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         �ే�� 25-3-2015 ��డ� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ�, ���ద�ాబ�దు �ా�� ���జను బ�ంచ్ జ��� �ే�ిన 

ఉతత్ర�్వలను స�ాల� �ేసూత్  ఈ అ�ీప్ల�స్ ��యబ��న�. ప్ర��ాదుల� ��ఖల� �ే�ిన ��ండ� ��ట్ �ిట�షన్స్ 

ల� �ా���� అనుక�ల���న �ర�ప్ వ�్చన��. ల�గడ ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �మ� ఏకమ��ా వ�నన్ప�ప్డ� 

ప్రసుత్ తమ� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ మ��య� �ెలం�ాణ �ాష్ట �మ�ల� ��ర�, ��ర��ా నునన్�) నల�గ�ర� వయ్క�త్ ల� �ల�్ల  

మ��య� ��షన్స్ ��య్యమ�ర�త్ ల��ా �య�త�ల�ౖన �ార� అడ్ �క్ �ాస్్ట  ట�్ర క్ ��ర�్ట ల �ల�్ల  జ��జ్ల��ా 

ప��ేయ �య�మకమ� �� ం����. ఆ నల�గ�ర� ఈ ��ండ� �ిట�షను్ల  ��ఖల� �ే�ి��. 

2. అట�్ట అడ్ �క్ జ��జ్ ల �య�మకమ� గ���్చన ��ాదమ� ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్ వ��స్స్ య��యన్ 

ఆఫ్ ఇం��య� మ��య� ఇ తర�ల� ��సు�ా ఈ ��ర�్ట  నందు ��ఖల� �ే�ి��. ఆ �షయ��� ఈ ��ర�్ట �ార� 

క�మ�ను�ారమ��ా అట�్ట ��య్యమ�ర�త్ లను �య�మకమ� �ేయ�టక� అవసర���న ���, 

���నమ�లను, అనుస��ంచ త��న ���� ���ధ్ష్ట ప��్చ��. ఈ ���నమ�ల� ఉ�త్ర్ణతక� �ావల�ిన అర్హతను 

�ర్ణ�ంచు ప��కష్ మ��య� ��ౖ�ా ��స్ ప��కష్ను �ే��్చ��. అట�్ట  సూచనలననుస��ం�, అ�ీప్ల���ర�డ� 

అన�ా,ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� అభయ్��ధ్ అర్హతను �ర్ణ�ంచు ప��కష్ను మ��య� మ��కమ��ా 

జ�ాబ�ల� �ాబట�్ట  (ఇంటర�్వ�) ప��కష్ను �ర్వ��ం�, ఆ నల�గ�ర� (���ల� ప్ర��ాదుల�) 

క�మ�ను�ార���న ప�ధ్�ల��య�మకమ� �� ందుటక� అర�్హ ల� �ార� �ర్ణ�ం���. అ�ీప్ల���ర�� 

�ర్ణయమ���ౖ కలత �ెం��న ప్ర��ాదుల� ���� స�ాల� �ేసూత్ , ��ౖన ����్కనన్ ��ండ� �ిట�షను్ల  ��ఖల� 

�ే�ి,ఈ ���ంద చూపన �ర�ప్ను �ా���� అనుక�లమ��ా �� ం����. 

“31. ��ౖన ����్కనన్చర్చల దృ�ా్ట �, �ాదుల� మ��య� �ా��ల� ప్ర� ఒక్కర� అర్హతను �� ం�ే క�స 

మ�ర�్కల� ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల� �ా�, �తత్మ� �ద అర్హతను �ా��ం�ే మ�ర�్కల� �్ార త ప��కష్ల��ా� 
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సం�ా��ంచల�� �ారణమ��� ��లకష్న్ క�ట��ార� �ాదుల� �య�మకమ� �� ందుటక� అర�్హ ల� �ార� 

�ే�్చ�ెప�ప్ట స�����న�� �ాద�య�, �రంక�శ���న �ర్ణయమ�య� ��మ� అ��్ార య 

పడ�చు��న్మ�. �ాబట�్ట , �ాదులక� మ��య� �ా��ల� ప్ర� ఒక్క���� �య�మకమ�ను ఇవ్వవల�ిన���ా 

��మ� ప్ర��ాదులక� సూచనల�చు్చచు��న్మ�. ఎందుకంట�, �ాదుల� �్ార త ప��కష్ల� అర్హత 

సం�ా��ం���. మ��య� ��ౖ�ా��స్ ప��కష్క� క��� �జ�����. �ాబట�్ట  �ాదుల �షయమ�ల� చట్టప్ర�ారమ� 

త��్కన వయ్వ���క ప�ధ్త�ల�న్య� స���ా వ�నన్ట్ల��ే, ఈ ఉతత్ర�్వల� అం��న ��లల�పల ఈ 

�య�మకమ� జర�గవల�ను. 

3. ��ా��ంశమ�ను ప��ష్క��ంచుట ��రక� ��లక���న ���న్ �షయమ�లను ప్రసుత్ తమ� 

ప����ంచవల�ను. 

              �ాస్్ట  ట�్ర క్ ��ర�్ట ల �ా్థ పన, �ర్వహణ గ���్చ ఈ ��ర�్ట �ార� ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� 

ఇ�్చన సూచనల ��రక� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �మంతట� అ��క �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట ల ఆ��ాభ్వమ� జ����న��. అట�్ట  

�ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట ల �ా్థ పన జ����న తర��ాత ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ప్రభ�త్వమ� �ార� �ే�� 6-10-2003ల� ఆజఞ 

లను జ����ేసూత్ , 20 మం�� ��య్య�ాదులను (19 మం�� ��య్య�ాదుల� + 1 ఎ�ి�ి) బ�ర్ నుం�� అడ్ 

�క్ �్ార �ప��క�ా (అడ్ �క్ �య�మకమ�, 2001 ��రక� ���ం�న ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � ఉనన్త 

��య్యసంస్థ  ఉ�ోయ్గ�ల ప్ర�ేయ్క �బంధనలక� అనుగ�ణమ��ా) �.ఓ.నం.1798, �ే��: 6-10-2003 

��్వ�ా �ా��� �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట ల �ర్వహణ ��రక� �య�ం���. �ా�� �య�మకమ� జ����న �ే�� నుం�� 

ప్ర��ాదుల� మ��య� అ�ే హ� ��ల� �య�త�ల�ౖన �ార�, �ాశ్వత �ల�్ల  జ��జ్  హ� ��ను (ప్ర��శమ� 

�ా్థ �నుం��) క�ప్ం��ల�(�ేశ�ాయ్పత్ ం�ా) హక�్క�ా అడ�గ�చు��న్ర�. �ట్ట�వ���ా, ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ 

��సుల� సూచనల� ఇసూత్ , అ�న్ �ాష్ట �మ�ల�, ��ర��ా బ�ర�నుం�� ad – hoc �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట  �ల�్ల  

జ��జ్ల��ా �య�మకమ� �� ం��, అట�్ట  ��ర�్ట లక� అధయ్కష్త వ��సుత్ నన్/అధయ్కష్త వ��ం�న �ా���� �ా్ర త 

ప�ర్వక ప��కష్ �ర్వ��ం��ల� �ా��� �ా�� పదవ�లక� ఎం�ిక �ేయ�టక� ఒక ���నమ�ను ప్ర��శ 

��ట�్ట ల� ����్క��ను. ఈ ��ర�్ట  ��ౖన ����్కనన్��సుల�, ad – hoc �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట  �ల�్ల  జ��జ్లను �ాష్ట � 

��య్య సంస్థ పదవ�లల� ��నమ� �ేయ�టక� గల ���, ���నమ�లను ర��� పర�న��. �తత్మ��ా, 

����� సంబం��త సూచనల� ఈ ���ం�� �ధమ��ా సం��పత్  పర్చవచు్చను. 

a) �ా్ర త ప��కష్ 150 మ�ర�్కలక� �ర్వ��ంచవల�ను. 

b) వంద (100) మ�ర�్కలక� మ��క ప��కష్ (ఇంటర�్వ�) �ర్వ��ంచవల�ను. 

c) �ా్ర త ప��కష్ల� �తత్మ� �ద �ా��రణ అభయ్ర�్థ ల� 40% మ�ర�్కల� మ��య� ఎస్ �ి/ ఎస్ ట� 

ఓ ��ి అభయ్ర�్థ ల� 35% మ�ర�్కల� �ా��ం�, ఉ�త్ర్ణత �� ందవల�ను. 

d) �య�మకమ� �� ం��న ప్ర� ఒక్కర� �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట ల� �ా�� పద� �ాలమ�ల� ఒ��్కక్క 

సంవతస్రమ�నక� ఒక మ�ర�్క ��ప�ప్న �� ందుటక� అర�్హ ల�. అట�్ట  మ�ర�్కల� �ా�� 

మ�ఖ�మ�� (ఇంటర�్వ�) ప��కష్ల� �ా��ం�న మ�ర�్కలక� జత�ేయబడ�ను. 

4. ��ౖన �ెపప్బ��న సూచనలక� ��న�ా��ంప��ా, �ల�్ల  జ��జ్ల �ా్థ � పదవ�లక� అభయ్ర�ధ్ లను ఎం�ిక 

�ేయ�ట��� ఏరప్��న జ��జ్ల సంఘమ�, �ా�� 9-8-2012 ��ట� సమ���శమ�ల� ఈ ప్ర�ా్థ వన 
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వ�్చన��. �ా�ా, ��ట� సమ���శమ�ల� క�ట��ార� ఈ �ధమ��ా ��ా్మ�ం���. ప్రసుత్ త �ాస్్ట ట�్ర క్ 

��ర�్ట  �ల�్ల  జ��జ్ల� మ��య� పద� �రమణ �ే�ిన �ాస్్ట  ట�్ర క్ ��ర�్ట  �ల�్ల  జ��జ్ల�, క�మ వర�సల� 

�ల�్ల  జ��జ్ల��ా �య�మకమ� జర�ప�టక� �ాఠయ్ సూ�క అన�ా �ల�్ల  జ��జ్ల ఖ��ల� ప���ంచుటక� 

�ర్వ��ంచు �ా్ర త ప��కష్ �క్క �ా�ాయ్ంశమ� ననుస��ం� �ా్ర త ప��కష్ �ర్వ��ంచబడ�న�య�,�ా�� 

నుం�� దరఖ�సుత్ ల� �ీ్వక��ంచ ��ర�చూ ఒక ప్రకటన �డ�దల �ేయమ� సూ�ం���. మ��య� అట�్ట 

ప్రకటనను ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ా�� అ���ార ��బ్ ��ౖట్ ల� ప్ర��శ ��ట�్ట ల�య�, 

�ే�� 13-8-2012న ��బ్ ��ౖట్ ల� �ే�ా్చల�య� దరఖ�సుత్ ల� �ీ్వక��ంచుటక� �వ�� �ే�� 31-8-

2012 అ�య� ����్క���. ��ౖ �ధమ��ా ప్రసుత్ త మ��య� ���ా ంత �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట  �ల�్ల  జ��జ్ల 

నుం�� దరఖ�సుత్ ల� 31-8-2012 వరక� �ీ్వక��ంచబడ�న� �ె��ి��. �ాష్ట �మ�ల� 

��య్య�ాఖ����ార�ల �య�మకమ� ��రక� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట � ��య్య�ాఖ� ఉ�ోయ్గ �బంధనలను, 

2007 (�బంధనల��ా అన్వ�ంచబ��న�) ఆచరణల� గలవ�. �తత్మ� 19 మం�� అడ్ హక్ �ాస్్ట 

ట�్ర క్ ��ర�్ట  �ల�్ల  జ��జ్ల� దరఖ�సుత్ ల� ��ఖల� �ే�ి��. ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� ప���� 

���నమ�ను ఈ �ధమ��ా ర��� ం��ం���. ప���� పత్రమ� – ��పర్ -I, ఆబ్ జ���్టవ్ ప్రశన్ల� 

మ�్టప�ల్ ���స్ �� క�డ���నన్�. 50 ప్రశన్లక� 50 మ�ర�్కల�ండ�ను. (ప్ర� ఒక్క ప్రశన్క� ఒక 

మ�ర�్క వ�ండ�ను) మ��య� ప్ర�ాన్పత్రమ� – II – సబ�జ్క�్ట  మ��య� �వరణ�� క���న��. అట�్ట 

ప్ర�ాన్పత్రమ� 100 మ�ర�్కలక� వ�ండ�ను. (5 ప్రశన్ల�, ఒ��్క ప్రశన్క� 25 మ�ర�్కల� 

ఇవ్వబడ�ను). ��ండ� ప్ర�ాన్పత్రమ�ల� �ా్ర య�టక� �ాల వయ్వ�� 3గంటల� ఇవ్వబడ�ను. మ��య� 

��ౖ�ా ��స్ ప��కష్ 100 మ�ర�్కలక� వ�ండ�ను. మ��య� �తత్మ� �ద �్ార త ప��కష్ల� �ా��రణ 

అభయ్ర�ధ్ ల� 40% మ�ర�్కల� మ��య� ఎస్ �ి/ ఎస్ ట� /��ి అభయ్ర�్థ ల� 35% మ�ర�్కల� �ా��ం�, 

ఉ�త్ర్ణత �� ందవల�ను. అ�ే �ధమ��ా అడ్ �క్ �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట  �ల�్ల  జ��జ్ల��ా �ార� ప���త్ �ే�ిన 

ఒ��్కక్క సంవతస్రమ�నక� ఒ��్కక్క మ�ర�్క అందర� అభయ్ర�ధ్ లక� ఇవ్వబడ�ను. 

5. �ా్ర త ప��కష్ 6-9-2012ల� �ర్వ��ంచబ��న��. తదుప�� ప���� పత్రమ�ల� ��దద్బ��న�. నవంబర� 

27, 2012 ల� జ����న క�ట� సమ���శమ�ల� �ా్ర త ప��కష్ల� ఉ�త్ర�్ణ ల�ౖన అభయ్ర�ధ్ లక� మ�ఖ�మ�� 

(ఇంటర�్వ�) ప��కష్ �ర్వ��ం�ే �షయమ� ప���లనక� �ా�ా, 19 మం�� అభయ్ర�ధ్ లల� 17 మం�� 

మ�త్ర�� అర్హత �ా��ం�ర�, �ా��� మ�త్ర�� ఇంటర�్వ�క� �జర�ా్వల� �ిల�వల�న� 

��ా్మ�ం���. ��� ప్ర�ారమ� 17 మం�� అభయ్ర�ధ్ లక� ఇంటర�్వ�క� �జర�ా్వల� �ిల�ప���్చ��. 

మ�� ఇదద్ర� అభయ్ర�ధ్ ల� �ార� ��ట్ �ిట�షన్ ల� ����్క�క ఉతత్ర�్వల� �� ం��న �ారణమ��ే 

ఇంటర�్వ�క� �జరగ�టక� అనుమ� �� ం����. 19 మం�� అభయ్ర�ధ్ లక� ఇంటర�్వ�ల� �ర్వ��ం�న 

�ిమ్మట �ా�� �ప�ణత ఆ��రమ��ా ఒక జ���� తయ�ర� �ే�ి, క�ట�ల� ప్ర��శ ��ట�్ట��. క�ట� �ార� 

ఆ జ���� ప����ం�న తదుప��, �ా��ల� 12 మం�� అభయ్ర�ధ్ లను క�మ�ను�ారమ��ా అదనప� �ల�్ల  

జ��జ్ల��ా �య�మకమ� �� ందుటక� అర�్హ ల� ��ా్మ�ం���. �ాబట�్ట  �ా��� ఆ పదవ�లల� 

క�మబ��ద్ కరణ �ా�ం���.  
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6. ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ా�� ప���లన ప్ర�ారమ� ఏడ�గ�ర� అభయ్ర�ధ్ ల� నల�గ�ర� ప్ర��ాదుల�� 

స� ఉ�త్ర్ణతక� అవసర���న మ�ర�్కల �ాతమ� �ా��ంచల�క�� య�ర�. �ా��ల� ��ట్ �ిట�షన్ ��ఖల� 

�ే�ిన నుల�గ�ర� ప్ర��ాదుల �ా��ం�న మ�ర�్కల� ఈ ���ం�� �ధమ��ా నునన్�. 

వ�్చన 

మ�ర�్కల� 

వర�స 

సంఖయ్ 

న�దు 

నంబర� 

 

 

అభయ్��ధ్ ��ర� వరగ్మ� 

��ట���� 

250 మ�ర�్కలక� 

�ావల�ిన 

మ�ర�్కల �ాతమ� �ా్ర త ప��కష్ 

     + 

  ��ౖ�ా��స్ 

1 108 సు��� బ�ి����్డ  (ఓ.�ి) 100 99.7 

(67.5+32.2) 

2 111 ఎస్. �ార�� �ే� (ఓ.�ి) 100 99.3 

(60.5+38.8) 

3 103 �. భ�వ��శ్వ�� �ా� 

(��ి.ఎ) 

87.5 81 (53+28) 

4 104 �ి. మ�ర� �హన ����్డ  

(ఓ.�ి) 

100 89 (63+26) 

 

7. ��ా��సప్ద �ర�ప్ను బట�్ట , ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� ఈ ��ట్ �ిట�షను్ల  సమ��ధ్ం���. 

8. ఇట�్ట  ��లక సమయమ�ల� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� ఏ�� �ారణమ�లను ప����ం�, ప్ర��ాదులక� 

ఉపశమ�ను క�గ్ం�ె�� ప��గణ�ంచవల�ను, ��ౖన �ె��ిన �ధమ��ా, ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార�, ఈ 

నల�గ�ర� ప్ర��ాదుల� �ా్ర త ప��కష్ల�నూ, ఇంటర�్వ�ల�నూ �ా��ం�న మ�ర�్కల� �్ార �ప��క�ా 

�ా��రణ అభయ్ర�ధ్ ల� 100 మ�ర�్కలక� 40% మ�ర�్కల� వ�్చన�� ఉ�త్ర్ణత �� ందుదుర�య�, 

ప్ర�ేయ్కవరగ్మ� (��జర�్వడ�) అభయ్ర�ధ్ ల� 87.5 మ�ర�్కలక� �ార� �ా��ం�న మ�ర�్కల�� ఉ�త్ర్ణత 

�� ందుదుర� ప����ం���. �ా్ర త ప��కష్ల� �తత్మ� నల�గ�ర� అభయ్ర�ధ్ ల� క���, క��ార్హతను �� ం�ే 

మ�ర�్కల� �ా��ం���. అ�ననూ, �ా��వర� క��� ��ౖ�ాల�� ప��కష్ల� 40%/35% మ�ర�్కల� 

�ా��ంచల�దు. మ��య� �ా��వర� క��� �ా్ర త ప��కష్ మ��య� ��ౖ�ా���ి ప��కష్ల� క��ి చూ��� క���  

40%/35% మ�ర�్కల� �ా��ంచల�దు. ఇట�్ట  ఖ�్చత���న �ారణమ� వలన ప్ర��ాదులను ఉ�ోయ్గ 

�య�మకమ� నుం�� త�ిప్ంచవల�ి వ�్చన��. అ�ీప్ల� ��ర�� ఇట�్ట అ��్ార యమ�ను ప్ర�న్ంచుచూ, 

�ార� �దట ఇ�్చన ప్రకటనల� అట�్ట  �బంధన ల�ద�య�, తర��ాత అట�్ట �బంధనను ఏకపకష్మ��ా 

���ం�ర� �ా��ం���. ఇట�్ట  �బంధనలల� అభయ్ర�ధ్ ల� క��ార్హత �� ందగ��� మ�ర�్కలను 

���ంచల�దు.అన�ా, ��ౖ�ా ���ి ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందగ��� క�స మ�ర�్కల� �బంధనలల� ����్కనల�దు. 

�ాబట�్ట  ఇట�్ట  �షయమ� �బంధనలను �����ంచుచునన్��. మ��య� అ�ీప్ల���ర�డ� అభయ్ర�ధ్ లను 

ఎం�ిక �ే�� ప�ధ్�ల� ప్ర��ాదులను �య�మకమ� నుం�� �న��ంచుట సమంజస���న�ేన� 
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సమ��ధ్ం�ెను. ����� బలమ� �ేక�ర�్చటక� ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� ఇ�్చన ��ర�్ట  

�ర�ప్ననుస��ం��� అభయ్ర�ధ్ ల ఎం�ిక జ����నద� ����్క��ను. 

9. ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� ప్ర��ాదుల �ాదనను ఒప�ప్����ను. ప్ర� ఒక్క అభయ్��ధ్ ప్రకటనల� 

ప్రచు��ం�న �బంధనల ��రక� �్ార త ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� గల క�స మ�ర�్కల� �ా��ం�ర� 

��ర�్ట  ప���ం�ెను. అ��య�ను �బంధనలననుస��ం�ే వ�నన్��. ప్రకటనక� సంబం��ం�, ఈ ���ంద చూ�ిన 

�బంధన �ేర్చబ��న��. 

��ౖ�ా��స్ (ఇంటర్ వ�య్) ......... 100 మర�్కల� 

అర్హత �� ందుటక� �ావల�ిన క�స మ�ర�్కల� .............�ా్ర త ప��కష్ల� �ా��రణ అభయ్��ధ్ 40%                                              

మ�ర�్కల� మ��య� ఎస్.�ి/ఎస్.ట�/�.�ి 

అభయ్ర�ధ్ ల� 35%మ�ర�్కల� �ా��ంచవల�ను. 

                                                                  �య�మకమ� �� ం��న ప్ర� ఒక్క���� �ార� 

�ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట ల� ప��ే�ిన ఒ��్కక్క 

సంవతస్రమ�నక� ఒక మ�ర�్క ��ప�ప్న 

కల�ప�టక� �ార� అర�్హ ల�ౖయ���న్ర�. 

మ��య� ఆ మ�ర�్కల� �ార� 

ఇంటర�్వ�ల� �� ం��న మ�ర�్కలక� జత 

�ేయబడ�ను. 

10. �బంధనలల�� 6వ �బంధనల� గల ప��కష్ �ర్వ��ంచుటక� అనుస��ం���స్న పదధ్�� 

�ెల�యజ�య� సంబం��త ��గమ� ఈ ���ంద ఇవ్వబ��న��. 

“6. ప��కష్ను �ర్వ��ంచు ���నమ�:- 

 ��ర��ా �ల�్ల  జ��జ్ల �య�మకమ� ��రక� ఏరప్��న ఖ��ల సంఖయ్ను ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� 

సమయ�నుక�లమ��ా ప్రకటన జ��� �ేయవల�ను. ఆ ప్రకటనల� అట�్ట ఉ�ో య్గమ�నక� �ావల�ిన అర్హత, 

�ాఠయ్సూ�క, షరత�ల�, �్ార త ప��కష్క� ��ట��ం�న మ�ర�్కల�, ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� అభయ్ర�ధ్ ల� 

�ా��ం���స్న మ�ర�్కల�, ��ౖ�ా ఓ�ి�� ��ట��ం�న మ�ర�్కల�, క��ార్హత �� ందుటక� అభయ్ర�ధ్ ల� 

�ా��ం���స్న మ�ర�్కల� �ెల�పవల�ను. జరగబ� వ� ���� దృ�ి్టల� ��ట�్ట ���, ప్రకటనల� సమ���రమ� 

ఇచు్చట ��్వ�ా, �్ార త ప��కష్ను, ��� తర��ాత ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ను �ర్వ��ంచుటక� ప�ర్వ�� �ీ���ంగ్ 

ట�స్్ట  జర�పవల�ను. 

2. �ా్ర త ప��కష్ అనున�� అభయ్��ధ్ �క్క �ా�ాయ్ంశమ���ౖ గల అవ�ాహనను జ�ఞనమ�ను ప����ంచుటక� 

�ర్వ��ం�ెదర�. ఇంటర�్వ�ల� అభయ్��ధ్ �క్క సం��షణ� �ాటవమ� అత� �ర� �ప�ణత �ా�లను 

�����ంచుటల�నూ మ��య� అసందరభ్���న ఎక�్కవ ��ప� జ���� �ాదనల� వ�నన్ప�ప్డ� తన 

�గహమ�ను ��ల�ప్క�ం��� , ప���ి్థత�లను ఏ�ధమ��ా అదుప�ల����  �ెచు్చ�� అ�య� మ��య� 

అత� �ా��రణ ప��జ�ఞనమ� ప����ంచబడ�ను. 

      3.......... 
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4. �ా్ర త ప��కష్ అంద���� ఒ�� �ధమ��ా 80 మ�ర�్కలక� ప���� �ే�ి, ����న 20 మ�ర�్కల� 

ఇంటర�్వ� ��రక� ��ట��ంచవల�ను. అన�ా, �ా��రణ అభయ్��ధ్ (ఓ.�ి) క��ార్హత �ా��ంచుట��� 40% 

మ�ర�్కలను, �.�ి. అభయ్��ధ్ 35% మ�ర�్కలను, ఎస్.�ి/ఎస్.ట�/ఓ.��ి అభయ్ర�ధ్ ల� 30% మ�ర�్కలను 

�ా్ర త ప��కష్ల� తపప్� స���ా �ా��ంచవల�ను. (�.��.ఎమ్.ఎస్.నం.132 �ే��:16-11-2011- 

మ�ర్చబ��నందున). 

(5)-………. 

(6)-........... 

(7)-......... 

(8)-.......... (9)....... 

(10)......... 

(11) ��ౖన �ె�ిప్న ప్రకటనల�� �బంధనల దృ�ాయ్, మ��య� ��ౖ�ా���ి ప��కష్ల� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� 

�ార� క��ార్హత �� ందగ��� మ�ర�్కల గ���్చ ఏ �ధ���న షరత�ల� ����్కనల�దు. ప్రకటన పరమ��ాను, 

�బంధనల పరమ��ానూ ��ౖ�ా���ి ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� �ా��ంచవల�ిన క�స మ�ర�్కలను 

�ర్ణ�ంచల�దు. ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సును ప������త్ , ���ల�, ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందగ��� 

మ�ర�్కల ప్ర�ాత్ వన ల�ద�, ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� అ��్ార య ప��న��. ఉనన్త ��య్య�ాఖ� పదవ�లక� 

��ర��ా �య�మకమ�ల� �ేయ�టక� �ాను �్ార త ప��కష్ మ��య� ఇంటర�్వ�లను, �ాష్ట �ప్రభ�త్వమ� 

���ం�న �బంధనల ప్ర�ారమ� �ర్వ��ం��ల� ��ా్మ�ం�న��. ��� ప్ర�ారమ� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� 

ఈ ���ం�� �ధమ��ా మ��ాత్ �ం�న��: 

“20. ��ౖన ����్కనన్ స��్వనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ా�� �ర�ప్ను ప����ం�నప�డ�, అ�� �బంధనలక� 

అనుగ�ణమ��ా�� వ�నన్ద�య�, అట�్ట  �ర�ప్ సంబ��త �బంధనలను ��్ర �ిప�చ్చల�దు, స��క��, �ాట�� 

ఆ���ం�న �ారణమ��ే �ార� �ాట�ం�న ���నమ� స�����న�ేన� మ� అ��్ార యమ�. 

(i) �ా్ర త ప��కష్ 150 మ�ర�్కలక� ���ద్�ంచబ��న��. 

(ii) ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ 100 మ�ర�్కలక� �ర్ణ�ం���. 

(iii) �ా్ర త ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �ా��ంచుటక� అభయ్��ధ్ క�సమ� 40% మ�ర�్కల� �ా��ంచవల�ను. 

(iv) ��ౖ�ా��స్ ప��కష్క� అభయ్��ధ్ �జర�  �ావల�ను. 

(v) క��ార్హత ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల� �� ందుటక� �ావల�ిన మ�ర�్కల� �ా�, �తత్మ� �ద 

క��ార్హత �� ందుటక� �ావల�ిన మ�ర�్కల� �ా� ప్ర�ాత్ వనల� ల�దు. 

21. �ాబట�్ట , ఎం�ిక సంఘమ�, ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల� క��ార్హత �ా��ంచగల�గ� మ�ర�్కలను, �తత్మ� 

�ద క��ార్హత �ా��ంచ గల మ�ర�్కలను, �బంధనలల� �ేర్చక�ం�� వ�ండవల�ినద� మ��క్క 

అ��్ార యమ�. 

12. ఒక�ా�� ప్రకటన జ��� �ే�ిన త�ా్వత అ�ీప్ల���ర�డ� ���ల�� ప్రమ�ణమ�లను మ�ర్చ�ాద�య�, 

అట�్ట� ఆ�ద �గయ్మ� �ాద�య� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� ��ా్మ�ంచుచూ, అట�్ట  

�షయమ�ను ఈ ���ంద ����్కనన్ చర్చల� ఉటం��ం�ెను. 
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“22. మ��య� �ి�ాయ్��ల తర�ప� ��య్య�ా�� తన సంద��భ్�త �ాదనల� స��్వనన్త ��య్య�ా్థ నమ� 

�ార� ఉ��ష్ చంద్ర �క్ల వ��స్స్ య��యన్ ఆఫ్ ఇం��య� (3 supra) and ఎ.ఎ.�ాల్టన్ వ��స్స్ �ై��క్టర్ 

ఆఫ్ ఎడ�య్��షనన్ (2 supra), ��సులల� ఇ�్చన �ర�ప్లను అన్వ�ంచుచూ, ప్ర��ాదుల� మ��య� 

�ా��ల� ప్ర� ఒక్కర� జ��� �ేయబ��న ప్రకటనక� �ా�, ���ల� �� ందుపర�న షరత�లక� �ా�, 

�నన్మ��ా �బంధనలను మ�ర్చ�ాద� �ా��ం�ెను. ఎందుకన�ా, �ా���్చన ప్రకటనల� ��ౖ�ా��స్ 

ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� క�సమ� �ా��ం���స్న మ�ర�్కల గ���్చ �ా�, �తత్మ� �ద �్ార త 

ప��కష్ల�ను, ��ౖ�ా���ి ప��కష్ల�ను క��ి �ా��ం���స్న క�స మ�ర�్కల గ���్చ�ా� ����్కనల�దు. 

�ి�ాయ్��ల� మ��య� �ా��ల� ప్ర� ఒక్కర� ప్రకటన ప్ర�ారమ� మ��య� �బంధనల కనుగ�ణమ��ా�� 

వయ్వహ��ం���, �ాబట�్ట  �ార� ప్రకటన మ��య� �బంధనల దృ�ా్ట � ఆ���ంచబడ�టక� అర్హతను హక�్క�ా 

సం�ా��ం���. 

23. ఇందుమ�లమ��ా షరత�లను మ�ర�్చట మ��య� �నన్మ��ా ర��� ం��ంచుట �ాధయ్మ� �ాద� 

�ెపప్ల�మ�. �ా�, అట�్ట  సవరణల� చట్టపర���న �బంధనల ప్ర�ారమ� జరగవల�ను. చట్టమ�ల� అట�్ట 

సవరణలక� ��ట� ల����, ఎం�ిక సంఘమ� �ార� ఆ �ధమ��ా �ేయల�ర�. ఏలయన�ా అప�ప్డ� 

చట్టమ�ల�� �బంధనల అ�క�మణ జర�గ�ను. 

24. మ��య� �ా���్చన �ా్వ���క ���ార�్డ ను ప����ంచ�ా, �తత్మ� �ద ఉ�త్ర్ణతక� అవసర���న 

క�స మ�ర�్కల� మ��య� ��ౖ�ా��స్ ప��కష్క� సంబం��ం� ప్రకటనల� ప్రచు��ంచల�ద�, �ె�య�చునన్��. 

13.����� బలమ� �ేక�ర�్చటక� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� అ��క �ర�ప్లను ప్ర�ాత్ �ం�ెను. 

14. �ట్ట�దట�ా, ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� ప్రకటనల� ��ల్ల ��ం�న �బంధనల ��రక� 

�య�మకమ� జర�ాల� కట్ట�� �ేయ�ట స�����న�ే అ� మ� అ��్ార యమ�. అట�్ట  �యమమ�ల� 

సవరణ �ేయ�టక� �ాధయ్���ననూ, అ� చట్టమ�ల�� �బంధనల ప్ర�ార�� �ేయవల�ను. ��ౖ�ా��స్ 

ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� �ావల�ిన క��ార్హత మ�ర�్కలగ���్చ �ెపప్ల�దు. ప్రకటనల� ��� ప్ర�ాత్ వన 

ల�దు. ఇంటర�్వ�ల� �ా��ంచవల�ిన క��ార్హత మ�ర�్కల గ���్చ �బంధనలల�� 6వ �బంధన 

ప్ర�ాత్ �ంచల�ద�  ��ర�్ట  ఎ�త్  చూప�ట సమంజస��. అ�ే సమయమ�ల� �తత్మ� �ద �్ార త 

ప��కష్ల�నూ ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల�ను ఉ�త్ర్ణత �ా��ంచుటక� �ావల�ిన క��ార్హతను �ర్ణ�ం�ే మ�ర�్కల� 

�ా��రణ అభయ్��ధ్�� 40% �ానూ, ��నుకబ��న వ�ాగ్ లక� �ెం��న అభయ్��ధ్�� 35% �ానూ, ఎస్.ట�/ఎస్.�ి 

అభయ్ర�ధ్ లక�30% �ానూ �బంధనల� ����్క���. �ా్ర త ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణతను �ా��ంచుటక� �ావల�ిన క�స 

మ�ర�్కల� �� ందుట ��్వ�ా ప్ర��ాదుల� ఇట�్ట  ఆవశయ్కతను ��ర����్చ��. 

15. ��ౖన �ె��ిన ��పధయ్ంల�, అ�ీప్ల� ��ర�� చరయ్, ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� ఈ ��ర�్ట �ార� 

ర��� ం��ం�న �యమ�వ��� అనుగ�ణమ��ా�� వ�నన్��? ల���? అను ఒ�� ఒక ప్రశన్క� 

సమ���నమ�ను తర� చూడవల�ను.అట�్ట  అడ్ �క్ జ��జ్ల �య�మకమ� క�మ ప�ధ్�ల� �ేయ�టక� ఈ 

��ర�్ట �ార� ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� ర��� ం��ం�న ���, ���నమ�ల� అట�్ట  �ర�ప్ల�� ���ా నంబర� 

207.9 ల� ఈ ���ం�� �ధమ��ా �ెపప్బ��న��. 
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“207.9. �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట  పధకమ� ��్వ�ా బ�ర్ నుం�� ��ర��ా జ��జ్ల��ా �య�మకమ� �� ం��, �ాస్్ట 

ట�్ర క్ ��ర�్ట లను �ర్వ��ంచుచునన్ �ారందర� ఆయ� �ాష్ట �మ�ల ఉనన్త ��య్య�ాఖ� ఉ�ోయ్గమ�లక� 

క�మ�ను�ార���న �ా్థ �ల� �య�మకమ� �� ందుటక� ఈ ���ం�� �ధమ��ా మ�త్ర�� అర�్హ ల�. 

a) �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట లల� ��ర��ా �య�మకమ� �� ం��, �ా�� ఉ�ోయ్గమ�ల� క�మబ��ద్కరణ �ేయ�ల� 

����న�ార�. ఆయ� �ాష్ట �మ�ల ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� �ర్వ��ంచు �్ార త ప��కష్క� �జర� 

�ావల�ను. ��� మ�లమ��ా �ా��� అదనప� �ల�్ల  జ��జ్ల��ా క�మ�ను�ార���న పద�ల� 

�య�ంచుటక� ఆయ� �ాష్ట �మ�ల ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ా���� అట�్ట  అభయ్ర�ధ్ ల అర్హతను ప����ం�ే 

�ల� కల�గ�త�ం��. 

b) అట� తర��ాత, ఆ అభయ్ర�ధ్ ల� ప్ర��న ��య్యమ���త్ మ��య� ���్క� �ీ�యర�్ల �ా వ�నన్ నల�గ�ర� 

జ��జ్ల�� క���న ఎం�ిక సంఘమ� �ా�� సమకష్మ�ల� ఇంటర�్వ�క� �జర� �ావల�ను. 

c) �ా్ర త ప��కష్ను 150 మ�ర�్కలక� ఇంటర�్వ�ను 100 మ�ర�్కలక� �ర్వ��ం�ెదర�. �తత్మ� �ద 

�ా��రణ అభయ్ర�ధ్ ల� 40% మ�ర�్కలను మ��య� 35% మ�ర�్కలను ఎస్.�ి/ఎస్.ట�/ఓ.�.�ి అభయ్ర�ధ్ ల� 

�ా��ం� ఉ�త్ర్ణత �� ందవల�ను. ఇట�్ట  ప��కష్ను మ��య� ఇంటర�్వ�ను ఉనన్త ��య్య�ాఖ� పదవ�లక� 

��ర��ా �య�మకమ� �ేయ�టక� ఆయ� �ాష్ట �మ�ల �ార� ���ం�న సంబ��ంత �బంధనలప్ర�ారమ� 

�ర్వ��ంచవల�ను. 

d) �ాస్్ట ట�్ర క్ ��ర�్ట లల� �ా�� �క్క �ాలమ�ల� ఒ��్కక్క సంవతస్రమ�నక� ఒక మ�ర�్క ��ప�ప్న ఇట�్ట  

�య�మకమ� �� ం��న �ారందర� అర�్హ ల�. మ��య� అట�్ట మ�ర�్కల� ఇంటర�్వ�ల� �ా���� వ�్చన 

మ�ర�్కలక� జత �ేయబడ�ను. 

e) ఆయ� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ�ల �ార� ఇట�్ట  ప��కష్ను, ఇంటర�్వ�ను �ర్వ��ంచునప�డ� ఆ 

అభయ్ర�ధ్ లందర� ఎఫ్.ట�.�ి జ��జ్ల��ా ��ల� సంవతస్రమ�ల� ప��ే�ి, చట్టమ� ననుస��ం� 

��య్యసంరకష్ణ �ే�ి, �ేశమ�నక� ��వ �ే�ారనన్ �షయమ�ను దృ�ి్టల� వ�ంచు���ాల� ప్ర�ేయ్��ం� 

�ెపప్నక్కర ల�దు. ఈ ��సుల�� అ�ా��రణ���న �ాసత్�ాలను ప���ి్థత�లను �్ార �ప��కమ��ా �సు��� 

ప���� పత్రమ� మ��య� ఇంటర�్వ� ���నమ� తయ�ర� �ేయబడ�ను. 

f) �ా్ర త ప��కష్ల� ��ౖన �ె�ిప్న �ధమ��ా �తత్మ� �ద ఉ�త్ర్ణతక� అర్హ���న మ�ర�్కల �ాతమ� 

�� ం��న�� అట�్ట  అభయ్ర�ధ్ ల� అదనప� �ల�్ల  జ��జ్ల��ా క�మ�ను�ార పద�ల� �య�మకమ� �� ందుటక� 

అర�్హ ల�. 

g) ఒక��ళ ఏ �ారణమ� �ేత��ౖననూ, క�మ�ను�ార పదవ�లల� ఖ��ల� ల����, ఎం�ిక �ేయబ��న 

అభయ్ర�ధ్ ల సంఖయ్ను దృ�ి్టల� ��ట�్ట ���, అవసర���నంత ��రక� అట�్ట  అదనప� ఖ��లను ఏరప్రచవల�న� 

�ాష్ట � ప్రభ�త్వమ�లక� సూచన �ేయ�చు��న్మ�. 

h) ప్రసుత్ తమ� పద�ల�నునన్/మ�� ఎఫ్.ట�.�ి. జ��జ్లందర�, అన�ా బ�ర్ నుం�� ��ర��ా �య�మకమ� 

�� ం��న�ార� �ా�� ఉ�ోయ్గమ�లను క�మబ��ధ్కరణ �ేయ�ల� ��ర�క�నన్�ార� �్ార త ప��కష్ మ��య� 

ఇంటర�్వ�క� �జర�ా్వల� ��ర�క�ంట� �ా���� వయసు �షయమ�ల� �బంధనను సడ�ంచవల�ను. 

�ర్ణ�ంచబ��న వయసు కంట� ఎక�్కవ వయసు వ�ంద�� �ారణమ��� ఏ దరఖ�సుత్ ను ��ాక��ంచ�ాదు.” 
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16) ��థ��ల�ల�� సబ్ ���ా (�ి) & ఎఫ్ లల� ��ౖన �ె�ిప్న �బంధనలను క��ి చ����ే, ఈ ���ంద 

చూ�ిన అంశమ�ల� �ేట �ెల్ల మగ�ను. 

a) �ా్ర త ప��కష్ 150 మ�ర�్కలక�, ఇంటర�్వ� 100 మ�ర�్కలక� ���ద్�ంచబ��న��. 

b) ఉనన్త ��య్య�ాఖ� పదవ�లక� ��ర��ా �య�మకమ� జర�ప�టక� �ాష్ట � ప్రభ���్వల� ���ం�న 

సంబం��త �బంధనల ప్ర�ారమ� అట�్ట  �ా్ర త ప��కష్ మ��య� ఇంటర�్వ� �ర్వ��ంచవల�ను. 

c) ప్ర� ఒక్క అభయ్��ధ్ �ా్ర త ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �ా��ం� �రవల�ను. 

d) ��ౖ�ా��స్ ప��కష్క� అర్హత �� ందగ��� మ�ర�్కల��� ల�వ�. 

e) అ�ే సమయమ�ల� అభయ్ర�ధ్ ��ల�  ��ౖన ����్కనన్ �ధమ��ా �తత్మ� �ద మ�ర�్కల �ాతమ� తపప్క 

�ా��ంచవల�ను. అన�ా, �ా��రణ అభయ్��ధ్ 40% మ��య� ఎస్.�ి./ఎస్.ట�/ఓ.�.�ి అభయ్ర�ధ్ ల� 

�తత్మ��ా 35% మ�ర�్కల �ాతమ� �ా��ంచవల�ను. అట�్ట  మ�ర�్కల �తత్మ� �ాతమ� అన�ా, 

�తత్మ� 250 మ�ర�్కలక� 40% మ��య� 35% ఆయ� అభయ్ర�ద్ ల� �ా��ంచవల�ను. 

17. �ావ�న, ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల� క��ార్హత �ా��ంచు మ�ర�్కల గ���్చ ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� క��� 

వయ్కత్మ� �ేయల�ద� మ� �క్క అ��్ార యమ�. అ�ననూ, �తత్మ��ా �ా్ర త ప��కష్ల�నూ, 

ఇంటర�్వ�ల�నూ ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� �ావల�ిన మ�ర�్కల గ���్చ �ె�యజ��ి��. 

18. ఉనన్త ��య్య�ాఖ� ఉ�ోయ్గమ�లక� ��ర��ా �య�మకమ� �ేయ�టక� �ాష్ట �ప్రభ�త్వమ� �ార� 

���ం�న సంబ��ంత �బంధనల ప్ర�ారమ� �్ార త ప��కష్ మ��య� ఇంటర�్వ� �ర్వ��ం��ల� ��ర�్ట  

సూ�ం�న��. అ�నను ��ర�్ట  �ార� అట�్ట  �బంధనలను మ�ర�ప్ �ే�ినంత వరక� మ�త్ర�� �ాట�ం���. 

ఉ��హరణక�: ప్రసుత్ త ��సుల� �బంధనల�� 6వ �బంధన ఎస్.�/ిఎస్.ట� అభయ్ర�ధ్ లక� �్ార త ప��కష్ల� 

30% మ�ర�్కల� క��ార్హత�ా �ర్ణ�ం�ెను. ఆ �ధమ��ా ఆ అభయ్ర�ధ్ ల� �్ార త ప��కష్ల� అట�్ట  క��ార్హత 

గల మ�ర�్కల �ాతమ�ను �ా��ంచవల�ను. అ�ే సమయమ�ల� �ార� �తత్మ� �ద (అన�ా, �్ార త 

ప��కష్ల�నూ మ��య� ఇంటర�్వ�ల� క��)ి ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� ���ం�న ����ా, ఉ�త్ర్ణత 

�ా��ంచు క��ార్హత మ�ర�్కల �ాతమ� �ా��ంచ బదుద్ ల�ౖవ���న్ర�. 

19. ��ౖన ����్కనన్ �షయమ�ను గమ�ం�, �్ార త ప��కష్ మ��య� ఇంటర�్వ�క� సంబం��ం� క��ార్హత 

�ా��ంచు మ�ర�్కల గ���్చ ���ధ్ష్టమ��ా ����్కనవల�ను. ఒక��ళ �యమ�వ� ప్ర�ారమ� అట�్ట  �బంధన 

�ాట�ంచవల�ిన�� ప��కష్క� �ావల�ిన క��ార్హత మ�ర�్కలను ప్రకట�ంచవల�ను. ఈ �షయ��� అట�్ట  

�ర�ప్ల� ఏ �ధ���న సూచనల� ����్కనల�దు. �ా్ర త ప��కష్క� మ�త్ర�� ఉ�త్ర్ణత �ా��ంచుటక� �ావల�ిన 

క��ార్హత మ�ర�్కల �ాతమ�ను ��ల్ల ��ం���. �బంధనల�� స� ఈ �ర�ప్ �క్క సంయ�కత్ మ��య� 

సమ��త ప్ర��వమ� ఈ �ధమ��ా వ�ండ�ను. 

a) �ా్ర త ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� �ా��రణ అభయ్ర�ధ్ ల� మ��య� ఎస్.�ి/ఎస్.ట�/ఓ.�.�ి అభయ్ర�ధ్ ల� 

�ర్ణ�ంచబ��న ఆయ� క��ార్హత మ�ర�్కలను �ా��ంచవల�ను. 

b) ఇంటర�్వ�క� క��ార్హత �ా��ంచు మ�ర�్కల గ���్చ �ెల�పల�దు. అ�ననూ �ా్ర త ప��కష్ల�నూ, 

ఇంటర�్వ�ల�నూ క��ి �తత్మ� �ద �ా��రణ అభయ్ర�ధ్ ల� 40% మ�ర�్కల�, ఎస్.�ి/ఎస్.ట�/ఓ.�.�ి 

అభయ్ర�ధ్ ల� 35% మ�ర�్కల� �ా��ంచవల�ను. 
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20. ��ౖన గమ�ం�న �ధమ��ా, �్ార త ప��కష్ల� ప్ర��ాదులందర� క��ార్హత �� ందగ��� మ�ర�్కల� 

సం�ా��ం���. అ�ే సమయమ�ల� �ా��ల� ఒక్కర� �ా�� �తత్మ��ా/ఒక్కట��ా ఉ�త్ర్ణత �� ందగ��� 

మ�ర�్కల �ాతమ� �ా��ంచల�క�� య�ర�. ప్ర��ాదులక� సంబం��ం�, �ార� ఉ�త్ర్ణత �� ందుటక� అర్హ���న 

మ�ర�్కల� �� ందల�క�� �నపప్ట���, ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� అట�్ట  సంగ�� గమ�ం�నపప్ట���, 

��� �షయ��� ఎట�్ట  సప్ందన చూపల�దు. ��ర�్ట  ��ౖ�ా ఓస్ ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణతను �ర్ణ�ంచు క��ాత్ ర్హత 

మ�ర�్కల��ౖ�� దృ�ి్ట  ��ట�్టన��. 

21. ఈ ��ర�్ట �ా�� �ర�ప్ ప్ర�ారమ� ఉ�త్ర్ణతను �� ందగ��� మ�ర�్కలను ప్ర��ాదుల� �ా��ంచల�క�� �న 

సంధరభ్మ�ను ��మ� ప���ీ�ంచవల�ిన అగతయ్మ� ఏరప్��న��. ఎట��్ల ననూ, ప్ర��ాదుల� �ా��ం�న 

మ�ర�్కలను ��తమ��ా ప������త్ , ఇదద్ర� అభయ్ర�ధ్ ల�, అన�ా, సు��� బ�ి����్డ  మ��య� ఎస్. 

�ార���ే� 100 మ�ర�్కలక� 99.7 మ��య� 99.3 మ�ర�్కల� వర�స�ా సం�ా��ంచు�����. సు��� 

బ�ి����్డ  �షయ���� వ��త్ , ఆ��క� వ�్చన మ�ర�్కల� ప��ా్ణ ంకమ��ా �ేయబ�� 100 మ�ర�్కల��ా 

ప��గణ�ంచవల�ను. �ార���ే��� 100 మ�ర�్కలక� 0.7 మ�ర�్కల� తక�్క��ౖన� �ాబట�్ట  ఆ�� మ�ర�్కల� 

క��� ప��ా్ణ ంకమ��ా �ేయబ�� 100 మ�ర�్కల��ా ప��గణ�ంచవల�ను. అ�� సమంజస��. ఏలయన�ా, 

�ార� అడ్ �క్ జ��జ్ల��ా ���న్ సంవతస్�ాల��ా ప��ేయ�చు��న్ర�. అ��య��ాక, ఇట�్ట  ప��కష్ �ా�� 

ఉ�ో య్గమ�లను క�మబ��ద్కరణ �ేయ�టక� �ా�� అర్హతను �ర్ణ�ంచుటక� మ�త్ర�� �ర్వ��ంచబ��న��. 

అందువలన, ఈ ఇర�వ�ర� అభయ్ర�ధ్ ల�/ప్ర��ాదుల� �్ార త ప��కష్ల�నూ, ��ౖ�ా��స్ ప��కష్ల�నూ క��ి, 

�తత్మ� �ద ఉ�త్ర్ణత �ా��ం�నట�్ల �ా�� ప��గణ�ంచవల�ను. 

22. �సస్ం�ేహమ��ా త��్కన ఇదద్ర� అభయ్ర�ధ్ ల� �తత్మ� �ద 40%/35% మ�ర�్కల� 

�� ందల�క�� య�ర�. �ాబట�్ట  �ార� ఉ�త్ర్ణత (�ా్ర త ప��కష్ మ��య� ఇంటర�్వ�ల�) �తత్మ��ా 

�ా��ంచల�దు.అ�ననూ, �ార� ఇపప్ట� వరక� ఎ��న్ సంవతస్�ాల��ా ఉ�ోయ్గమ� �ేయ�చు��న్ర� 

��మ� గమ�ం���. ��ౖ�ా, �తత్మ� �ద �ార� �ా��ంచవల�ిన మ�ర�్కల గమయ్మ�నక� �ార� 

దూర�����, �ార� �ా్ర త ప��కష్ల� 40%/35% మ�ర�్కల� తపప్క �ా��ంచగలర�. ఒక �షయ��న్ 

గమ���త్ , �ా��ల� ఒక అభయ్��ధ్ ��డ�య్ల్ క�లమ�నక� �ెం��న�ాడ�, �బంధనల ప్ర�ారమ� ఎస్.�ి/ఎస్.ట� 

వ��గ్య�ల� �్ార త ప��కష్ల� క��ార్హత మ�ర�్కల� 30% �ా��ం� ఉ�త్ర్ణత �� ందవచు్చను. ఇట�్ట 

ప���ి్థత�లల�,�ా్ర త ప��కష్ మ��య� ��ౖ�ా ��స్ ప��కష్క� �జరగ�టక� �ా���� మ���క అవ�ాశమ� 

ఇచు్చట ఎం�� సమంజసమ�. ‘�్రజ్ �హన్ ల�ల్’ ��సుల� ���ం�న �బంధనలననుస��ం�, అట�్ట  

ప��కష్లను ��ౖన ����్కనన్ అభయ్ర�ధ్ లక� ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� �ార� �ర్వ��ంచవల�ను. ��ౖన ����్కనన్ 

స�� సమ�న���న ���రణలను దృ�ి్టల� ��ట�్ట ���, ��రత �ాజ�య్ంగమ�ల�� 142వ అ��కరణమ� 

ననుస��ం�, మ� �క్క అ���ారమ�లను �����ంచుచూ ఈ ఉతత్ర�్వల� ఇవ్వబ��న�. �ాబట�్ట  

ఉనన్త ��య్య�ా్థ నమ� ��ట� నుం�� 6 ��లల�ప�, �ా���� అన�ా ��ౖన ����్కనన్ అభయ్ర�ధ్ లక� ప��కష్ను 

�ర్వ��ంచవల�ను. ఈ ఇర�వ�ర� వయ్క�త్ ల� ఈ �ాల వయ్వ��ల� �ా�� ఉ�ో య్గమ�లల� ��న�ా��దర�. 

23. ఫ�తమ��ా, ఈ అ�ీప్ల�స్ ��ౖన ����్కనన్ అంశమ�ల ననుస��ం� ప��ష్క��ంచబ��న�. 

24. ��ర�్ట  ఖర�్చల గ���్చ ఎట�్ట  ఉతత్ర�్వల� ల�వ�. 
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                                                                                                      ..................జ� 

                                                                                                           (ఎ.��.�ి���) 

                                                                                                      ..................జ� 

                                                                                                    ఎస్.అబ�ద్ ల్ న�ర్ 

నూయ్���్ల: 

25-1-2019. 

గమ�క: �ా్థ �క ��షల� అనువ��ంచబ��న �ర�ప్, అతడ�/ఆ�� �క్క �ా్థ �క ��షల� అర్థం 

�ేసు��వ����� మ�త్ర�� ప��మతమ�. ఇ�� ఏ ఇతర ప్ర�జ��ల ��సం ఉప���ంచ�ాదు. 

అనువ��ం�న �ా్థ �క ��ష �ర�ప్ మ�లమ� ఆంగ్లమ�న గల �ర�ప్ �్ార మ�ణ�క���న��. 

                             

                                                             

 

 

  

 

 
 


