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

బహేంరేంగ వలేం పరకటన
నెంబర్ :యఫ్ /30/2017 తేది .03.01.2018
పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెంఫథరెం, గ ెంటూరులో క్ెంర ద పేరకొనన వథనిక్ తేది 24.01.2018 న బహిరెంగ వేలెం
నిరవహిెంచబడును కథవున ఆసక్ి కలవథరు పథలగొనవచుును . ఇతర వివరమ ల కొరకు కథరథాలయెం పని
దినమ లలో లో సెంపరదిెంచగలరు లేదా యూనివరిి టీ వబ్ సైట్ లో (www.svvu.edu.in) ప ెందగలరు .
వరుస

వివరమ లు

ధరథవత్త
ు

సమయేం

పథత మోటార్ వథహనాలు

రూ.25000.00

ఉదయెం 11.00 గెంటలుక్

రూ.15000.00

మధ్ాాహనెం 02.30 గెంటలుక్

సేంఖ్య
1

(స్థరాప్) అమమకెం.
2

పథత పనిక్ రథని వసు
ి వులు
అమమకెం

సెం/ ఆఫీసర్ ఇన్ ఛార్్
పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెం ఫథరెం, గ ెంటూరు

ల ేంఫథరేం

శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం

గ ేంటూరు -522034,ఆేంధర పర ద్ేశ్

పశు పరిశోధనయ స్థానేం

ఫో న్:+91-863-2524085

Lr.No.:F/30/2017

తేది:03.01.2018
బహరేంగ వలేం పరకటన

పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెంఫథరెం, గ ెంటూరుకు చెందిన

క్ెంద పేరకొనన పథత పనిక్ రథని మోటారు

వథహనాలు (స్థరాప్) యధ్ాతధెంగథ (ఉననవి ఉననటల
ు గథ) అమమకథనిక్ క్రెంది షరతులతో తేది 24 జనవరి
20111.00 ఉదయెం 8

గెంటలకు పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెంఫథరెం, గ ెంటూరు కథరథాలయెం

నెందు బహిరెంగ వేలెంపథటనిరవహిెంచబడును . కథవున ఆసక్ి కలవథరు వేలెంపథటలో పథలగొనవచుు.
వరుస
సెంఖ్ా

వథహనెం రిజిసట ర్్ నెంబర్

వథహనెం రకెం

కొనుగోలు సెంవతిరెం

1

AAT2099

ల రీ

1972

2

AP07H3984

టారకటర్

1997

3

AP07K1409

టారకటర్ ట్ల
ై ర్

1999

షరత్తలు:
1.

వేలెం నెందు పరకటెంచిన పథత పనిక్ రథని మోటారు వథహనాలు (స్థరాప్) యధ్ాతధెంగథ (ఉననవి
ఉననటల
ు గథ) వేలెం వయాబడును.

2.

పైన పరకటెంచిన పథత పనిక్ రథని మోటారు వథహనాలు తేది. 05.01.2018 నుెంచి కథరథాలయపు పని
వేళలోు పరిశీలెంచుకోవచుును.

3.

వేలెం లో పథలగొను వథరు వేలెం పథటకు మ ెందుగథ రూ 25000.00 (అక్షరమ ల ఇరువది అయ దు
వేల రూపథయలు మ తరమే) ధరథవతు
ి పైకమ 24.01.2018 ఉదయెం గెం.10.30 నిమషథల లోపు
చలు ెంచవలెను.

4.

ధరథవతు
ి పైకమ చలు ెంచిన వథరిని మ తరమే వేలెం హాల్ లోనిక్ అనుమతెంచబడును.

5.

వేలెంలో నగిొన వథరు వేలెం మ గిసిన వెంటనే పథట స్ మ మలో 25% చలు ెంచవలెను. మిగిలన మొతి మ
పైకమ ను పథట మ గిసిన మూడు రోజులలో అనగథ 27.01.2018 తేది స్థయెంతరెం 4.00 గెంటల లోపు
ఆఫీసు నెందు చలు ెంచి రశీదు ప ెందగలరు. అల చలు ెంచని యెడల ధరథవతు
ి పైకమ మరియ పథట
రోజున చలు ెంచిన 25 % స్ మ మ తరిగి ఇవవబడదు. పై వేలెం రదుుపరిచి తరిగి వేలెం నిరవహిెంచబడును.

6.

వేలెం లో నగొ ని వథరి ధరథవతు
ి పైకమ ను వేలెం మ గిసిన వెంటనే తరిగి చలు ెంచబడును.

7.

పథట పూరిిఅయన తరువథత వథరు పథడుకొనన పథత పనిక్ రథని మోటారు వథహనాలకు పథటదారుడు
స్ ెంత కథపల పటలటకోవచుు. వథట కథపల బాధాత ఈ కథరథాలయెంనకు సెంబెంధెం లేదు.

8.

పథట పూరిి పైకమ చలు ెంచిన తరువథత మ తరమే వథహనాలను తీసుకేళళుటకు,అనుమతెంచబడును.

9.

పథటదారుడు వథరు పథడుకొనన వథటని వథరి స్ ెంత ఖ్రుులతో తరలెంచుకోవలసి ఉెంటలెంది.

10. పథటదారుడు లేదా అతనిక్ సెంబెంధ్ిన వాకుిలు కథరాలయపు పని వేళలలో అనగథ ఉదయెం 08.00
గెం. నుెంచి స్థయెంతరెం 04.00గెం. లోపు మ తరమే వథరు పథడుకొనన వసు
ి వులను కేవలెం
కథరథాలయపు పరధ్ాన దావరెం లేదా కథరథాలయపు అధ్ికథరి నిరేుశెంచిన దావరెం దావరథ మ తరమే
తరలెంచుకోవలెను .

11. పథడుకొనన వథహనాలను తేది 24.01.2018 నుెంచి ౦4 రోజులలో తీసుకెళువలెను.
12. పథటదారులు ఫథరెం లోని

భవనాలు, పెంటలు, పశువులకు ఏ

ఇతర ఆసిి పథసు
ి లకు నషట ెం

కలుగచేయరథదు. ఒకేవేళ తలసి గథని తలయక గథని నషట ెం కలగచేసినచ ో దాని పూరిి విలువ పథటదారుని
వదు నుెండి వసూలు చేయ అధ్ికథరెం ఈ కథరథాలయమ వథరిక్ కలదు.
13. వేలెం పై తుది నిరణయెం చేయ సరవ అధ్ికథరమ లు వేలెం కమిటీక్ కలవు.

సేం/- ఆఫీసర్ ఇన్ ఛయర్్
పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెం ఫథరెం, గ ెంటూరు
నకలు-కు :
1.

పెంచాయతీ కథరథాలయమ - ల ెం , తాడికొెండ , గోరెంటు

2.

పథరెంతీయ రవథణా కథరథాలయెం , గ ెంటూరు .

3.

పథరెంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థానెం (ఆచారా యన్.జి. రెంగథ వావస్థయ విశ్వవిదాాలయెం), ల ెం,
గ ెంటూరు.

4.

ఉదాాన పరిశోధన స్థానెం (డా|| వ.ై యస్. ఆర్. ఉదాాన విశ్వవిదాాలయెం), ల ెం, గ ెంటూరు.

5.

కృషి విజఞాన కేదరెం , ల ెం, గ ెంటూరు.

6.

మెండల రెవినూా ఆఫీస్ , తాడికొెండ

7.

మెండల అభివృదిి అధ్ికథరి కథరథాలయెం , తాడికొెండ

8.

వేలెం కమిటీ సబ ాలకు.

ల ేంఫథరేం

శ్రీ వేంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యయలయేం

గ ేంటూరు -522034,ఆేంధర పర ద్ేశ్

పశు పరిశోధనయ స్థానేం

ఫో న్:+91-863-2524085

Lr.No.:F/ 29/2017

తేది: 03.01.2018

బహరేంగ వలేం పరకటన
పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెంఫథరెం, గ ెంటూరుకు చెందిన పథత పనిక్ రథని వసు
ి వుల

(స్థరాప్) అమమకథనిక్ క్ెంర ది

షరతులతో తేది 24 జనవరి 201 మదాాహనెం 8గెం నిమషథలకు 02. 30. పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెంఫథరెం, గ ెంటూరు
కథరథాలయెం నెందు బహిరెంగ వేలెంపథటనిరవహిెంచబడును . కథవున ఆసక్ి కలవథరు వేలెంపథటలో పథలగొనవచుు.

షరత్తలు:
1.

వేలెం నెందు పరకటెంచిన పథత పనిక్ రథని వసు
ి వులను (స్థరాప్) “ఉననవి ఉననటల
ు గథ” వేలెం వయాబడును.

2.

పైన పరకటెంచిన వసు
ి వులను తేది .05.01.2018 నుెంచి కథరథాలయపు పని వేళలోు పరిశీలెంచుకోవచుును .

3.

వేలెం లో పథలగొను వథరు వేలెం పథటకు మ ెందుగథ రూ. 15000 .00 (అక్షరమ ల పదిహేను వేల రూపథయలు మ తరమే)
ధరథవతు పైకమ 24.12.2018 మదాాహనెం గెం.01.30. నుెంచి 02.30 నిమషథల లోపు చలు ెంచవలెను

4.

ధరథవతు
ి పైకమ చలు ెంచిన వథరిని మ తరమే వేలెం హాల్ లోనిక్ అనుమతెంచబడును .

5.

వేలెంలో నగిొన వథరు వేలెం మ గిసిన వెంటనే పథట స్ మ మలో 25% చలు ెంచవలెనుమిగిలన మొతి మ

పైకమ ను . పథట

మ గిసిన తరువథత రోజు అనగథ 25.01.2018 తేది స్థయెంతరెం 4.00 గెంటల లోపు ఆఫీస్ నెందు చలు ెంచి రశీదు ప ెందగలరు .
అల చలు ెంచని యెడల ధరథవతు
ి పైకమ మరియ పథట రోజున కటట న 25 % స్ మ మ తరిగి ఇవవబడదు పై వేలెం రదు
ు పరిచి .
. తరిగి వేలెం నిరవహిెంచబడును
6.

వేలెం లో నగొని వథరి ధరథవతు
ి పైకమ ను వేలెం మ గిసిన వెంటనే తరిగి చలు ెంచబడును.

7.

పథట పూరిిఅయన తరువథత వథరు పథడుకొనన స్థరాప్ క్ పథటదారుడు స్ ెంత కథపల పటల
ట కోవచుువథట . కథపల బాధాత ఈ
కథరథాలయెంనకు సెంబెంధెం లేదు.

8.

పథట పూరిి పైకమ చలు ెంచిన తరువథత మ తరమే స్థరాప్ తీసుకేళళుటకు అను . అనుమతెంచబడును,

9.

పథటదారుడు వథరు పథడుకొనన వథటని వథరి స్ ెంత ఖ్రుులతో తరలెంచుకోవలసి ఉెంటలెంది .

10. పథటదారుడు లేదా అతనిక్ క్ సెంబెంధ్ిన వాకుి లు కథరాలయపు పని వేళలలో అనగథ ఉదయెం . గెం 08.00 నుెంచి స్థయెంతరెం
లోపు మ తరమే . 04.00గెం వథరు పథడుకొనన వసు
ి వులను కేవలెం కథరథాలయపు పరధ్ాన దావరెం లేదా కథరథాలయపు అధ్ికథరి
నిరేుశెంచిన దావరెం దావరథ మ తరమే తరలెంచుకోవలెను .
11. పథడుకొనన స్థరాప్ ని తేది 24.01. 2018 నుెంచి 03 రోజులలో తీసుకేళువలెను.
12. పథటదారులు ఫథరెం లోని భవనాలు, పెంటలు, పశువులకు ఏ ఇతర ఆసిి పథసు
ి లకు నషట ెం కలుగచేయ రథదు ఒకేవేళ తలసి గథని .
ఈ తలయక గథని నషట ెం కలగచేసినచో దాని పూరిి విలువ పథటదారుని వదు నుెండి వసూలు చేయ

అధ్ికథరెం

కథరథాలయమ వథరిక్ కలదు.
13. వేలెం పై తుది నిరణయ ెం చేయ సరవ అధ్ికథరమ లు వేలెం కమిటీక్ కలవు.

సేం/- ఆఫీసర్ ఇన్ ఛయర్్
పశు పరిశోధనా స్థానెం, ల ెం ఫథరెం, గ ెంటూరు
నకలు-కు :
1. పెంచాయతీ కథరథాలయమ - ల ెం , తాడికొెండ , గోరెంటు
2. పథరెంతీయ వావస్థయ పరిశోధనా స్థానెం (ఆచారా యన్.జి. రెంగథ వావస్థయ విశ్వవిదాాలయెం), ల ెం, గ ెంటూరు.
3. ఉదాాన పరిశోధన స్థానెం (డా|| వై. యస్. ఆర్. ఉదాాన విశ్వవిదాాలయెం), ల ెం, గ ెంటూరు.
4. కృషి విజఞాన కేదరెం , ల ెం, గ ెంటూరు.
5. మెండల రెవినూా ఆఫీస్ , తాడికొెండ
6. మెండల అభివృదిి అధ్ికథరి కథరథాలయెం , తాడికొెండ

7. వేలెం కమిటీ సబ ాలకు.

