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ല ോക്സഭയ ും രോജ്യസഭയ ും തമ്മി  ള്ള വ്യതയോസങ്ങൾ 
ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ രാഷ്്്രപതി, ലലാകസ്ഭ (ലലാവർ ഹൗസ്), രാജ്യസഭ (ഉന്നത സഭ) എന്നിവ 

ഉൾമെരുന്നു. ലലാകസ്ഭമെ ഹൗസ് ഓഫ് പീെിൾ എന്നുും രാജ്യസഭമെ കൗൺസിൽ ഓഫ ്

ലേറ്്റസ് എന്നുും വിളിക്കുന്നു. 'ലലാകസ്ഭ', 'രാജ്യസഭ' എന്നീ ലപരുകൾ 1954-ൽ ഇന്ത്യൻ 

പാർലമെന്റ ്അുംഗീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘരനെിമല ആർട്ടിക്കിൾ 79-122 ഇന്ത്യൻ 

പാർലമെന്റുൊെി ബന്ധമെട്ടിരിക്കുന്നു.  

ലലാവർ ഹൗസ് അതാെത ്ലലാകസ്ഭെുും ഉപരിസഭെുും അതാെത ്രാജ്യസഭെുും തമ്മിലുള്ള 

വയതയാസങ്ങൾ ഈ ലലഖനത്തിൽ പരാെർശിക്കുും.  

ല ോക്സഭയ ും രോജ്യസഭയ ും തമ്മി  ള്ള പ്രധോന വ്യതയോസും 

എന്തോണ്? 

പാർലമെന്റിന്മറ ഉപരിസഭെുും അല ാസഭെുും തമ്മിലുള്ള ്പ ാന വയതയാസങ്ങൾ 

ചുവമരെുള്ള പട്ടികെിൽ സുംക്ഷിപ്തൊെി നൽകിെിരിക്കുന്നു.  

ല ോകസ്ഭയ ും രോജ്യസഭയ ും തമ്മി  ള്ള തോരതമ്യും 

വ്യതയോസങ്ങൾ 

Lok Sabha Rajya Sabha 

അതിനന എന്തോണ് 

വ്ിളിക്ക ന്നത്? 

ഹൗസ് ഓഫ് പീെിൾ കൗൺസിൽ ഓഫ ്

ലേറ്റ്സ ്

എന്തോണ് ലരരിന്നെ അർത്ഥും? 

ഹൗസ ്ഓഫ ്പീെിൾ, 

ലവാട്്ട മചയ്യാൻ 

ലൊഗയതെുള്ള 

ആളുകൾക്ക ്ലനരിട്്ട 

മതരമെരുെിലൂമര 

തങ്ങളുമര 

്പതിനി ിമെ 

തിരമെരുക്കാും 

  

സുംസ്ഥാനങ്ങളുമരെുും 

ലക്ര ഭരണ 

്പലേശങ്ങളുമരെുും 

അസുംബ്ലികളുമര 

തിരമെരുക്കമെട്ട 

്പതിനി ികൾ 

പലരാക്ഷൊെി 

്പതിനി ികമള 

തിരമെരുക്കുന്ന 

സുംസ്ഥാന 

കൗൺസിൽ 
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ഹൗസ കള നെ  കോ ോവ്ധി 

എപ്തയോണ്? 

ഇത് 5 വർഷ്ൊെി 

തുരരുന്നു 

ക െിപ്പ:് അവിശവാസ 

്പലെെത്തിലൂമര ഇത ്

ലനരമത്ത 

പിരിച്ചുവിരാും 

ഇത ്സ്ഥിരൊെ 

സഭൊണ ് 

ആരോണ് 

ഹൗസ കള നെ  ത വ്ൻ? 

സ്പീക്കർ ഹൗസിന്മറ 

മചെർൊനാെി 

ഇന്ത്യെുമര 

ഉപരാഷ്്്രപതി 

അുംഗമ്ോകോന ള്ള ക െഞ്ഞ 

പ്രോയും എപ്തയോണ്? 

25 years 30 years 

ഹൗസ കള നെ  ശക്തി 

എന്തോണ്? 

552 members 250 members 

ഹൗസ കള നെ  പ്രവ്ർത്തനങ്ങൾ 

എനന്തോനക്കയോണ്? 

എല്ലാ ബില്ലുകളുും 

ഭൂരിഭാഗവുും ലലാക്

സഭെിൽ നിന്നാണ ്

ഉത്ഭവിക്കുന്നത,് 

രാജ്യസഭെിൽ 

പാസാക്കിെ ലശഷ്ും 

അവ ലലാകസ്ഭെുമര 

അുംഗീകാരത്തിനാെി 

തിരിമക നൽകുും. 

നിെെനിർമ്മാണത്തിൽ 

ഇത ്ഒരു ്പ ാന പങ്്ക 

വഹിക്കുന്നു. 

െൂണിെമനതിമരെുള്ള 

സുംസ്ഥാനങ്ങളുമര 

അവകാശങ്ങൾ 

സുംരക്ഷിക്കാൻ 

രാജ്യസഭെ്ക്്ക ്പലതയക 

അ ികാരെുണ്ട.് 
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ലലാക്സഭെ്ക്കുും രാജ്യസഭെ്ക്കുും ഇരെിൽ ആരാണ ്കൂരുതൽ 

ശക്തൻ? 

ഇത ്സ്ഥിരൊെ ലലാകസ്ഭെുും രാജ്യസഭെുും രാഷ്്്രപതിെുും ലചർന്നാണ ്പാർലമെന്റ ്

രൂപീകരിക്കുന്നത.് രണ്ട ്ഹൗസുകൾക്കുും അ ികാരും നൽകിെിട്ടുണ്ട.് എന്നിരുന്നാലുും, 

രണ്ടിന്മറെുും ശക്തികൾ തമ്മിൽ മചറിെ വയതയാസെുണ്ട.് താമെ മകാരുത്തിരിക്കുന്ന ്പലതയക 

അ ികാരങ്ങൾ വച്ച ്ലനാക്കുലപാൾ രാജ്യസഭലെക്കാൾ ശക്തൊണ ്ലലാക്സഭസഭ: 

 രാജ്യസഭെ്ക്്ക സാ ിക്കാത്ത വെികളിലൂമര ലലാക്സഭെ്ക്്ക സർക്കാരിലുള്ള 

വിശവാസക്കുറവ ്്പകരിെിക്കാനാകുും: 

 രാഷ്്്രപതിെുമര ഉേഘ്ാരന ്പസുംഗത്തിൽ നരി ്പലെെും പാസാക്കാമത 

 ഒരു െണി ബിൽ നിരസിച്ചുമകാണ്ട ്

 ഒരു മസൻസർ ലൊഷ്ൻ അമല്ലങ്കിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ്പലെെും 

പാസാക്കുന്നതിലൂമര 

 ഒരു കട്ട ്ചലനത്തിലൂമര 

 ക െിപ്്പ: രാജ്യസഭെക്്്ക, സർക്കാരിന്മറ ്പവർത്തനങ്ങമളെുും നെങ്ങമളെുും 

വിെർശിക്കാും. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 110 ്പകാരെുള്ള െണി ബിൽ ലലാകസ്ഭെിൽ ൊ്തലെ അവതരിെിക്കാനാവൂ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 110 (1) ്പകാരെുള്ള സാപത്തിക ബില്ലുും ലലാക്സഭെിൽ ൊ്തലെ 

അവതരിെിക്കാൻ കെിെൂ. 

 Note: ബില്ല ്പാസാക്കുന്നതിമനാെും അ ികാരങ്ങളുും ഒന്നുതമന്നൊണ ്

 ഏത ്ബില്ലാണ ്െണി ബിൽ എന്്ന ലലാകസ്ഭാ സ്പീക്കർ തീരുൊനിക്കുന്നു, അലത 

അ ികാരും രാജ്യസഭാ മചെർൊനു നൽകുന്നിലല് 

 ഇരുസഭകളുലരെുും സുംെുക്ത സലമ്മളനൊമണങ്കിൽ, കൂരുതൽ സുംഖയെുള്ള ലലാകസ്ഭ 

എലൊെുും വിജ്െിക്കുും 

 ലക്ര ബജ്റ്റിമന സുംബന്ധിച്ച ്രാജ്യസഭെക്്്ക ബജ്റ്റ ്ചർച്ച മചയ്യാലന കെിെൂ, 

്ഗാന്റുകൾക്കാെുള്ള ആവശയങ്ങളിൽ ലവാട്ട ്മചയ്യാൻ കെിെിലല് 

ലലാക്സഭെിലുും രാജ്യസഭെിലുും എ്ത അുംഗങ്ങളുണ്ട?് 

രണ്ട ്ഹൗസുകളുമരെുും ഘരന താമെ മകാരുക്കുന്നു: 

ല ോക്സഭയ നെ ഘെന രോജ്യസഭയ നെ ഘെന 

പരൊവ ി 

ശക്തി - 552 

530 ലപർ 

സുംസ്ഥാനങ്ങമള 

്പതിനി ീകരിക്കുന്നു 

പരൊവ ി 

ശക്തി 

-  250 

238 ലപർ പലരാക്ഷൊെി 

തിരമെരുക്കമെരുകെുും 

സുംസ്ഥാനങ്ങളുമരെുും ലക്ര 

ഭരണ ്പലേശങ്ങളുമരെുും 

്പതിനി ികളുൊണ് 
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20 ലപർ ലക്ര ഭരണ 

്പലേശങ്ങളുമര 

്പതിനി ികളാണ് 

12 ലപമര രാഷ്്്രപതി 

നാെനിർലേശും മചയ്യുന്നു 

2 ലരനര ആുംലലോ-

ഇന്തയൻ 

കമ്മയൂണിറ്റിയിൽ 

നിന്ന് രോഷ്്പ്െരതി 

നോമ്നിർലേശും 

നെയ്യ ന്ന  

നിലവിമല 

ശക്തി - 245 

233 ലപർ സുംസ്ഥാനങ്ങമളെുും 

ലക്ര ഭരണ ്പലേശങ്ങമളെുും 

്പതിനി ീകരിക്കുന്നു 

നിലവിമല 

ശക്തി - 545 

530 സുംസ്ഥാനങ്ങമള 

്പതിനി ീകരിക്കുന്നു 

– 

13 ലപർ ലക്ര ഭരണ 

്പലേശങ്ങമള 

്പതിനി ീകരിക്കുന്നു 

12 ലപമര രാഷ്്്രപതി 

നാെനിർലേശും മചയ്യുന്നു 

2 ലപമര ആുംലലാ-ഇന്ത്യൻ 

കമ്മയൂണിറ്റിെിൽ നിന്ന ്

രാഷ്്്രപതി 

നാെനിർലേശും മചയ്യുന്നു 

– 

ല ോക്സഭയി  ും രോജ്യസഭയി  ും എങ്ങനനയോണ് അുംഗങ്ങനള 

തിരനഞ്ഞെ ക്ക ന്നത്? 

ഇരുസഭകളിലലക്കുും തിരമെരുെിന്മറ തതവും വയതയസ്തൊണ്. ഇരുസഭകളിലുും െൂന്ന ്

തരത്തിലുള്ള ്പാതിനി യെുണ്ട:് 

 സുംസ്ഥാനങ്ങളുമര ്പാതിനി യും 

 ലക്ര ഭരണ ്പലേശങ്ങളുമര ്പാതിനി യും 

 ലനാെിലനറ്റഡ ്അുംഗങ്ങൾ 
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സുംസ്ഥോനങ്ങള നെ പ്രോതിനിധയത്തിൽ 

ല ോകസ്ഭയ ും രോജ്യസഭയ ും തമ്മി  ള്ള 

വ്യതയോസും 

 

Lok Sabha Rajya Sabha 

 സുംസ്ഥാനങ്ങളിമല ്പാലേശിക 

നിലൊജ്കെണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്്ന 

ജ്നങ്ങൾ ലനരിട്്ട തിരമെരുക്കുന്ന 

അുംഗങ്ങളാണ് 

 ഉപലൊഗിച്ച തിരമെരുെ് തതവും - 

െൂണിലവഴ്സൽ അഡൾട്ട് ്ഫാഞ്ചൈസി 

 ലവാട്ടുമചയ്യാനുള്ള ലൊഗയത: 18 

വെസ്സിന ്െുകളിലുള്ള ഏമതങ്കിലുും 

ഇന്ത്യൻ പൗരൻ 

 

Note: 1988-മല 61-ാാാും ഭരണഘരനാ 

ലഭേഗതിെിലൂമര ലവാട്ടിുംഗ ്്പാെും 21-ൽ 

നിന്്ന 18 ആെി കുറച്ചു. 

 സുംസ്ഥാന നിെെസഭകളിമല 

തിരമെരുക്കമെട്ട 

അുംഗങ്ങളാണ് അുംഗങ്ങമള 

തിരമെരുക്കുന്നത ്

 തിരമെരുെ് തതവും 

ഉപലൊഗിച്ചു - ഞ്ചകൊറ്റും 

മചയ്യാവുന്ന ഒറ്റ ലവാട്്ട വെിെുള്ള 

ആനുപാതിക ്പാതിനി യും 

 സീറ്റുകളുമര വിഹിതും - 

ജ്നസുംഖയെുമര 

അരിസ്ഥാനത്തിൽ 

Note:ഓലരാ സുംസ്ഥാനത്തിനുും 

്പതിനി ികളുമര എണ്ണും 

വയതയാസമെരുന്നു 
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ല ോക്സഭയ ും രോജ്യസഭയ ും തമ്മി  ള്ള 

വ്യതയോസും ലകപ്ര ഭരണ പ്രലേശങ്ങള നെ 

പ്രോതിനിധയും 

 

Lok Sabha Rajya Sabha 

 ലക്രഭരണ ്പലേശങ്ങളിൽ നിന്്ന ഏത ്

വി ത്തിലുും അുംഗങ്ങമള 

തിരമെരുക്കാൻ പാർലമെന്റിന ്

അ ികാരെുണ്ട ്

 ഉപലൊഗിച്ച തിരമെരുെ് തതവും - 

ലനരിട്ടുള്ള തിരമെരുെ് 

Note: ലക്ര ഭരണ ്പലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

ലലാക്സഭാ അുംഗങ്ങമള ലനരിട്ടുള്ള 

തിരമെരുെിലൂമര തിരമെരുക്കുന്ന ലക്ര 

ഭരണ ്പലേശങ്ങൾ (ജ്നങ്ങളുമര 

ഭവനത്തിലലക്ക ്ലനരിട്ടുള്ള തിരമെരുെ്) 

നിെെും, 1965 നിലവിൽ വന്നു. 

 ഇതിനാെി ്പലതയകും 

രൂപീകരിച്ച ഇലക്ടറൽ 

ലകാലളജ്ിമല അുംഗങ്ങളാണ് 

അുംഗങ്ങമള പലരാക്ഷൊെി 

തിരമെരുക്കുന്നത ്

 തിരമെരുെ് തതവും 

ഉപലൊഗിച്ചു - ഞ്ചകൊറ്റും 

മചയ്യാവുന്ന ഒറ്റ ലവാട്്ട 

വെിെുള്ള ആനുപാതിക 

്പാതിനി യും 

Note: എട്്ട ലക്രഭരണ ്പലേശങ്ങളിൽ 

ഡൽഹി, ജ്മ്മു & കശ്മീർ, പുതുലച്ചരി 

എന്നിവെ്ക്ക ്രാജ്യസഭെിൽ 

്പാതിനി യെുണ്ട ്
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ല ോക്സഭയ ും രോജ്യസഭയ ും തമ്മി  ള്ള 

വ്യതയോസും ലനോമ്ിലനറ്റഡ് 

അുംഗങ്ങള നെ പ്രോതിനിധയും 

 

Lok Sabha Rajya Sabha 

ആുംലലാ-ഇന്ത്യൻ കമ്മയൂണിറ്റിെിൽ നിന്്ന 

െതിൊെ ്പാതിനി യും ഇമല്ലങ്കിൽ 

രാഷ്്്രപതി 2 അുംഗങ്ങമള ലനാെിലനറ്റ ്

മചയ്യുന്നു 

Note: 2009ആുംലലാ-ഇന്ത്യക്കാമര 

നാെനിർലേശും മചയ്യുന്നതിനുള്ള 

വയവസ്ഥ 2009-മല 95-ാാാും ലഭേഗതി 

നിെെും വെി 2020 വമര നീട്ടി. 

്പലതയക അറിവുും ്പാലൊഗിക 

പരിചെവുെുള്ളവരിൽ നിന്്ന 12 

അുംഗങ്ങമള രാഷ്്്രപതി നാെനിർലേശും 

മചയ്യുന്നു : 

 കല 

 സാഹിതയും 

 ശാസ്്തും 

 സാെൂഹയ ലസവനും 
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