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ఆరు సూత్రాల పథకం, 1973 - ఆర్టికల్ 371 డి - ర్ాష్టిరపతి ఉత్త రుులు
ఆంధర తెలంగణ తృరంతాల నాయకులతో సంరదంచిన తమాత ఆనాటి రధాతు ఇందమగంధీ
ఆరుసాతారల థకతుి 23 సెట ంె బర్ 1973లో రకటించింద. దీంతో అపటి వరకు అమలోో
ఉని ముల్కీ తుబంధనలు రదద భ, దాతుస్ానంలో ఆరుసాతారల థకం మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలతో
అమలోోకి వచ్ాాభ.

in

ఆరు సూత్రాల పథకం:

p.

1. మష్టట ంర లోతు వెనఽకబడ్డ తృరంతాల సతార అభివిది తో తృటు మష్టట ర మజధాతుతు తుమణీత ది తిలో
అభివిది రాడాతుకి కచిాతబైన తుధఽలనఽ కేటాభంచ్ాలి. అటువంటి రణాళికలనఽ

re

తయారుచ్ేయడ్ంలో వెనఽకబడిన తృరంతాతుకి తృరతితుథయం వహంచ్ే ఎబెలయయతో తృటు క ందరు

tP

తుుణులకు ఫాగస్ామయం కలిపసా
త ఒక మష్టట స్
ర ా భ రణాళిక బో రుడనఽ, వెనఽకబడిన
తృరంతాలకు సంబంధంచిన ఉసంఘాలనఽ తుయమంచ్ాలి.
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2. విదాయ సంసా లోో స్ాతుక అభ్యరుాలకు తృరధానయతతుచ్ేా విష్టయంలో మష్రరాతుకంతా ఒకే
విధానాతుి వమ్తంజేయాలి. మష్టట ంర లో ముఖ్యంగ మజధాతు నగరంలో ఉనిత విదాయవసతేలు
ెంచ్ేందఽకు ఒక కేం దీయ
ర
విశ్ావిదాయలయాతుి స్ాంచ్ాలి.
3. ఒక తుమణీత స్ాభ వరకు రభ్ుతా ఉదయ యగల తుయామకల విష్టయంలో స్ాతుకులకే
తృరధానయమవాలి. రమోష్టనో విష్టయంలో కడా ఒక తుమణీత స్ాభ వరకు ఈ తుబంధన
తృటించ్ాలి.

4. ఉదయ యగ తుయామకలు, స఼తుయామ్ట,ీ రమోష్టన్ వంటి విష్టయాలోో ఉతపనిమభయయ
పమయదఽలనఽ మ్శీలించ్ేందఽకు ఉనితాధకమలు గల ఒక అడిెతుస్టట
ర వ్
ి టిరబుయనల్ ఇచ్ేా
తురీయాలనఽ మష్టట ర రభ్ుతాం విధగ అమలుమాలి.
5. ెైన వివమ్ంచిన సాతారలనఽ తృటించడ్ంలో ఎదఽరభయయ నాయయరబైన చికుీలనఽ
అతుశ్చాత మ్సత
ా ేలనఽ తువమ్ంచ్ేందఽకు ఫారత మజ్యంగతుి తగువిధంగ సవమ్ంచ్ే
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అధకమతుి మష్టట 
ర తికి కలిపంచ్ాలి.
6. ెైన సాచించిన మామాతుి అవలంబిస్త ముల్కీ తుబంధనలు, తెలంగణ తృరంతీయ కమటీ
క నస్గ్ంు అనవసరమవుతాభ.
ఆరుసాతారల థకం అమలోోకి వచిాన తమాత ఈ థకంలోతు ఆమో సాతరం రకరం అపటి
వరకు అమలోో ఉని ముల్కీ తుబంధనలు, మణజనల్ కమటీ రదద యాయభ. ఈ థకం

in

అమలుతో స్ాతుకుడ్ె కవడాతుకి కతూసంగ కవలిిన తువస అరహత తగ్ాంద. 1919 నఽంచి
అమలోోకి వచిాన ముల్కీ తుబంధనల రకరం స్ాతుక అభ్యమ్ా అంటే కతూస తువసం దహేనఽ

p.

సంవతిమలుగ ఉంద. ఆంధరరదేశ్ మష్టట ంర ఏమపటుతో 1956లో నెిండ్ె సంవతిమలకు
కుదంచ్ారు. 18-10-75 నఽంచి జ్మణ అభన మష్టట 
ర తి ఉతత రుాల అమలుతో నెిండ్ె

re

సంవతిమలుగ ఉని కతూస తువస అరహత నాలుగు సంవతిమలకు కుదంచబడింద. ఈ
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ఆర్టికల్ 371 డి

tP

తువస్తుి సెైతం ఆయా సంబంధత జోనో కు మ్మతం చ్ేారు.

ఈ ఆరుసాతారల థకతుకి మజ్యంగ రక్షణ కోసం 32వ మజ్యంగ సవరణతో ఆమ్టకల్ 371 డి
తు మజ్యంగంలో తృ ందఽమ్ా ఉమెడి ఆంధరరదశ్
ే లోతు రభ్ుతా ఉదయ యగరంగం, విదాయరంగంలో
సమనాయయం చ్ేస్ందఽకు తురీభంచ్ారు. మజ్యంగంలోతు ఆమ్టకల్ 371 డి కి అనఽగుణంగ
18-10-1975లో కేందర రభ్ుతాం జీవో.నెం.674 దాామ మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలనఽ జ్మణచ్ేసంద.
దీతు రకరం ఉమెడి ఆంధరరదేశ్ మష్రరాతుి ఉదయ యగ తుయామకల కోసం ఆరు జోనఽ
ో గ
విభ్జంచ్ారు. జోనఽ
ో 1, 2,3 ఆంధరతృరంతాతుకి సంబంధంచినవి కగ జోన్ 4 మయలస఼మద,
జోన్ 5, 6 తెలంగణవిగ ఇందఽలో ్మకీనాిరు. ఈ మష్టట 
ర తి ఉతత రుాల రకరం ఏ జోనఽ
వరు ఆ జోనఽకే స్ాతుక అభ్యరుాలు, మగతా జోనో కు స్ాతుకేతరులనిమాట. స్ాతుక అభ్యమ్ా
అంటే కతూస తువస అరహత నాలుగు సంవతిమలుగ ఇందఽలో ్మకీనాిరు.
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మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలోోతు ్మ 14లో తృ ందఽమ్ాన ఆప఼సలతుింటికీ స్ాతుక మ్జమేాష్టన్ నఽంచి
మనహాభంు ఇచిానపటికీ మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలకు అనఽగుణంగ తేదీ.11-1-1975న జ్మణ
చ్ేసన జీవో. నెం. 728 లోతు ్మ మండ్ె రకరం మనహాభంు తృ ందన మష్టట ర సచివలయం,
ాఖ్ాధతేల కమయలయాలు, మష్టట స్
ర ా భ కమయలయాలోోతు ఉదయ యగ తుయామకలు, బదల్కలోో
అతుి తృరంతాలకు సమనాయయం చ్ేస్ందఽకు ఈకిాటబుల్ ష్ర్ (Equitable Share) లయదా
సమనాయయ సాతారతుి తృటించ్ాలతు ఉతత రుాలు ఇచ్ాారు.

in

మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలకు అనఽగుణంగ జ్మణ అభన మమో జీవో. నెం.729 ్మ 21లో మష్టట ర
సచివలయం, ాఖ్ాధతేల కమయలయాలు, మష్టట స్
ర ా భ ఆప఼సఽలోో జమ్గే ఉదయ యగ

tP

ర్ాష్టిరపతి ఉత్త రుులు

re

ది తేలోో తుయామకలు జరగలి అతు ్మకీనిద.

p.

తుయామకలోో ప్ర్ ష్ర్ (Fair Share) సాతారతుి తృటించి అతుి తృరంతాల నఽంచి సమ
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మష్టట 
ర తి ఉతత రుాల రకరం ఉమెడి ఆంధరరదేశ్ మష్టట ంర లో ఉదయ యగ తుయామకలనఽ ఈ విధంగ
చ్ేటాటలిి ఉంద.

1. జలాో స్ాభ కేడ్రో లో ఎల్.డి.స. లయదా ఎల్.డి.స.తో సమానబన
ై ఉదయ యగలు, ఎల్.డి.స.
కింద స్ాభ ఉదయ యగలోో 80 ాతం ఉదయ యగలనఽ ఆ జలాో వళ్ో కే మ్జరుా చ్ేయాలి.
2. జోనల్ స్ాభ నాన్ గజటెడ్ తృో సఽటలోో ఎల్.డి.స. కంటే ెై స్ాభ నాన్ గజటెడ్ ఉదయ యగలోో
70 ాతం మ్జమేాష్టన్ ఆ సంబంధత జోనఽవళ్ో కు కలిపంచ్ాలి.
3. జోనల్ స్ాభ గజటెడ్ తృో సఽటలోో 60 ాతం మ్జమేాష్టన్నఽ ఆ జోనఽలోతు అభ్యరుాలకే
కలిపంచ్ాలతు ్మకీంటునాిభ.
స్ాతుక అభ్యరుాలకు మ్జరుా చ్ేసన ఉదయ యగలు తృో గ అంటే జలాో స్ాభ తృో సఽటలోో స్ాతుక
జలాోవళ్ో కు మ్జరుా చ్ేసన 80 ాతం తృో గ మగతా 20 ాతం ఉదయ యగలోో, జోనల్ నాన్
గజటెడ్ ఉదయ యగలోో ఆ జోనఽవళ్ో కు మ్జరుా జేసన
 70 ాతం ఉదయ యగలు తృో గ మగతా 30
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ాతం ఉదయ యగలనఽ అదే విధంగ జోనల్ గజటెడ్ తృో సఽటలోో ఆ జోనఽవళ్ో కు మ్జరుా చ్ేసన
 60
ాతం ఉదయ యగలు తృో గ మగతా 40 ాతం ఉదయ యగలతుింటితూ నెన్ కంటీష్టన్ దాామ భ్మణత
చ్ేయాలి.
మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలోో స్ాతుకులకు మ్జమేాష్టన్ ఉంద. కతూ స్ాతుకేతరులకు మ్జమేాష్టన్ లయదఽ.
స్ాతుకేతర కోటాగ ఫావింబడ్ెతేనిద నెన్ కోటా. దాతుకి తృో టీడేందఽకు స్ాతుకులు,
స్ాతుకేతరులు ఇదద రౄ అరుహలయ. రతిభ్ ఆధారంగ ఆ కోటా భ్మణత చ్ేయాలి. ఎవరు

in

రతిఫావంతేల ైతే వమ్కే టట ం గటాటలి.

p.

మష్టట 
ర తి ఉతత రుాలోతు ్మ 5 రకరం జలాో స్ాభ ఉదయ యగలోో జలాోనఽ జోనల్ స్ాభ
ఉదయ యగలోో జోన్నఽ యూతుటగ తీసఽకుతు తుయామకలు గతు దయ నితేలు గతు లయదా

re

ఉదయ యగుల బదల్కలుగతు జరగలి. ఎటిట మ్సత
ా ేలోో జలాోస్ాభ ఉదయ యగలోో ఒక జలాో నఽంచి

tP

ఇంక క జలాోకు, జోనల్ స్ాభ ఉదయ యగలోో ఒక జోన్ నఽంచి ఇంక క జోన్కు బదల్కలు
చ్ేయకడ్దఽ అనే తుబంధనలునాి వటితు ఉలో ంంంచి తుయామకలు దయ నితలు
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బదల్కలు చ్ేయడ్ంతో ెకుీమంద తెలంగణ ఉదయ యగులు నాయయం కోసం కోరుటలనఽ
ఆశ్రభంచిన ఉదంతాలు చ్ాలా ఉనాిభ.

ర్ాష్టిరపతి ఉత్త రుుల పాకారం ఉమ్మడి ఆంధ్ాపాదేశ్ ర్ాష్టిరంలోని జోన్లు – జిలలులు
జోన్ 1: శీరకకుళ్ం, విజయనగరం, విాఖ్టిం
జోన్ 2: తూరుప గోదావమ్, శ్చామ గోదావమ్, కిష్రీ
జోన్ 3: గుంటృరు, రకశ్ం, నెలో రు
జోన్ 4: అనంతూర్, చితూ
త రు, కడ్, కరౄిలు
జోన్ 5: ఆదలాబాద్, కమణంనగర్, వరంగల్, ఖ్మెం
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జోన్ 6: హైదమబాద్, రంగమడిడ , తుజ్మాబాద్, మహబూబనగర్, బదక్, నలో గకండ్.
ర్ాష్టిరపతి ఉత్త రుుల న్లంచి మిన్హాయంపు ఇసూ
త కొనిి కార్ాాలయలలన్ల 14వ నిబంధ్న్లో
పేర్కొన్రిరు. అవి:
14 ఎ. సచివలయం
14 బి. ాఖ్ాధతేల కమయలయాలు
14 స. మష్టట స్
ర ా భ కమయలయాలు

p.

14 ఇ. బేజర్ డెవలపబంటు తృరజకుటలు

in

14 డి. సెపష్టల్ ఆప఼సలు లయదా ఎస్టబిో షబంటు
ో
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14 ఎఫ్. హద
ై మబాద్ సటీ తృో ల్కస.
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