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ద్విసభా పద్ధతి  

 
 

క ేంద్ర స్థా యిలో లోక సభ, రథజ్యసభల మాద్వరిగథనే రథష్్టరస్థా యిలో శథసన సభ, శథసన మేండలిని 
ఏరథాటు చేశథరు. శథసన మేండలినే విధాన పరిష్టత  అేంటారు. రథష్్టరస్థా యిలో ద్విసభా విధాన 
ఏరథాటు ఐచ్ఛికథేంశేం కథవడేం వలల  అనిి రథష్టథ్ ర లూ విధాన పరిష్టత ను ఏరథాటు చేసుకోలేద్ు. 
ఆేంధ్రపరద్ేశ లో 1985లో విధాన పరిష్టత ను రద్ుు  చశేథరు. వ ై.ఎస .రథజ్శేఖరరడె్డి  పరభుత్ి చొరవతో 
తిరిగి 2007లో మేండలి మనుగడలోకి వచ్ఛచేంద్వ.. 

రథష్్టర శథసనసభ  

(విధాన సభ – విధాన పరిష్టత ) 
మనదేశంలో క ంద్ర స్థా యిలో దవిసభా విధానాన్ని ఏర్థాటు చేశథరు. ర్థష్్టర స్థా యిలో దవి సభా 
విధానాన్ని ఐచ్ఛిక అంశంగథ న్నరణయించారు. దేశంలో తొలిస్థరి్గథ ర్థష్్టర స్థా యిలో దవి సభా పద్ధతిన్న 
1935లో పరవేశపెటా్ రు. 



ర్థజ్యంగంలోన్న ఆర్ో భాగంలో 168 న ంచ్ఛ 212 వరకు ఉని పరకరణలోో  ర్థష్్టర శథసన సభ 
న్నర్థాణం, అరహతలు, ఎన్నిక పద్ధతి, అధవకథర విధ లు తదవతర అంశథల గుర్ంిచ్ఛ పేర్కొనాిరు. 
రథష్్టర శథసన సభ నిరథాణేం: 168వ పరకరణ ర్థష్్టర శథసనసభ న్నర్థాణం గుర్ించ్ఛ తెలుపుత ందవ. 
శథసనసభలో ర్థష్్టర గవరిర్, ఎగువ సభ, దవగువ సభలుంటాయి. ర్థష్్టర గవరిర్  శథసన సభలో 
సభుయడు కథనపాటికీ, శథసన సభలో అంతర్థాగమే. 

రథష్్టర ఎగువసభ (విధాన పరిష్టత ) 
విధాన పరి్ష్టత  ఏర్థాటు, రద్ ు  పరకరయి గుర్ించ్ఛ పరకరణ 169(1) తెలుపుత ందవ. దనీ్న పరకథరం ర్థష్్టర 
దవగువ సభ (విధాన సభ) 2/3వ వంత  మెజ్ర్టితీో ఒక పరతేయక తీర్థానం చేయాలి. ఆ 
తీర్థానాన్ని పథరోమెంటు ధ ర వీకరి్స్ేే  ర్థష్్టరపతి ఎగువ సభన  ఏర్థాటు చయేవచ్ ు లేదా రద్ ు  
చేయవచ్ ు. 

ద్విసభా పద్ధతి అమలోల  ఉని రథష్టథ్ ర లు  

• ఉతేరపరదేశ  
• ఆంధరపరదేశ  
• మహార్థష్్టర     
• తెలంగథణ 

• బిహార్          
• కర్థణ టక 

వివరణ: 

• ఆంధరపరదేశ లో తొలిస్థరి్గథ 1957లో విధాన పర్ిష్టత  ఏర్థాట  ందవ. 1985లో దీన్ని రద్ ు  
చేశథరు. తిరి్గి 2005లో వ  .ఎస . ర్థజశేఖరర్ెడ్డి  పరభుతిం శథసనమండలిన్న 
పునరుద్ధర్ించ్ఛందవ. 2007 న ంచ్ఛ అమలోో కర వచ్ఛుందవ. 



• 1956లో ఏడ్ో  ర్థజ్యంగ సవరణ దాిర్థ మధయపరదశే లో ఎగువ సభన  ఏర్థాటు చేసతే  
చ్ట్ం చేశథరు. కథనీ, అదవ ఇంతవరకు అమలోో కర ర్థలేద్ . 1986లో తమిళనాడు, 1969లో 
పంజ్బ్, పశ్చుమబ ంగథల  ర్థష్టథ్ ర లు ఎగువ సభన  రద్ ు  చేశథయి. 

• మర్ోస్థరి్ ఎగువ సభ ఏర్థాటుకు తమిళనాడు పరభుతిం 2010లో తీర్థానం చేస్ ందవ. ఆ 
సమయంలో డ్ీఎంక   అధవకథరంలో ఉందవ. విధాన పర్ిష్టత  ఏర్థాటు వథసేవరూపం 
దాలేులోపు 2011లో అనాిడ్ీఎంక  పరభుతిం అధవకథరంలోకర వచ్ఛుందవ. జయలలిత 
పరభుతిం దాన్ని రద్ ు  చసేతే  మర్ో తీర్థానం చసే్ ందవ. 

రథష్్టర ఎగువ సభ నిరథాణేం:  

పరకరణ 171లో ర్థష్్టర విధాన పరి్ష్టత  న్నర్థాణం గుర్ించ్ఛ పేర్కొనాిరు. ఎగువ సభలో ఉండ్ాలిిన 
కన్నష్్ట సభుయల సంఖయ 40. అలాగ  ర్థష్్టర విధానసభలో మూడ్ో వంత  కంటే మించ్కూడద్ . 
ఎనిిక పద్ధతి: విధాన పర్ిష్టత  సభుయలన  పరతయ క్ష, పర్ోక్ష ఓటరుో  ఎన ికుంటారు. విధాన పర్ిష్టత  
సభుయలు న  ష్టాతేిక పథర తిన్నధయ పద్ధతిలో  ఓటు బద్లాయింపు పరకరయి దాిర్థ ఎన్నికవుతారు. 

• పరకరణ 171(3)(ఎ) పరకథరం 1/3వ వంత  సభుయలన  స్థా న్నక సంసాల పరతిన్నధ లు 
ఎన ికుంటారు. 

• పరకరణ 171(3)(బి) పరకథరం 1/12వ వంత  సభుయలన  పట్భద్ ర లు ఎన ికుంటారు. 
• పరకరణ 171(3)(స్ ) పరకథరం 1/12వ  వంత  సభుయలు పరభుతి ఉపథధాయయులచతే 

ఎన్నికవుతారు. 
• పరకరణ 171(3)(డ్డ) పరకథరం మొతేం సభుయలోో  1/3వ వంత  సభుయలన  ఆ ర్థష్్టర 

విధానసభ సభుయలు ఎన ికుంటారు. 
• పరకరణ 171(3)(ఈ), 171(5) పరకథరం మిగతా 1/6వ వంత  సభుయలన  గవరిర్  

నామినటే  చేస్థే రు. వీరు కళలు, స్థహతియం, సంఘ స్ేవ, సహకథర, శథసేర స్థంక తిక రంగథలోో  
న్నష్టథణ త ల   ఉండ్ాలి. 



వివరణ: పె న తలెిప న న్నర్థాణం తాతాొలికమె ందే. పథరోమెంటు ఒక చ్ట్ం దాిర్థ మారుాలు 
చేయవచ్ ు.అలాగ  ఎవరి్కర ఓటు హకుొ కలిాంచాలనే అంశంపె  ర్థష్్టర శథసన సభ చ్టా్ లు 
చేయవచ్ ు.  
ఉద్ా: ఆంధరపరదేశ, తెలంగథణలో స్థా న్నక సంసాల సభుయలతో ఎన్నికయియయ ఎమెాల్సిల ఎన్నికలోో  
గథి మ సరాంచ్, పంచాయతీ వథరుి  సభుయలకు ఓటు హకుొ లేద్ . కథనీ కర్థణ టకలో ఓటు హకుొ 
ఉందవ. కథబటి్  ర్థష్్టర పరభుతిం కథలాన గుణంగథ వీటికర మారుాలు చయేవచ్ ు. పె న పరస్థే వించ్ఛన 
అరహతలు, పర్మిిత లు తాతాొలికమె నవ.ే ఎగువ సభ ఏర్థాటు, రద్ ు కు సంబంధవంచ్ఛ జ్తీయ 
విధానాన్ని అన సర్ించాలన్న మోదీ పరభుతిం పరతిపథదవంచ్ఛందవ. 

పద్వీ కథలేం: విధాన పర్షి్టత  శథశిత సభ. రద్ ు  చేయడం కుద్రద్ . కథనీ అబాలిష  చయేవచ్ ు 
విధానపర్ిష్టత  సభుయలు ఆర్ ళో కథలవయవధవకర ఎన్నికవుతారు. రె్ండ్ేళోకోస్థరి్ 1/3వ వంత  సభుయలు 
పద్వీ విరమణ చసే్థే రు. 

అరహత్లు: పరకరణ 173 పరకథరం, విధాన పరి్ష్టత కు పో టచీేస్ే అభయర్ిాకర ఉండ్ాలిిన అరహతలు... 

• భారతీయ పౌరుడ్ె  ఉండ్ాలి 

• 30 ఏళో పె బడ్డన వయస  ఉండ్ాలి. 
• ఆదాయం ప ందే పరభుతి పద్విలో ఉండర్థద్ . 
• నేర్థర్ోపణ రుజువ   ఉండర్థద్ . 
• పథరోమెంటు న్నరణయించ్ఛన ఇతర అరహతలు  ఉండ్ాలి. 

గమనిక: శథసనమండలి ఎన్నికలోో  ఎలాంటి ర్ిజర్ ి ష్టన ో  వర్ిేంచ్వు. 

రథష్్టర విధానసభ 
పరకరణ 170(1) పరకథరం ర్థష్్టర విధానసభలో కన్నష్్టంగథ 60 మందవ సభుయలు ఉండ్ాలి. గర్ష్ి్టంగథ 
500కర మించ్కూడద్ .  
వివరణ: ర్థష్్టర విధాన సభలో ఆంగోో  ఇండ్డయనోకు తగిన పథర ధానయం లేద్న్న గవరిర్  భావిస్ేే  పరకరణ 



333 పరకథరం ఆ వర్థా న్నకర చెందవన ఒకరి్న్న విధాన సభకు నామినేట  చయేవచ్ ు. మౌలిక 
ర్థజ్యంగంలో గవరిర్  న్నరణయించ్ఛన సంఖయలో ఆంగోో  ఇండ్డయనోన  నామినటే  చేస్థే రనే పద్ం 
ఉండ్ేదవ. 1969లో 23వ ర్థజ్యంగ సవరణ దాిర్థ ఒక ఆంగోో  ఇండ్డయన న  నామినటే  చేస్ేలా 
దాన్ని మారుా చేశథరు. 

• పరస ే తం ఆంధరపరదేశ, తెలంగథణ, కర్థణ టక, మహార్థష్్టర,తమిళనాడు,ఉతేరపరదశే,మధయపర 
దేశ,పశ్చుమ బ ంగథల,జ్రఖండ  ర్థష్టథ్ ర లోో  ఆంగోో –ఇండ్డయనోకు పథర తిన్నధయం కలిాస ే నాిరు. 

• ర్థజ్యంగంలో న్నరణయించ్ఛన కన్నష్్ట సభుయల సంఖయ 60 కంటే తకుొవగథ ఉని ర్థష్టథ్ ర లు.. 
స్ కరొం–32, మిజోర్థం–40, గోవథ – 40. 

• క ంద్రపథలిత పథర ంతాలోో  ఢడలో్స(70), పుద్ చేురి్ (30)లోో  మాతరమే విధానసభ అమలోో  ఉందవ. 

వివరణ:  

• ఆంధరపరదేశ  శథసనసభలో షెడతయలి  కులాలకు 29 స్థా నాలన  రి్జర్ి  చేశథరు. షెడతయలి  
తెగలకు 7 స్థా నాలు క టాయించారు. 

• తెలంగథణ శథసనసభలో షెడతయలి  కులాలకు 19 స్థా నాలన  రి్జర్ి  చేశథరు. షెడతయలి  
తెగలకు 12 స్థా నాలు క టాయించారు. 

ఎనిిక: పరకరణ 170(1) పరకథరం ర్థష్్టర విధానసభ సభుయలు పథర దశే్చక న్నయోజక వర్థా ల 
పరతిపథదవకన స్థరిజనీన వయోజన ఓటు హకుొ దాిర్థ పరతయక్షంగథ ఎన్నికవుతారు. దీనేి 
మెజ్ర్ట్ ఓటు అంటారు. దీనేి స్థంక తికంగథ ఫస్  పథస్  దవ పో స్  పద్ధతి అంటారు. (లోక సభ 
సభుయలన  కూడ్ా ఈ విధానంలోనే ఎన ికుంటారు.) ఇంద్ కోసం ర్థష్టథ్ ర న్ని జనాభా పథర తిపదవకన 
న్నయోజక వర్థా లుగథ విభజిస్థే రు.  
పద్వీకథలేం: విధానసభ సభుయల పద్వీకథలం ఐదళేలో . శథసనసభ స్థధారణ పద్వీకథలం కూడ్ా 
ఐదేళ్లో . పరకరణ 172 పరకథరం ఐదేళో కంటే ముందే ముఖయమంతిర సలహా మరేకు గవరిర్  
శథసనసభన  రద్ ు  చయేవచ్ ు. జ్తీయ అతయవసర పర్ిస్ ాతి అమలోో  ఉనిపుాడు విధానసభ 
పద్వీ కథలాన్ని ఒక ఏడ్ాదవ వరకు ప డ్డగించే అధవకథరం పథరోమెంట కు ఉందవ. అయితే అతయవసర 



పర్ిస్ ాతి ఎతేేస్ న తర్థిత ఆరు న లల కంటే ఎకుొవగథ ప డ్డగించ్డ్ాన్నకర వీలేో ద్ .  
అరహత్లు: పరకరణ 173 పరకథరం విధానసభకు పో టీ చేయాలంటే ఉండ్ాలిిన అరహతలు.. 

• భారత పౌరుడ్ె  ఉండ్ాలి. 
• 25 ఏళో కంటే తకుొవ వయస  ఉండర్థద్ . 
• ఆదాయాన్ని ప ందే పరభుతి పద్వులోో  ఉండర్థద్ . 
• నేర్థర్ోపణ రుజువ   ఉండర్థద్ . 
• పథరోమెంట  న్నరణయించ్ఛన ఇతర అరహతలు కూడ్ా ఉండ్ాలి. 

సమావేశథలు: పరకరణ 174 పరకథరం ర్థష్్టర శథసనసభ ఏడ్ాదవలో కనీసం ర్ెండుస్థరుో  సమావేశం 
కథవథలి. అయితే ఒక సమావేశథన్నకర మర్ో సమావేశథన్నకర మధయ వయవధవ ఆరు న లల కంటే 
 మించ్ర్థద్ . సమావేశథల సంఖయపె  గరి్ష్్ట పర్మిితి లేద్ . పరస ే తం శథసన సభ ఏడ్ాదవకర మూడు 
పర్థయయాలు సమావేశమవుతోందవ. అవి: 

1. బడ్ెెటు సమావేశం: ఫ బరవర్ి–ఏప రల  
2. వర్థా కథల సమావేశం: జూల  –ఆగష్ట ్  
3. శీతాకథల సమావేశం: నవంబర్ – డ్డస్ెంబర్  

పె  మూడు సంద్ర్థాలు కలిప , గరి్ష్్టంగథ 50 న ంచ్ఛ 60 ర్ోజులపథటు సమావేశథలు జరుగుతాయి. 
ముఖయమంతిర, మంతిర మండలి సలహా మేరకు ర్థష్్టర గవరిర్  శథసన సమావేశథలు ఏర్థాటు 
చేస్థే రు. అలాగ  శథసన సభ సమావేశథలన  దీరఘకథలం పథటు వథయిదా వసే్థే రు, రద్ ు  చేస్థే రు. 
కోరమ : పరకరణ 189(3) పరకథరం, ర్థష్్టరశథసన సభలో సమావేశథలకు హాజరు కథవథలిిన కన్నష్్ట 
సభుయల సంఖయ మొతేం సభుయలోో  1/10 వ వంత  లేదా 10. వీటిలో ఏదవ ఎకుొవ  తే దాన్ని 
తీస కుంటారు. 

 


