
ప్రచురణ �గయ్మ� 

��రత�ేశప� స��్వనన్త ��య్య�ా� నమ� 

����నల్ అ�ిప్ల�ట్ �య్��స్ ��కష్న్ 

�ి�ల్ అ�ీప్ల� ��ంబర� 2560/2019 

 
ఎల�ా్ట� �క్ �ా��ప్��షన్ ఆ� ఇం��య�                                               

మ��య�, మ��కర�                                                                 - అ�ీప్ల���ర�ల� 
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ఉదయ్ ఉ��ష్ ల�త్, జ�. 

 
1. �ే�� 08.03.2018 ��డ� �ెలం�ాణ మ��య� ఆంధ్ర�ాష్ట �మ�ల ఉనన్త ��య్య�ా� నమ�, 

���ద�ాబ�దు, �ార� ��ట్ అ�ీప్ల� నం.94/2018ల� ఇ�్చన �ర�ప్ మ��య� ఉతత్ర�్వల ఒప�ప్ను 

స�ాల� �ేసూత్  ఈ ప్రసుత్ త అ�ీప్ల� ��యబ��న��. 

2. ఉనన్త ��య్య�ా� నంల� ప్ర��ాదుల� ���ిన ��ట్ �ిట�షన్ నంబర�. 382/2018 ��్వ�ా 

ఈ �ాయ్జయ్ం ప�ట�్ట ట జ����ం��, �ార� �నన్�ం�ం�� ఏమన�ా 2010 సంవతస్రం నుం��, ఔట్ 

�� ��స్ంగ్ ఏజ�స్ ��్వ�ా అ�ీప్ల� ��ర�ల� – �ా��ప్��ష��్ల  ప��ేసుత్ ��న్ర�, మ��య�  �ార� 

ఐ.ట�.ఐ ల� ఉ�త్ ర�్ణ ల�, �ా��ప్��షన్ ల��� ��షనల్ అ��్రంట�స్ �ిప్ స��్ట�ి��ట్ ప���త్ �ే�ార�, 

అ�ీప్ల���ర�ల� ప్రకటన నంబర� 38/2017 ��్వ�ా, ��ధ (ట�్రడ్స్ ల�) వృ�త్  ��ౖప�ణయ్ంలక� 

ట�్రడ్స్ ��న్ – � (డబ�్ల �.� – III) ఉ�ోయ్�ాల ��తత్ం ప్రకట�ం��ర�, 30-11-2017 ��ట��� 

వ�ప���� 25 సంవతస్రమ�ల��ా సూ�ం��ర�, అ�ీప్ల���ర�ల� – �ా��ప్��షన్ ల� 

అనుభవమ� – ఒపప్ందం�� క���న, ఐ.ట�.ఐ అర్హత, ఎన్.ఏ.�ి ల�క ఐ.ట�.ఐ అర్హత క���న 

ప��ే�ిన�ా����, ప� �ేసుత్ నన్ �ా���� వయసు 40 సంవతస్రమ�ల� వరక� సడ�ంప� వ�నన్��. 

ప్ర��ాదుల�, �ార� ఔట్ �� ��స్ంగ్ ఏజ�స్ ��్వ�ా ప��ే�ార� కనుక �ా���� క���  అట�వంట� 

వ�ప���� సడ�ంప� �ీ�యర్ ఆ��ప్�ాన్/��యర్ ఆ��ప్�ాన్  ప్ర�జనం వ��త్ంప 

�ేయ�ల� ��ర�త� �నన్�ంచుక���న్ర�. 

3. అ�ీప్ల���ర� – �ా��ప్��షన్ �ా�� ప్రమ�ణ – ప�ర్వక జ�ాబ� పత్రంల�, నల�భ�� 

ఉ�ో య్�ాల� ఎం�ిక �ేయ�టక� ఇ�్చన ప్రకటన వలన మ�డ���ల అర�వ�� ��ల�గ� దరఖ�సుత్ ల�  
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అం��న�, మ��య� ప్ర��ాదుల అభయ్రద్నను ప��గణ�ంచ ల�మ�, అ�� ఒక జల�ాత ఉదృ� 

వంట���, ఎందు�ేతనన�ా ��ల�మం�� అట�వంట� ప���ి��ల��� వ�నన్ట�వంట� ఔట్ �� ��స్ంగ్ 

ఏజ�స్ ��్వ�ా ప��ేసుత్ నన్ అభయ్ర�ధ్ ల� క��� అ�ే సడ�ంప� ��రవచు్చను. 

4. ప్ర�న్ంచబడ�త�నన్ ఈ ప్రకటన 19.12.2017 ��డ� జ��� �ేయబ��ం��, మ��య� ఈ 

ఆన్ –ల�ౖన్ ల� అ�ి్ల ��షను్ల  �ంపవ�స్న ఆఖర� �ే�� 05.01.2018 ��జ��్వషను ల�� అభయ్ర�ధ్ ల, 

���ద్�ం�న వ�ప���� 28 సంవతస్రమ�ల��ా ప్రకటనల� వ�నన్��. �ా�, ��ౖన �ె�ిప్నట�్ల  

వ�ప���� 40 సంవతస్రమ�ల వరక� సడ�ంచవచు్చను. ��ౖన �ె�ిప్న ��ట్ �ిట�షను 

ప్ర��ాదుల� 02.01.2018 �ే��� ��ఖల� �ే�ి��ర�. �ే�� 04.01.2018 ��డ� �����ర�్ట  ఏకసభయ్ 

��య్యమ���త్, ఈ ���ంద�ె��ిన, గ���త్ం�న అంశమ�ల��, ��ట�్ట  ��య�ట జ����న��.  

 ఔట్ �� ��స్ంగ్ ఏజ�స్ ��్వ�ా 2010 సంవరతస్రమ� నుం�� �దట� ప్ర��ా�� – 

�ా��ప్��ష��్ల  ప��ేసుత్ నన్ట�్ల �ా �ాదులక� సంబం��ం�న ��సు �ార� ఐ,ట�,ఐ ల�, 

ఉ�త్ ర�్ణ ల�ౖ, ఇ.�ి.ఐ.ఎల్. ఎల�ా్ట� �క్ ���ా�కల్ ట�్రడ్) ల��� ��షనల్ ఎప్రంట�స్ స��్ట�ి��ట్ 

ప���త్ �ే�ి వ���న్ర�. ఇ��ల� వ�ండ�ా, ��ండవ – ప్ర��ా�� ప్రకటన నం.38/2017 

��్వ�ా, ��ధ ట�్రడ్స్ క� సంబం��ం� ట�్రడ్స్ ��న్ – � (డబ�్ల �.� – III) ఉ�ోయ్�ాల� 

�ేర���నుట ��రక� ప్రకట�ంచుట జ����న��.  

 �ే�� 05.01.2018 ధరఖ�సుత్ ల� ఆన్ ల�ౖన్ ��్వ�ా సమ��ప్ంచుటక� ఆఖర� �ే��. 

�ే�� 30.11.2017 ��ట��� ప���త్ వ� ప���� 28 సం.ల��ా ���ద్�ంచుట జ����న��. 

అనుభవమ� – ఒపప్ందం�� క���క ఐ.ట�.ఐ అర్హత, ఎన్.ఏ.�ి. ల�క ఐ.ట�.ఐ. అర్హత క��� 

�ీ�యర్ ఆ��ప్జ�న్/��యర్ ఆ��్టజ�న్ �ా ప��ే�ిన, �ేసుత్ నన్ �ా����, ప���త్ 

వ�ప���� నల�బ�� సంవతస్రమ�ల వరక� అనుమ� గలదు. �ా���� క��� వ� 

ప���� సడ�ంప�, ఉపల�ధ్  ఇ�ా్వల���ర�చు��న్ర�. ఎందుకన�ా �ార� క��� ఔట్ 

�� ��స్ంగ్ ఏజ�స్ ��్వ�ా ప� �ే�ియ���న్ర�, �ాదుల� ��ట్ �ిట�షన్ ��య�ట జ����న��. 

 ప్రకటన ��ల� �ాలం ���ంద జ��� �ేయ�ట జ����ం��. మ��య� �ే�� 20.12.2017 

నుం�� దరఖ�సుత్ ల� �సు��వ�స్ వ�నన్��. �ాదులక� సంబం��ం�న న�ా్ట �న్ 

��ా��ంచవ�స్ వ�్చనపప్ట���, దరఖ�సుత్  �ీ్వకరణ ప�ధ్� ఆన్ ల�ౖన్ ఆ����త���నందున, 

�ిట�షనర�్ల  న� ప���� ��ంప� ��ర�త�, ఈ ��ర�్ట ను ఆఖ�� సమయంల� 

ఆశ��ంచుట వలన ఎట�వంట� ఊరట ఇవ్వటం ల�దు. 

 ��ౖన ����్కనన్ అంశమ�లననుస��ం�, �ీ్వకరణ దశల��� ��ట్ �ిట�షను 

��ట�్ట��యబ��న��. ��ర�్ట  ఖర�్చల గ���ం� ఎట�వంట� ఉతత్ ర�్వల� ల�వ�. 
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 ఈ ��ట్ ల�, �స్ ల��యస్ �ిట�షను్ల  ఏ����� ��ం��ంగ్ వ�ంట� అ� క��� ��ట�్ట  

��యబ��న�. 

5. బ���త�ల�ౖన ప్ర��ాదుల�, ఏకసభయ్ ��య్యమ���త్ �ర�ప్ను స�ాల� �ేసూత్  ��ట్ అ�ీప్ల� నం. 

94/2018 ��య�ట జ����ం��. ��ట్ అ�ీప్ల�ల�� అ�ీప్ల���ర�ల� �ా�� తరప�న ��ంటర్ ల� ఈ 

���ం�� �ధం�ా సమ��ప్ం���ర�:- 

 “ఎల�ా్ట� �క్స్ �ా��ప్��షన్ ఆ� ఇం��య� ��ట�డ్ ల� ��ండ� తరగత�ల వంట� 

�ాంట�్ర క�్ట  ఉ�ో య్గ�ల� వ���న్ర�. �దట తరగ� ఉ�ో య్గ�ల� ఇ.�ి.ఐ.ఎల్ ల� ప్రతయ్కష్ం�ా 

�య�త�ల�, ��ంత�ాలం ప� �ే�ాత్ ర�. �ా���� ఉ�ో య్�� ��డ్ ఇ�ాత్ ర�. మ��య� 

ఇ.�ి.ఎల్.ఐ. �ార� స��్వసు స��్ట�ి��ట్ ఇ�ాత్ ర�. �ాంట�్ర క�్ట  �ాలం వరక� అట�వంట� 

ఉ�ో య్���� యజమ�� – ఉ�ో య్�� సంబంధం వ�ంట�ం��, ��ండవ తరగ��� �ెం��న 

ఉ�ో య్గ�ల� ��న్ పవర్ సప్ల �ంగ్ ఏజ�స్ల ��్వ�ా �సుక���న్, �ార� స్వలప్ �ాల���� 

ఇ.�ి.ఐ.ఎల్., �ేపట�్టన �్ార జక�్ట లల� ప� �ేయ�దుర�. అట�వంట� �ార� ��న్ పవర్ 

సప్ల�ంగ్ ఏజ�స్ �క్క ఉ�ో య్గ�ల� �ాబట�్ట , అట�్ట  ఉ�ోయ్గ�లక�, ఉ�ో య్����డ్ 

ఇవ్వబడదు. స��్వస్ స��్ట�ి��ట్ క��� జ����ాదు. ����్క�క అవసరం ��సం, ��న్ పవర్ 

సప్ల�ంగ్ ఏజ�స్ ��్వ�ా �ా��ప్��షన్ వందల ��ల�� అట�వంట� ఉ�ో య్గ�లను 

�����ంచుట జర�గ�త�ం��. �ా���� �ా��ప్��షనుక� యజమ�� – ఉ�ో య్�� సంబంధం 

వ�ండదు. �ార� �ా�� యజమ�� ���ం�న �యమ �బంధనల� ల�బ�� ప� �ే�ాత్ ర�. 

అన�ా ��న్ పవర్ ఏజ�స్, �ా��� �ా��ప్��షన్ జ��� �ే�ిన ప్రకటన ప్ర�ారం 

�సుక���న్ర�. �దట� వరగ్ం �ెం��న ఉ�ో య్గ�ల వ� ప���� సడ�ంప�క� అర�్హ ల�, 

��ండవ వ�ాగ్ ��� �ెం��న ఉ�ో య్గ�ల� అట�వంట� వ� ప���� సడ�ంప�క� అర�్హ ల� 

�ాజ�లర�. ప్రసుత్ త అ�ీప్ల���ర�ల� ��ండవవ�ాగ్ ��� �ెందుట వలన, ఈ ��సుల� �ార� 

వ� ప���� సడ�ంప� ��ర�టక� అర�్హ ల� �ాజ�లర�.  ��న్ పవర్ స���్ల   ఏజ�స్ 

��్వ�ా వ�్చన అ�ీప్ల���ర�లక� వ� ప���� సడ�ంప� ఇ�్చనట్ల ��ే, ���న్ 

వందలమం�� దరఖ�సుత్  ��ర�ల� వ�ంట�ర�. �ార�క��� అట�వంట� సడ�ంప� 

��రవచు్చ. ఆ సంధరభ్ంల�, �య�మ�ాల� �ేపట�్ట ట ��ల� కష్టం.”  

6. �ే�� 08.03.2018 ��ట� �ర�ప్ మ��య� ఉతత్ర�్వలల� �����ర�్ట  ధ�ా్మసనం, ���ం�� 

�ధం�ా ఉతత్ ర�్వల� జ����ే�ి��ర�. 

“ ��ౖ �ె�ిప్న �షయం దృ�ా్ట �, ప్ర�ాన్ంశ���న ఈ �య�మ�ాల ��రక� మ��య� 

నల�బ�� సంవతస్రమ�ల వరక� వ� ప���� ��ంప� ��రక�, �ిట�షనర�్ల  క��� 

అర�్హ ల� అ� మ� �క్క ఆల�చ�� ప�ర్వక���న అ��్ార యమ�. ఈ �ారణమ� �ేత 
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�ే�� 04.01.2018 ��ట� ��ట్ �ిట�షన్ నం.382/2018 ఉతత్ ర�్వలను ��మ� రదుద్  

�ేసుత్ ��న్మ�. అ�ే క�మంల� ��ట్ అ�ీప్ల�ల� అనుక�లమ��ా �ర�ప్ ఇవ్వబ��న��. 

 అందు�ేత, ప్ర��ాదుల�, �ే��. 11.03.2018 ��డ� జర�గ� ఎం�ిక క�మంల� 

�ిట�షనర�్ల  �ాల�గ్ నుటక� అనుమ�ంచవల�ను. �ిట�షనర�్ల  ��ప� �ాయంత్రమ� 5.00 

గం.ల వరక� దరఖ�సుత్ ల� సమ��ప్ం��ల� ఉతత్ర�్వ ఇవ్వటం జ����ం��. 

7. �����ర�్ట  ���జన్ బ�ం� �ర�ప్ ప్రసుత్ త ��ట్ అ�ీప్ల�ల� ఉనన్��. ��ట�సుల� జ��� �ేసూత్ , 

��ట్ అ�ీప్ల�ల� వ�నన్ �ర�ప్ మ��య� ఉతత్ర�్వలను, అమల� �ర్వహణ ప్ర���యను 

�ల�పదల �ేయ�ట జ����న��. ప్ర��ాదుల �ద ��ట�సుల� స��్వసు జ����నపప్ట���, 

ఎవ్వర� �ా�� తరప�న వ��ల�� �య�ం�, ��సు �� �ాడ�టక� ��సు అ��క మ�ర�్ల  

�ా��� �షయమ� ఈ ���ం�� �ధం�ా ���తమ�: 

 అ) �ే�� 30.11.2018, ఆ�ీసు ���� ర�్ట  ప్ర�ారం ప్ర��ాదులక� ��ట�సుల� 

అం��న�, అ� ���ార�్డ  �ేయ�ట జ����ం��, ఆఖ�� అవ�ాశం�ా �ే�� 07.12.2018 

��డ� �సు్ట ల� ��యవ�స్ం���ా ఉతత్ ర�్వల� ఇవ్వడం జ����ం��. 

 ఆ) �ే�� 07.12.2018 ���న, ఎవర� అ�ీప్య��న్స్ ��యల�దు, ��జ��ా 

��ట�సుల� పంప�టక� ఆర్డర� ఇవ్వటం జ����ం��. అ�� �ాక�ం�� ద�ీత్  స��్వసుక� 

అనుమ� ఇవ్వబ��ం��. 

 ఇ) �ే�� 18.02.2019 ���న, ��సు �ి�్చనప�డ�, ��సుల� 16.02.2019 ఆ�ీసు 

���� ర�్ట  ప్ర�ారం ���ాప్ం�ెంట�ల��ౖ ��ట�సుల� స��్వసు �ేయబ��న�. 

అ�నపప్ట���, �ా�� తరప�న ఎవర� �ా��ంచుటక� �ాల�దు. అందువలన ఈ 

ఉతత్ర�్వల�: 

 “ �ట్ట  �వ�� అవ�ాశం�ా, ��మ� �ే�� 05.03.2019 ��ట��� ��సు �ా��� 

���ామ�. ���ాప్ం�ెంట�ల� కనుక అ�ిప్యరన్స్ ���ంచుటక� సుమ�ఖం�ా 

ల�నట్ల��ే, తదుప�� ���రణ �ే����, ఏక పకష్ �ర్ణయం ��్వ�ా 

ప��ష్క��ం�ెదమ�. 

   ప�ే ప�ే అవ�ాశం ఇ�్చనపప్ట���, ���ాప్�ెంట�్ల  ��ర�్ట  మ�ందుక� �ా�ాల� 

��ర���నుట ల�నందున, ఏక పకష్ �ర్ణయ���� ��మ� �ర్ణ�ంచుక���న్మ�. 

8. ఈ  ��సుల� ��ండ� ����ాల� కనపడత���న్�. �దట���  ���ాప్ం�ెంట్ల క ��ల�వ� 

�క్క స్వ��వమ�, ���ార�్డ  �ె��ప్�� ఏమంట�, �ార� ఏజ�స్ ��్వ�ా ��ే�న �ార�. ప్రకటనల�� 

�బంధనల ప్ర�ారం, ���ాప్ం�ెంట్ల క� వ� ప���� సడ�ంప� �� ందుటక� అర�్హ ల� �ాజ�లర�. 

��ండవ��, ప్రకటన �ే�� 19.12.2017 ��డ� జ��� �ెయయ్బ��న�� దరఖ�సుత్ ల� సమ��ప్ంచుటక� 
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�ే�� 05.01.2018 ఆఖర� ���. ��ట్ �ిట�షనర�్ల  ��ట్ �ిట�షను ��ం. 382/2018 ��ఖల� 

�ేయ�ట ��్వ�ా స�ాల� �ే�ిన��. �ే�� 02.01.2018. అందు�ేత �����ర�్ట  ఏకసభయ్ 

��య్యమ���త్, స�ాల�ను �రస్క��ంచుట ��య్యప���త���న�ే. ���జన్ బ�ం� మ�ందుక� ఈ 

�షయం వ�ే్చ సమయ����, సమయం ఎప�ప్�ో �ం� �� �ం��. ���జన్ బ�ం�, ���ాప్ం�ెంట్ల  

వ� ప���� సడ�ంప� ఒక హక�్క�ా ��రవచు్చ�� అను �నన్పమ�ల� ప��గణ�ంచ��ల�దు. 

అట�్ట  �షయ��న్ ప��గణ�ంచక�ం��, ��ౖన �ె�ిప్నట�్ల �ా ���జన్ బ�ం�, ఉతత్ ర�్వల��� 

��న�ా����ర�. 

9. ���ార�్డ  ప����ం�న �దట, ���జన్ బ�ం� �ే�ిన మ��ంప� ప���త్�ా అపసవయ్మ�. 

అందు�ేత, ��మ� ఈ అ�ీప్ల�ల� అనుక�లం�ా �ర�ప్ �సూత్ , అ�ీప్ల�క� వ�్చన �ర�ప్ 

మ��య� ఉతత్ర�్వల�ను రదుద్ �ేసూత్ , �ే�� 04.01.2018 ��ట�, �����ర�్ట  ఏకసభయ్ ��య్యమ���త్ ��ట్ 

�ిట�షన్ ��ం. 382/2018 ల��  �ర�ప్ను ప�నర��ాధ్ రణ �ేయ�చు��న్మ�. 

10.  ��ర�్ట  ఖర�్చల� గ���ం� ఎట�వంట� ఉతత్ ర�్వల� ఇవ్వబడల�దు. 

 
                                                                                ................J 

(ఉదయ్ ఉ��ష్ ల�త్) 

 
                                                                                      ..............J 

                                                                                 (ఇందూ మల�్హ ��్ర ) 

��తత్  ���్ల , 

మ���్చ, 08, 2019. 

 
 

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

అర�ం �ేసు��వ����� మ�త్ర�� ప��మతమ�. ఇ�� ఏ ఇతర ప్ర�జ��ల ��సం 

ఉప���ంచ�ాదు. అనువ��ం�న �ా� �క ��ష �ర�ప్ మ�లమ� ఆంగ్లమ�న గల �ర�ప్ 

�్ార మ�ణ�క���న��. 


