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नोटीस
ववषय – गोपनीय अहवाल प्रपत्राची छपाई करण्याकरीता वसलबंद दरपत्रकाबाबत
व्यवस्थापकीय संचालक, फॉरे स्ट डे व्हलपमेंट कॉपोरे शन ऑफ महाराष्ट्र वलमीटे ड, एफडीसीएम
भवन,३५९/बी, हहगणा रोड, अंबाझरी, नागपूर -४४००३६ यांचे कायालयातील अवधकारी / कममचारी यांचे
करीता गोपनीय अहवाल प्रपत्र (लेजर पेपर बल्लारपुर आकार ८ १/२ X १३ १/२ ८० GSM वर) छपाई
करावयाचे आहे .
करीता, गोपनीय अहवाल प्रपत्र छपाईबाबतचे दर नमुद असलेले वसलबंद दरपत्रक वदनांक
०६/११/२०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजेपयंत या कायालयात पवहल्या माळयावरील भांडार कक्षात सादर
करावे. प्राप्त झालेली वसलबंद दरपत्रके त्याच वदवशी दुपारी ३.०० वाजता महाव्यवस्थापक (मुख्यालय) यांचे
कक्षात त्यांचे समक्ष उघडण्यात येतील.
वसलबंद दरपत्रक आपले फममचे लेटर हे डवर सादर करावे. दरपत्रकामध्ये दर प्रवत प्रपत्र (सवम
करांसह) नमुद करण्यात यावा. आपला GST रवजस्रेशन क्रमांक दरपत्रकामध्ये स्पष्ट्टपणे नमुद असावा.
सववस्तर माहीती www.fdcm.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

स्वा/-

महाव्यवस्थापक (मुख्यालय)
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अ.क्र.

तपशील

कागदाचा दजा व
आकार

१.

गोपनीय अहवाल प्रपत्र गट ‘अ’ ते
गट ‘क’ ६ पानी प्रपत्राचे पवहली ४
पाने २ पानामध्ये दोन्ही बाजूने छपाई
करणे आवण प्रपत्राचे ५ व ६ व्या
क्रमांकाचे पान एकाच बाजूने छपाई
करणे (एकून ४ पाने असलेले प्रपत्र).
गोपनीय अहवाल प्रपत्राचे पेज गोंदणे
जोडणी करणे.

लेजर पेपर बल्लारपुर
आकार ८ १/२ X १३
१/२
80 GSM

२.

गट ‘ड’ साठी २ पानी प्रपत्र एकाच
पानामध्ये दोन्ही बाजुने छपाई करणे.

लेजर पेपर बल्लारपुर
आकार ८ १/२ X १३
१/२
80 GSM

आवश्यक
संख्या
(अंदाजे)

दर
(GST वगळून)
अंकात व अक्षरात

७,०००

५,०००

वटप :- १. दर प्रवत नग ( प्रवत गोपनीय अहवाल प्रपत्र) नमुद करण्यात यावा.
१. GST स्पष्ट्टपणे वेगळयाने नमुद करण्यात यावा.
२. अ मधील १ .क्र.गोपनीय अहवाल प्रपत्राचे पेज गोंदणे जोडणी करावयाची असल्यामुळे सदर
अहवालाकरीता प्रवत नग दर एकत्रीत दशमवावा.

वदनांक वठकाण -

दरपत्रक भरणाऱ्याचे स्वाक्षरी
दरपत्रक भरणऱ्याचे पुणम नाव व सही
दुरध्वनी क्रमांक / व्हॅट क्रमांक

पलरलशष्ट्ट “अ” :- अटी व शती
१. दरपत्रकामधील दराचे रकान्यात दर अंकात व अक्षरी स्पष्ट्ट वलहावे. त्यामध्ये तफावत नसावी
अन्यथा कमी दर ग्राहय धरले जाईल.
२. वसलबंद दरपत्रक वदनांक- ०६/१० /२०१७ ला दुपारी १.०० वाजे पयंत या कायालयाच्या पवहल्या
मजल्यावर भांडार शाखेत स्स्वकारण्यात येतील.
३. दरपत्रकात नमुद केलेले दर सवम करासहीत दे ण्यात यावे. (GST वगळू न )
४. दरपत्रक फॉममच्या प्रत्येक पानावर दरपत्रक भरणाऱ्यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे .
५. दरपत्रक सादर करते वेळी दरपत्रकामध्ये आपला GST रवजस्रेशन क्रमांक नमुद करावा.
६. GST रवजस्रेशन लागु नसल्यास दरपत्रक धारकाने आपले नोंदणी क्रमांक नमुद असलेल्या लेटर
हे ड वर दरपत्रक सादर करावे व पनॅ काडम ची झेरॉक्स प्रत सहपत्रीत करावी.
७. दरपत्रक मंजरु झाल्यानंतर कायालयीन आदे श वमळाल्यापासून सात वदवसाचे आत छपाईचे Proof
या कायालयास सादर करुन मंजरु करुन घ्यावे लागेल.
८. प्रपत्र छपाई कामाचे आदे श वदल्यापासून पंधरा वदवसाचे आत छपाईची कामे पूणम करुन द्यावयाची
आहे .
९. प्रपत्र छपाई लेझर पेपर बल्लारपूर ८० GSM पेपरवर करावयाची आहे . दरपत्रकासोबत पेपरचा
नमुना सादर करावा.
१०. गोपनीय प्रपत्राची नमुन्याप्रमाणे गोंदणी बाईहडग करावयाची आहे .
११. एकदा दरपत्रकात नमुद केलेला दर कोणतेही कारणास्तव मागे घे ता येणार नाही. प्राप्त झालेल्या
दरपत्रकातील दर कोणतेही कारण न दे ता नामंजरु करण्याचा पूणम अवधकार खालील स्वाक्षरीकता
यांचेकडे राहील.
१२. आदे श प्रमाणे कामे न झाल्यास हकवा चुकीची छपाई झाल्यास अशा प्रपत्रा संबंधी दे यकाचे शोधन
केल्या जाणार नाही.
स्वा/-

वदनांक -

महाव्यवस्थापक (मुख्यालय)

वठकाण –

एफ.डी.सी.एम.वलमीटे ड, नागपूर
मी / आम्ही वरील सवम अटी व शती काळजी पूवमक वाचल्या असून त्या मला / आम्हाला

स्पष्ट्टपणे समजल्या आहे त. ज्या अटी व शती मला / आम्हाला मान्य आहे . त्याला मी / आम्ही बांधील आहे
/ आहोत. तसेच जर दरपत्रक स्स्वकारण्यात आले तर नमुद अटी व शती करार म्हणून अंमलात येईल हे ही
मला मंजरु आहे .

वदनांक वठकाण -

दरपत्रक भरणाऱ्याचे स्वाक्षरी
दरपत्रक भरणऱ्याचे पुणम नाव व सही
दुरध्वनी क्रमांक / व्हॅट क्रमांक
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गोपनीय अहवाल प्रपत्र छापणीकरीता दरपत्रक
प्रती,
व्यवस्थापकीय संचालक,
एफ.डी.सी.एम.वलमीटे ड,
नागपूर.
संदभम – आपले कडील दरपत्रक मागणी पत्र क्र. महाव्य (मुख्यालय)/भांडार/वदनांक
महोदय,
मी /
आम्ही......................................................................................................................
फममचे नाव................................................................................................................................
गोपनीय अहवाल प्रपत्र छापणीकरीता पवरवशष्ट्ट ‘अ’ प्रमाणे अटी व शती मला मान्य आहे त.

सहपत्र – पवरवशष्ट्ट ‘अ’
दरपत्रक भरणाऱ्याचे पुणम नाव व स्वाक्षरी
फममचे नांव आवण स्टॅम्प

प्रमाणपत्र
मी प्रमाणीत करतो की, दरपत्रक पवरवशष्ट्ट ‘अ’ मध्ये नमुद केलेल्या सवम अटी व शती मला मान्य
असून मला बंधनकारक राहतील, माझे सदर दरपत्रक मंजरु झाल्यास हे प्रमाणपत्र करारनामा म्हणून
समजण्यात यावे.
दरपत्रक भरणाऱ्याचे पुणम नाव व स्वाक्षरी
फममचे नांव आवण स्टॅम्प
पूणम पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक ..................................................

