
 

Visakhapatnam Metropolitan Region Development Authority 

Paper notification for allotment of shops on monthly and yearly rentals 

VMRDA invites applications for the allotment of shops on monthly/yearly rental in the 

following shopping complexes constructed by VMRDA  

1. Shops at Haritha Housing Madhurawada 

2. Shops and Food court at Dr.YSR Central Park 

3. Shops at UB Complex 

4. Police station at Kurmannapalem 

5. Auditorium at Pedagantyada, Gajuwaka 

The details of above shops with regard to location, extent, VMRDA upset price, 

and other vital details are putup in VMRDA website www.vmrda.gov.in. The above 

shops shall be given for 3 years on monthly/yearly licence basis. The interested shall 

contact IOB VMRDA branch at GF of VMRDA office building and pay Rs.2,000/- 

towards application charges through VMRDA Challan available at Bank and 

Rs.20,000/- towards EMD in the form of DD drawn in favour of the Metropolitan 

Commissioner, VMRDA, Visakhapatnam. The filled in application, challan along  with 

DD shall be putup in sealed cover and shall be dropped in the Tender Box, placed at 

chambers of the Secretary, VMRDA at 8th floor of VMRDA office building  and the 

above sealed cover shall be submitted on or before 18-01-2021 by 5:00 PM and the 

sealed covers received in the tender Box shall be opened on 20-01-2021 by 

11:00AM at 3rd floor VMRDA meeting Hall in front of applicants or their 

representatives. 

 
 
 
The Metropolitan Commissioner,  
      VMRDA, Visakhapatnam 

  
  

http://www.vmrda.gov.in/


 
విశాఖపట్నం మహానగర పరా ంత అభివృద్ధి  సంసథ   

పత్రిక పకిటన 

                                                      ఆర్.స.ినం.17021(31)/1/2020, తేద్ధ  -12-2020 

విశాఖపటనం పరిధిలో విశాఖపటనం మహానగర పాింత అభివృద్ిి  సంసథచే నిరిమంచబడిన హరిత 

హౌస ంగ్, డా.వ ై.యస్.ఆర్.స ంటిల్ పారకులో, UB కాంప్ ె క్స్ లో గల షాపులు, కూరమననపాల ం 
పో లీసుసటేషన్ న లసరి అద్దె  కొరకు మరియు ఓప్ న్ ఆడిటోరియం, ప్ దగంటయాడ, గాజువాక సంవత్రపు 

అద్దె  కొరకు ఖాళీ ఉననవి. షాపులు/ఓప్ న్ ఆడటిోరియం యొకు పూరిి వివరములు అనగా 
షాపులు/ఓప్ న్ ఆడిటోరియం యొకు విసతి రణము, అద్దె , వి.యం.ఆర్.డి.ఎ అప్ ్ట్ ప్ ైజై్ మొదలగునవి  

వి.యం.ఆర్.డి.ఏ వ బ్ స ైట్ www.vmrda.gov.in నందు ప ందుపరచడమ ైనద్ి. ఈ షాపులు/ఓప్ న్ 
ఆడిటోరియం యద్ాతధంగా 3 సంవత్రముల కాల పరిమిత్ర కొరకు న లసరి/ సంవత్రపు ల ైస న్్ 
ఫతజు పాిత్రపద్ికప్ ై నడుపుకొను వారక స రిపురం, విశాఖపటనం వి.యం.ఆర్.డి.ఎ కారాాలయములోని 
ఇండియన్ ఓవరస్స్ బయాంకునందు ధరఖాసుి  రకసుము ఒక్ుంటిక్ రూ.2,000/- లు చలానా 
రూపములో మరియు ధరఖాసుి  స ముమ రూ.20,000/- లు ద్ి మ టోి పాలిటన్ కమీషనర్, 
వి.యం.ఆర్.డి.ఏ, విశాఖపటనం వారి ప్టరకన డి.డి. రూపములో చదలెించి, ధరఖాసుి ను సమరిపంచవల ను. 
ఎస ్/ఎస ే/ప్ హెచ్ కాాటగిరి వారక అయినటెయితే (నిబంధనలు: ఎస ్/ఎస ే/ప్ హెచ్ కాాటగిరి 
వారకలు మాతిమే వారి కులము యొకు ధృవపతిమును జతపరచవల ను, ధరఖాసుి ద్ారకలు 
పూరించిన ధరఖాసుి  యొకు ప్ ింటు, చలనా, డి.డి లు ఉంచిన సతల్్ కవర్ ను వి.యం.ఆర్.డి.ఏ 
“కారాదరిి యొకు చాంబర్ (8వ అంతసుి )” వదె ఉంచిన ట ండర్ బయక్స్ లో పిత్ర ద్ినము అనగా 
తేద్ధ: 04-01-2021 నుండి తేద్ధ: 18-01-2021 వరకు ఉ. 11:00 గం. నుండి సాయంతిము 
5:00 గంటలలోపు ఆఫతసు పని చేయు ద్నిములలో ట ండర్ వయేవల ను మరియు             
తేద్ధ: 20-01-2021 ఉదయము 11:00 గంటల సమయములో వి.యం.ఆర్.డి.ఏ  
కారాాలయము నందలి 3వ అంతసుి లో ధరఖాసుి ద్ారకలు మరియు అధికారకలు సమక్షములో 
ట ండర్ బయక్స్ తదరవబడును. 

 
కారయదర్శి, 

వి.యం.ఆర్.డి.ఎ 

http://www.vmrda.gov.in/

