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No: : DOF-TECH0FYP1 /79/2021 E-598832

Dated: 31/12/2021

NOTIFICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
Sub: Inviting concept design from interested individuals/ firms / consortium to
assess the market potential for operating the Government Aquarium at
Cubbon Park, Bangalore through Public Private Partnership with
Department of Fisheries, Government of Karnataka-reg.
***
The Department of Fisheries, Government of Karnataka invites Expression of
Interest from Individuals/ firms / consortium to assess the market potential for
operating the Government Aquarium at Cubbon Park, Bangalore through Public
Private Partnership with Department of Fisheries, Govt of Karnataka. The
technically and financially capable Individuals/ firms/ consortium having substantial
experience in designing, development, operation and maintenance of Aquarium may
express their interest. The interested Individuals/ firms / consortium may submit the
proposed concept design and line estimate in this regard to “The Director,
Department of Fisheries, Directorate of Fisheries in Karnataka, 3rd Floor, Podium
Block, V.V. Center, Dr Ambedkar Road, Bangalore 560 001. The last date to submit
the Concept design is 17/01/2022.
The concept note on the Government Aquarium is uploaded in the department
website https://fisheries.karnataka.gov.in .

Director of Fisheries

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ
3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೀಡಿಯಂ ಬ್ಲಾ ಕ್, ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ ಕೇಂದ್ರ , ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅೇಂಬೇಡ್ಕ ರ್ ವಿೀಧಿ,
ಬೇಂಗಳೂರು – 560001: ದೂ 080-22864681/4604 ,ಫ್ಯಯ ಕ್್ : 080-22864619
E-mail: dfkarnataka@rediffmail.com Website: https://fisheries.karnataka.gov.in

----------------------------------------------------------------------------------ಸಂಖ್ಯೆ : DOF-TECH0FYP1 /79/2021 E-598832

ದಿನಾಂಕ: 31/12/2021

ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯ ಕಿ ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪರ ಕಟಣೆ
ವಿಷಯ: ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಾಂದಿಗೆ ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬ ನ್ ಪಾರ್ಕಾ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಾ ಲಯ
ಅನುು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥಾ ಾವನ್ನು ನಿರ್ಾಯಿಸಲು
ಪರಿಕಲ್ಪ ನ ವಿನೆ ಸರ್ನುು ಆಸಕತ ರ್ೆ ಕ್ತತ ಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು / ಒಕ್ಕೂ ಟಗಳಾಂದ ಆಸಕ್ತತ
ರ್ೆ ಕತ ಪಡಿಸುವಿಕೆ (EOI) ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
.

***
ಕನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರದ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ

ಇಲಾಖ್ಯಯಾಂದಿಗೆ

ಸಾರ್ಾಜನಿಕ

ಖಾಸಗಿ

ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬ ನ್ ಪಾರ್ಕಾ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಾ ಲಯ ಅನುು
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಾಮರ್ಥಾ ಾವನ್ನು

ನಿರ್ಾಯಿಸಲು ಪರಿಕಲ್ಪ ನ

ವಿನೆ ಸರ್ನುು ಆಸಕತ ರ್ೆ ಕ್ತತ ಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು / ಒಕ್ಕೂ ಟಗಳಾಂದ ಆಸಕ್ತತ ರ್ೆ ಕತ ಪಡಿಸುವಿಕೆ (EOI)
ಯನ್ನು

ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಾ ಲಯದ ವಿನೆ ಸ, ಅಭಿವೃದಿಿ , ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತತ

ನಿರ್ಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭರ್ ಹಾಂದಿರುರ್ ತಾಂತ್ರಿ ಕವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಾರಾದ
ರ್ೆ ಕ್ತತ ಗಳು/

ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು/ ಒಕ್ಕೂ ಟವು

ತ್ಮಮ

ಆಸಕ್ತತ ಯನುು

ರ್ೆ ಕತ ಪಡಿಸಬ್ಹುದು. ಆಸಕತ

ರ್ೆ ಕ್ತತ ಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು / ಒಕ್ಕೂ ಟವು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಕಲಪ ನಾ ವಿನಾಾ ಸ ಮತ್ತು ರೇಖಾ
ಅಂದಾಜನ್ನು

"ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶನಲ್ಯ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೀಡಿಯಂ

ಬ್ಲಿ ರ್ಕ, ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯೆ ಕಾಂದಿ , ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡ್ೂ ರ್ ವಿೀಧಿ, ಬಾಂಗಳೂರು – 560001.
ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಹುದು. ಪರಿಕಲಪ ನಾ ವಿನಾಾ ಸವನ್ನು

ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:17/01/2022.

ಸಕಾಾರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಾ ಲಯದ ಪರಿಕಲಪ ನಾ ಟಿಪಪ ಣಿಯನ್ನು

ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

https://fisheries.karnataka.gov.in. ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶಕರು

