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Lr. No: D/ 21 /2020                 తేది్: 22 - 09 - 2020 
బహిరెంగ వేలెం పరకటన 

        పశుపరిశోధనా స్థా నం , ల ంఫథరం,  గ ంటూరు వథరి కథరథాలయమ నందు  సుమ రు 111 ఒంగోలు జాతి 
పశువులను/ ఆవులను క్రంది షరతులతో అమ ుటకు తేదీ: 06.10.2020 ఉదయం 9 గం. లకు  పశుపరిశోధనా స్థా నం , 
ల ంఫథరం,  గ ంటూరు కథరథాలయమ నందు బహిరంగ వేలం పథట నిరవహించబడును. కథవున ఆసక్ి కలవథరు వేలంపథటలో 
పథలగొ నవచుును. 
షరతులు:  

1. వేలంలో పథలగొ నదల్చున వథరు వథరి యొకక ఆధార్ కథరుు ,  పటటా దారు పథసు పుసికం నకలుతో పథటు రూ.  2000.00 
(అక్షరమ ల ర ండు వేల రూపథయలు మ తరమే) ధరథవతుి  ప ైకమ  కథరథాలయమ లో 06.10.2020, ఉదయం 8 గం. 
లకు  చెల్చలంచి పేరు నమోదు చేసుకొనవలెను  

2. వేలంలో నెగిొనవథరు వెంటనే 1/4వ వంతు సొ్ మ ును చెల్చలంచవలెను మరియ  పూరిి  సొ్ మ ును పథట పూరిి 
అయిన తరువథత చెల్చలంచి పశువులను తోలుకుని పో వలెను.   

3. వేలంలో నెగిొనవథరు వెంటనే 1/4వ వంతు ఖరీదు చెల్చలంచకపోయినా , ఆ సొ్ మ ు చెల్చలంచి తక్కన సొ్ మ ు చెల్చలంచక 
పో యినా ధరథవతుి  కోలోోవుదురు.  

4. సొ్ మ ు చెల్చలంచినవథరు పశువులను వథరి సొ్ ంత భటదాత ప ై పథట మ గిసిన 48 గంటల లో ఫథరం నుండి తోలుకుని 
వెళ్లవలెను.   

5. వేలం నెగిొనవథరు 08.10.2020 స్థయంతరం 4.00 గం. లోపు పశువులను తోలుకుని వెళ్లవలెను. లేనిచ  ో వథరు 
ధరథవతుి గథ చెల్చలంచిన సొ్ మ ు ఫథరంనకు జమ చేయబడి వథరు పశువులను తీసుకుని వెళ్ళు హకుక కోలోోవుదురు.  

6. పశువులను 48 గంటలలోగథ తోలుకుని పో ని యడల పథట నెగిొన వథరు మేపు ఖరుుల నిమ్ముతం పరతి దినమ  
పశువులకు రూ. 100.00 చొపుోన చెల్చలంచి సొ్ ంత భటదాత ప  ైతోలుకుని పో వలెను. పథట మ గిసిన సమయం నుండి 
పశువులను తోలుకుని వెళ్ళల వరకు పశువు యొకక పూరిి భటదాత పథట నెగిొన వథరిది. దీనిక్ ఫథరం అధికథరులు 
ఎటువంటి భటదాత వహించరు.   

7. పథటదారులు ఫథరంలోని భవనాలు, పంటలు, పశువులకు ఏ ఇతర ఆసిిపథసుి లకు నషాం కలుగచేయరథదు. ఒకవేళ్ 
తెల్చసిగథని, తెల్చయకగథని నషాం కల్చగించినచ  ోదాని పూరిి విలువ పథతదారుని వదద  నుండి వథసులు చేయ  అధికథరం 
కథరథాలయమ వథరిక్ కలదు. 

8. వేలం నిభందనలలో పశువుల సంఖాలో మ రుోలు చేరుోలు చేయ టకు వేలమ  కమ్మటీక్ హకుకలు కలవు.   
9. వేలమ లో పథలగొ నదలచినవథరు వేలమ  వేయ  పశువులను ఫథరం పనిచేయ  వేళ్ులో తేదీ 04.10.2020 నుండి 

చూసుకొనవచుు.  
10. వేలమ లో పథలగొ నదలచినవథరు మ సుక మరియ  స్థమ జిక దూరమ  తపోకుండా పథటించవలెను. 

                                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                             ఆఫీసర్ ఇన్ ఛయర్్  
                                                                      పశు పరిశోధన స్థా నం, ల ం ఫథరం, గ ంటూరు.  

నకలు-కు: 
1. పంచాయతీ కథరథాలయమ  - ల ం, తాడికొండ, గోరంటల . 
2. పథర ంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థా నం (ఆచారా యన్. జి. రంగథ వావస్థయ విశ్వవిదాాలయమ ), ల ం, గ ంటూరు. 
3. ఉదాాన పరిశోధన స్థా నం (డా|| వైె.యస్.ఆర్  ఉదాాన విశ్వవిదాాలయమ ), ల ం, గ ంటూరు 
4. కృషి విజాా న క ందరం, ల ం, గ ంటూరు 
5. మండల ర వినూా ఆఫీస్, తాడికొండ  
6. మండల అభివృదిి కథరథాలయమ , తాడికొండ  
7. తపథల  కథరథాలయమ , గోరంటల   
8. వేలం కమ్మటీ సభ ాలకు  

 

 



 

 

 


