
 

 

ఆర్.ఓ.సి.నెెం.రెవెన్యూ.1/1415/సకాని(రె)/2019         తేది:     -05-2019 

“ ట ెండరు-సహిత-వేలెంపాట నోటీసు”  
శ్ర ీ క ెందడరామస్ాామి వారి దేవాలయము, ఒెంటిమిటట, కడప జిలలా , న్ెందలి  తిరుమల తిరుపతి 

దేవస్ాా న్మున్కు చ ెందిన్ వూవస్ాయ భూములు వూవస్ాయము క రకు  మే - 2019 న్ ెండి  ఏప్ిిల్  2020  
సెంవత్సరమున్కు కౌలు/లీజు క రకు ఇవాడానికి నిరణయెంచారు.  ఈ భూముల కౌలు న్ెంద  ఆసకిియున్న 
వార ి న్ ెంచి సీలుు  ట ెండరుా  ఆహ్వానిెంచడమ ైన్ది.  ట ెండరు-సహిత్-వేలము శ్ర ీ కోదెండ రామస్ాామి వారి 
దేవాలయము, ఒెంటిమిటట న్ెంద  తేదీ:27.05.2019 ఉదయo గెం.11-00 లకు నిరాహిెంచబడున్ . 
కమీ 
సెంఖ్ూ 

గ్ాీమము మరియు 
మెండలెం  ప్ేరు 

భూమి వివరములు  సరవా  
నెెం.  

భూ విసీి రణము 
ఎక. స ెంటలా   

నిరణయెంచిన్ 
ఇ.ఎెం.డి.ధరావత్తి  

మొతి్ము 
1 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 

(యథాత్థెంగ్ా) 
81 2.35 4000.00 

2 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

86 3.63 4000.00 

3 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

342 1.60 2000.00 

4 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

342 1.00 1000.00 

5 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

342 1.30 2000.00 

6 మలాకటలపలాి      వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

1147 0.46 1000.00 

7 మలాకటలపలాి      వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

1153 0.93 1000.00 

8 మలాకటలపలాి      వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

1169 0.77 1000.00 

9 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

925/3 0.83 1000.00 

10 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

753 1.12 2000.00 

 



11 ఒెంటిమిటట        వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

896/1 0.28 1000.00 

12 చ రలా పలాి వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

1835 3.82 4000.00 

13 చ రలా పలాి వూవస్ాయభూమి 
(యథాత్థెంగ్ా) 

1621 1.88 2000.00 
 

ట ెండరు ఫారములు (దరఖ్లస ి ) కావలసిన్ వారు రూ.200/- (అక్షరాల రూపాయలు 
రెెండువెందలు మలత్మేి) మరియు జి.ఎస్.టి. 12% కలిప్ి మొతి్ము రూ.224/-  తిరుపతిలో చ లుా బాటల 
అయయూవిధెంగ్ా కారూనిరాహణాధికారి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్ాా న్ములు, తిరుపతి వారి ప్ేరున్ తీసిన్ 
డిమలెండు డాిఫ్టట న్  సమరిపెంచి సహ్వయ కారూనిరాహణాధికారి (రెవెన్యూ), తిరుమల తిరుపతి 
దేవస్ాా న్ముల పరిపాలనా భవన్ము, తిరుపతి వదద న్ ెంచి లేదా ట ెంపటల్ ఇనెసెకటర్, శ్ర ీకోదెండరామస్ాామి 
ఆలయము, ఒెంటిమిటట, వారి న్ ెండి  తేది:27.05.2019 ఉదయo: 11-00 గెంటల వరకు  లేక వేలము 
పాిరెంభెంచే ముెంద  వరకు ప ెందవచ ున్ .   

నిెంపబడిన్/పూరిెంచిన్ సీలుు  ట ెండరు ఫారములు ట ెంపటల్ ఇనెసెకటర్, శ్ర ీ కోదెండరామస్ాామి 
ఆలయము, ఒెంటిమిటట, దాారా లేక వేలము పాిరెంభెంచే ముెంద  వరకు సీాకరిెంచబడున్ .   

 

తిరుమల తిరుపతి దేవస్ాా న్ము వారు నిరణయెంచిన్ పకిారెం ఇ.ఎెం.డి. క రకు డిడిలన్  
జత్పరచకుెండా సమరిపెంచిన్/దాఖ్లు చేసిన్ దరఖ్లస ి లు నిరణణత్ దిన్ము, సమయము దాటినా త్రువాత్ 
సమరిపెంచిన్ / అెందిన్ ట ెండరు దరఖ్లస ి లు / తిరుమల తిరుపతి దేవస్ాా న్ములు నిరవదశెంచిన్ నియమ 
నిబెంధన్లు పాటిెంచకుెండా సమరిపెంచిన్ దరఖ్లస ి లు తిరసకరిెంచబడున్ . 

 

ఎటిట  కారణములు చయపకుెండా ఏ స్ాా యలోనెైనా/సెందరభములోనెైనా ఈ బహిరెంగ వేలమున్  
ఆమోదిెంచ టకు గ్ాని/తిరసకరిెంచ టకుగ్ానీ/వాయదా వేయుటకు గ్ానీ / ట ెండరు నిరాహణ సాలము 
మలరుప చేయుటకు గ్ాని తిరుమల తిరుపతి దేవస్ాా న్ముల యలజమలన్ూమున్కు సెంపూరణ అధికారము 
కలద .  

          Sd/- బి.లక్ష్మీకాెంత్ెం 
సెంయుకి కారూనిరాహణాధికారి 

           తిరుమల తిరుపతి దేవస్ాా న్ములు,తిరుపతి 

//పెంపడమ ైన్ది// 

                      సహ్వయకరూనిరాహన్ధికారి(రెవిన్యూ) 

 


