జిల్లా గ్రా
ల్ేఖ

ణాభివృద్ధి సంస : యలద్ాద్ధ-ి భువనగ్ి ి
వేల్ం ప్ికటన

ం. D/1157/2004/16-17

లగిరి హో టల్ భవన సము ాయం (విలేజ్ ఆహరం) లో
గ్రా

ఇందు మూల్ంగ్ర

జిల్లాల్ో

వరా రర

తేద్.ధ

(9) షాపులను అ ె దకు ఇవవడం గురించి.
రాహకుల్ు ఔత్స ికుల్కు

ణాభివృద్ధి సంస, యలద్ాద్ధి-భువనగ్ి ి గ్ర ి ద్ాా ర నడుప్బడుచునన మల్టీ

ల్గ్ి ి హో టల్ భవన సముద్ాయం (విల్ేజ్ ఆహరం) ల్ో

1 నుంచి 6 వరకు గల్ మౘరప్ుల్ు అద్ెె
అద్ెె

(9) మౘరప్ుల్ను

(9) మౘరప్ుల్ను

ఆసక్ిగల్

ల్స ి అద్ెె

తెలియచేయునద్ధ ఏమనగ్ర జిల్లా

ె ిలిటీ

ల్స ి అద్ెె

రితిప్ద్ధకన వేల్ం వేయు

రాహకుల్ు ఔత్స ికుల్ు

రితిప్ద్ధకన వేల్ం వేయు

యమ బందనలు:
2.

1 నుంచి 6 వరకు గల్ మౘరప్ుల్ు అద్ెె

7 నుంచి 9 వరకు గల్ మౘరప్ుల్ు అద్ెె
రి

3.

ంచ ైనద్ధ.

త్ం

ల్గ్ి ి హో టల్ భవన సముద్ాయం (విల్ేజ్ ఆహరం) ల్ో
తేద్ధ .02-08-2017

రల్గొనుటకు అనరుుల్ు అవుతారు.

5.
6.

8.

ెకయా ిటీగ్ర

ి త్ విల్ువ)

రల్ోొనవల్యును. ఎం ిక్ైన

రాహనద్ారుడ్ే భ ించవల్ెను.

రాహణ స ిగ్ర నడువుట ల్ేద ే మౙరకుతో అద్ెె చెలిాంచక ో వడం జ ిగ్ినచో ంటల్ అగ్ిా

ఇటిీ భవన సముద్ాయం మ ియు మౘరప్ుల్ు ప్ిభుత్ా ఆ ి క్రవున
ేల్ుడు ప్ద్ారముల్ు

వర ి యొకక ఇ.యం.డ్ి.

ఉంచుక్ోనబడును. ధ రవత్ు చెలిాంచ

ల్ా వుంచడం క్ర

వరరు వేల్ం

ంట్ రదుె చేయబడును.

చే ినచో ల్టజు రదుె చేయబడును,

ఇటిీ మౘరప్ుల్ు మ ిళా సంఘలల్ సభుాల్కు మొదటి రిముఖాత్ ఇవాబడును.

ఇటిీ వేల్ంను డ్ి. ి.యం.గ్రరు , ఏ ియల క్ోఆ ి ేటర్స వలిగ్ొండ , చౌటుప్ుల్ ఎ. ి.యం. మ ియు
ల్గ్ి ి హో టల్ భవన సముద్ాయం నందు వేల్ం వేయబడును.

అటిీ వేల్ంను ఖ రరు చేయు అ ధక్రరం మ ియు ఎ విధ

గ్రా

ణాభివృద్ధి అ ధక్ర ి యలద్ాద్ధి-భువనగ్ి ి గ్ర ిక్ి సంకా

ఇ.యం.డ్ి.

క్రవున అవసరమునన ఆసక్ిగల్
శ్రాయుత్ జిల్లా గ్రా

01-08-2017

క్ొరకు జిల్లా గ్రా

సంప్ిద్ధంచగల్రు.

ైన

ోటీస్

ంచును.

రటల్ో

అమౙరంఘిక క్రరాకామలల్ు,మదా ర యం

ెుకీర్స(త్హ ీల్ె లరు వర ి క్ర రాల్యం ) వర ి సమక్షం ల్ో తేద్ధ. 02-08-2017

9.

ి త్ విల్ువ )

ల్ ఒకకంటిక్ి రూ.2500/- ల్ చొప్ుున ,(

విధుాత్ బిల్ుాల్ు, మ ియు ఇత్ర అంశంల్ ఖరుుల్ు

ేవించడం , ఎటువంటి

7.

ాడు ఉదయం 11.00 గంటల్కు

ల్ ఒకకంటిక్ి రూ.3000/- ల్ చొప్ుున,(

ఇ.యం.డ్ి. క్ిాంద రూ. 10,000/- చెలిాంచి వేల్ంల్ో
అమ ంట్ రూ. 10000/-ల్ ను

4.

త్ం

ంచుటకు దరఖలసుల్ు క్ోరబడుచుననవి.

ల్గ్ి ి హో టల్ భవన సముద్ాయం (విల్ేజ్ ఆహరం)నందు రల్గొనవల్ ినద్ధగ్ర క్ోర ైనద్ధ.
1.

ెంటర్స (డ్ాాక్రా బజార్స )

ిమౙొ ర్సస

ల్ ఒకకంటిక్ి రూ.3000/- ల్ చొప్ుున మ ియు 7 నుంచి 9 వరకు గల్ మౘరప్ుల్ు

ల్ ఒకకంటిక్ి రూ.2500/- ల్ చొప్ుున మూడు సంవత్సరంల్కు క్ేటా
జిల్లాల్ో

24-7-17.

వినయా ఇన్

ాడు ఉదయం 11.00గంటల్కు

ల్ేకుంటా రదుె ప్రచు

అ ధక్రరం జిల్లా

రాహకుల్ు ఔత్స ికుల్ను క్ోరునద్ధ ఏమనగ్ర రూ.10,000/-

ణాభివృద్ధి అ ధక్ర ి, జిల్లా గ్రా

ణాభివృద్ధి సంస యలద్ాద్ధి-భువనగ్ి ి గ్ర ిక్ి తేద్ధ.

ాడు మౙరయంత్ిం 4.00 గంటల్ వరకు టండర్స రరమును సమ ిుంచవల్యును. త్దుప్ ి వివ రల్
ణాభివృద్ధి అ ధక్ర ి, జిల్లా గ్రా

ణాభివృద్ధి సంస

యలద్ాద్ధి-భువనగ్ి ి

జిల్లా గ్రా

గ్ర ి క్ర రాల్యంను

సం/-

ణాభివృద్ధి అ క్
ధ ర ి,

డ్ి.ఆర్స.డ్ి.ఎ,యలద్ాద్ధ-ి భువనగ్ి ి

తే ి.

శ్రీయుత జిలలా గాీమీణాభివృ ి అ ికారి, జిలలా గాీమీణాభివృ ి సంసథ , యల ా ి-భువనగిరి గారికి.
1. మౘరప్ యజమల /సం ావన సంఘం ర
ే ు.

:

2. మండల్ం/గ్రామం

:

3. చేప్టిీన ఉత్ుత్ుల్ వివరముల్ు/వరా రరం ర
ే ు.

:

4. వరా రరం రిరంభించిన సంవత్సరం

:

5. గత్ వరా రర అనుభవం

:

6. క్ొయల్గూడ్ెం/చౌటుప్ుల్ ల్ో ఉండ్ి అమమక్ర క్ి

:

ిదెప్డుచు ాన ర?
7. మౘరప్

:

రాహణ బాధాత్

8. ఉత్ర ప్ిత్ుాత్ రల్కు చేప్టటీ వర ి వివరముల్ు
జరుప్ుక్ోనుటకు ో న్

ం.

9. అద్ెెకు క్రవల్ న
ి రూమ్ ం.

:

10. మౘరప్ యజమల సంత్కం

:

11. చిరు ామల

:

