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दिर्नाअर्निार्नािर पिंजरा िंध्ितीर्ने मत्स्यसुंिर्धर्न
करण्याकरीता आिेिर्न अजध
सर्न २०२१-22
आयक्त मत्स्यव्यिसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याुंचे कायालय तारािंोरिाला
मत्स्यालय,र्नेताजी सभाष मार्ध, चर्नी रोड, मुंबई-४०० ००2 याुंचेमार्फधत अजाद्वारे पिंजरा िंद्धतीर्ने
मत्स्यसुंिर्धर्न करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्यव्यिसाय दिभार्ाअुंतर्धत असलेल्या 15
हेक्टर िरील सिध जलाशयाुंत (ज्या जलाशयाुंची िंाणी िंातळी दकमार्न सरासरी 08 मीटर खोली
िंेक्षा जा्त असेल असे जलाशय) एकूण जलाशयाच्या 1% जलक्षेत्रामध्ये पिंजरा प्रकल्िं
भाडे िंट्टीतत्त्िािर घेण्यासाठी िंरिार्नर्ी िे ण्यात येईल. सिध जलाशयाुंकरीता पिंजरा उभारणी
सुंख्या कमाल 18 पिंजरे (६३० चौ.मी जलक्षेत्र), प्रदत िैयक्क्तक मत्स्यसुंिर्धक तसेच मत्स्यसुंिर्धक
सहकारी सुं्था, मदहला ्ियुं सहाय्यकता र्ट/मच्छीमार ्िुंय सहाय्यकता र्ट/सुंयक्त
िादयत्सि इ. असल्यास पिंजरा उभारणी सुंख्या ६ पिंजरे प्रती सि्य या प्रमाणात कमाल ७२
पिंजरे (२५२० चौ.मी. जलक्षेत्र) प्रमाणे दर्नदित करण्यात येत असूर्न पिंजरा प्रकल्िंासाठी ठे क्यार्ने
िे ण्याकरीता अजध मार्दिण्यात येत आहे. अजध सािर करण्याची अुंदतम दि.30/09/2021.
िैयक्तीक अजधिारार्ने आिंले सुंिंणध र्नाि, िंत्ता, िरध्िर्नी क्र. ि असल्यास ई- मेल िंत्ता
आिीच्या मादहतीसह अजध सािर कराियाचे असूर्न दिदहत र्नमन्यात पिंजरा मत्स्यसुंिर्धर्न
जलाशयाचे र्नाि (प्रिंत्र-अ) र्नमूि करूर्न तो अजध सािर करािा. सुं्थाच्या र्नािार्ने अजध
क््िकारण्यात आले असल्यास सुं्थाुंर्ना त्सयाुंचे र्नोंिणी प्रमाणिंत्र सािर करािे.

्िाक्षरी/-

(डॉ. अतल िंाटणे) भा.प्र.से
आयक्त मत्स्यव्यिसाय,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

'¯ÖÏ¯Ö¡Ö - †'
1)

िैयक्तीक अजधिार /सुं्था/कुंिंर्नी/बचत र्ट
याुंचे र्नाि

2)

सुंिंूणध िंत्ता

3)
4)

सुंिंकध क्रमाुंक

5)

िैयक्तीक लाभाथी र्नसल्यास सुंबुंर्ीत सुं्था/

ई-मेल िंत्ता (असल्यास)

कुंिंर्नी/ बचत र्ट याुंचे र्नोिुं णी प्रमाणिंत्र

6)

मत्स्यव्यिसाय प्रदशक्षण घेतले असल्यास
त्सयाचा तिंशील

कृदष, िंशसुंिर्धर्न, िग्र्व्यिसाय ि मत्स्यव्यिसाय दिभार्, शासर्न दर्नणधय क्र. मत्स्यदि-2011/प्र.क्र.
98/िंिम-13,दिर्नाुंक २६ ऑर््ट, 2021 अन्िये शासर्नार्ने दिदहत केलेल्या अटी ि शतीचे िंालर्न करणे
बुंर्र्नकारक राहील हे मला/ आम्हाला मान्य आहे.

अजधिाराची सही
सुं्था असल्यास (िंिर्नाम)

प्रपत्र '²Ö'
1. पिंज-याुंची सुंख्या

-

-------

2. जलाशयाचे र्नाुंि (प्रार्ान्य र्नसार) खालीलप्रमाणे

१------------------•Ö»ÖÖ¿ÖµÖ, ŸÖÖ ----------------, ×•Ö. ---------------२------------------•Ö»ÖÖ¿ÖµÖ, ŸÖÖ ----------------, ×•Ö. ---------------३------------------•Ö»ÖÖ¿ÖµÖ, ŸÖÖ ----------------, ×•Ö. ---------------सिर अजास मान्यता दमळाली दक प्रती पिंजरा रु.4000/- प्रदत िषध या र्नसार एक मदहन्याच्या
आत करारर्नाम्यासह ठे का रकमेची ि 3% सरक्षा अर्नामत रक्कमेची भरणा करुर्न िे ण्यास तयार आहे.
तसेच रक्कम दिदहत मितीत र्न भरल्यास माझा अजध रद्द होईल याची मला िंणधिंणे कल्िंर्ना आहे.

अजधिाराची ्िाक्षरी ि दशक्का
(सुं्था असल्यास िंिर्नाम)
टीिं- अजधिाराुंर्नी अजध सािर करतार्ना जलाशयाच्या प्रार्ान्य क्रमार्नसार जलाशयाुंचे र्नाि उिंरोक्त प्रमाणे सािर करािेत, तथािंी प्रकल्िं एकच जलाशयात
मुंजर करण्यात येईल.

