फॉरे स्ट डेव्हलपमें ट कॉपोरे शन ऑफ महाराष्ट् लल. नागपूर
CIN : U45200 MH1974 SGC017206

पंजीबंध्द कार्ाालर् : 359-B, एफडीसीएम भवन, अंबाझरी, हहंगणा रोड, नागपूर-36

ववभागीर् व्र्वस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ र्ांचे कार्ाालर्

लशशु ववहार मंडळाची इमारत स्टे ट बँक चौक, धामणगांव रोड र्वतमाळ ४४५००१

Web Site : WWW.fdcm.nic.in

E-Mail : dmytlfdcm@Gmail.com

दरु ध्वनी क्रमांक कार्ाालर् : 07232-242046 फॅक्स : 07232-242044
** वनाचा समग्र ववकास हाच आमचा ध्र्ास **

जा.क्र. ववव्र्/र्वत/राजस्व/

1956

र्वतमाळ हदनांक :

01 / 02 / 2018

प्रतत,

ववभागीर् व्र्वस्थापक,

रोपवन वस्तस
ू च
ु ी घटक,

मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक,

एफडीसीएम लल., नागपरू र्ांचे कार्ाालर्,
नागपरू .

ववषर् : हदनांक 08 फेब्रव
ु ारी 2018 रोजीचा जाहीर लललाव. (जोखीम व जबाबदारी)
लललावाची सच
ु ना एफडीसीएमचे वेब साईटवर प्रलसध्दी दे णेबाबत.

संदभा : मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक, एफडीसीएम लल., नागपरू र्ांचेकडील पत्र क्र.
कक्ष/तनर्ो/संववव/वनउपज लललाव/66/16-173413, हदनांक 19/01/2017

ववषर्ांककत प्रकरणी र्ा ववभागात हदनांक 08 फेब्रव
ु ारी 2018 रोजी जोडमोहा काष्टट आगार र्ेथे

जोखीम व जबाबदारीवर वनोपज मालाचा जाहीर पारं पारीक पध्दतीने लललाव ठे वण्र्ात आलेला आहे . सदर

लललावात ठे वण्र्ात आलेल्र्ा वनोपज मालाच्र्ा ववक्रीबाबतची जाहीरात संदभीर् पररपत्रकानस
ु ार प्राप्त
मागादशानाप्रमाणे सोबत जोडून आपणाकडे पाठववण्र्ात र्ेत आहे . सबब कृपर्ा र्ा ववभागाची जाहीरात
एफडीसीएम लल. चे संकेत स्थळावर प्रलसध्द करण्र्ात र्ावी हह ववनंती.
सहपत्र :- 1 वरील प्रमाणे.

ववभागीर् व्र्वस्थापक,

वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
प्रततललपी : प्रादे लशक व्र्वस्थापक, जाखाका व वनीकरण प्रदे श, नागपरू र्ांना सहपत्रासह माहीतीकररता
सववनर् सादर.

फॉरे स्ट डेव्हलपमें ट कॉपोरे शन ऑफ महाराष्ट् लल. नागपरू
CIN : U45200 MH1974 SGC017206

पंजीबंध्द कार्ाालर् : 359-B, एफडीसीएम भवन, अंबाझरी, हहंगणा रोड, नागपूर-36

विभागीय व्यिस्थापक, िन प्रकल्प विभाग, यितमाळ याांचे कायाालय.

लशशु ववहार मंडळाची इमारत स्टे ट बँक चौक, धामणगांव रोड र्वतमाळ 445001
Web Site : WWW.fdcm.nic.in

दरु ध्वनी क्रमांक

E-Mail : dmytlfdcm@gmail.com

कार्ाालर् : 07232 - 242046

फॅक्स :

07232 - 242044

** वनाचा समग्र ववकास हाच आमचा ध्र्ास **

जोखीम ि जबाबदारीिरील िनोपज मालाचा जाहीर लललाि

सवा ईच्छुक खरे दीदारांना कळववण्र्ात र्ेते की, जोडमोहा आगारावर पांरपारीक पध्दतीने खालील प्रमाणे

जोडमोहा / लसंगद / इंजाळा आगारावरील वनउपज मालाचा जाहीर लललाव करण्र्ात र्ेत आहे . लललावात ठे वण्र्ात आलेल्र्ा
वनउपज मालाचे वणान खालील प्रमाणे आहे.
लललािाचे स्थळ : जोडमोहा मध्यिती काष्ट आगार (एफडीसीएम लल)

लललािाची तारीख ि िेळ : ददनाांक 08 फेब्रुिारी 2018 िेळ 10.30 िाजेपासून.
क्र.

लललाव स्थळ

आगाराचे नांव / मालाचा प्रकार
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लललािात बोली बोलण्याकररता आिश्यक असलेल्या बाबी:
1)

लललावात बोली बोलण्र्ाकररता प्रथम अनामत राशी (EMD) रु भरणा करुन बोली बोलता र्ेईल, सदर

रक्कम वेळोवेळी खरे दीदारांने खरे दी केलेल्र्ा मालाच्र्ा कमीत कमी 17 टक्के प्रमाणात ठे वावी लागेल, EMD रु.
1000/- (रु एक हजार फक्त) रोखीने स्स्वकारल्र्ा जाईल, उवारीत रक्कम फक्त धनादे श/धनाकषा/पे-ऑडार ककं वा बँकसा
चेकद्वारे स्स्वकारण्र्ात र्ेईल, तसेच सदर 17 टक्के रक्कम वेळोवेळी पूणा न केल्र्ास पुढे बोली बोलता र्ेणार नाही.

2) EMD भरतांना संपूणा पत्ता, पॅन क्र., हटन क्र. दर्ावा लागेल, पॅन काडाची छायाप्रत (A4 आकारमानाच्या अर्ा

आकारात)(प्रत्येक लललािाचे िेळी) फमाकररता खरे दी असल्यास पॉिर ऑफ अटर्णी सादर करर्णे बांर्नकारक

आहे . पॅन काडा नसणा-र्ा खरे दीदारांना कमीत कमी 20 टक्के आर्कर भरावा लागेल, तसेच र्ोग्र् दस्तावेज सादर
न केल्र्ास आर्कर ररटना कररता र्ेणा-र्ा अडचणीस हा ववभाग जबाबदार राहणार नाही. 3) शासनाने/न्र्ार्ालर्ाने

वेळोवेळी सुधारणा केल्र्ाप्रमाणे वनोपजाचे खरे दीवर आकारण्र्ात र्ेणारे सवा प्रकारचे कर, उपकर तनणार्ाप्रमाणे

प्रभावाने खरे दीदारास भरावे लागतील. 4)

साग प्रजातीच्र्ा सवा वेढीवरील बबटांवर GST लागू आहे . 5)

उपस्स्थत खरे दीदारांना वाचून दाखववलेल्र्ा लललाव शती व अटी सवा खरे दीदारांना लागू राहतील. 6)

लललावापूवी

लललावात बोली

दे ण्र्ापूवी ववक्री कररता ठे वलेला वनोपज माल खरे दीदारांने मौक्र्ावर पाहणी करुन घ्र्ावा, बोली हदली म्हणजेच
वनोपजाची खरे दीदारांस खात्री झाली आहे असे समजण्र्ात र्ेत.े 7) र्ा ववभागाचे जोडमोहा/लसंगद/ईजाळा/पवनार र्ा

आगारावरील वनोपजाचा लललाव जोडमोहा आगार र्ेथेच करण्र्ात र्ेईल, तेव्हा खरे दीदारांनी तो प्रत्र्क्ष जागेवर
पाहणी करावा व त्र्ांची खात्री झाली असल्र्ासच बोली बोलावी, एकदा बोली हदली र्ाचा अथा त्र्ांनी वनेापज पाहूनच
बोली हदली आहे असे समजण्र्ात र्ेत.े
¼ ि ¾ रक्कम RTGS/NEFT द्िारा भरर्णा करताांना अनेक खरे दीदार ज्या बँकेकडे RTGS/NEFT
सुविर्ा नाही, त्याांच्याकडून करतात, अशािेळी ती बँक ज्याबँकेसोबत टायअप असेल त्या बँकेकडून RTGS/NEFT
करिन
ू घेत,े अश्यािेळी भरर्णा करर्णा-याांचे नाांि बँकेच्या दस्तािेजामध्ये नमद
ू होत नाही, या ताांत्रीक अडचर्णीस हा

विभाग जबाबदार राहर्णार नाही. तसेच या विभागाचे बँक लेख्यामध्ये रक्कमेचा भरर्णा RTGS/NEFT लशिाय इतर
पध्दतीचा िापर करुन करण्यात येिू नये, या विभीन्न कारर्णामूळे येर्णा-या अडचर्णीस ककां िा नुकसानीस खरे दीदार
िैयक्तीकरीत्या जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यािी.

डडमाांड ड्राफटद्िारे रक्कम स्स्िकारण्याची सुविर्ा अद्यापही चालू आहे .

महत्वाची सुचना : अनामत राशी तनव्वळ राष्टरीर्कृत व शेडर्ुल बँकेच्र्ा धनादे शाद्वारे स्स्वकारण्र्ात र्ेईल.
आगारािरील आिश्यक माहीतीकररता खालील प्रमार्णे सांबधर्त अधर्कारी/कमाचारी याांचस
े ोबत कायाालयीन िेळेत सांपका
सार्ून माहीती प्राप्त करता येईल.

जोडमोहा
कु.मोगरे , वपअ

07888207904

लसंगद

श्री पाटील, वनपाल
9403460070

श्री राठोड, वपअ
9850598743

श्री चव्हाण, वनपाल
9527494558

//ननसगा पयाटन//
FDCM लल. द्वारे तनसगा पर्ाटन संकूल मोहली व कोलारा (ताडोबा-अंधारी टार्गर ररजवा), नवेगांव बांध, नागझझरा,
वपटे झरी

(नवेगांव-नागझझरा

टार्गर

ररजवा),

WWW.mahaecotourism.gov.in ला भेट दर्ा.

बोर

(बोर

टार्गर

ररजवा)

र्ेथे

आहे त,

बक
ु ींग

ववभागीर् व्र्वस्थापक,
वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ

कररता

