శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం
పశు పరిశోధనయ స్థానేం, ల ేంఫథరేం, గ ేంటూరు-522034, ఫో న్:+91-863-2524085
నేం.యఫ్/35/2017

బహిరేంగ వలేం పరకటన

తేద:ి 28.02.2018

1. పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ంఫథరం, గ ంటూరుకు చందిన చరువులో పూడిక తీసి మటటిని బయటటకి
తోలుకోవటానికి/వథడుకోవటానికి హకుులు ప ందుటకు తేది 16.03.2018 మధ్ాాహనం 12.00 గంటలకు
బహిరంగ వేలంపథటనిరవహించబడున . కథవున ఆసకిి కలవథరు రూ.50000.00 (అక్షరమ ల య భై వేల
రూపథయలు మ త్రమే) ధరథవత్ును డిమ ండ్ డారఫ్టి రూపంలో చల్ల ంచి వేలంపథటలో పథలగొనవచుు. ఇత్ర
వివరమ ల కొరకు పని దినమ లలో పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ంఫథరం, గ ంటూరు
సంపరదించగలరు లేదా యూనివరిిటీ వెబ్ సైట్ లో (www.svvu.edu.in) ప ందగలరు.
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పశు

పరిశోధనా

స్థానం,

ల ంఫథరం,

గ ంటూరుకు

చందిన

చరువులో

పూడిక

తీసి

మటటిని

బయటటకి

తోలుకోటానికి/వథడుకోటానికి హకుులు ప ందుటకు కిరంది షరత్ులతో తేది 16.03.2018 మదాాహనం గం 12.00 నిమషథలకు
పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ంఫథరం, గ ంటూరు కథరథాలయం నందు బహిరంగ వేలంపథటనిరవహించబడును . కథవున ఆసకిి
కలవథరు వేలంపథటలో పథలగొనవచుు.
షరతులు:
1. కయాబిక్ మీటరుకి చల్ల ంచవలసిన ధరని పేరకునవలెను.
2. చరువు మొత్ి ం సరథసరిన కనీసం 05 అడుగ ల లోత్ు ఉండేల పూడిక తియ ాల్ ఒకవేళ 05 అడుగ ల లోపు గ్థర వెల్
త్గ్ిల్నచ ో అకుడికి పూడిక తియాటం ఆపవలెను.
3. చరువు పరసి ుత్ హదుులను మ రుకయడదు.
4. మ ందుగ్థ చరువు కటి ల మీద ఉనన చిలల చటల
ల తొలగ్ించి పూడిక తీయాటం దావరథ వచిున మటటితో చరువు కటి లను
బలపరచవలెను మరియ కనీసం 400 కయాబిక్ మీటరల మటటిని పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ంఫథరం, గ ంటూరు
కథరథాలయంలో అవసరమైన పరదేశంలో పథటదారుడే స్ ంత్ ఖరుులతో

కథరథాలయంకి తోలవలెను (ఈ మటటికి ధర

మినహాయంపు ఇవవబడును). ఆ త్రువథత్ మ త్రమే మటటిని బయటటకి తోలుకొనుటకు అనుమతించబడును.
5. మటటిని బయటటకి త్రల్ంచే పరకిరయలో పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ంఫథరం, గ ంటూరు వథరికి ఎటలవంటట సంభందం ఉండదు.
6. పూడిక తియావలసిన చరువుని తేద.ి 02.03.2018 నుంచి కథరథాలయపు పని వేళలోల పరిశీల్ంచుకోవచుును .
7. వేలంలో పథలగొను వథరు వేలం పథటకు మ ందుగ్థ రూ.50000.00 (అక్షరమ ల య భై వేల రూపథయలు మ త్రమే)
ధరథవత్ు పైకమ ను పరకటన తేది నుంచి 16.03.2018 తేది మదాాహనం గం 12.00 నిమషథలలోపు డిమ ండ్ డారఫ్టి
రూపంలో చల్ల ంచవలెను (డిమ ండ్ డారఫ్టి ని “ ఆఫీసర్ ఇన్ ఛార్్, లెైవ్ స్థిక్ రీసర్ు సేిషన్, ల ం ఫథరం , గ ంటూరు వథరి పేరు
మీద తియావలెను).ధరథవత్ు
ి ను నగదు రూపం లో సీవకరించబడదు.
8. ధరథవత్ు
ి డిమ ండ్ డారఫ్టి దావరథ చల్ల ంచిన వథరిని మ త్రమే వేలం హాల్ లోనికి అనుమతించబడును.
9. వేలంలో నెగొని వథరి ధరథవత్ు
ి కి సంబందించిన డిమ ండ్ డారఫ్టి ని వేలం మ గ్ిసిన వెంటనే తిరిగ్ి ఇవవబడును.
10. పూడిక తియాబో యే పరతి 1000 కయాబిక్ మీటరల కి సంభందించిన ధరని కథరథాలయంలో మ ందుగ్థ చల్ల ంచి రశీదు ప ందిన
త్రువథత్ మ త్రమే పూడికతీత్ పనిని పథరరంభంచుటకు మరియ మటటి తోలుకోనుటకు అనుమతించబడును.
11. పథటదారుడు లేదా అత్నికి సంబంధ్ిన వాకుిలు మటటిని కేవలం కథరథాలయపు పశుగ్థర స క్షేత్రపు పరధ్ాన దావరం లేదా
కథరథాలయపు అధ్ికథరి నిరేుశంచిన దావరం దావరథ మ త్రమే త్రల్ంచుకోవలెను .
12. మొత్ి ం పూడిక తీత్ పనిని 03 నెలలో పూరిి చయావలెను.
13. పథటదారులు ఫథరం లోని భవనాలు, పంటలు, పశువులకు ఏ ఇత్ర ఆసిి పథసు
ి లకు నషి ం కలుగచేయరథదు. ఒకేవేళ తల్సి .
గ్థని తల్యక గ్థని నషి ం కలగచేసినచ ో దాని పూరిి విలువ పథటదారుని వదు

నుండి వసూలు చేయ

కథరథాలయమ అధ్ికథరం వథరికి కలదు.
14. వేలం పై త్ుది నిరణయం చేయ సరవ అధ్ికథరమ లు వేలం కమిటీకి కలవు.
ఆఫీసర్ ఇన్ ఛయర్్
పశు పరిశోధనా స్థానం, ల ం ఫథరం, గ ంటూరు
నకలు-కు :
1. పంచాయతీ కథరథాలయమ - ల ం , తాడికొండ , గ్ోరంటల ,
2. పథరంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థానం (ఆచారా యన్.జి. రంగ్థ వావస్థయ విశవవిదాాలయం), ల ం, గ ంటూరు.
3. ఉదాాన పరిశోధన స్థానం (డా|| వెై. యస్. ఆర్. ఉదాాన విశవవిదాాలయం), ల ం, గ ంటూరు.
4. కృషి విజ్ఞాన కేదరం , ల ం, గ ంటూరు.
5. మండల రెవినూా ఆఫీస్ , తాడికొండ.
6. మండల అభవృదిి అధ్ికథరి కథరథాలయం, తాడికొండ.
7. వేలం కమిటీ సబ ాలకు.

