శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం
పశు పరిశోధనయ స్థానేం, ల ేం ఫథరేం, గ ేంటూరు-522034, ఫో న్:+91-863-2524085,7995008933
యఫ్ /58/2018

తేద్ి. 19.12.2018
బహిరేంగ వలేం పరకటన

పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం ఫథరం, గమంటూరులో
విశ్వవిదాాలయం నియమ్ లను అనుసరించి బహిరంగ

క్రంద పేరకొనన వథటిని అమ్ముటకు నిరదేశంచిన తేదీలలో
వేలం నిరవహించబడును. ఆసక్ి కల వథరు, వేలంలో

పథలగొనదలచిన వథరు పూరిి వివరమ్మలు పని దినమ్మలలో కథరథాలయంనందు లేదా విశ్వవిదాాలయం వెబ్ సైట్ నందు
ప ందగలరు (www.svvu.edu.in)
వరుస
సేం

నోటిఫికేషన్ సేంఖ్య
వలేం ద్యవరథ అమ్మబడేవి

వలేం తేద్ి

సమ్యేం

ఖ్య

(నియమ్ నిబేంద్నల
కొరకు )

1.

పథత వథహనం (టాటా సుమో )

07.01. 2019

ఉదయం.11.00

యఫ్ /90/2018

2

30 సంవతసరథల వయసుస కల జామ్యమలు

07.01. 2019

మ్దాాహనం 02.30

యఫ్ /60/2018

08.01. 2019

ఉదయం. 9.00

డి/58/2018

చెటు ల (సుమ్ రు 25)
3

ఒంగోలు జాతి పశువులు (కోడె దూడలు ,
పయాలు, ఆవులు సుమ్ రు 85)

సం/
ఆఫీసర్ ఇన్ ఛార్్

ల ేం ఫథరేం

శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం

గ ేంటూరు -522034, ఆేంధర పరద్ేశ్

పశు పరిశోధనయ స్థానేం

ఫో న్:+91-863-2524085

సంఖ్ా: యఫ్ /90/2018

తేది:19.12.2018
బహిరేంగ వలేం పరకటన

పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ంఫథరం, గమంటూరుకు చెందిన క్ంద పేరకొనన పథత పనిక్ రథని మోటారు వథహనం (స్థర్స్క) యధాతధంగథ
(ఉననది ఉననటల
ు గథ) అమ్ముటకు క్రంది షరతులతో తేది 07.01.2019 ఉదయం 10.00 గంటలకు పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం
ఫథరం, గమంటూరు

వథరి కథరథాలయం నందు బహిరంగ వేలం పథట నిరవహించబడును. కథవున ఆసక్ి కలవథరు వేలంపథటలో

పథలగొనవచుు.
వరుస సేంఖ్య

వథహనేం రిజిసట ర్డ్ నేంబర్డ

1

AP28U6271

వథహనేం రకేం

కొనుగోలు సేంవత్సరేం

మోటార్ కథర్
(టాటా సుమో )

2001

షరత్ులు:
1. వేలం నందు

పరకటించిన

పథత, పనిక్ రథని మోటారు వథహనం (స్థర్స్క) యధాతధంగథ (ఉననది

ఉననటల
ు గథ) వేలం

వెయాబడును. పైన పరకటించిన పథత పనిక్ రథని మోటారు వథహనంని పరకటన తేది నుంచి కథరథాలయపు పని వేళలోు
పరిశీలంచుకోవచుును.
2. వేలంలో పథలగొనదలచిన వథరు రూ.20,000.00 (అక్షరమ్మల ఇరవెై వేల రూపథయలు మ్ తరమే) ధరథవతు
ి పైకమ్మను
“ఆఫీసర్ ఇన్ ఛార్్ , యల్. ఆర్. యస్, ల ం ఫథరం” (Officer Incharge, LRS, Lam Farm) పేరిట డిమ్ ండ్ డారఫ్ట్ రూపంలో
07.01.2019ఉదయం

10.00గంటలలోపు కథరథాలయం లో చెలుంచి పేరు నమోదు చేసుకోవలెను. నగదు రూపంలో

ధరథవతు
ి సీవకరించబడదు. కదవలం ధరథవతు
ి పైకమ్మ చెలుంచిన వథరిని మ్ తరమే వేలం హాల్ లోనిక్ అనుమ్తించబడును.
3. వేలంలో నెగొ ిన వథరు వేలం మ్మగిసిన వెంటనే పథట స్ మ్ములో 25% చెలుంచవలెను. మిగిలన మొతి మ్మ పైకమ్మను పథట
మ్మగిసిన రండు రోజులలో అనగథ తేది 09.01.2019 స్థయంతరం 5.00 గంటల లోపు ఆఫీసు నందు చెలుంచి రశీదు
ప ందగలరు. అల చెలుంచని యెడల ధరథవతు
ి పైకమ్మ మ్రియమ పథట రోజున చెలుంచిన 25 % స్ మ్ము తిరిగి ఇవవబడదు. పై
వేలం రదుే పరిచి తిరిగి వేలం నిరవహించబడును.
4. వేలంలో నెగొని వథరి ధరథవతు
ి పైకమ్మను వేలం మ్మగిసిన వెంటనే తిరిగి చెలుంచబడును.
5. పథట పూరిి అయన తరువథత వథరు పథడుకొనన

పథత పనిక్ రథని మోటారు వథహనమ్మ క్ పథటదారుడు స్ ంత కథపల

పటల్కోవచుు. వథటి కథపల బాధాత ఈ కథరథాలయంనకు సంబంధం లేదు.
6. పథట పూరిి పైకమ్మ చెలుంచి రశీదు ను వెహికల్ ఇన్-ఛార్్ క్ చూపించిన తరువథత మ్ తరమే వథహనమ్మను తీసుకుపో వుటకు
అనుమ్తించబడును.
7. పథటదారుడు వథరు పథడుకొనన వథటిని వథరి స్ ంత ఖ్రుులతో తరలంచుకోవలసి ఉంటలంది వథహనం రవథణాక్ ఈ కథరాలయం
ఎటలవంటి బాధాత వహించదు.
8. పథటదారుడు లేదా అతనిక్ సంబంధిన వాకుిలు కథరాలయపు పని వేళలలో అనగథ ఉదయం 08.00 గం. నుంచి స్థయంతరం
04.00గం. లోపు మ్ తరమే వథరు పథడుకొనన వథహనంని కదవలం కథరథాలయపు పరధాన దావరం లేదా కథరథాలయపు అధికథరి
నిరదేశంచిన దావరం దావరథ మ్ తరమే తరలంచుకోవలెను .
9. పథటదారులు ఫథరం లోని భవనాలు, పంటలు, పశువులకు ఏ ఇతర ఆసిి పథసుిలకు నష్ ం కలగచేయరథదు. ఒక వేళ తెలసి గథని
తెలయక గథని నష్ ం కలగచేసినచో దాని పూరిి విలువ పథటదారుని వదే నుండి వసూలు చేయమ అధికథరం

ఈ

కథరథాలయమ్మ వథరిక్ కలదు.
10. వేలం పై తుది నిరణ యం చేయమ సరవ అధికథరమ్మలు వేలం కమిటీక్ కలవు.

సేం/- ఆఫీసర్డ ఇన్ ఛయర్డ్
పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం ఫథరం, గమంటూరు
నకలు-కు :
1.

పంచాయతీ కథరథాలయమ్మ- ల ం, తాడికొండ.

2.

పథరంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థానం (ఆచారా యన్.జి. రంగథ వావస్థయ విశ్వవిదాాలయం), ల ం, గమంటూరు.

3.

ఉదాాన పరిశోధన స్థానం (డా|| వెై. యస్. ఆర్. ఉదాాన విశ్వవిదాాలయం), ల ం, గమంటూరు.

4.

కృషి విజాాన కదదంర , ల ం, గమంటూరు.

5.

మ్ండల రవినూా ఆఫీస్, తాడికొండ

6.

మ్ండల అభివృదిి అధికథరి కథరథాలయం, తాడికొండ

7.

తపథల కథరథాలయం, గోరంటు

8.

వేలం కమిటీ సబమాలకు.
***

ల ేం ఫథరేం

శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం

గమంటూరు -522034, ఆంధర పరదేశ్

పశు పరిశోధనయ స్థానేం

ఫో న్:+91-863-2524085

సంఖ్ా: యఫ్ /60/2018

తేది:19.12.2018
బహిరేంగ వలేం పరకటన

పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం ఫథరం, గమంటూరు వథరి కథరథాలయపు ఆవరణలో కల సుమ్ రు 30 సంవతసరథల వయసుస గల
25 జామ్యమలు చెటును క్రంది షరతులతో అమ్ముటకు తేది 07.01.2019 మ్దాాహనం గం.02.30 లక్ పశు పరిశోధనా
స్థానం, ల ం ఫథరం, గమంటూరు కథరథాలయం నందు బహిరంగ వేలంపథట

నిరవహించబడును. కథవున ఆసక్ి కలవథరు

వేలంపథటలో పథలగొనవచుు.
షరత్ులు:
1.

వేలం నందు పరకటించిన చెటును యధాతధంగథ అమ్ుబడును.

2.

కదవలం జామ్యమలు చెటును మ్ తరమే నేల మ్ట్ ం వరకు నరుకోొవలెను. ఇతర చెటు ల (చింత, వేప, దిరిసనం చెటును)
తాకరథదు.

3.

వేలంలో పథలగొనదలచిన వథరు రూ.5000.00 (అక్షరమ్మల ఐదు వేల రూపథయలు మ్ తరమే) ధరథవతు
ి పైకమ్మను తేది
07.01.2019 మ్ధాాహనం 1 గం.నుండి 2 గం.లలోపు కథరథాలయం లో చెలుంచి పేరు నమోదు చేసుకోవలెను పై తేది
తరువథత ధరథవతు
ి సీవకరించబడదు.

కదవలం ధరథవతు
ి పైకమ్మ చెలుంచిన వథరిని మ్ తరమే వేలం హాల్ లోనిక్

అనుమ్తించబడును.
4.

జామ్యమలు చెటుకు సంబందించిన మిగిల పో యన కొమ్ులు మ్రియమ ఆకులు/చెతిని ఈ ఫథరం పరిసరథల నుంచి
పథటదారుడు తన స్ ంత ఖ్రుులతో తొలగించవలెను లేనిచో జమ్చేసిన ధరథవతు
ి పైకమ్మ తిరిగి ఇవవబడదు.

5.

వేలంలో నెగొ ిన వథరు వేలం మ్మగిసిన వెంటనే పథట స్ మ్ములో 25% చెలుంచవలెను. మిగిలన మొతి మ్మ పైకమ్మను పథట
మ్మగిసిన రండు రోజులలో అనగథ తేది 09.01.2019 స్థయంతరం 5.00 గంటల లోపు ఆఫీసు నందు చెలుంచి రశీదు
ప ందగలరు. అల చెలుంచని యెడల ధరథవతు
ి పైకమ్మ మ్రియమ పథట రోజున చెలుంచిన 25 % స్ మ్ము తిరిగి ఇవవబడదు.
పై వేలం రదుే పరిచి తిరిగి వేలం నిరవహించబడును.

6.

వేలం లో నెగొని వథరి ధరథవతు
ి పైకమ్మను వేలం మ్మగిసిన వెంటనే తిరిగి చెలుం చబడును.

7.

పథట పూరిి పైకమ్మ చెలుంచిన తరువథత మ్ తరమే చెటును నరుకుటకు మ్రియమ రవథణాక్ అనుమ్తించబడును.

8.

చెటును నరకటం, లోడింగ్ ఆన్ లోడింగ్ మ్రియమ రవథణా పూరిి భాదాత నెగొ న
ి పథటదారుడిదే.

9.

ఫథరస్్ డిపథరు్మంట్ , టాక్సస డిపథర్్ మంట్స

నుంచి ఏవెైనా అనుమ్తులు అవసరమైనచో వథటిని పథటదారుడే

ప ందవలెను.
10. చెటును నరకటం మ్రియమ రవథణాని కథరాలయపు పని వేళలలో అనగథ ఉదయం 08.00 గం. నుంచి స్థయంతరం
04.00గం. లోపు మ్ తరమే చేయవలెను.
11.

చెటును నరుకుట మ్రియమ రవథణా చేయమ మొతి ం పనిని 10 రోజులలో అనగథ
చేయవలెను చేయలేని యెడల

తేది 20.01.2019 లోపు

పూరిి

ఆలసాపు రుసుమ్మ క్రంద 10 రోజుల తరువథత పరతి రోజుక్ 150 రూపథయలు

చెలుంచవలెను.
12. పథటదారులు ఫథరం లోని భవనాలు, పంటలు, పశువులకు ఏ ఇతర ఆసిి పథసుిలకు నష్ ం కలుగచేయరథదు. ఒకదవేళ తెలసి
గథని తెలయక గథని నష్ ం కలగచేసినచో దాని పూరిి విలువ పథటదారుని వదే నుండి వసూలు చేయమ అధికథరం ఈ
కథరథాలయమ్మ వథరిక్ కలదు.
13. వేలం పై తుది నిరణ యం చేయమ సరవ అధికథరమ్మలు వేలం కమిటీక్ కలవు.
సేం/ఆఫీసర్డ ఇన్ ఛయర్డ్
పశు పరిశోధనయ స్థానేం, ల ేం ఫథరేం, గ ేంటూరు
నకలు-కు :
1.

ఫథరస్్ రదంజ్ ఆఫీసర్, ఫథరస్్ డిపథరు్మంటల, గమంటూరు రీజియన్, గమంటూరు.

2. పంచాయతీ కథరథాలయమ్మ- ల ం , తాడికొండ ,
3. పథరంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థానం (ఆచారా యన్.జి. రంగథ వావస్థయ విశ్వవిదాాలయం), ల ం, గమంటూరు.
4. ఉదాాన పరిశోధన స్థానం (డా|| వెై. యస్. ఆర్. ఉదాాన విశ్వవిదాాలయం), ల ం, గమంటూరు.
5. కృషి విజాాన కదదంర , ల ం, గమంటూరు.
6. మ్ండల రవినూా ఆఫీస్ , తాడికొండ
7. మ్ండల అభివృదిి అధికథరి కథరథాలయం , తాడికొండ
8. తపథల కథరథాలయం, గోరంటు
9. వేలం కమిటీ సబమాలకు
***

ల ేం ఫథరేం

శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం

గమంటూరు -522034, ఆంధర పరదేశ్

పశు పరిశోధనయ స్థానేం

ఫో న్:+91-863-2524085

సంఖ్ా: డి/25/2018

తేది:19.12.2018
బహిరేంగ వలేం పరకటన

పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం ఫథరం, గమంటూరు వథరి కథరథాలయం నందు సుమ్ రు 85 ఒంగోలు జాతి పశువులను
/ఆవులను క్రంది షరతులతో అమ్ముటకు తేది 08.01.2019 ఉదయం 9.00 లకు పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం ఫథరం,
గమంటూరు కథరథాలయం నందు బహిరంగ వేలంపథట నిరవహించబడును. కథవున ఆసక్ి కలవథరు వేలంపథటలో పథలగొనవచుు.
షరత్ులు:
1.

వేలంలో పథలగొనదలచిన వథరు వథరి యొకొ అధార్ కథరుు, పటా్దారు పథసు పుసి కం నకలు తో పథటల
(అక్షరమ్మల రండు వేల

రూ.2000 .00

రూపథయలు మ్ తరమే) ధరథవతు
ి పైకమ్మను కథరథాలయంలో చెలుంచి పేరు నమోదు

చేసుకోవలెను.
2. వేలమ్మలో నెగొ ిన వథరు వెంటనే ¼వవంతు స్ మ్మును చెలుంచవలెను మ్రియమ పూరిి స్ మ్మును పథట పూరిి అయన పిదప
చెలుంచి పశువులను తోలుకొని పో వలెను.
3. వేలంలో నెగొ న
ి వథరు ¼వ వంతు ఖ్రీదు చెలుంచకపో యనా, ఆ స్ మ్ము చెలుంచి తక్ొన స్ మ్ము చెలుంచకపో యనా ధరథవతు
ి
కోలోోవుదురు.
4. స్ మ్ము చెలుంచినవథరు పశువులను వథరి స్ ంత భాదాత పై పథట మ్మగిసిన 48 గంటల లో ఫథరం నుండి తొలుకొని
వెళళవలెను.
5. వేలమ్మ నెగొ న
ి వథరు 11.01.2019 స్థయంతరం 4.00 గం.

లోపు పశువులను తోలుకొని వెళళవలెను. లేనిచో వథరు

ధరథవతు
ి గథ చెలుంచిన స్ మ్ము ఫథరంనకు జమ్ చేయబడి వథరు పశువులను తీసుకొని వెళళళ హకుొ కోలోోవుదురు.
6. పశువులను 98 గంటల లోపు తోలుకోని పో ని యెడల పథట నెగొ ిన వథరు మేపు ఖ్రుుల నిమితి ం పరతి దినమ్మ పశువుకు
రూ. 100.00 చకపుోన చెలుంచి స్ ంత భాదాత పై తొలుకోని వెళళవలెను. పథట మ్మగిసిన సమ్యం నుంచి పశువులను
తోలుకోని వెళళళ వరకు పశువు యొకొ పూరిి బాధాత పథట నెగొ ిన వథరిది. దీనిక్ ఫథరం అధికథరులు ఎటలవంటి బాధాత
వహించరు.
7. పథటదారులు ఫథరంలోని భవనాలు, పంటలు, పశువులకు ఏ ఇతర ఆసిి పథసుిలకు నష్ ం కలుగచేయరథదు. ఒకదవేళ తెలసి
గథని తెలయక గథని నష్ ం కలగచేసినచో దాని పూరిి విలువ పథటదారుని వదే నుండి వసూలు చేయమ అధికథరం ఈ
కథరథాలయమ్మ వథరిక్ కలదు.
8. వేలమ్మ నిభందనలలో పశువుల సంఖ్ాలో మ్ రుోలు చేరుోలుచేయమటకు వేలమ్మ కమిటీక్హకుొలు కలవు.
9. వేలమ్మ లో పథలగొనదలచినవథరు వేలమ్మ వేయమ పశువులను ఫథరం పని చేయమ వేళలలో తేది 05. 01. 2019 నుండి
చూసుకోవచుు.
సేం/
ఆఫీసర్డ ఇన్ ఛయర్డ్
పశు పరిశోధనయ స్థానేం, ల ేం ఫథరేం, గ ేంటూరు
నకలు-కు :
1.

పంచాయతీ కథరథాలయమ్మ- ల ం , తాడికొండ ,

2. పథరంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థానం (ఆచారా యన్.జి. రంగథ వావస్థయ విశ్వవిదాాలయం), ల ం, గమంటూరు.
3. ఉదాాన పరిశోధన స్థానం (డా|| వెై. యస్. ఆర్. ఉదాాన విశ్వవిదాాలయం), ల ం, గమంటూరు.
4. కృషి విజాాన కదదంర , ల ం, గమంటూరు.
5. మ్ండల రవినూా ఆఫీస్ , తాడికొండ
6. మ్ండల అభివృదిి అధికథరి కథరథాలయం , తాడికొండ
7. తపథల కథరథాలయం, గోరంటు
8. వేలం కమిటీ సబమాలకు
***

