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రాష్్టర విధాన పరషి్టత   

 
విధాన సభ ఒక బిల్లు ను ఆమోద ించి విధాన పరిష్టత కల పింపితే ఎగువ సభ దానిప ై మూడు 
నెల్ల్లు గా తన అభిప్ాాయానిి తలె్ప్ాలి. ఒకవేళ విధాన పరిష్టత  ఆ బిల్లు ను తిరసకరసి్తే , విధాన సభ 
ర ిండోసారి ఆ బిల్లు ను ఆమోద ించి ఎగువ సభ ఆమోదిం కోసిం మళ్లు పింపవచ్ుు. ఈసారి ఎగువ 
సభ  నెల్ రోజుల్లు గా తన అభిప్ాాయిం తెల్ప్ాలి. ఆ తరాాత ఎగువసభ అభిప్ాాయింతో నిమితేిం 
ల్ేకలిండా బిల్లు  ఆమోదిం ప్ ింద నట్లు  పరిగణిసాే రు. 

రాష్్టర శాసనసభ 

శాసనసభుుల్ అనరహతల్ల 
ఆర్టికల్్191్ప్రకారం్ర్ాషి్టర్శాసనసభ్యుల్సభ్ుత్వం్ఈ్క ంది్సందర్ాాలలో ్రదదవుత్ ంది. 

• ఎన్నిక ైన్త్ర్ావత్్ప్రభ్యత్వంలలన్న్లాభ్దాయక్ప్దవులలో ్కొనసాగటనప్ుుడు. 
• మానసిక్సిిమిత్ం్కోలలుయినట్లో ్సంబంధిత్్కోరటి ్ధ్రర వీకర్టంచినప్ుుడు. 



• దివాలా్తీసినట్లో ్కోరటి ్ధ్రర వీకర్టసతే . 
• విదేశీ్పౌరసత్ావన్ని్ప ందినప్ుుడు్లేదా్ఇత్ర్దేశాల్ప్టో్్విధయేత్్ప్రకట్ ంచిన్

సందరాంలల. 
• పార్టి్ఫిర్ాయింప్ులకు్పాలుడినప్ుుడు 
• సభాధ్ుక్షుల్అనరమతి్లేకుండా్వరటసగా్60 ర్ోజులు్శాసనసభా్సమావేశాలకు్

గ ైర్ాా జరట్అయినప్ుుడు. 
• పారోమ ంట్ల్న్నరణయించిన్ఇత్ర్సందర్ాాలలో నూ్సభ్ుత్వం్రదదవుత్ ంది. 

ఆర్టికల్్192్ప్రకారం్శాసనసభ్యుల్అనరాత్నర్గవరిర్్న్నరణయిసాే రట.్క ందర్ఎన్నికల్సంఘం్
సలహా్మేరకు్శాసనసభ్యుల్సభ్ుత్ావన్ని్రదరద ్చేయవచ్రు.్గవరిర్దే్త్ ది్న్నరణయం.్పార్టి్
ఫిర్ాయింప్ుల్చ్టి్ం్ప్రకారం్ఆయా్సభాధ్ుక్షులు్సంబంధిత్్పార్టి్అధ్ుక్షుడి్సలహా్మేరకు్
శాసనసభ్యుల్సభ్ుత్ావన్ని్రదరద ్చయేవచ్రు.్శాసనసభ్యులు్త్మ్ర్ాజీనామానర్లిఖిత్్
ప్ూరవకంగా్ఆయా్సభాధ్ుక్షులకు్వుక ేగత్ంగా్సమర్టుంచాలి. 

పదవీ పామాణ స్వాకారిం 
శాసనసభ్యుల్ప్రమాణ్సవవకారం్గయర్టంచి్ఆర్టికల్్188్త్ెలుప్ుత్ ంద.ి్విధాన్సభ్్సభ్యులు, 
విధాన్ప్ర్టష్టత్్సభ్యులత్ో్ర్ాషి్టర్గవరిర్్లేదా్ఆయన్న్నయమించిన్ప్రతిన్న«ధి్ప్రమాణ్సవవకారం్
చేయిసాే రట.్ఈ్వివర్ాలనర్మూడో్షెడూుల్లల్ప ందరప్ర్టచారట. 

జీతభతాుల్ల 
శాసనసభ్యుల్జీత్భ్త్ాులనర్శాసనసభ్్ఒక్చ్టి్ం్దావర్ా్న్నరణయిసరే ంద.ి్వీర్ట్జీత్ాలనర్ర్ాషి్టర్
సంఘట్ త్్న్నధి్నరంచి్చలోెిసాే రట.్ప్దవీ్విరమణ్త్ర్ావత్్పనెషన్్సౌకరుం్ఉంట్లంది. 

శాసన నిరాాణ పాకరియ 

శాసన్న్నర్ాాణ్ప్రక యి్పారోమ ంట్ల్శాసన్న్నర్ాాణ్ప్రక ియనర్పో లి్ఉంట్లంది.్సాధారణ్బిలుో ల్
విష్టయంలల్పారోమ ంట్లలల్ర్ాజుసభ్కు్లలక్సభ్త్ో్సమానమ నై్అధికార్ాలు్ఉంట్ాయి.్కానీ్
ర్ాషి్టర్శాసనసభ్లల్దిగయవ్సభ్్అయిన్విధానసభ్కు్ఆధిప్త్ుం్ఉంట్లంది.్విధానసభ్్న్నరణయమే్



అంతిమంగా్చెలుో బాట్ల్అవుత్ ంద.ి్ఆర్టికల్్196్ప్రకారం్సాధారణ్బిలుో లనర్ఉభ్య్సభ్లలో ్ఏ్
సభ్లలనెైనా్ప్రవేశపటిె్వచ్రు.్ఎగయవసభ్్ఒక్సాధారణ్బిలుో నర్గర్టషి్టంగా్నాలుగయ్నలెల్వరకు్
వాయిదా్వయేవచ్రు.్కానీ్అంతిమంగా్విధాన్సభ్్న్నరణయమే్చెలుో బాట్ల్అవుత్ ంది.్ఉభ్య్
సభ్ల్మధ్ు్బిలుో ్విష్టయంలల్వివాదం్త్లెతేిత్్ేసంయయకే్సమావేశాన్నక ్ఆసాారం్లేదర. 
ఒకవేళ్బిలుో ్ఎగయవ్సభ్లల్ప్రవేశపెట్ ి, ఆమోదించిన్త్రటవాత్్దాన్ని్దిగయవ్సభ్్ఆమోదాన్నక ్
ప్ంపిత్,ే విధాన్సభ్్ఆ్బిలుో నర్తిరసార్టసతే ్బిలుో ్వీగటపో త్ ంది.్దనీ్నిబట్ ి ్విధాన్ప్ర్టష్టత్కు్
సాధారణ్బిలుో ్విష్టయంలల్కూడా్విధాన్సభ్త్ో్సమాన్అధికార్ాలు్లేవన్న్అరిమవుత్ోంద.ి్
ఎగయవ్సభ్్బిలుో నర్వాయిదా్వేసరే ందే్కానీ్అడుు కోలేదర.్ఆర్టిక, దరవు్బిలుో ల్విష్టయంలల్కూడా్
విధాన్సభ్దే్అంతిమ్అధికారం. 

సభాధ్ుక్షుల్ల (స్వీకర్, డపియుటీ్ స్వీకర్, చెైరాన్, డపియుటీ్ చెైరాన్ ) 
శాసనసభ్లల్ఉభ్య్సభ్లకు్వేర్ వరటగా్సభాధ్ుక్షులు్ఉంట్ారట.్సభా్కారుకిమాల్న్నరవహణలల్
వీరట్కీలక్పాత్ర్వహసిాే రట. 

స్వీకర్ /డిపయుటీ్ స్వీకర్  
ర్ాషి్టర్విధాన్సభ్్సవుకర, డిప్ూుట్ీ్సవుకర్్ప్దవుల్గయర్టంచి్ఆర్టికల్్178్త్లెుప్ుత్ ంద.ి్విధాన్
సభ్్సభ్యులే్వీర్టన్న్ఎనరికుంట్ారట, త్ొలగటసాే రట.్సవుకర్గా, డిప్ూుట్ీ్సవుకర్గా్ఎన్నికయియు్వుక ే్
విధాన్సభ్లల్సభ్యుడెై్ఉండాలి.్ఆర్టికల్్179్ప్రకారం్సవుకర్్త్న్ర్ాజీనామానర్డిప్ూుట్ీ్
సవుకర్కు, డిప్ూుట్ీ్సవుకర్్త్న్ర్ాజీనామానర్సవుకర్కు్సమర్టుంచాలి.్ర్ాషి్టర్విధాన్సభ్్
రదదయినా, తిర్టగట్నూత్న్విధాన్సభ్్ఏరుడే్వరకు్సవుకర్్త్న్ప్దవిలల్కొనసాగయత్ాడు.్ఆర్టికల్్
186్ప్రకారం్సవుకర, డిప్ూుట్ీ్సవుకర, విధాన్సభ్్చెైరాన, డిప్ూుట్ీ్చెైరానో్జీత్భ్త్ాులనర్
శాసనసభ్్న్నరణయిసరే ంది.్ఈ్అంశాలనర్ర్ాజ్ుంగంలలన్న్ర్ ండో ్షెడూుల్లల్పతర్కానాిరట.్వీర్ట్
జీత్భ్త్ాులనర్ర్ాషి్టర్సంఘట్ త్్న్నధి్నరంచి్చలోెిసాే రట. 

స్వీకర్  అధ కారాల్ల, విధ్ుల్ల 



లలక్సభ్్సవుకర్కు్ఉని్అధికార్ాలు, విధ్రలే్ర్ాషి్టర్శాసనసభ్్సవుకర్కు్కూడా్ఉంట్ాయి.్
ఆర్టికల్్181్ప్రకారం్సవుకర్్శాసనసభ్కు్అధ్ుక్షత్్వహించి, సభా్కారుకమిాలు్న్నరవహిసాే డు.్
సభ్లల్సభ్యుల్ప్రవరేన, ఇత్ర్ప్రక యిలనర్న్నయంతిరసాే డు.్సభా్కారుకిమాలనర్వాయిదా్
వేసాే డు.్వివిధ్్కమిట్ీలకు్చెైరాన్లనర్న్నయమిసాే డు.్సభావువహార్ాల్కమిట్ీ, రూలస్్కమిట్లీ్
చెైరాన్గా్వువహర్టసాే డు.్ఒక్బిలుో ్దరవు్బిలాో , సాధారణ్బిలాో ్అనే్అంశాన్ని్సవుకర్్
ధ్రర వీకర్టసాే రట.్ఈ్విష్టయంలల్సవుకర్దే్త్ ది్న్నరణయం.  
సవుకర్కు్న్నరణయాత్ాక్ఓట్ల్ఉంట్లంది.్పార్టి్ఫిర్ాయింప్ుల్చ్టి్ం్ప్రకారం్సభ్యులనర్
అనరటా లుగా్ప్రకట్ ంచే్అధికారం్సవుకర్కు్ఉంది.్సభ్లల్సవుకర్్తీసరకుని్న్నరణయాలనర్ఏ్
నాుయసాి నంలలనూ్ప్రశ్ించ్ర్ాదర. 

విధాన పరిష్టత  చెైరాన్ /డపియుటీ్ చెైరాన్  
విధాన్ప్ర్టష్టత్్చెైరాన, డిప్ూుట్ీ్చెైరాన్్ప్దవుల్గయర్టంచి్ఆర్టికల్్182్త్లెుప్ుత్ ంద.ి్వీర్టన్న్
విధాన్ప్ర్టష్టత్్సభ్యులే్ఎనరికుంట్ారట, త్ొలగటసాే రట.్చెైరాన్్త్న్ర్ాజీనామా్ప్త్రా న్ని్డపి్ూుట్ీ్
చెైరాన్కు, డిప్ూుట్ీ్చెైరాన్్త్న్ర్ాజీనామానర్చెరైాన్కు్సమర్టుంచాలి. 

అధ కారాల్ల, విధ్ుల్ల 
విధానసభ్్సవుకర్కు్ఉండే్అధికార్ాలు, విధ్రలే్ప్ర్టష్టత్్చెైరాన్కు్ఉంట్ాయి.్సభ్కు్అధ్ుక్షత్్
వహించ్డం, కారుకిమాల్న్నరవహణ, సభ్యుల్కమిశ్క్షణ్న్నయంత్రణ, కారుకిమాల్వాయిదా, 
న్నరణయాత్ాక్ఓట్ల్హకుా్కలిగట్ఉండట్ం్మొదలెనైవాట్ న్న్ఉదాహరణగా్పతర్కానవచ్రు.్
దరవుబిలుో ్విష్టయంలల్విధాన్సభ్్సవుకర్కు్ప్రత్ేుక్అధికారం్ఉంట్లంది.్ప్ర్టష్టత్్చెైరాన్కు్
అలాంట్ ్అధికార్ాలు్లేవు.్వివరణ:్ర్ాషి్టర్శాసనసభ్లలన్న్ప్రక యిలు, ప్దధత్ లు, ఇత్ర్
వువహార్ాలు్పారోమ ంట్ల్ప్రక ియత్ో్సమానంగా్ఉంట్ాయి.్కోరం, ప్రశనితే్ర్ాలు, తీర్ాానాలు, 
ప్రతిపాదనలు, త్దతి్ర్విష్టయాలలో ్శాసనసభ్కు, పారోమ ంట్లకు్త్డేాలేో వు. 

శాసనసభల్ల అధ కార భాష్ట 



ఆర్టికల్్210్ప్రకారం్శాసనసభ్్కారుకిమాలనర్హిందీ్లేదా్ఆంగో్భాష్ట్మాధ్ుమంలల్
న్నరవహసిాే రట.్అయిత్ే్సభాధ్ుక్షుల్అనరమతిత్ో్సభ్యులు్మాత్ృభాష్టలల్కూడా్మాట్ాో డవచ్రు.్
ప్రసరే త్ం్ఆంధ్రప్రదేశ్, త్ెలంగాణ్ర్ాష్టాి ర ల్శాసనసభ్్సభ్యులు్ఇంగటోష్, త్ెలుగయ, హిందీ, ఉరూద ్
భాష్టలలో ్ప్రసంగటంచ్వచ్రు.్శాసనసభ్్కమిట్ీలు:్కమిట్ీల్గయర్టంచి్ర్ాజ్ుంగంలల్ప్రత్ుక్ష్ప్రసాే వన్
లేదర.్అయిత్ే్ఆర్టికల్æ 194లల్ప్ర్ోక్షంగా్ప్రసాే వించారట.్పారోమ ంట్లలల్మాదిర్టగానే్ర్ాషి్టర్
శాసనసభ్లల్కూడా్కమిట్ీలు్ఉంట్ాయి.్కమిట్ీల్న్నర్ాాణం, సభ్యుల్సంఖ్ు, విధ్రలనర్ర్ాషి్టర్
శాసన్సభ్్ఒక్చ్టి్ం్ప్రకారం్న్నరణయిసరే ంద.ి 

శాసన నిరాాణిం– ప్ారుమ ింట్, రాష్్టర శాసన సభ–ప్ో లికల్ల, తేడాల్ల 
ప్ారుమ ింట్ల 

• సాధారణ్బిలుో లనర్ఏ్సభ్లలనెైనా్ప్రవేశపెటి్వచ్రు. 
• ఒక్బిలుో ్చ్టి్ంగా్మారడాన్నక ్మూడు్దశలుంట్ాయి. 
• సాధారణ్బిలుో ్విష్టయంలల్ఉభ్య్సభ్ల్మధ్ు్ప్రతిషి్టంభ్న్ఏరుడిత్ే్సంయయకే్

సమావేశం్ఏర్ాుట్ల్చేసాే రట. 
• ఒక్సభ్్ఆమోదం్ప ందని్బిలుో ్మర్ో్సభ్కు్వచిునప్ుుడు, ఆ్సభ్్ఆరట్నెలల్వరకు్

ఆ్బిలుో నర్వాయిదా్వయేవచ్రు. 
• సాధారణ్బిలుో ్విష్టయంలల్పారోమ ంట్్ఉభ్య్సభ్లకు్సమాన్అధికార్ాలు్ఉంట్ాయి. 
• దరవు్బిలుో ్విష్టయంలల్లలక్్సభ్దే్అంతిమ్న్నరణయం. 
• దరవు్బిలుో పెై్ర్ాజుసభ్లల్చ్ర్టుంచ్వచ్రు.్ఓట్ ంగ్్అధికారం్లేదర.్ర్ాజుసభ్్14్

ర్ోజులలో గా్దరవు్బిలుో పెై్త్న్న్నరణయాన్ని్త్ెలపాలి. 
• ర్ాజ్ుంగ్సవరణ్బిలుో నర్పారోమ ంట్్ఏ్సభ్లలనెనైా్ప్రతిపాదించ్వచ్రు. 

రాష్్టర శాసన సభ 

• సాధారణ్బిలుో లనర్ఏ్సభ్లలనెైనా్ప్రవేశపెటి్వచ్రు. 
• ఒక్బిలుో ్చ్టి్ంగా్మారడాన్నక ్మూడు్దశలు్ఉంట్ాయి. 



• ఈ్విష్టయంలల్ఉభ్యసభ్ల్మధ్ు్సంయయకే్సమావేశాన్నక ్ఆసాారం్లేదర.్దిగయవ్సభ్్
న్నరణయమే్చలెుో బాట్వుత్ ంది. 

• విధాన్సభ్్ఆమోదం్ప ందిన్బిలుో ్ప్ర్టష్టత్్ఆమోదాన్నక ్వచిునప్ుుడు, ఆ్బిలుో నర  
• గర్టషి్టంగా్నాలుగయ్నెలల్వరకు్వాయిదా్వయేవచ్రు. 
• సాధారణ్బిలుో ్విష్టయంలలనూ్విధాన్సభ్్న్నరణయమే్అంతిమంగా్చెలుో బాట్ల్

అవుత్ ంద.ి 
• దరవుబిలుో ్విష్టయంలల్విధాన్సభ్దే్అంతిమ్న్నరణయం. 
• దరవుబిలుో పెై్విధాన్ప్ర్టష్టత్లల్చ్ర్టుంచ్వచ్రు, ఓట్ ంగ్్అధికారం్లేదర.్విధాన్ప్ర్టష్టత్్

14్ర్ోజులలో గా్దరవుబిలుో పెై్త్న్న్నరణయాన్ని్త్ెలపాలి. 
• ర్ాజ్ుంగ్సవరణ్బిలుో లనర్ప్రతిపాదించే్అధికారం్శాసన్సభ్కు్లేదర.్కానీ్పారోమ ంట్ల్

ఆమోదించిన్కొన్ని్ర్ాజ్ుంగ్సవరణలనర్శాసనసభ్ల్అంగటకారం్కోసం్న్నవేదసిాే రట. 

 


