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ववभागीर् व्र्वस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ र्ांचे कार्ाालर्
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Web Site : WWW.fdcm.nic.in

E-Mail : dmytlfdcm@Gmail.com

दरु ध्वनी क्रमांक कार्ाालर् : 07232-242046 फॅक्स : 07232-242044
** वनाचा सम उदाा10ग्र ववकास हाच आमचा ध्र्ास **
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जा.क्र. ववव्र्/र्वत/राजस्व/

र्वतमाळ हदनांक :

13 / 04 / 2018

प्रतत,

ववभागीर् व्र्वस्थापक,

रोपवन वस्तस
ू च
ु ी घटक,

मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक,

एफडीसीएम लल., नागपरू र्ांचे कार्ाालर्,
नागपरू .

ववषर् : हदनांक 20 ते 22 एप्रील 2018 रोजीचा जाहीर ई-लललाव.

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 20 ते 22 एप्रील 2018 रोजी जोडमोहा काष्टट आगार

र्ेथील वनोपज मालाचा ई-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.

प्रततललपी :- वनपररक्षेत्र अधधकारी/आगार अधधकारी जोडमोहा आगार र्ांना माहीती व आवश्र्क

कारवाईकररता रवाना. तर्ांनी उपरोक्त लललावासंदभाातील इतर सवा कामकाज ववहीत वेळेच्र्ा आंत पण
ू ा
होईल र्ाची दक्षता घ्र्ावी.
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** वनाचा समग्र ववकास हाच आमचा ध्र्ास **

वनोपजाचा जाहिर ई-लििाव सच
ु ना.
र्वतमाळ वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ अंतगात जोडमोहा मध्र्वती आगारावरील नववन व तहकुब साग व आडजात

ईमारती व फाटे मालाचा हदनांक 20 ते 22 एप्रील 2018 रोजी ई-लििाव आर्ोजीत करण्र्ात र्ेत आहे ., तरी खरे दीदारांनी

लललावात सहभागी होण्र्ाचे अनष
ू ंगाने आवश्र्क कारवाई करावी. अधधक माहीती ववभागाचे संकेतस्थळ WWW.fdcm.nic.in व
http://fdcmeauction.co.in वर उपलब्ध आहे .

अधिक मािीतीसाठी संपकक : ववभागीर् व्र्वस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ र्ांचे कार्ाालर्, दरु ध्वनी क्र. 07232-242046,
आगार अधधकारी वनपररक्षेत्र अधधकारी, र्वतमाळ :

7888207904 (भ्रमणध्वनी)

ववभागीर् व्र्वस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
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ववभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, यवतमाळ यांचे कायाकिय.

लशशु ववहार मंडळाची इमारत स्टे ट बँक चौक, धामणगांव रोड र्वतमाळ 445001
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 **

वनोपजाचा ई-लििाव
सवक ईच्छुक खरे दीदारांना कळववण्यात येते की, जोडमोिा आगार येथे खािीि प्रमाणे वनउपज मािाचा जािीर

ई-लििाव
क्र.

करण्र्ात र्ेत आहे . वनउपज मालाचे वणान खालील प्रमाणे आहे .
लििावाची तारीख : हदनांक 20 ते 22 एप्रीि 2018
मालाचा प्रकार

अंदाजीत पररमाण
तहकुब माल

नग

नववन माल

घ.मी.

नग

घ.मी.

1

साग ईमारती

2293 122.813 15575 1123.709

2

साग फाटे

2237

3

आडजात ईमारती

--

--

529

59.366

4

आडजात फाटे

--

--

27

0.470

17.035 16700

244.455

लििावात बोिी बोिण्याकररता आवश्यक असिेल्या बाबी :
1)

ई-लललावात बोली दे ण्र्ाकररता खरे दीदारांनी ववभागासोबत पंजीबध्द होणे आवश्र्क आहे . पंजीबध्द

2)

ववभागासोबत पंजीबध्द होण्र्ाकररता ईच्छुक खरे दीदारांनी एफडीसीएमच्र्ा ई-लललाव संकेत स्थळ

नसलेल्र्ा खरे दीदारास ई-लललावामध्र्े सहभागी होता र्ेत नाही.

fdcmeaution.co.in वर पंजीबध्द होवन
ू तर्ांच संकेत स्थळावर हदलेल्र्ा हदशातनदे शाप्रमाणे ई-लललावात
सहभागी व्हावे. अधधक माहीतीसाठी संकेत स्थळास भेट दर्ावी.

जोडमोिा आगारासि इतर आगारावरीि आवश्यक मािीतीकररता खािीि प्रमाणे संबधित अधिकारी/कमकचारी
यांचस
े ोबत कायाकियीन वेळेत संपकक सािन
ू मािीती प्राप्त करता येईि.
ववव्र् कार्ाालर्
श्री सपे, सहा. व्र्वस्थापक
9421849883

जोडमोहा
कु.मोगरे , वपअ

07888207904

श्री कोडामंगले, वनपाल
9158952775

श्री राठोड, वनपाल
9049393976

//ननसगक पयकटन//

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

कररता

ववभागीर् व्र्वस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
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