്റചയ്യാനും ക്ഴിയും. 

(രാഷ്്ന്ദ്രപതിയുറര പരിഗണനയ്ക്കായി ഒരു മണി ബിൽ ദ്ദപാലും അദ്ദേഹത്തിന ്

െിസർവ ്റചയ്യാം). 

 നിയമസഭാ സദ്ദമ്മളനം നരക്കാത്ത സമയത്ത ്അദ്ദേഹത്തിന ്ഓർഡിനൻസ ്

പുെറെരുവിക്കാം. ഓർഡിനൻസുക്ൾ പുനഃസംഘരിെിച്ച ്ആൊഴ്ചയ്ക്കക്ം സംസ്ഥാന 

നിയമസഭ അംഗീക്രിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന ്എദ്ദൊൾ ദ്ദവണറമങ്കിലും ഒരു 

ഓർഡിനൻസ ്പിൻവലിക്കാനും ക്ഴിയും (ആർട്ടിക്കിൾ 213). 

 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻക്ൂർ ശുപാർശദ്ദയാറര മാന്ദ്തദ്ദമ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ മണി 

ബില്ലുക്ൾ അവതരിെിക്കാൻ ക്ഴിയൂ. 

 ഭരണക്ൂരത്തിനറ്െ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധിക്ാരം വിപുലീക്രിക്കുന്ന ഒരു ക്ാരയവുമായി 

ബന്ധറെട്ട ഏറതങ്കിലും നിയമത്തിറനതിരായ ഏറതങ്കിലും ക്ുറ്റക്ൃതയത്തിന ്

ശിക്ഷിക്കറെട്ട ഏറതാരു വയക്തിയുറരയും ശിക്ഷാവിധി സസ്റപൻഡ് റചയ്യാനും 

ഇളവ ്റചയ്യാനും ഇളവ് നൽക്ാനും ഇളവ് നൽക്ാനും ഇളവ ്നൽക്ാനും ഇളവ ്

നൽക്ാനും അദ്ദേഹത്തിന ്ക്ഴിയും (ആർട്ടിക്കിൾ 161). 

 ബന്ധറെട്ട സംസ്ഥാന ഹഹദ്ദക്കാരതിയിറല ജഡ്ജിമാറര നിയമിക്കുദ്ദപാൾ 

രാഷ്്ന്ദ്രപതി അദ്ദേഹദ്ദത്താര ്ക്ൂരിയാദ്ദലാചിക്കുന്നു. 

ഗവർണറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധടെട്ട പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ 

 153 - സംസ്ഥാനങ്ങളുറര ഗവർണർമാർ 

 154 - സംസ്ഥാനത്തിനറ്െ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധിക്ാരം 

 155 - ഗവർണെുറര നിയമനം 

 156 - ഗവർണെുറര ക്ാലാവധി 

 157 - ഗവർണൊയി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദയാഗയതക്ൾ 

 158 - ഗവർണെുറര ഓഫീസിനറ്െ വയവസ്ഥക്ൾ 

 159 - ഗവർണെുറര സതയന്ദ്പതിജ്ഞ അറല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരീക്രണം 

 161 - മാെ് നൽക്ാനും മറ്റുള്ളവറര അനുവദിക്കാനും ഗവർണെുറര അധിക്ാരം 

 163 – ഗവർണർക്ക ്മന്ദ്ന്ത്ിമാരുറര സമിതിയുറര സഹായവും ഉപദ്ദദശവും 

 165 - സംസ്ഥാനത്തിന ്ദ്ദവടി അഡവദ്ദക്കറ്റ ്ജനെൽ 

 200 - ബില്ലുക്ളുറര സമ്മതം (അതായത ്സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ 

ബില്ലുക്ൾക്ക ്ഗവർണെുറര അനുമതി) 

 201 - രാഷ്്ന്ദ്രപതിയുറര പരിഗണനയ്ക്കായി ഗവർണർ ക്രുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലുക്ൾ 

 213 - ഓർഡിനൻസുക്ൾ ന്ദ്പഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഗവർണെുറര അധിക്ാരം 

 217 - ഹഹദ്ദക്കാരതി ജഡ്ജിമാരുറര നിയമന വിഷ്യത്തിൽ രാഷ്്ന്ദ്രപതി ഗവർണെുറര 

ക്ൂരിയാദ്ദലാചന 

 

മുഖയമപ്രിയും സംസ്ഥാന മപ്രിമാരും 

 മുഖ്യമന്ദ്ന്ത്ിയാണ ്യഥാർത്ഥ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അദ്ദതാെിറ്റി (ഡി ഫാക്്ദ്ദറ്റാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്). 

അദ്ദേഹം സർക്കാരിനറ്െ തലവനാണ.് 

 സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ദ്ന്ത്ി ഉൾറെറരയുള്ള മന്ദ്ന്ത്ിമാരുറര ആറക് അംഗബലം ആ 

സംസ്ഥാനറത്ത നിയമസഭയുറര ആറക് അംഗബലത്തിനറ്െ 15 ശതമാനത്തിൽ 

ക്ൂരരുത.് എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സംസ്ഥാനത്ത ്സി.എം ഉൾറെറരയുള്ള മന്ദ്ന്ത്ിമാരുറര 

എണ്ണവും 12-ൽ ക്ുെയാൻ പാരില്ല. 2003റല 91-ാാാം ദ്ദഭദഗതി നിയമന്ദ്പക്ാരമാണ ്ഈ 

വയവസ്ഥ ദ്ദചർത്തത.് 
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 ക്ൂെുമാറ്റത്തിനറ്െ ദ്ദപരിൽ അദ്ദയാഗയനാക്കറെരുന്ന ഏറതങ്കിലും രാഷ്്ന്ദ്രീയ 

പാർട്ടിയുറര സംസ്ഥാന നിയമസഭയിറല അംഗവും മന്ദ്ന്ത്ിയായി നിയമിക്കറെരാൻ 

അദ്ദയാഗയനായിരിക്കും. 2003റല 91-ാാാം ദ്ദഭദഗതി നിയമത്തിലും ഈ വയവസ്ഥ 

ദ്ദചർത്തിട്ടുട്. 

 

സംസ്ഥാന നിയമ സംവിധാനം  

 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുറര സംഘരന 

 ഇന്ത്യയിറല ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു ഏക്ീക്ൃത നിയമനിർമ്മാണ 

സഭയുട്. റതലങ്കാന, ആന്ദ്ന്ധാന്ദ്പദ്ദദശ,് മഹാരാഷ്്ന്ദ്ര, ബിഹാർ, യു.പി, ക്ർണാരക് 

എന്നിങ്ങറന ആെ ്സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്ദവിസഭ നിയമസഭക്ളുട്. 

 റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിൽ (വിധാൻ പരിഷ്ത്ത)് ഉപരിസഭയാണ ്(രടാമറത്ത 

ദ്ദചംബർ അറല്ലങ്കിൽ മുതിർന്നവരുറര ഭവനം), നിയമസഭ (വിധാൻ സഭ) താഴറത്ത 

സഭയാണ് (ഒന്നാം ദ്ദചംബർ അറല്ലങ്കിൽ ജനന്ദ്പിയ ഭവനം). ഡൽഹി, പുതുദ്ദച്ചരി, ജമ്മു 

ക്ശ്മീർ എന്നിവിരങ്ങളിൽ മാന്ദ്തമാണ ്നിയമസഭയുള്ള ദ്ദക്ന്ദ്രഭരണ ന്ദ്പദ്ദദശങ്ങൾ. 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുറര ഘരന 

 സാർവന്ദ്തിക് ന്ദ്പായപൂർത്തിയായ ന്ദ്ഫാഹഞ്ചസിയുറര അരിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ 

ദ്ദനരിട്ട ്തിരറഞ്ഞരുക്കുന്ന ന്ദ്പതിനിധിക്ൾ ഉൾറെരുന്നതാണ ്നിയമനിർമ്മാണ സഭ. 

സംസ്ഥാനത്തിനറ്െ ജനസംഖ്യാ വലിെം അനുസരിച്ച ്അതിനറ്െ പരമാവധി ശക്തി 

500 ഉം ക്ുെഞ്ഞ ശക്തി 60 ഉം ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സിക്കിമിനറ്െ 

ക്ാരയത്തിൽ ഇത ്32 ആണ.് ദ്ദഗാവയും മിദ്ദസാൊമും ഇത ്40 ആണ.് 

 റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിൽ അംഗങ്ങറള പദ്ദരാക്ഷമായി തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നു. 

റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിലിനറ്െ പരമാവധി അംഗബലം ബന്ധറെട്ട അസംബ്ലിയുറര 

ആറക് അംഗബലത്തിനറ്െ 1/3 ആയും ക്ുെഞ്ഞ അംഗബലം 40 ആയും 

നിജറെരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 ഒരു റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിലിറല റമാത്തം അംഗങ്ങളുറര തിരറഞ്ഞരുെിനറ്െ 

രീതി: 

o മുനിസിൊലിറ്റിക്ൾ ദ്ദപാറലയുള്ള സംസ്ഥാനറത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിറല 

അംഗങ്ങൾ 1/3 തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നു. 

o സംസ്ഥാനത്തിനക്ത്ത ്സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മൂന്ന ്വർഷ്റത്ത 

ബിരുദധാരിക്ളാണ ്1/12 തിരറഞ്ഞരുക്കറെരുന്നത,് 

o 1/12 തിരറഞ്ഞരുക്കറെരുന്നത ്സംസ്ഥാനറത്ത മൂന്ന ്വർഷ്റത്ത 

അധയാപക്രാണ,് റസക്കൻഡെി സ്ക്ൂളിദ്ദനക്കാൾ നിലവാരത്തിൽ താഴന്്നതല്ല, 

o 1/3 ദ്ദപർ നിയമസഭയിറല അംഗങ്ങളല്ലാത്ത വയക്തിക്ളിൽ നിന്ന ്

സംസ്ഥാനറത്ത റലജിദ്ദേറ്റീവ ്അസംബ്ലിയിറല അംഗങ്ങൾ തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നു, 

ക്ൂരാറത 

o സാഹിതയം, ശാസ്ന്ദ്തം, ക്ല, സഹക്രണ ന്ദ്പസ്ഥാനം, സാമൂഹിക് ദ്ദസവനം 

എന്നിവയിൽ ന്ദ്പദ്ദതയക് അെിദ്ദവാ ന്ദ്പാദ്ദയാഗിക് പരിചയദ്ദമാ ഉള്ള വയക്തിക്ളിൽ 

നിന്നാണ ്ബാക്കിയുള്ളവറര ഗവർണർ നാമനിർദ്ദേശം റചയ്യുന്നത.് 
 

 അങ്ങറന, ഒരു റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിലിറല റമാത്തം അംഗങ്ങളുറര 5/6 

പദ്ദരാക്ഷമായി തിരറഞ്ഞരുക്കറെരുക്യും 1/6 ഗവർണർ നാമനിർദ്ദേശം റചയ്യുക്യും 

റചയ്യുന്നു. ആനുപാതിക് ന്ദ്പാതിനിധയ സന്ദ്പദായത്തിന ്അനുസൃതമായി ഒരു 

ഹക്മാറ്റം റചയ്യാവുന്ന ഒരു ദ്ദവാട്ടിലൂറരയാണ് അംഗങ്ങറള തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നത.് 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

    
 

രടു സഭക്ളുറരയും ക്ാലാവധി  

 ദ്ദലാക്സഭയ്ക്ക ്സമാനമായി, നിയമനിർമ്മാണ സഭയും സ്ഥിരമായ ഒരു അെയല്ല. 

റപാതുതിരറഞ്ഞരുെിന ്ദ്ദശഷ്മുള്ള ആദയദ്ദയാഗം മുതൽ അഞ്ച ്വർഷ്മാണ ്

നിയമസഭയുറര ക്ാലാവധി. 

 രാജയസഭയക്്ക ്സമാനമായി, റലജിദ്ദേറ്റീവ് ക്ൗൺസിൽ ഒരു തുരർ ദ്ദചപൊണ,് 

അതായത,് അത് ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥാപനമാണ്, പിരിച്ചുവിരലിന ്വിദ്ദധയമല്ല. എന്നാൽ, 

അതിനറ്െ മൂന്നിറലാന്ന ്അംഗങ്ങളും ഓദ്ദരാ രടാം വർഷ്വും 

ക്ാലഹരണറെരുദ്ദപാൾ വിരമിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുറര അംഗതവം 

 ഒരു വയക്തിക്ക ്സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അംഗമായി തിരറഞ്ഞരുക്കറെരുന്നതിന ്

താറഴ പെയുന്ന ദ്ദയാഗയതക്ൾ ഭരണഘരന നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. 

o അവൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. 

o  റലജിദ്ദേറ്റീവ ്ക്ൗൺസിലിനറ്െ ക്ാരയത്തിൽ 30 വയസ്സിൽ ക്ുെയാറതയും 

നിയമസഭയുറര ക്ാരയത്തിൽ 25 വയസ്സിൽ ക്ുെയാറതയും ആയിരിക്കണം. 

 

 RPA, 1951-റല വയവസ്ഥക്ൾ ന്ദ്പക്ാരം അയാൾ ക്ുറ്റക്കാരനാറണന്ന ്ക്റടത്തരുത.് 

ക്ൂെുമാറ്റ നിദ്ദരാധന നിയമം (10-ാാാം റഷ്ഡയൂൾ) ന്ദ്പക്ാരം ക്ൂെുമാറ്റ ദ്ദക്സിലും ഒരു 

അംഗം അദ്ദയാഗയനാക്കറെരാൻ ബാധയസ്ഥനാണ.് 

 ക്ൂരാറത, അവൻ അസവാസ്ഥയമുള്ളവനായിരിക്കരുത,് ലാഭക്രമായ ഒരു പദവിയും 

വഹിക്കരുത;് അവറന ഡിസ്ചാർജ് റചയ്യാത്ത പാെരായി ന്ദ്പഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 

 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ പ്രിസസഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ 

 സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിറല ഓദ്ദരാ സഭയ്ക്കും അതിന്ദ്ദെതായ 

ന്ദ്പിഹസഡിംഗ ്ഓഫീസർ ഉട.് നിയമസഭയ്ക്ക ്സ്പീക്കെും റഡപയൂട്ടി സ്പീക്കെും 

നിയമനിർമ്മാണ ക്ൗൺസിലിന ്റചയർമാനും റഡപയൂട്ടി റചയർമാനുമാണുള്ളത.് 

നിയമസഭയിദ്ദലക്ക ്റചയർമാന്മാരുറര ഒരു പാനലും ക്ൗൺസിലിനായി ഒരു ഹവസ ്

റചയർമാന്മാരുറര പാനലും നിദ്ദയാഗിക്കറെരുന്നു. 

 സ്പീക്കറെ നിയമസഭ അതിനറ്െ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്തറന്ന തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നു. 

 സ്പീക്കറെദ്ദൊറല, റഡപയൂട്ടി സ്പീക്കെും അതിനറ്െ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്നിയമസഭ 

തറന്ന തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നു. സ്പീക്കർ തിരറഞ്ഞരുെ ്നരന്നതിന ്ദ്ദശഷ്മാണ ്

അദ്ദേഹറത്ത തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നത.് 

 ക്ൗൺസിൽ അതിനറ്െ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്തറന്ന റചയർമാറന തിരറഞ്ഞരുക്കുന്നു. 

 ഒരു ബിൽ മണി ബില്ലാദ്ദണാ അല്ലദ്ദയാ എന്ന ്സ്പീക്കർ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഈ 

ദ്ദചാദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനറ്െ തീരുമാനം അന്ത്ിമമാണ.് 

 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുമായി ബന്ധടെട്ട പ്രധാന ലരായിന്റുക്ൾ 

 സംസ്ഥാന നിയമസഭയുറര രട് റസഷ്നുക്ൾക്കിരയിലുള്ള പരമാവധി വിരവ ്ആെ ്

മാസത്തിൽ ക്ൂരരുത്, അതായത,് സംസ്ഥാന നിയമസഭ വർഷ്ത്തിൽ രട് 

തവണറയങ്കിലും ദ്ദയാഗം ദ്ദചരണം. 

 ഏറതങ്കിലും ബിസിനസ്സ ്നരത്തുന്നതിന ്മുപ ്സഭയിൽ ഹാജരാദ്ദക്ട ഏറ്റവും 

ക്ുെഞ്ഞ അംഗങ്ങളുറര എണ്ണമാണ ്ക്വാെം. ഒന്നുക്ിൽ ആ ന്ദ്പദ്ദതയക് സഭയിറല 

(ന്ദ്പിഹസഡിംഗ ്ഓഫീസർ ഉൾറെറര) ആറക് അംഗങ്ങളുറര 10 അറല്ലങ്കിൽ 1/10. 
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 ഒരു സഭയിറല അംഗങ്ങൾക്ക ്പുെദ്ദമ, സംസ്ഥാനറത്ത ഓദ്ദരാ മന്ദ്ന്ത്ിക്കും അഡവദ്ദക്കറ്റ ്

ജനെലിനും താൻ അംഗമായി ദ്ദപരിട്ടിരിക്കുന്ന സഭയിദ്ദലാ അതിറല ഏറതങ്കിലും 

ക്മ്മിറ്റിയിദ്ദലാ സംസാരിക്കാനും നരപരിക്ളിൽ പറങ്കരുക്കാനും അവക്ാശമുട്, 

എന്നാൽ അഡവദ്ദക്കറ്റ് ജനെലിന ്ക്ഴിയും. രി ദ്ദവാട്ട.് 

 നിയമനിർമ്മാണ ക്ൗൺസിലിൽ മണി ബിൽ അവതരിെിക്കാനാക്ില്ല. ഗവർണെുറര 

ശിപാർശദ്ദയാറര മാന്ദ്തദ്ദമ ഇത ്നിയമസഭയിൽ അവതരിെിക്കാൻ ക്ഴിയൂ. അത്തരം 

എല്ലാ ബില്ലുക്ളും സർക്കാർ ബില്ലായി ക്ണക്കാക്കറെരുന്നു, ഒരു മന്ദ്ന്ത്ിക്ക ്മാന്ദ്തദ്ദമ 

അവതരിെിക്കാൻ ക്ഴിയൂ. 
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