రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
State Legislature (రాష్ట్ర శాసన శాఖ)
•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖ గూరచి వివరచించే నిబింధనలు - 168-212 (6వ భాగిం) )

•

168వ నిబింధన ప్రకారిం రాష్ట్ ింర లో రాష్ట్ ర శాసనశాఖ ఉింట ింది.

•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖ అనగా విధాన ప్రచష్టత్, విధాన సభ మరచయు గవరనర్.

•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖలో మూడవ సభ - గవరనర్

•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖలో అింతర భాగము - గవరనర్

•

ఎగువ సభ - విధాన ప్రచష్టత్

•

దిగువ సభ - విధాన సభగా పిలుస్ాారు.

•

రాజ్యింగిం ప్రకారిం శాసనశాఖలో సభయతవిం లేకుిండా సమావేశాలకు హాజరయ్యయ ఏకక
ై వయకతా - అడవకేట్ జనరల్

•

అడవకేట్ జనరల్ శాసనశాఖలో బిలుుపై జరచగే ఓటింగ్ లో పాలగొనకూడదు.

•

సభలో జరచగే చరిలో పాలగొని ప్రసింగచస్ా ారు.

•

ఆరచిక విష్టయాలోు విధానసభకు ఎకుువ అధికారాలు, విధాన ప్రచష్టత్ కు తకుువ అధికారాలు ఉింటాయ్.

•

విధాన ప్రచష్టత్ ను విధాన మిండలిగా, విధాన సభను శాసన సభగా పిలుస్ాారు.

•

ప్రతిప్క్ష నాయకులకు రాష్ట్ ర కేబినెట్ మింతిరతో సమానమన
ై హో దా, గౌరవిం ఉింట ింది.

•

ప్రతిప్క్ష నాయకుడిగా గురచాింప్ు ప ిందడానికత కనీసిం 1/10వ వింతు సభుయల మదద తు ఉిండాలి.

•

శాసనసభ సమావేశిం జరగడానికత కనీసిం 1/10వ వింతు సభుయలు హాజరుకావాలి.

•

రాజ్యింగిం ప్రకారిం రాష్ట్ ర శాసనశాఖ సింవతసరానికత 2 స్ారుు సమావేశిం కావాలి.

•

2 సమావేశాల మధయ కాలవయవధి - 6 నెలలు ఉిండాలి.

•

స్ాధారణింగా రాష్ట్ ర శాసనశాఖ సింవతసరానికత 3 స్ారుు సమావేశమవుతుింది.

అవి:
1) బడజె ట్ సమావేశాలు (Budget Session)
2) వరాాకాల సమావేశాలు (Monsoon Session)
(3) శీతాకాల సమావేశాలు (Winter Session)
•

రాజ్యింగిం ప్రకారిం శాసనసభా సమావేశాలకు గరచష్ట్ సింఖయ లేదు.

•

సింవతసరానికత ఎనినస్ారుు అయ్నా శాసనసభా సమావేశాలు జరగవచుిను.

•

ఎకుువ రోజులు శాసనసభ బడజెట్ సమావేశాలు జరుగుతాయ్.
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

తకుువ రోజులు వరాాకాలిం సమావేశాలు జరుగుతాయ్.

State Legislative Council (విధాన పరిష్టత్)
•

విధాన ప్రచష్టత్ గూరచి వివరచించే నిబింధన - 171

•

169వ నిబింధన ప్రకారిం పారు మింట్ స్ాధారణ మజ్రట్తో విధాన ప్రచష్టత్ ను ఏరాాట లేదా రదుద చేసా ుింది.

•

రాష్ట్ ర శాసనసభ 2/3వ వింతు మజ్రట్తో తీరాానానిన ఆమోదిించి సిపారసు చేసన
ి టు య్తే పారు మింట్ స్ాధారణ
మజ్రట్తో

•

ప్రసా ుతిం 7 రాష్టా్రలోు దివసభా విధానము అమలులో ఉింది.

•

1. ఉతా రప్రదశ్ే - 100 2. మహారాష్ట్ ర - 78 3. బీహార్ - 76 4. కరాాటక - 76 5. ఆింధరప్ద
ర ేశ్ - 58 - 6.
తజలింగాణ - 43 7. జమూాకాశీార్- 36 - -

•

అతి తవరలో విధాన ప్రచష్టత్ రాజస్ాిన్, ఒడిష్టాస రాష్టా్రలోు ఏరాాట అవుతాయ్

•

AP విధానప్రచష్టత్ తొలిస్ారచగా ఏరాడిన సిం. 1958.

•

AP విధాన ప్రచష్టత్ రదుద అయ్న సిం.1985

•

రాజ్యింగ ప్రకారిం విధాన ప్రచష్టత్ కనీస సభుయల సింఖయ - 40 మింది

•

రాజ్యింగ ప్రకారిం విధాన ప్రచష్టత్ గరచష్టఠ సభుయల సింఖయ శాసనసభా సభుయల మొతా ింలో 1/3వ వింతుకు మించి
వుిండకూడదు.

•

171వ నిబింధన ప్రకారిం ముఖయమింతిర సూచన మేరకు గవరనర్ 1/6 వ వింతు సభుయలను విధానప్రచష్టత్ కు
నియమస్ాారు.(కలలు, స్ాహితయిం , సమాజ సేవ, శాసా ర స్ాింకేతిక మరచయు ఇతర రింగాలోు అనుభవిం గలవారు)

(Qualifications) అరహతలు
•

భారతీయ పౌరుడజైవుిండాలి.

•

కనీస వయసుస 30 సింవతసరాలు నిిండివుిండాలి.

•

లాభాదాయకమన
ై ప్దవి ఉిండరాదు.

•

ఎససస, ఎసస్లు 5,000: ఇతరులు 10,000 రూ.లను డిపాజిట్ చేయాలి.

(Election - Tenure) ఎన్నిక విధానము- పదవీ కాలం
•

విధాన ప్రచష్టత్ ఎనినకలను నిరవహిించేది - భారత ఎనినకల సింఘిం.

•

విధాన ప్రచష్టత్ సభుయలను ఈ కతరింది వారు ఎనునకుింటారు. --
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
1. శాసనసభ సభుయలు 1/3వ వింతు సభుయలను ఎనునకుింటారు.
2. స్ాినిక సింసి లు 1/3వ వింతు సభుయలను ఎనునకుింటారు.
3. ఉపాధాయయులు 1/12వ వింతు సభుయలను ఎనునకుింటారు.
4. ప్ట్ భదురలు 1/12వ వింతు సభుయలను ఎనునకుింటారు.
5. ముఖయమింతిర సూచన మేరకు గవరనర్ 1/6వ వింతు సభుయలను నియమస్ాారు. (కళలు, స్ాహితయిం , స్ామాజిక
సేవ, శాసా స్
ర ాింకేతిక మరచయు ఇతర రింగాలోు అనుభవిం గలవారు)

6. విధాన ప్రచష్టత్ సభుయల చేత ప్రమాణ ససవకారిం చేయ్ించేది - చజైరాన్.
•

విధాన ప్రచష్టత్ శాశవతమైనది కాదు.

•

పారు మింట్ స్ాధారణ మజ్రట్తో విధాన ప్రచష్టత్ ను రదుద చేసా ుింది.

•

విధాన ప్రచష్టత్ సభుయల ప్దవీ కాలిం 6 సింవతసరాలు.

•

ప్రతి 2 సింవతసరాలకు ఒకస్ారచ 1/3 వ వింతు సభుయలు ప్దవీ విరమణ చేస్ా ారు.

•

కొతా గా విధానప్రచష్టత్ ఏరాడినప్ుాడు 2 సింవతసరాలకు లాటరట ప్దధ తి దావరా 1/3వ వింతు సభుయలను
నిరాయ్స్ాారు.

•

భారత ఎనినకల సింఘిం కారయదరచి సమక్షింలో లాటరట ప్దధ తిని నిరవహిస్ా ారు.

•

ప్దవి విరమణ చేసన
ి వారు తిరచగచ ఎనినకలోు పో టీచేసి గలవవచుి

•

విధానప్రచష్టత్ సభుయలు తమ రాజీనామా లేఖను చజర
ై ాన్ కు ఇవావలి.

•

ఏ కారణిం చేతనెైనా సభుయని ప్దవి ఖాళీ అయ్తే 6 నెలలలోప్ు భరటా చేయాలి.

•

విధాన ప్రచష్టత్ ఎనినకలో నెష్ట
ై ాతిరక పారతినిధయ ఓట బదిలీ ప్దధ తి దావరా ఎనునకోవడిం జరుగుతుింది

•

విధాన ప్రచష్టత్ సభుయల యొకు సభయతావనిన రదుద చేసే అధికారిం చజైరాన్ కు ఉింట ింది.

Chairman చైరమన్ :
•

విధాన ప్రచష్టత్ కు అధిప్తి - చజైరాన్

•

విధాన ప్రచష్టత్ చజర
ై ాన్ కు రాష్ట్ ర కేబినెట్ మింతిర కింటే ఎకుువ సదా, గౌరవిం ఉింట ింది.

•

స్ాధారణింగా చజైరాన్ అధికార పారట్కత, డిప్యయటీ చజర
ై ాన్ ప్రతిప్క్ష పారట్కత చజిందివుింటారు.

•

రాజ్యింగ ప్రకారిం విధానప్రచష్టత్ సభుయలు తమలో ఒకరచని చజర
ై ాన్ గా, మరొకరచని డిప్యయటీ చజైరాన్ గా
ఎనునకుింటారు

•

పారట్ ఫిరాయ్ింప్ుల నిరోధక చట్ ిం చజైరాన్, డిప్యయటీ చజైరాను కు వరచాించకుిండా ఉిండటానికత ప్దవిని చేప్ట్ న వెింటనే
పారట్ పారథమక సభయతావనికత రాజీనామా చేయాలి.

•

విధాన ప్రచష్టత్ తొలి సమావేశానికత అధయక్షత వహిించేది ప ర టిం చజర
ై ాన్ / తాతాులిక చజర
ై ాన్.
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

ముఖయమింతిర సూచన మేరకు గవరనర్ తాతాులిక చజర
ై ాన్/ ప ర టిం చజర
ై ాన్ ను నియమస్ాారు.

•

ప ర టిం చజర
ై ాన్ కు 2 అధికారాలు ఉింటాయ్. 1. తొలి సమావేశానికత అధయక్షత వహిించి హాజరన
ై సభుయల చేత ప్రమాణ
ససవకారిం చేయ్ించడిం.2. చజర
ై ాన్ ఎనినకను నిరవహిించడిం.

(Election - Tenure) ఎన్నిక విధానం - పదవీ కాలం
•

విధాన ప్రచష్టత్ చజర
ై ాన్ ఎనినకను నిరవహిించేది - పో ర టిం చజైరాన్

•

విధాన ప్రచష్టత్ సభుయలు తమలో ఒకరచని చజైరాన్ గా, మరొకరచని డిప్యయటీ చజర
ై ాన్ గా ఎనునకుింటారు.

•

రాజ్యింగ ప్రకారిం చజర
ై ాన్, డిప్యయటీ చజర
ై ాను కు ప్రమాణ ససవకారిం ఉిండదు.

•

స్ాింప్రదాయకింగా విధాన ప్రచష్టత్ లో గల అధికార ప్క్ష నాయకుడు, ప్రతిప్క్ష నాయకుడు గౌరవింగా చజైరాన్,
డిప్యయటీచర
జై ాను ను ప్దవి వదద కు తీసుకువస్ాారు.

•

చజైరాన్ ప్దవీ కాలిం - 6 సింవతసరాలు.

•

చజైరాన్ తన రాజీనామా లేఖను డిప్యయటీ చజైరాన్ కు ఇవావలి.

•

ఏ కారణిం చేతనెైనా చజర
ై ాన్ ప్దవి ఖాళీ అయ్తే 6 నెలల లోప్ు భరటా చేయాలి.

•

చజైరాన్ ప్దవి ఖాళీ అయ్నప్ుాడు డిప్యయటీ చజైరాన్ 6 నెలలకు మించకుిండా తాతాులిక చజర
ై ాన్ గా విధులను
నిరవహిస్ా ారు.

•

అధికార దురచవనియోగిం అవినీతికత పాలాడినప్ుాడు చజర
ై ాన్ కు వయతిరేఖింగా 14 రోజుల ముిందసుా నోటస
ీ ుతో
అవిశావస తీరాాణానిన విధాన ప్రచష్టత్ లో ప్రవశ
ే పట్ వచుిను.

•

అవిశావస తీరాాణిం పన
ై ఓటింగ్ జరచగే రోజు నాడు చజర
ై ాన్ అధయక్ష స్ాినింలో ఉిండకూడదు.

•

అవిశావస తీరాాణింపై జరచగే ఓటింగ్ లో చజైరాన్ పాలగొనవచుిను

•

విధాన ప్రచష్టత్ అవిశావస తీరాాణానిన 2/3వ వింతు మజ్రట్తో ఆమోడిించినటు య్తే చజైరాన్ ప్దవి నుిండి
తొలగచించబడతారు.

(Powers and Functions) అధికారాలు - విధులు
•

విధాన ప్రచష్టత్ సమావేశాలకు అధయక్షత వహిించి ప్రశాింతింగా నిరవహిించాలి.

•

విధాన ప్రచష్టత్ లో సభుయలకు ససటును కేటాయ్ించడిం, గరింథాలయ వసతిని కలిాస్ాారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ నిరాయాలను అధికారచకింగా ప్రకటస్ాారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ నియమాలను ఉలు ింఘిించిన సభుయలను ససాిండ్ చేస్ా ారు.

•

పారట్ ఫిరాయ్ింప్ులకు పాలాడిన సభుయల యొకు సభా సభయతావనిన రదుద చేస్ా ారు.
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

ఏ సభుయడయ్నా చజర
ై ాన్ అనుమతి లేకుిండా వరుసగా 60 రోజులు సమావేశానికత హాజరుకానటు య్తే వారచ
సభయతావనిన రదుద చేస్ా ారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ లో బిలుుపై జరచగచన ఓటింగ్ లో అనుకూలింగా, వయతిరేింగా సమాన ఓటు వచిినప్ుాడు చజైరాన్
ఓటింగ్ లో పాలగొింటారు.

•

చజైరాన్ ఓట ను నిరాయకప్ు ఓట అింటారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ లో జరచగే చరిలను రచకారుు చేసి భదరప్రుస్ాారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ లో ప్నిచేసే సిబబిందిని నియింతరణ చేస్ా ారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ ఆమోదిించిన తీరాానిం పన
ై చజర
ై ాన్ సింతకిం చేసి విధాన సభకు ప్ింప్ుతారు.

•

సభుయలు ప్రవేశపటే్ బిలుును స్ాధారణ బిలుు, ఆరచిక బిలుుగా నిరాయ్స్ాారు.

•

సభుయలు అడిగే ప్రశనలను నక్షతరప్ు గురుా గల ప్రశనలుగా, నక్షతరప్ు గురుాలేని ప్రశనలుగా నిరాయ్స్ాారు.

State Legislative Assembly (శాసనసభ/ విధాన సభ)
•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖలో దిగువ సభను విధానసభ/ శాసన సభగా పిలుస్ాారు.

•

విధానసభ గూరచి వివరచించే నిబింధన - 170.

•

విధానసభ కనీస సభుయల సింఖయ - 60

•

విధానసభ గరచష్ట్ సభుయల సింఖయ - 500.

•

ప్రసా ుతిం దేశింలో అతయధిక శాసనసభా సభుయలను కలిొ వునన రాష్ట్ ింర - ఉతా రప్రదశ్
ే (403)

•

దేశింలో అతి తకుువ శాసనసభా సభుయలను కలిొ వునన రాష్ట్ ింర - సికతుిం (32)

•

పారు మింట్ చట్ ిం ప్రకారిం తకుువ జనాభా గలిొ న రాష్టా్రలకు శాసనసభ కనీస సభుయల సింఖయ విష్టయింలో
మనహాయ్ింప్ు ఉింది.

•

3 రాష్టా్రలకు కనీస సభుయల సింఖయ విష్టయింలో మనహాయ్ింప్ు ఉింది- (1) సికతుిం - 32 (2) గోవా - 40 (3)
మజోరాిం - 40

•

పారు మింట్ చట్ ిం ప్రకారిం శాసనసభ నియోజక వరాొల సింఖయ 2026 వరకు పరగవు.

•

332 నిబింధన ప్రకారిం శాసన సభ నియోజకవరాొలలో ఎససస, ఎసస్లకు రచజరేవష్టన్స ఉింటాయ్.

(Qualifications) అరహతలు
•

భారతీయ పౌరుడజై వుిండాలి.

•

కనీస వయసుస 25 సింవతసరాలు నిిండివుిండాలి.

•

ఎససస, ఎసస్లు 5,000, ఇతరులు 10,000 రూ.లను డిపాజిట్ చేయాలి.
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

ఎనినకలోు పో టీ చేసే అభయరుిలు గరచష్టఠ వయయ ప్రచప్తి 25 లక్షలు

(Election - Tenure) ఎన్నిక విధానం - పదవీ కాలం
•

శాసనసభ ఎనినకలను నిరవహిించేది భారత ఎనినకల సింఘిం.

•

శాసన సభా సభుయలను ఎనునకునేది వయోజనులు.

•

శాసన సభా ఎనినకలను ప్రతేయక్ష, ఎనినకలు అింటారు.

•

పారట్ పారతిప్దిక మీద శాసన సభ ఎనినకలు జరుగుతాయ్.

•

ఎనినకన
ై సభుయల చేత ప్రమాణ ససవకారిం చేయ్ించేది - పో ర టిం ససాకర్ లేదా ససాకర్.

•

తొలి సమావేశానికత హాజరన
ై సభుయల చేత ప్రమాణ ససవకారిం చేయ్ించేది - పో ర టిం ససాకర్.

•

ఇతరులు చేత ప్రమాణ ససవకారిం చేయ్ించేది - ససాకర్.

•

శాసనసభా సభుయల ప్దవి కాలిం - 5 సింవతసరాలు

•

వాసా వింగా శాసన సభ విశావసిం ఉననింత వరకే ప్దవిలో కొనస్ాగుతారు.

•

174వ నిబింధన ప్రకారిం గవరనర్ శాసనసభలో విశావసిం కలిొ న ముఖయమింతిర సూచన మేరకు శాసనసభను రదుద
చేస్ా ారు.

•

శాసన సభ ప్యరచాకాలిం కొనస్ాగచ రదుద అయ్నటు య్తే 6 నెలలలోప్ు కొతా శాసనసభను ఏరాాట చేయాలి.

Speaker స్పీకర్
•

శాసన సభకు అధిప్తి (Head of Legislature) - ససాకర్

•

శాసన సభ సింరక్షకుడు - ససాకర్

•

స్ాధారణింగా ససాకర్ అధికార పారట్కత డిప్యయటీ ససాకర్ ప్రతిప్క్ష పారట్కత (Opposition Party) చజిందివుింటారు.

•

రాజ్యింగ ప్రకారిం శాసనసభ సభుయలు తమలో ఒకరచని ససాకర్ గా మరొకరచని డిప్యయటీ ససాకర్ గా ఎనునకుింటారు.

•

పారట్ ఫిరాయ్ింప్ుల చట్ ిం ససాకర్, డిప్యయటీ ససాకరు కు వరచాించకుిండా ఉిండడానికత ప్దవిని చేప్ట్ న వెింటనే పారట్
పారథమక సభయతావనికై రాజీనామా చేయాలి.

•

రాష్ట్ ర కేబినెట్ మింతిర కింటే ఎకుువ హూదా గౌరవిం ససాకర్ కు ఉింట ింది.

•

శాసన సభ తొలిసమావేశానికత అధయక్షత వహిించేది

•

పో ర టిం ససాకర్ - పో ర టిం ససాకర్ ను తాతాులిక ససాకర్ గా పిలుస్ాారు

•

ముఖయమింతిర సూచన మేరకు గవరనర్ పో ర టిం ససాకర్ ను నియమస్ాారు.

•

పో ర టిం ససాకర్ చేత ప్రమాణ ససవకారిం చేయ్ించేది - గవరనర్ -

•

పో ర టిం ససాకర్ కు 2 రకాల ైన అధికారాలు ఉింటాయ్. అవి: 1. తొలి సమావేశానికత అధయక్షత వహిించి హాజరన
ై
సభుయల చేత ప్రమాణ ససవకారిం చేయ్స్ాారు. 2. శాసన సభ ససాకర్ ఎనినకను నిరవహిస్ా ారు.
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
Speaker Election - Tenure ( స్పీకర్ ఎన్నిక విధానం - పదవికాలం )
•

రాజ్యింగిం ప్రకారిం ససాకర్ను ఎనునకునేది శాసనసభా సభుయలు

•

సబా సభుయలు తమలో ఒకరచని ససాకర్గా మరొకరచని డిప్యయటీ ససాకర్గా ఎనునకుింటారు.

•

రాజ్యింగిం ప్రకారిం ససాకర్, డిప్యయటీ ససాకరు కు ప్రమాణ ససవకారిం ఉిండదు.

•

స్ాింప్రదాయింగా శాసనసభలోగల అధికార ప్క్ష నాయకుడు & ప్రతిప్క్ష నాయకుడు గౌరవింగా ససాకర్, డిప్యయటీ
ససాకరు ను ప్దవి వదద కు తీసుకువస్ాారు.

•

రాజ్యింగిం ప్రకారిం ససాకర్ ప్దవి కాలిం - 5 సింవతసరాలు

•

ససాకర్ రాజీనామా లేఖను డిప్యయటీ ససాకర్ కు ఇవావలి.

•

ఏ కారణిం చేతనెైనా ససాకర్ ప్దవి ఖాళీ అయ్తే 6 నెలల లోప్ు భరటా చేయాలి.

•

డిప్యయటీ ససాకర్ తాతాులిక ససాకర్గా 6 నెలలకు మించకుిండా ప్నిచేస్ా ారు.

•

ససాకర్, డిప్యయటీ ససాకర్ లేనప్ుాడు సమావేశానికత అధయక్షత వహిించేది పాయనెల్ ససాకర్

•

పాయనెల్ ససాకర్స సింఖయ - 6.

•

ససాకర్ అధికార దురచవనియోగిం, అవినీతికత పాలాడినటు య్తే 14 రోజుల ముిందసుా నోటత
ీ ో అవిశావస తీరాాణానిన
శాసనసభలో ప్రవేశపడతారు.

•

శాసనసభలో అవిశావస తీరాాణింపై ఓటింగ్ జరచగే రోజు ససాకర్ సమావేశానికత అధయక్షత వహిించకూడదు.

•

ససాకర్ సమావేశానికత హాజరై ఓటింగ్ లో పాలగొనవచుి.

•

శాసనసభ 2/3వ వింతు మజ్రట్తో అవిశావస తీరాాణానిన ఆమోదిించినటు య్తే ససాకర్ ప్దవి నుిండి
తొలగచించబడతారు.

(Powers of Legislature) శాసన శాఖ అధికారాలు
రాష్ట్ ర శాసనశాఖ అధికారాలను కతరింది విధింగా పేరొునవచుిను. అవి:

1. శాసన అధికారాలు (Legislative Powers)
•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖ ప్రజల కోరచక మేరకు రాష్ట్ ర జ్బితా, ఉమాడి జ్బితాలో గల అింశాల పన
ై శాసనాలను తయారు
చేసా ుింది.

•

దేశింలో జ్తీయ అతయవసర ప్రచసి తి, రాష్ట్ ింర లో రాష్ట్ ప్
ర తి పాలన అమలులో ఉననప్ుాడు రాష్ట్ ర జ్బితాలో గల
అింశాలపన
ై శాసనాలను చేసద
ే ి - పారు మింటాస
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

స్ాధారణ బిలుును మొదటగా విధానప్రచష్టత్ లేదా విధాన సభలో ప్రవేశపట్ వచుిను.

•

శాసనసభ ఆమోదిించిన స్ాధారణ బిలుు పన
ై విధానప్రచష్టత్ 3 నెలల లోప్ు అభిపారయానిన తజలపాలి.

•

శాసనసభ 2వ స్ారచ అదే బిలుును ఆమోదిించి విధానప్రచష్టతకు ప్ింపినటు య్తే 30 రోజుల లోప్ు తమ
అభిపారయానిన తజలియజేయాలి.

•

రాష్ట్ ింర లో ఉభయసభల మధయ స్ాధారణ బిలుు పన
ై అభిపారయ బేధాలు ఏరాడినటు అయ్తే ఉభయ సభల
సింయుకా సమావేశిం ఉిండదు.

•

ఉభయసభల మధయ స్ాధారణ బిలుు పన
ై అభిపారయ బేధాలు ఏరాడినటు య్తే శాసన సభ నిరాయిం అమలులోనికత
వసుాింది

•

ఆరచిక బిలుును గవరనర్ ముిందసుా అనుమతితో మొదటగా శాసనసభలో మాతరమే ప్రవేశ పటా్లి.

•

శాసనసభ ఆమోదిించిన ఆరచిక బిలుును విధాన ప్రచష్టత్ 14 రోజుల లోప్ు తమ అభిపారయానిన తజలియజేయాలి.

•

ఉభయసభలు బిలుును ఆమోదిించిన తరావత గవరనర్ ఆమోదానికత ప్ింప్డిం జరుగుతుింది.

•

శాసన సభ ప్ింపిన బిలును గవరనర్ ఆమోదిించవచుి లేదా ప్ునప్రచశీలనకు ప్ింప్వచుిను.

•

రిండవస్ారచ శాసనసభ బిలును ఆమోదిించి ప్ింపినటు య్తే గవరనర్ తప్ానిసరచగా ఆమోదిించాలి.

•

213 నిబింధన ప్రకారిం గవరనర్ శాసనసభా సమావేశింలో లేనప్ుడు ముఖయమింతిర నాయకతావన గల కబినేట్
మింతురల లిఖిత ప్యరవక సిపారసు మేరకు ఆరచునెనును జ్రట చేస్ా ారు.

•

ఆరచునెన్స చట్ ింగా మారడానికత శాసనసభ సమావేశిం అయ్న రోజు నుిండి 6 వారాలలోప్ు ఆమోదిించాలి.

•

శాసనసభ ఆమోదిించి ప్ింపిన వివాదాసాదమైన బిలుులను రాష్ట్ ప్
ర తి ఆమోదానికత ప్ింపి అధికారిం గవరనర్కు
ఉింది.

2. కారయన్నరాాక అధికారాలు (Executive Powers)
•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖలో గల సభుయలు ప్రశనలు, అనుబింధ ప్రశనలు, అవిశావస తీరాాణిం దావరా మింతిర మిండలిని
నియింతరణ చేసా ుింది.

•

విధాన ప్రచష్టత్, విధాన సభ సభుయలు ప్రజ్ సమసయల ప్టు సభలో ప్రశనలను అడుగుతారు.

•

శాసనసభా సభుయలు అడిగే నక్షతరప్ు గురుాగల ప్రశనలకు సింబింధిత మింతిర మౌకతక రూప్ింలో సమాధానిం ఇస్ాారు.

•

నక్షతరప్ు గురుా లేని ప్రశనలకు సింబింధిత మింతిర లిఖిత రూప్కింలో సమాధానమును ఇస్ాారు.

•

ప్రతిప్క్షాలు ప్రభుతావనికత వయతిరేఖింగా అవిశావస తీరాాణానిన 1/10వ వింతు సభుయల మదద తుతో శాసనసభలో
ప్రవశ
ే పడతారు.

•

శాసనసభ స్ాధారణ మజ్రట్తో అవిశావస తీరాాణానిన ఆమోదిించినటు అయ్తే మింతిరమిండలి రదుద అవుతుింది.

•

ఒక అవిశావస తీరాాణానికత, మరొక అవిశావస తీరాాణానికత మధయ కాలవయవధి 6 నెలలు ఉిండాలి.

•

రాష్ట్ ర ప్రభుతావనిన నియింతరణ చేయడానికత విధాన ప్రచష్టత్ కింటే విధాన సభకు ఎకుువ అధికారాలు ఉింటాయ్.
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
3. ఆరిిక అధికారాలు (Financial Powers)
•

రాష్ట్ ర శాసనసభ బడజెట్ సమావేశాలను పారరింభిించేది గవరనర్.

•

రాష్ట్ ర ఆరచిక మింతిర గవరనర్ ముిందసుా అనుమతితో బడజెట్ ను మొదటగా శాసనసభలోనే ప్రవేశపటా్లి.

•

శాసనసభ ఆమోదిించిన బడజెట్ ను విధానప్రచష్టత్ 14 రోజుల లోప్ు ఆమోదిించాలి.

•

రాష్ట్ ర శాసనసభ ఆమోదింతోనే బడజెట్ అమలులోనికత వసుాింది.

•

రాష్ట్ ర ప్రభుతవిం ప్రజల పన
ై కొతా ప్నునలను వేయడానికత, అమలులోవునన ప్నునలను పించడానికత శాసనసభ
ఆమోదిం తప్ానిసరచగా ఉిండాలి.

•

రాష్ట్ ర సింఘటత నిధి రాష్ట్ ర ప్రభుతవ నియింతరణలో ఉింట ింది.

•

రాష్ట్ ర ప్రభుతవిం సింఘటత నుిండి డబుబలను ఖరుి పట్ డానికత శాసనసభ ఆమోదిం తప్ానిసరచగా ఉిండాలి.

•

రాష్ట్ ర ఆరచిక సింఘిం వారచాక నివేదికను గవరనర్ కు సమరచాసుాింది.

•

గవరనర్ నివేదికను ప్రచశీలిించిన తరావత శాసనసభకు ప్ింప్ుతారు.

•

రాష్ట్ ర శాససశాఖ వారచాక నివేదక
ి పై చరచిసుాింది. - రాష్ట్ ర బడజెట్ గూరచి వివరచించే నిబింధన - 202

4. న్ాయయ అధికారాలు (Judicial Powers)
•

సుపసరింకోరు్, హక
ై ోరు్లు మనహా దిగువ నాయయస్ాినాలు రాష్ట్ ర జ్బితా ప్రచధిలో ఉింటాయ్.

•

దిగువ నాయయస్ాినాల యొకు అధికారాలను శాసనశాఖ నిరాయ్సుాింది.

•

నాయయమూరుాల జీతభతాయలు, అధికార విధులను శాసనశాఖ నిరాయ్సుాింది.

5. ఎన్నిక అధికారాలు (Electoral Powers) :
•

ఎనినకన
ై శాసనసభా సభుయలు రాష్ట్ ప్
ర తి ఎనినకలోు పాలగొింటారు.

•

శాసనసభా సభుయలు తమలో ఒకరచని ససాకర్ గా మరొకరచని డిప్యయటీ ససాకర్ గా ఎనునకుింటారు.

•

విధాన ప్రచష్టత్ సభుయలు తమలో ఒకరచని చజైరాన్ గా, మరొకరచని డిప్యయటీ చజర
ై ాన్ గా ఎనునకుింటారు.

•

రాష్ట్ ర శాసనశాఖలో గల సభుయలు వివిధ రకాల ైన శాసనసభా కమటీల సభుయలను ఎనునకుింటారు.

•

ఉదా: ప్రభుతవ ఖాతాల సింఘిం, ప్రభుతవ రింగ సింసి ల కమటీ, అించనాల సింఘిం మొ..

మునుపటి అంశాలు
స్ా్టిక్ GK - రాజకీయ పారీ్లు
స్ా్టిక్ GK- ఐకయరాజయసమితి
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రాష్ట్ర శాసన శాఖ
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
స్ా్టిక్ GK- జాతీయం , అంతరాాతీయం
స్ా్టిక్ GK- భారతదేశ పరధములు
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