
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଗିମ 

ଓ॰ଏମ॰ପି ଛକ, କଟକ – ୭୫୩୦୦୩ 
 

 
 
ବଜି୍ଞାପନ ନଂ॰.DDAC/୦୧/୨୨-୨୩                                                                                                                   ତା ୩୦/୦୧/୨୦୨୩ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଗିମ ନରି୍ଦ୍ଥାରିତ ଜ୍ଉମୁଦ ଦଆି ଟେଣ୍ଡର ଫମଥ ମାଧ୍ୟମଟର ତା ୧୫/୦୨/୨୦୨୩ ସମୟ ଦବିା ୧୦.୩୦ ଘେକିାଟର  
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଗିମ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯଥୟ।ଳୟ ,ଓ॰ଏମ॰ପି ଛକ, କେକ – ୦୩  ଠାଟର ଟେବାକୁ ଥିବା Default-cum-Disposal 

Advisory Committee (DDAC) ଦ୍ଵାରା ନଟିମନାକ୍ତ ଜ୍ବତ ସମ୍ପତ୍ତକୁି ଟର୍ଯଉଁଠାଟର ଟର୍ଯଉଁଭଳ ି ଅଛ ି ଟସେ ି ଅବସ୍ଥାଟର ବକି୍ରୟ ପାଇ ଁ
ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଆେଵାନ କରୁଅଛ ି । ନରି୍ଦ୍ଥାରିତ ଟେଣ୍ଡର ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଫମଥ, ବକି୍ରୟର ନୟିମ ଓ ସତ୍ତଥାବଳୀ, ସ୍ଥାବର/ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତରି ବଷିଦ ବବିରଣୀ 
ଟେଣ୍ଡର ପକାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଇତୟାଦ ିଗୁଡକି ଆମ୍ଭର ଟେବ ସାଇେ  www.osfcindia.com  ରୁ ସଂଗ୍ରେ କରି ଟେବ । ଟେଣ୍ଡର  ଫମଥକୁ 
ସଠକି୍ ଭାଟବ ପୂରଣ କରି ତା ୧୪/୦୨/୨୦୨୩ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୫ ଘେକିା ମଧ୍ୟଟର ଆମ୍ଭ କେକ ସି୍ଥତ ମୁଖ୍ୟ  କାର୍ଯଥୟ।ଳୟ ର ଟେଣ୍ଡର   
ବାକ୍ସ ଟର ପକାଇବାକୁ ଟେବ କମିଵା Registered Post/Speed Post ମାଧ୍ୟମଟର ତଳଲିଖିତ  ଠକିଣାଟର ପଠାଇ ପାରିଟବ । 
ଟକୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଆଟବଦନ ପତ୍ର ର୍ଯଦ ିବଳିମଵଟର ଏବଂ ନରି୍ଦ୍ଥାରିତ ଅମାନତ ଜ୍ମା ବନିା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବଟର ପୂରଣ କରାର୍ଯାଇ ନ ଥିବ ଟତଟବ 
ତାୋ ନାକଚ ଟୋଇରି୍ଯବ ।  
 ନଲିାମଧାରୀ ଟସମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ସେ ନଟିଜ୍ କମିଵା ତାଙ୍କର ସ୍ଵୀକୃତ ପ୍ରତନିଧିି ମାଧ୍ୟମଟର  DDAC ଟର ଉପସି୍ଥତ 
ଟେଟବ ଏବଂ ଟର୍ଯଉଁ ମାନଙ୍କର ନଲିାମ ଡାକ ସବଥାଧିକ ଟେବ ଟସମାଟନ ଟଘାଷିତ ଟୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତରି ସଂରକି୍ଷତ ମୂଲୟ ବା ରାଜ୍ ିଟୋଇଥିବା 
ନଲିାମ ମୂଲୟର ୨୫ ପ୍ରତଶିତ ଅମାନତ ଭାଟବ ପୂବଥରୁ ଟଦଇଥିବା ଅମାନତ ଜ୍ମାକୁ ବାଦ୍ ଟଦଇ ଟସେଠିାଟର ବୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫଟ /ଟପ ଅଡଥର 
/ବୟାଙ୍କର ଟଚକ୍/ନଗଦ େଙ୍କା ଜ୍ମା ଭାଟବ ଟଦବାକୁ ଟେବ । ଯଦି ନିଲାମଧାରୀ ଏହି ସତ୍ତଥକୁ  ପାଳନ ନ କରନ୍ତ ିଟତଟବ ତାଙ୍କର ଅମାନତ ଜ୍ମା 
ବୟାଜ୍ୟାପି୍ତ ଟୋଇରି୍ଯବ । ବକି୍ରୟ ସମ୍ପତ୍ତରି ବଳକା ଟଦୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଟର ଟକ୍ରତାଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ଟସମାଟନ ବକି୍ରୟ ପତ୍ର ଟପ୍ରରଣର 
୩୦ ଦନି ମଧ୍ୟଟର ଉକ୍ତ େଙ୍କା ଜ୍ମା ଟଦବାକୁ ଟେବ । ଯଦି ଟକ୍ରତା ନରି୍ଦ୍ଥାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟଟର ଉକ୍ତ ଟଦୟ ଟଦଇ ନ ପାରନ୍ତ ି ଟତଟବ ଟସ 
ଟଦଇଥିବା ଜ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନଗିମ ବୟାଜ୍ୟାପି୍ତ କରିପାରିବ ।  
 ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତରି ଟକୌଣସି ଅଂଶ କମିଵା ସମସ୍ତ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରେଣ କମିଵା ନାକଚ କରିବା ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଗିମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ ଏବଂ 
ଟକୌଣସି କାରଣ ନ ଦଶଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଗିମ ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତକୁି ଋଣଗ୍ରେତିାଙୁ୍କ ଟଫରସ୍ତ କରିପାରବି ।  

ବକି୍ରୟ ସମ୍ପତି୍ତର ବବିରଣୀ 
କ୍ରମାଙ୍କ  ଶଳି୍ପର /ଋଣ ଗ୍ରେୀତାଙ୍କ ନାମ /ସଂରକି୍ଷତ ମୂଲୟ  ଅମାନତ ଜ୍ମା 

୦୧ ଶ୍ରୀ ନରିଞ୍ଜନ ମୋପାତ୍ର ଏବଂ ଅନୟମାଟନ ,ଟମୌ – ଗଡଜ୍ତି, ଡମପଡା,ବାଙି୍କ ଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତ ି
(Collateral Security)(ଜ୍॰ଗ॰ୃ), ସଂ॰ମୂ – େ॰ ୫.୭୪ ଲକ୍ଷ (କଟକ ଶାଖା) 

େ॰        ୨୮,୭୦୦/- 

୦୨ ଟମସସଥ ଟକାଣାକଥ ମାଲିଏବୁଲ (ପ୍ରା) ଲିମିଟେଡ, ତାଟରାଳ,ଜ୍ଗତପୁର, କେକ ଙ୍କ କଳକବଜ୍ା ଓ 
ଆସବାବ ପତ୍ର (Plant & M/c) ,(କ॰),  ସଂ॰ମୂ – େ॰ ୧୦.୫୦ ଲକ୍ଷ (କଟକ ଶାଖା) 

େ॰        ୫୨,୫୦୦/- 

୦୩ ଟମସସଥ ଟଲାକନାର୍ ଟପ୍ରସ, ଉଲ୍ଲାସଟକାେ, ନମିସାେ,ି ନରସିଂେପୁର, କେକ ଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତ ି
(Collateral Security)(ଜ୍॰), ସଂ॰ମୂ – େ॰ ୭.୪୩ ଲକ୍ଷ (କଟକ ଶାଖା) 

େ॰        ୩୭,୧୫୦/- 

୦୪ ଟମସସଥ ମା କାଳୀ ରାଇସ ମିଲ, ଅରଖ୍ପୁର,ଗଞ୍ଜାମ (ଜ୍॰ଗ॰ୃ), ସଂ॰ମୂ – େ॰ ୬.୪୫ ଲକ୍ଷ 
(ଭୁବନନଶ୍ଵର  ଶାଖା) 

େ॰        ୩୨,୨୫୦/- 

ଋଣ ଗ୍ରେୀତା/ଜ୍ାମିନୀ ଦାତା/ବନ୍ଧକ ଦାତାଙୁ୍କ ଏତଦ୍ଵାରା ବଜି୍ଞାପନ ଜ୍ାରି ମାଧ୍ୟମଟର ଅନୁଟରାଧ କରାର୍ଯାଉଅଛ ିଟର୍ଯ ଟସ ନଟିଜ୍ କମିଵା ତାଙ୍କର 
ସି୍ଵକୃତପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତନିଧିି ଜ୍ରିଆଟର ନଗିମର DDAC ସମ୍ମଖୁ୍ଟର ନରି୍ଦ୍ଥାରିତ ସମୟ,ତାରିଖ୍ ଓ ସ୍ଥାନ ଟର ୋଜ୍ର ଟୋଇ ଋଣ ପରିଟଶାଧ କରି 
ଟସମାନଙ୍କର ଜ୍ବତ ସମ୍ପତ୍ତକୁି ମକୁୁଳାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ ଟଦଟବ । ଟସ ମଧ୍ୟ ନଜି୍ ଇଚ୍ଛାନୁର୍ଯାୟୀ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଗ୍ରାେକ ଟର୍ଯାଗାଡ କର ିଓ ଉପର 
ବେିତି ମାଧ୍ୟମଟର ଟେଣ୍ଡରପ୍ରଦାନ କରି ନଲିାମଟର ଭାଗଟନଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତକୁି ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ମୂଲୟଟର ବକିି୍ର କରିବାଟର ସୁଟର୍ଯାଗ ଟନଇ ପାରିଟବ । 
ଯଦି ଟସମାଟନ DDAC ସମ୍ମଖୁ୍ଟର ଉପସି୍ଥତ ନ େୁଅନ୍ତ ିକମିଵା ନଗିମକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲାଭଳ ିପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦଅିନ୍ତ ିଟତଟବ ଧରାରି୍ଯବଟର୍ଯ ଟସମାନଙ୍କର 
ସମ୍ପତ୍ତ ିମୁକୁଳାଇବାର ଉଟେଶୟ ନାେିଁ ।  ନଗିମ  ଋଣ ଗ୍ରେୀତା/ଜ୍ାମିନୀ ଦାତା/ବନ୍ଧକ ଦାତାଙୁ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ଟନାେସି ଟଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁଟେଁ ଏବଂ 
ଏେ ିବଜି୍ଞାପନ ଟସମାନଙ୍କର ଅବଗତ ନମିଟନ୍ତ ର୍ଯଟର୍ଷ୍ଟ ।  
 ବକି୍ରୟ ବଜି୍ଞାପନ ଏବଂ ଟେବ୍ ସାଇେ ଟର ପ୍ରକାଶତି ଟୋଇଥିବା ତର୍ୟ ଜ୍ନତି ତୁେ ିମାଜ୍ଥନୀୟ ।  
ବ:ି ଦ୍ର :-             ପରିଚାଳନା ନଟିେଥଶକଙ୍କ ଆଟଦଶମଟତ  
ଜ୍॰ ଗ॰ୃ କ – ଜ୍ମି,ଗେୃ ଓ କଳକବଜ୍ା            ବଭିାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ (ଋଣ ଆଦାୟ ବଭିାଗ) 
ସଂ॰ମ ୂ– ସଂରକି୍ଷତ ମୂଲୟ                                                     ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଗିମ, ଓ॰ଏମ॰ପି ଛକ, କେକ – ୦୩ 

ବକି୍ରୟ ବଜି୍ଞାପନ 

 
 

http://www.osfcindia.com/

