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www.skandhanshi.com

HYDERABAD  |  BENGALURU  |  KURNOOL  |  NANDYAL  |  ANANTAPUR  |  TADIPATRI  |  BALLARI  |  KADAPA  |  WARANGAL  |  NELLORE 

SKANDHANSHI INFRA PROJECTS INDIA PVT. LTD.

For Bookings Contact :

Skandhanshi Empire Building, 
Door No. 50/727-SKN-3F, Beside CN Hospital, 
Gooty Road, Kurnool - 518002, Andhra Pradesh.

Branch Office Regd. Office
Site No.1114, Sector 3, Second Floor, 
HSR Layout, Bengaluru - 560102, 
Karnataka.

Note : This brochure is purely conceptual and not a legal offer. Area is tentative and actual areas arrived at completion of the shop may differ.
            The promoters reserve the right to make changes in elevation, plans & specifications as deemed fit.

A Project By SKANDHANSHI

COMMERCIAL SHOPS  @ 5 ROAD JUNCTION, KURNOOLFollow Us

//Skandhanshi Infra Projects

Toll Free: 1800 2700 360
E-mail: info@skandhanshi.com

ISO 9001:2015 Certified Company



రియల్ఎస్టేట్ రంగంలో  వేలాదిమంది సంత ఇంటి కలను నిజం చేయటంతో 
పాటు, కమరిషియల్ కంప్లెక్స్ ల నిర్మాణంలో సరికొత్త ఒరవడిని సృష్ఠంచి, 
ఔత్స్హిక వ్యాపారవేత్తలకి చక్కని మార్గదరిశిలా నిలిచింది స్కంధానిషి. శరవేగంగా 
అభివృదిధి చందుతున్న మన కర్్నలులో, నగరం నడిబొడ్డున వ్యాపారవృదిదిని 
కోరుకునే వ్యాపారవేత్తలకి, షాపంగ్ ఆనందాలను పందే వినియోగదారులకి, 
మెట్రో నగర్లకు ధీటైన సౌకర్యాలతో, ప్రపంచస్థాయి గురి్తంపు పందిన 
బ్ండ్స్ అని్నంటిని ఒకే వేదిక పై నిలిపేలా, నగర ప్రతిష్ఠకి వన్్న తెచేచేలా  ‘పృధ్వి’ 
నిర్మాణానికి శ్రీకరం చుడ్తోంది.



షాపింగ్ సింభ్రమిం...
వ్యాపార వైభవిం... 5 Elements 

Roads 
Floors



వ్యాపార రంగంలో శరవేగంగా అభివృదిధి చందుతున్న 

కర్్నలు నగరంలో, నగర్నికి సరిగా్గ నడిబొడ్డు లాంటి 

ప్రదేశంలో,  చుట్టే స్్కల్స్, కలేజెస్, సినిమా ధ్యేటర్స్, 

బస్టేండ్, రైలేవి స్టేషన్ లాంటివి దగ్గరగా వండటం వలన ఏ 

వ్యాపారమైన దిగ్విజయం అవతుందనటంలో ఆశచేరయాం లేదు. 

అంతేకకుండా అతుయాన్నత నిర్మాణ విలువలతో, మెట్రో నగర్ల 

సౌకర్యాలని అందించటం వలన ప్రపంచస్థాయి బ్ండెడ్ 

షోర్ంలకి కూడా చక్కని వేదికలా నిలవబోతుంది. అందుకే 

విజయవంతమైన వ్యాపార్నికి బెస్టే పేలెస్ & రైట్ ఛాయిస్ ‘పృధ్వి’.
Situated at the juncture of 5 roads, the project 
holds prime location view and easy access.

EARTH



నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఏ వ్యాపారవేత్త అయినా తమ వ్యాపార అభివృదిధిని 

స్ధ్ంచేందుకు, ఉన్నత ప్రమాణాలతో, రవ్ణా సౌకర్యాలకు దగ్గరగా, సంపూర్ణ 

వ్యాపార వ్స్్తతో పాటు, చక్కని సౌకర్యాలు ఉన్న నిర్మాణాని్న ఎంచుకుంటారు. వ్రి

ఆలోచనలకు మంచి ఆధునీకతకి ప్రతిర్పంలా, స్టిలేని నిర్మాణ విలువలతో 

పాటు, నగరంలోనే మొటటేమొదటి స్రిగా మెజనైన్ ఫ్లెర్స్మెజనైన్ ఫ్లెర్స్ నిర్మాణాని్న చేపటిటే, 

విలక్షణమైన వ్యాపార్లకి సలక్షణమైన వ్యాపార వేదికగా నిలుస్తంది ‘పృధ్వి’.

Water/Jal one of the deepest in nature among the five elements represents 
clarity, purity and transparency. Our long-lasting relationship with our 
customers is build on the same aspects.

 WATER



Our commercial space with its unique structural plan 
enables abundant air ventilation and light penetration, 
radiating positivity in each business space. 

WIND



water

ఏ వ్యాపారం అయినా అభివృదిధి చందాలంటే సథాల ఎంపక ఎంతోముఖయాం. మంచి 

ప్రదేశానికి చక్కని పరిసర్లు, సౌకర్యాలు తోడైతే ఆ వ్యాపారం నూటికి నూరు 

శాతం విజయం స్ధ్ంచినటేలె. సరిగా్గ నగర్నికి నడిబొడ్డు లాంటి ప్రదేశంలో, ఐదు 

రహదారుల కూడలిలో , నగర్నికే ప్రతిషా్ఠతమాకంగా నిలిచేలా, సకల సౌకర్యాలతో 

నిరిమాతమవతున్న పృధ్వి, మీ వ్యాపార్నికి బెస్టే  ఛాయుస్ అనేది కదనలేని సతయాం.

Fire/Agni, with its aggressive nature it resembles wisdom, power and 
energy. We channelize the fire within us for the progress, business 
development and prosperity of our customers.

FIRE



The spacious commercial area provides ample space to move within, 
thus avoiding crowded working/shopping experience. Relish spacious 
shopping/working experience at Prithvi.

SPACE

వినియోగదారుడి సంతోషం, సౌలభయామే వ్యాపార్నికి అసలైన ప్టుటేబడి అని స్కంధానిషి బలంగా 

నముమాతుంది. నేడ్ వినియోగదారులు చిన్న నగర్లలో కూడా మెట్రో నగర్ల స్థాయిలో సౌకర్యాలు 

ఉండాలని కోరుకుంటునా్నరు. వ్రి అభిరుచులకి అనుగుణంగా స్కంధానిషి ప్రతిషాటేతమాకంగా 

నిరిమాస్్తన్న ‘పృధ్వి’ లో పారి్కంగ్, లిఫ్టేస్, టాయ్ లెట్స్, మనరల్ వ్టర్ తో పాటు, అభివృదిది చందిన 

పరిసర్ల నడ్మ, అని్న రవ్ణా సౌకర్యాలకు అందుబాటులో మీ కుటుంబం అంతటికీ సరికొత్త 

షాపంగ్ అనుభూతులని పంచటానికి, నగర్నికే తలమానికంగా ర్పుదిదుధికుంటంది.



CCTV 
Surveillance

Mineral 
Water Plant

Ample 
Parking Area

Fully Air-conditioned 
Shops

Granite / Vitrified 
Tiles Flooring

Ground Floor & 
Mezzanine Floor 

Shutters Are 
Remote Operated

Hygiene Toilets 
With Sensor Flush

PROJECT 
HIGHLIGHTS Backup With 

Generator

Common Lifts

Hydraulic / 
Vacuum Lifts

Goods Lift

False Ceiling  
Inside Shops
And Common 

Areas



లిఫ్టే సర్విసింగ్ చేయించటం అవసరమైనచోట 
ప్యింట్స్ వేయటం

కంప్లెక్స్ లోపల ఎలకి్రికల్ 
కేబుల్స్ ని చక్ చేయటం

కంప్లెక్స్ వెలుపలి 
అదాదిలను శుభ్రపరచటం 

కంప్లెక్స్ నిరవిహణను 
పరయావేక్షిస్్తన్న సైట్ ఇంజనీర్స్ మేజ్ నైన్ ఫ్లెరింగ్

OUR MAINTENANCE



టాయిలెట్స్ ని శుభ్రపరచటం, శానిటైజ్ చేయడం

టాయిలెట్ పరిసర్లను శుభ్రం చేయడం

కమన్ ఏరియాలోని మెటలెను కీలెన్ చేయడం

మాల్ లోని కమన్ ఏరియా ని శుభ్రపరచటం

మొక్కలకి నీరు పోయడం

ఫ్లెర్ ని శుభ్రం చేయడం

Daily Maintenanceలో భాగంగా విధులు నిర్వర్తిస్తిన్న సిబ్ంది Weekly Maintenanceలో భాగంగా విధులు నిర్వర్తిస్తిన్న సిబ్ంది 

కంప్లెక్స్ లోపల 
అదాదిలను శుభ్రపరచటం

సెలాలెర్ ఏరియాను శుభ్రం చేయడం పలెంబంగ్ మరమమాతు్తలు చేయడం ఉపరితళాలని శుభ్రం చేయడం

Monthly Maintenanceలో భాగంగా విధులు నిర్వర్తిస్తిన్న సిబ్ంది 

మొక్కలని చక్కని 
ఆకృతిలో కట్ చేయడం

సి.సి కెమేర్ల పనితీరును 
పరయావేక్షించటం

RO వ్టర్ ఫిలటేర్  బెడ్ లను 
మారచేటం

జనరేటర్ పనితీరుని చక్ 
చేయడం

స్కంధానిషి నిరిమాంచిన ప్రతి షాపంగ్ మాల్ లో మెయింటన్నుస్ అదుభుతం అని ప్రతి 

ఒక్కర్  కొనియాడ్తునా్నరంటే దానికి ప్రధాన కరణం మా నిరవిహణా సిబభుంది. 

ఉదయం షాపంగ్ కంప్లెక్స్ తెరవక ముందు నుంచే ప్రారంభమయేయా వీరి దినచరయా, 

కంప్లెక్స్ కోలెజ్ అయేయావరకు అదే నిబదదితతో పనిచేయటం, మా వ్యాపారస్్తల 

విజయానికి ముఖయా కరణం అని స్కంధానిషి ముమామాటికి  నముమాతుంది. కీలెనింగ్, 

శానిటైజెషన్, లిఫ్టే, జనరేటర్, డ్ంకింగ్ వ్టర్, హార్టేకలచేర్, సెకూయారిటి ఇలా ప్రతి 

విభాగంలో మాకొచేచే ప్రశంసలు నూటికి నూరు శాతం మా నిరవిహణా సిబభుంధ్కే 

దకు్కతుందని సగరవింగా చప్పగలం. 



Structural Work   : RCC framed structure designed in strict compliance with all requirements as prescribed in the standard code.

Masonry   : External wall 8” solid blocks, internal wall 6” solid blocks with plastering & paint.

Flooring   : Finished internal shops with granite flooring. Common spaces finished with granite / vitrified flooring.

Lighting   : Architectural lighting to illuminate the complex to enhance its usability and footfalls.

Mineral Water Plant         : Water plant installed on top floor. Water is supplied to each floor at a specified location.

Security   : CCTV cameras will be installed at each floor and main entrance, main lift lobby, basement lift lobbies / ramps and staircases.

Power Backup   : 100% power backup through DG set designed for shops, common areas and lifts, installed in compliance with  

    stringent emission norms.

Finishes   : External: A Combination of architecturally designed external facade finishes with modern and contemporary materials.

Manned Security   : Check posts at key locations within the complex. Boom barriers at basement entry and exit.

HVAC   : A/C provided inside all shops.

Rolling Shutter       : •  Ground floor & mezzanine floor are remote operated.

    •  Rest 3 floors have fixed glass with glass door.

Lift         : •  Ground floor & mezzanine floor lifts for personal use. 

    •  2 nos. of 10 passenger auto door lifts and 1 goods lift with V3F Technology for common use.

Electrical Meter   : HT Meter is provided for the entire building. Each shop is provided with prepaid meters for departmental meter 

    and DG set meter.

False Ceiling    : False ceiling is provided inside shops and common areas with lighting.

SPECIFICATIONS



గత నిర్మాణాలే ప్రామాణికింగా...
గత విజయాలే స్ఫూర్తిగా...

PREVIOUS VENTURES

@TADIPATRI@KURNOOL@KURNOOL@KURNOOL@KURNOOL

@KURNOOL
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