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విజన్ (దృష్టి) మరియు మిషన్  (లక్ష్యం) 

విజన్ (దృష్టి): 

మాంసం మరియు అనుబంద్ ర్ంగాల సమసయలను పరిష్కరించుట మరియు సవాళ్ళను 

ఎద్ుర్ుకొనుట దాారా జాతీయ మాంస పరిశోధన క ంద్రం ఒక సముననత్ వ్యవ్సథగా 

నిలుచుట.  

మిషన్ (లక్ష్యం): 

 ఆధునిక పద్దత్ులో మాంస ఉత్పతి, పరా స సింగ్ మరియు వినియోగ విదానాల దాారా 

మాంసపు జంత్ువ్ుల ఉత్పతిదార్ులు,  పరా స సర్ుల    మరియు  మాంస వినియోగదార్ుల   

ఉననతిక ితోడపడుత్ు వ్యవ్సిథకృత్ మాంస ర్ంగం ఏరాపటుకు కృషచిేయుట.    
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ముఖ్య సేవలు / లావాదవేీలు 
క్ర. 
సం. 

సేవలు / 
లావాదేవీలు 

భారం బాదయత వహ ంచు వయక్తి 
మరియు హో దా 

ఈ.మెయిలు మొబ ైల్ ఫో న్ / 
లాయండ్ ల ైన్ 
నం. 

విధానము క్ావలసటన 
పత్ాా లు 

రుసుము 
వరగం  విదానం మొతిం 

1. శిక్షణ 50 డా . యం. 
ముత్ుు కుమార్, 
సీనియర్ శాస్్తరవేత్్ 
 

muthukum
ar55@redi
ffmail.com 

093924147
40 
040 - 
29801674 
(110) 

శిక్షణ 
కార్యకరమాలు 
నిర్ాహ ంచుట 

డెైరెకటర్ కు 
రాత్పూర్ాక 
నివేద్న దాారా  

చెల్లంపు నగద్ు
/ డి.డి 

వెబ్ స ైటలల   
సూచించిన 
పరకార్ము 

2 మాంసం 
యొకక జాతి 
మరియు 
ల్ంగ 
నిరాా ర్ణ 

50 డా . ఎస్ట. 
వెైత్యనాద్న్స, 
ప్రధాన శాస్్తరవేత్్ 
 

svaith@gm
ail.com 

095737613
64 
040 - 
29801674 
(102) 

మాంస 
నమూనాల 
పరీక్ష 

రాత్పూర్ాక 
నివేద్న,  
మాంస 
నమూనా తో 
కల్పి 

చెల్లంపు నగద్ు
/ డి.డి 

ర్ూ. 6000+14 % 

స వా పనున పరతి 

నమూనాకు 

 

సేవా పామాణాలు 
క్ర. సం. సేవలు / లావాదేవీలు భారం విజయ సూచిక్ (లు) సేవా పామాణాలు యూనిట్ భారం డేటా వనరు /మూలం   

1 శిక్షణ  50 శిక్షణ కార్యకరమాలు 
నిర్ాహ ంచుట 

30 పనిదినములు 50 జాతీయ మాంస 

పరిశోధన క ంద్రం 
2 మాంసం యొకక జాతి 

మరియు ల్ంగ నిరాా ర్ణ 
50 నమూనాల పరిక్ష 30 పనిదినములు 50 జాతీయ మాంస 

పరిశోధన క ంద్రం 
 

mailto:svaith@gmail.com
mailto:svaith@gmail.com
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పటరాయదుల పరిహార వయవసథ  
క్ర. సం. పౌర  పటరాయదుల  అధిక్ారి పేరు లాయండ్ ల ైన్ నం. ఈ.మెయిలు మొబ ైల్ ఫో న్ నం. 

1 డా. సి. రామకృష్ణ ,  సీనియర్ శాస్్తరవేత్్  040 – 29801674-112 

(Extn.112) 

drcramakrishna@gmail.com 09247285278 

 

భాగస్ాాములు 
క్ర. సం. భాగస్ాాములు 

1. వినియోగదార్ులు 
2. వాయపార్సుు లు 
3. రెైత్ులు 
4. జంత్ు వ్ధ చేయువార్ు 
5. అనుబంద్ ర్ంగ సంసథలు 
6. మాంస మరియు జీవ్ కార్ుణయ ర్ంగంలో పనిచేసుు న సాచచంద్ 

సంసథలు(NGO’S) 
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పాాంతీయ క్ ందాా లు/ క్ ందాా లు:  లేవు 

క్ర. సం. పాాంతీయ క్ ందాా లు/ క్ ందాా ల 

పేరు 

లాయండ్ ల ైన్ నం. మొబ ైల్ ఫో న్ నం. ఈ.మెయిలు చిరునామా 

1. లేవు      

 

వినియోగదారుల నుండ ిఆశంచబడునవి 

క్ర. సం. వినియోగదారుల నుండి ఆశంచబడునవి 

1. సేవ్లు ప ంద్గోర్ు వార్ు సమయానికి ద్ర్ఖాసుు లు సమరిపంచుట 
2. వినియోగదార్ుల నుండ ిఎపపటికపుడు   అనుసర్ణ 
3. టెకానలజీ అబివ్ృదిద  చేయడానికి మాంస పరిశ్రమ నుండి సపంద్న మరియు భాగస్ాామయం 

 

    


