 !"ంకట&శ(ర ప+ !,ౖద/ 0శ(012/లయం
ప+ ప5678ధ:2 ;ా=నం, ల@ంAారం, గCంటDరE-522034, AF G:+91-863-2524085

బMNరంగ !"లం పOకటన
ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం.ారం, గ1ంట3ర4ల5 678ంద :; <=న> ?ాట@67 AేCD 20.07.2017న బGHరంగ

?Iలం

JరKGHంచబడNను 6ావQన ఆస67T కల?ార4 VాలWXనవచుY. ఇతర \వరమ1ల 6^రక_ పJ CDనమ1లల5 6ా ా`లయం ల5
సంపbCDంచగలర4 లcC& యdJవ !eటf ?gh ijౖl ల5 (www.svvu.edu.in) Vn ందగలర4 .
వర4స

\వరమ1ల_

ధ ావతp
T

సమయం

30 సంవతe ాల వయసుe కల జrమయ1ల_ sెటv u అమxకం.

రy.5000.00

ఉదయం 10.00

సంఖ`
1

గంటల_67
2

~Dల-వస) క_ sే !న
సుక_V వQట

09 పవQల 
 పడ<ట@ 'ా J

రy.2000.00

మ&`హ>ం
02.00 గంటల_67
సం/ ఆీస ఇ &

ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం .ారం, గ1ంట3ర4

ల@ంAారం

 !"ంకట&శ(ర ప+ !,ౖద/ 0శ(012/లయం

గCంటDరE -522034,ఆంధO పO1ేR

ప+ ప5678ధ:2 ;ా=నం

AF G:+91-863-2524085
AేCD:03.07.2017

Lr.No.:F/Auction/01/LRS-Gnt./2017-18

బMNరంగ !"లం పOకటన
ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం.ారం, గ1ంట3ర4 ?ా ! పా8స తbంల5J సుమ-ర4 30 సంవతe ాల వయసుe గల జrమయ1ల_
sెటvను 678ంCD షరతpలA అమ1xటక_ AేCD 20 లౖ 2017 ఉదయం 10.00 గంటలక_ ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం.ారం, గ1ంట3ర4
6ా ా`లయం నందు బGHరంగ ?IలంVాట JరKGHంచబడNను. 6ావQన ఆస67T కల?ార4 ?IలంVాటల5 VాలWXనవచుY.

షరతUలV:
1. ?Iలం నందు పbకట@ంన sెటvను య&తధంా అమxబడNను.
2. 6వలం జrమయ1ల_ sెటvను మ-తb %Iలమట ంవరక_ నర46=వలను. ఇతర sెటv u (ంత, ?Iప, CD !సనం sెటvను) A&క ాదు.
3. జrమయ1ల_ sెటvక_ సంబంCDంన !V న 6^మxల_ మ !య1 ఆక_ల_/sెతTJ ఈ .ారం ప !స ాల నుం VాటC&ర4డN తన 'n ంత ఖర4YలA
A ల!ంచవలను.
4. ?Iలం ల5 VాలWXను ?ార4 ?Iలం Vాటక_ మ1ందుా రy.5000.00 (అ¢రమ1ల- ఐదు ?Iల రyVాయల_ మ-తb) ధ ావతp
T :jౖకమ1 కట వలను.
5. ?Iలంల5 %gX న
! ?ార4 ?Iలం మ1!iిన ?gంట%I Vాట 'n మ1xల5 25% sెvంచవలను. !న ¦తT మ1 :jౖకమ1ను Vాట మ1!iిన %&ల_గ1 §లల5
అనా 24.07.17 AేCD 'ాయంతbం 4.00 గంటల ల5పQ ఆీª నందు sెvం ర«దు Vn ందగలర4. అల- sెvంచJ ¬డల ధ ావతp
T :jౖకమ1 మ !య1
Vాట §న కట@న 25 % 'n మ1x  !! ఇవKబడదు. :jౖ ?Iలం రదు®ప !  !! ?Iలం JరKGHంచబడNను.
6. ?Iలం ల5 %gగXJ ?ా ! ధ ావతp
T :jౖకమ1ను ?Iలం మ1!iిన ?gంట%I  !! sెvంచబడNను.
7. Vాట ప¯ T ! :jౖకమ1 sెvంన తర4?ాత మ-తb sెటvను నర4క_టక_ మ !య1 ర?ాణ&67 అనుమంచబడNను.
8. sెటvను నరకటం, ల5±²ం³ ఆ ల5±²ం³ మ !య1 ర?ాణ& ప¯ T ! ´µద`త %gX న
! VాటC&ర4±²Cే.
9. .ా ¶ª ±²Vార4·ంl , టµ¸e ±²Vా ·ంle నుం ఏ?gౖ%& అనుమతpల_ అవసర·ºనs§ ?ాట@J VాటC&ర4±ే Vn ందవలను.
10. sెటvను నరకటం మ !య1 ర?ాణ&J 6ార`లయపQ పJ ?Iళలల5 అనా ఉదయం 08.00 గం. నుం 'ాయంతbం 04.00గం. ల5పQ మ-తb sేయవలను.
11. sెటvను నర4క_ట మ !య1 ర?ాణ& sేయ1 ¦తT ం పJJ 15 §లల5 ప¯ T ! sేయవలను sేయలcJ ¬డల ఆలస`పQ ర4సుమ1 678ంద 15 §ల
తర4?ాత పb §67 150 రyVాయల_ sెvంచవలను.
12. VాటC&ర4ల_ .ారం ల5J భవ%&ల_, పంటల_, పవQలక_ ఏ ఇతర ఆiిT VాసుTలక_ నష ం కల_గsేయ ాదు. ఒ6?Iళ Aెiి ాJ Aెయక ాJ నష ం
కలగsేiినs§ C&J ప¯ T ! \ల_వ VాటC&ర4J వద® నుం±² వసూల_ sేయ1 అD6ారం ఈ 6ా ా`లయమ1 ?ా !67 కలదు.
13. ?Iలం :jౖ తpCD JరÀ యం sేయ1 సరK అD6ారమ1ల_ ?Iలం కటf67 కలవQ.
సం/ఆీస ఇ &
ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం .ారం, గ1ంట3ర4
నకల_-క_ :
1.

.ా ¶ª ంÁ ఆీస, .ా ¶ª ±²Vార4·ంటu, గ1ంట3ర4 ÂÃయ, గ1ంట3ర4.

2. పంs& 6ా ా`లయమ1- ల-ం , A&±²6^ండ , §రంటv
3. Vాbంయ వ`వ'ాయ ప !"#ధ%& 'ా)నం (ఆs&ర` య.Ã. రంా వ`వ'ాయ \శK\C&`లయం), ల-ం, గ1ంట3ర4.
4. ఉC&`న ప !"#ధన 'ా)నం (±&|| ?gౖ. యª. ఆ. ఉC&`న \శK\C&`లయం), ల-ం, గ1ంట3ర4.
5. కృÆి \జrÇన 6దంb , ల-ం, గ1ంట3ర4.
6. మండల ¶\నూ` ఆీª , A&±²6^ండ
7. మండల అÈవృCDÉ అD6ా ! 6ా ా`లయం , A&±²6^ండ
8. ?Iలం కటf సబ1`లక_

 !"ంకట&శ(ర ప+ !,ౖద/ 0శ(012/లయం
ప+ ప5678ధ:2 ;ా=నం

ల@ంAారం
గCంటDరE -522034,ఆంధO పO1ేR
AF G:+91-863-2524085
AేCD:03.07.2017

Lr.No.:F/Auction/02/LRS-Gnt./2017-18

బMNరంగ !"లం పOకటన
ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం.ారం, గ1ంట3ర4క_ sెంCDన ~Dల-వస) క_ sే !న 09 పవQల Æjడv N/Vాత భవనమ1లను పడ<ట@
'ా J సు6వQటక_ 678ంCD షరతpలA AేCD 20 లౖ 2017 మC&`హ>ం 02.00 గంటలక_ ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం.ారం,
గ1ంట3ర4 6ా ా`లయం నందు బGHరంగ ?IలంVాట JరKGHంచబడNను. 6ావQన ఆస67T కల?ార4 ?IలంVాటల5 VాలWXనవచుY.

షరతUలV:
1. ?Iలం నందు పbకట@ంన ~Dల-వస) క_ sే !న పవQల Æjడv N/Vాత భవనమ1లను య&తధంా (ఉన>\ ఉన>టu
v ా) ?Iలం ?gయ`బడNను.
2. ?Iలం ల5 VాలWXను ?ార4 ?Iలం Vాటక_ మ1ందుా రy.2000.00 (అ¢రమ1ల- ¶ండN ?Iల రyVాయల_ మ-తb) ధ ావతp
T :jౖకమ1 కట వలను.
3. ?Iలంల5 %gX న
! ?ార4 ?Iలం మ1!iిన ?gంట%I Vాట 'n మ1xల5 25% sెvంచవలను. !న ¦తT మ1 :jౖకమ1ను Vాట మ1!iిన %&ల_గ1
§లల5 అనా 24.07.17 AేCD 'ాయంతbం 4.00 గంటల ల5పQ ఆీª నందు sెvం ర«దు Vn ందగలర4. అల- sెvంచJ ¬డల ధ ావతp
T
:jౖకమ1 మ !య1 Vాట §న కట@న 25 % 'n మ1x  !! ఇవKబడదు. :jౖ ?Iలం రదు®ప !  !! ?Iలం JరKGHంచబడNను.
4. ?Iలం ల5 %gగXJ ?ా ! ధ ావతp
T :jౖకమ1ను ?Iలం మ1!iిన ?gంట%I  !! sెvంచబడNను.
5. Vాట ప¯ T !అన తర4?ాత ?ార4 VాడN6^న> భవ%&లక_/Æjడv Nక_ పJ ప¯ T ! అÌ`వరక_ VాటC&ర4డN 'n ంత 6ాపల- :jట u6వచుY. ?ాట@ 6ాపలబµధ`త ఈ 6ా ా`లయంనక_ సంబంధం లcదు.
6. Vాట ప¯ T ! :jౖకమ1 sెvంన తర4?ాత మ-తb పJJ VాbరంÈంచుటక_ అనుమంచబడNను.
7. VాటC&ర4డN ?ార4 VాడN6^న>Æjడv N/భవ%&లను %Iలమట ం sేiి అందుల5J వసుTవQలను/'ా J ?ా ! 'n ంత ఖర4YలA తరంచు6వలiి
ఉంటuంCD.
8. VాటC&ర4డN లcC& అతJ67 67 సంబంDన వ`క_Tల_ 6ార`లయపQ పJ ?Iళలల5 అనా ఉదయం 08.00 గం. నుం 'ాయంతbం 04.00గం. ల5పQ
మ-తb ?ార4 VాడN6^న> Æjడv N/భవ%&లక_ సంభంCDంన 'ా/వసుTవQలను 6వలం 6ా ా`లయపQ పb&న C&Kరం లcC& 6ా ా`లయపQ
అD6ా ! J ® ~
 ంన C&Kరం C&K ా మ-తb తరంచు6వలను .
9. Æjడv N/ భవ%&ల_ పడ<ట టం మ !య1 'ా J తరంచటం ¦తT ం పJJ AేCD 24.07.2017 నుం 40 §లల5 ప¯ T ! sెయ`వలను.
10. VాటC&ర4ల_ .ారం ల5J భవ%&ల_, పంటల_, పవQలక_ ఏ ఇతర ఆiిT VాసుTలక_ నష ం కల_గsేయ ాదు. ఒ6?Iళ Aెiి ాJ Aెయక ాJ
నష ం కలగsేiినs§ C&J ప¯ T ! \ల_వ VాటC&ర4J వద® నుం±² వసూల_ sేయ1 అD6ారం ఈ 6ా ా`లయమ1 ?ా !67 కలదు.
11. ?Iలం :jౖ తpCD JరÀ యం sేయ1 సరK అD6ారమ1ల_ ?Iలం కటf67 కలవQ.

సం/- ఆXీసZ ఇG \2Z]
ప ప !"#ధ%& 'ా)నం, ల-ం .ారం, గ1ంట3ర4
నకల_-క_ :
1.

పంs& 6ా ా`లయమ1- ల-ం , A&±²6^ండ , §రంటv

2. Vాbంయ వ`వ'ాయ ప !"#ధ%& 'ా)నం (ఆs&ర` య.Ã. రంా వ`వ'ాయ \శK\C&`లయం), ల-ం, గ1ంట3ర4.
3. ఉC&`న ప !"#ధన 'ా)నం (±&|| ?gౖ. యª. ఆ. ఉC&`న \శK\C&`లయం), ల-ం, గ1ంట3ర4.
4. కృÆి \జrÇన 6దంb , ల-ం, గ1ంట3ర4.
5. మండల ¶\నూ` ఆీª , A&±²6^ండ
6. మండల అÈవృCDÉ అD6ా ! 6ా ా`లయం , A&±²6^ండ

7. ?Iలం కటf సబ1`లక_

