
��షట్త�Future City

 అనంత�రం - అమ�వ� ఎకస్�� �� � ��వ�,
 ��లం �� � ��వ� 

కంక�లప�ల్ �మం, ���ంతకం మండలం,
 � �లం ��, ��శం ��ల్. 

FUTURE CITY

40 & 33 అ��ల ��ల్ మ�� �రంతరం 
ర�� �కరయ్ం. �షక్లం� �గరభ్జ��. 
100 చII గ ఒక �� ���స్ �ం� 
�ద�. ఈ ��� ���� ��� 
13 సంవతస్�ల� �� ఎ��ం� 
తపప్�స�� ఇవవ్వ��  
13 సంవతస్�ల త��త �� ��వ 
���ట �వ్� అదన� ఆ�యం.

��ల్, ���ల�వ్� �రంతరం �� 
సరఫ� మ�� �� ఇ��ష� ఏ�ప్�. 
ఒక 100 చII గII ల� 10 ఎ�చందనం ��ల్ 
�ంచబ��.
13 సంవతస్�ల త��త ఎ�చందన� �టల్ 
అమమ్కం �వ్� ఎ�న్��ల్ ఆ�యం �ం� 
�వ�ణ్వ�శం. 
ఎ�చందనం �ంపకం� అ�ర అ�భవం 
గల ���ల ఆధవ్రయ్ం� �కక్ల పరయ్�కష్ణ.
13 సంII ఉ�తం�  ( Club Membership 
- ప�ల్ �వనం ప�ల్ �జనం  ) సంవతస్రం � 
�ం� ���  5 Members  ఇవవ్బ��.  

�ంచ� ��ట్ ��స్ం� & �.�. ����.

Contact Us : 

����������������
Dr No. 4-20-38D/1,  4/3 Navabharath Nagar,Guntur -522006, AP.

Phone : +91 8125553557 | Email id : info@realboom.in

����������������
Realboom A to Z Realestate services, Ramaniyam Apartments, F. No. : 401, 

MVR Shopping mall back side, Vishakapatnam, AP. 
Phone : +91 8125553557 | Email id : info@realboom.in

�����������
Realboom A to Z Services Pvt. ltd.,  H.No. : 1-71, Road No. : 1, Sringeri Colony,
Hyderabad - 500035. Phone : +91 8125553557 | Email id : info@realboom.in

www.realboom.in
+91 8125553557

Realboom A to Z Realestate services, 

Marketing O�ce:  Realboom A to Z Realestate services, 
                                     Arundelpet 16/2, Guntur - 522002, AP



���య్ల� �� ధనవం�ల� �� కలప్వృకష్ం 

ఎ�చందనం
�పంచ ��ల� అతయ్ంత ��� క��న కలప 
ఎ�చందనం. అ�వం� ఎ�చందనం మన దకిష్ణ �రత 
�శం�� ��� అ��లం, అం�� ఈ వృకష్ 
సంపద� �ం�ట� మన �� ��తవ్ం �� 
�తస్��త్�న్�. ఇ� ఎ�క్వ మన ఆం� ��� �� 
��శం, ��ల్�, కడప, ��త్�, క�న్� ��ల్ల� 
�� బ�� అ��ల�న ��శం.

ఎ�చందనం �పంచ ��ల�ల్ ��మ్��స్, ఔష�� 
మ�� ప���న ��� ��మల త��� 
ఉప�గప��ం�. 

దకిష్ణ �రత �శం �ం� అ�క ��ల� ఎ�చందనం 
ఎ�మ� అ��ం�. అం�� ఆం���� �ధమ 
�థ్నం� ఉం�. 

��త్త ��క్� � �� � ఎ�చందనం క�షట్ం 5,000 
�ం� గ�షట్ం19,500 వర� �ం�. 

చకక్� వయ్వ�య పదధ్�� ��ం� ����న�డల 
10 - 13 సంII � ఒకక్ �కక్�ం� క�షట్ం 50 ��ల 
ఎ�చందనం �కక్��బ� అ��ం�. 

ఇ�వల ఆం���� ��తవ్ం ఈ - �లం �వ్� 
ఎ�చందనం ���ంచ�

ఇంత� ��వ క��న వృకాష్�న్, 
“ REALBOOM A to Z Services Pvt. Ltd. ” 

� �� అ� త�క్వ ��ట్బ� ��ట్ �ం�నన్ 
మ�� అ� �లభ�న ���ల �వ్� �� 

�ంతం ���ం�నన్ �ల్� � ఎ�చందనం 
�కక్ల� �ం� � కసట్మ�ల్ �� ఒకక్� ఇంట 

��ప్న ఆ�యం ల�ం�ందట� అరధ్ం అ��ం�. 
ఎ�చందనం ఎంత ��వ క��న వృకష్� అ�. ఈ 
వృకష్ం ఎవ� వదద్ ����ం� �� ఇంట ��ల పంట

‘C’ �� ట�న్�, 
35,00,000/- (��ప్ ఐ� లకష్�)

‘A’ �� ట�న్�,
 1,92,00,000/- (ఒక �� �ం� �ం� లకష్�)

‘B’ �� ట�న్�, 
1,58,00,000/- (ఒక �� �� ఎ��� లకష్�) 

ప�ల్ �వనం ప�ల్ �జనం


