
पाणी पुरवठा परभणी
सुचना

(EXPERSSION OF INTEREST)
पाणी पुरवठा , परभणी हे मा.

मु , , परभणी वतीने जलजीवन
नळपाणी पुरवठा योजनांचे करणे, तयार करणे,

करणे दर दर करार करणे
/ Panel ( समुह) तयार
/ सोबत अ नुसार

, पाणी पुरवठा , , परभणी या
eebnparbhani@rediffmail.com आयडीवर सादर करावीत.

व :
1. कामाची सुचना ऑनलाईन .21/04/2022 सकाळी 11.00 वा

ते .27/04/2022 द.ु17.00 वा या कालावधीत http://zpparbhani.gov.in/
या येत आहे.

2. सदर व बदल करणे कारण न देता
यांनी राखुन ठेवला

आहे.
3. अ नुसार यांना

गावातील योजनाचे DPR तयार तातडीने सादर करावे लागेल.
4. अ मधील व

येईल.
5. यांचेसोबत

येणार .
6. जी.एस. . बाबत वेळोवेळी होणारे शासन , शासन ,

शासन , शासन बंधनकारक .

7. यांनी सादर
करतांना सादर : नमुद



सादर करावीत सादर
नमुद सदर हय येणार .

8. नळ पाणी पुरवठा योजनेचे व आराखडे
आदेश गाव आत सादर
करणे बंधनकारक .

व
अ) कामाचा अनुभव /
1. जीवन / / /

एका गाव / नळ पाणी पुरवठा
योजनेचे व आराखडे तयार केले
बाबत अनुभव (Not below the rank of
Executive Engineer / Chief Officer Municipal Corporation)

2. यांचेकडे अनुभवी व
सोबत जोडणे आहे.

3. सदर संबंधीत / / िज.प/सा.बा/ं जलसंपदा /
/ एमआयडीसी / एमआरआर डीए व

असाव.े
4. सदर /

संसाधनांची (जसे सा , वाहन इ.
), ,

व , , सन 2020-21 चे
आयकर , व सेवा कर जोडणे

आहे.



ब)  Scope of Work :
पाणी पुरवठा व , शासन
जलजीवन परभणी
अंमलबजावणी कृती आराखडा सन 2022-23 मधील

व नवीन नळ पाणी पुरवठा योजनांचे करणे,
करणे, अदंाजप तयार करणे, करणे व व

घेऊन ई- अवलंब
आदेश करणे कामी सहायसेवा देणे इ.

क) देयकाची अदायगी व कामाचे वाटप :
1. सदर 0.8 % दराने

यांचा मोबदला अदा येईल.
2. सदरचा जलजीवन सन 2022-23

जल िजवन 5 % सहाय
होत जाईल

कामाबाबत देयक अदायगी येईल. शासन
अथवा /

व आदेश
केलयानंतर मोबदला अदा

येईल.
3. काम / : रदद अथवा केवळ

आदेश मा.
, , परभणी यांनी राखुन ठेवले आहे.

4. सदर शासन
यांना संचालक पाणी व सी.बी.डी. बेलापूर
नवी मुंबई यांचे . /पापुशा-01/ .80/2022/323/ .07.03.2022

नेमुन (WAPCOS LTD)
मंजुर राहुन अदा

येईल.



5. आदेश वाटप एकूण मंजुर
दरानसुार देय 1 अनामत
(डीडी) , पाणी पुरवठा , िज.प. परभणी यांचे
नावाने जमा करावी लागेल.

6. सदर मंजुर दरानसुार काम तयार
याचंे पॅनल तयार येईल.

कामाची कामाचे मंजुर दराने आदेश येतील.
यांनी .500 /- बाँड पेपरवर

करारनामा लागेल.
7. पॅनेल तयार यांना असतील.

ड) तयार करतांना बाबींचे अनुपालन .
1. आराखडयात तसचे Cost /

Capita करावा लागेल
संबंधीत उप यांचे सादर करावे

लागेल.
2. / Strata Classification Trial Pit घेणे .
3. छाननी मुदयांचे

करणे, व व
होई

. तसेच शासन पाणी पुरवठा
.01/02/2021 मधील मुदयांची करणे बंधनकारक .

4. / 500 मी. अंतरावर व
1000 मी. अंतरावर Trial Pits घेवून नोटकॅम फोटो सादर करणे.

5. व नोटकॅम फोटो सादर करणे
बंधनकारक .

6. व उपागें Google Map
अ) कामे लाल रंगाने .
आ) कामे रंगाने .



7. वेळेस शाखा / उप यांना सोबत घेऊन
/ / आराखडयावर तपासणी केलेबाबत

(checked by me) घेणेची सललगाराची
.

8. व आराखडे सादर करतांना Drawing चा समावेश
असावा व हे शासन अथवा

सादर संबंधीत
.

9. Total Station / DGPS / AUTOlevel इ. उपकरणांची
धारकाने करणे

.
10. नकाशे तीन सादर

करणे .
अ. Google Map
आ. Key Plan
इ. L Section of Rising Main
ई. Distribution Map with nodes
उ. Flow Diagram
ऊ. Well Drawing
ऋ. Switch Room
ल. L Section चे Drawing तयार करतांना
Horizontal & Vertical Scale व.े V.1 CM=0.50 mtr.
H-1CM=30M

11. L Section 30 मी. अंतरावर लेवल काढावे व
केलेले असाव.े

12. व / (Design /
Drawing) Soft Copy जमा करणे असेल व
ती असेल.



13. उदभव जागेची यांचे नोट कॅम फोटो घेणे
व साठवण जागेची नोटकॅम फोटो घेणे व

Google Map नकाशा देणे असेल.
14. योजनेचे (Design) तयार करतांना ती आधारावर असावीत.

अ. Bentely / Epanet / Jaltantra या
सहायाने Design करावे व कमीत कमी दोन झोन करावे.
आ. Economicsize of rising main सोबत जोडाव.े.
इ. साठवण (ESR)12 तास करावी / हाईट
कमीत कमी 12 मी .
ई. पुरवठा Pumping Hours 12 तास (55 .
दरडोई )
उ. पाणी पुरवठा दर 55 . दरडोई (55 LPCD) असा .
ऊ. योजनेचे 30 लोकसख ्ंया
काढाव.े

15. सेवा .
16. योजनेचा अहवाल सादर करताना जलजीवन

सुचनेनसुार पंचायतकडून
/ पॅनलची .

17. योजनेतुन JJM घरांना नळ योजनेदवारे
55 LPCD ने पाणी योजनेची नुसार
(Design ) करणे .

18. DPR ला पाच सेट सादर करणे
बंधनकारक तसेच Sofft Copy देणे बंधनकारक .

19. भुजल
, व आराखडे

तयार काम हाती लागेल.
20. संबंधीत व अंदाज आराखडे तयार कामाचे

आदेश , पाणी पुरवठा ,
परभणी यांचेकडून नंतर काम हाती करावी.



21. जागेवर जाऊन गावातील संबंधीत जागेचे
करणे आहे. नकाशे व आराखडे तयार करणे,
तयार करणे, जागेचा 3 घेणे, Field
Book (Soft and Hard) सादर करणे Auto Cad वर नकाशे तयार करणे

आऊट 3 सादर करणे आहे. सदर
पाईपलाईन खोदाईचा (Trial Pits)

/ पॅनेलची .
22. मागणी मागणीनसुार

कामांचा संबंधीत उप य , पाणी पुरवठा
ठरवतील. तसेच पाणी पुरवठा
यांनी सुचना व आदेश पाळणे संबंधीत /

बंधनकारक . पाणी पुरवठा ठरवुन
काम हाती घेणे बंधनकारक .

23. गाव योजनेचे आदेश (15 ) आत
नकाशे, आराखडे व सादर करणे

बंधनकारक .
24. मुदतीत न .200/- या

येईल. 10
न अनामत / नाव

पॅनल मधुन कमी येईल व काळया येईल.
25. व उपकरणे

/ परत पॅनलची .
26. लागणारा डाटा पॅनलने व पाणी पुरवठा

व पाणी पुरवठा : उपलबधा
आहे.

27. असतांना लेवल ठेवणे
घेणे व Field Book तयार सादर करणे (Hard व

Sofy कॉपी ) पॅनलवर बंधनकारक .



28. असतांना तपासणी (Cross Verifications)
उप करतील करावे

लागेल व येणारा जादा / यांना .
29. करांची देयकातुन येईल.
30. योजना अडचणी अथवा वाद

मा. , िज.प. परभणी
यांचा व बंधनकारक .

31. सदर पॅनल व न देता
, पाणी पुरवठा , िज.प.

परभणी यांना मा. , िज.प. परभणी यांचे
राहतील.

32. दरानसुारच देयकाची अदायगी
येईल.

33. पाटबंधारे / GTS Bench Mark / GPS Bench Mark
Fly levels carry योजनेचे करणे
बंधनकारक .

34. सदर पॅनल व यांना
संचालक, व सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई यांचे
. रा.पा. व . ./ पापुशा-01/ . . 80/ 2022/323 .07/03/2022

नेमुन पन
मंजुर राहन कामे तयार

असलेबाबत करारनामा / देकार देणे बंधनकारक .
35. सदर , परभणी असणे

आहे.

20/04/2022 /-
,

, परभणी



–अ
:

व क
( व ) व ल

आहे.
अ. बाब गणु
1 कामाचा अनभुव
I 10 अनभुवी 10
Ii णजे परभणी 10
Iii .पी. आर तयार करणे चा अनभुव 10
2 कौशलय

पाणी परुवठा योजनचेे अहवाल तयार करणे बाबतचा अनभुव
असावा.

I कमीत कमी 10 गावांचा पाणी पुरवठा योजनेचे अहवाल केले
. (5 गणु)

अथवा
20 गावाचे DPR अथवा केले (10 गणु)
अथवा
30 गावाचे DPR अथवा अहवाल केले (15 गणु)

महतम 15

ii मागील 10 व एका एकूण
अहवालाचंी अंदाज कमीत कमी 500 असावी.

10

3 असणारे व
I मालक / भागीदार / त: असणे

आहे.
धारक (10 गुण)

अथवा
मालक / भागीदार / : पदवी धारक

(15 गणु)

महतम 15

ii कमीत कमी 2 असणे आहे. 10
iii कमीत कमी 2 टोटल 10
4 सदर

उलाढाल Avrege Annual Turn Over .
दहा मागील पाच असावी.

10

एकुण 100
गुण यांना कमीत कमी 75 गुण

आहे. कमी गुण
जाणार . या संबधंीचा मा. िज.प. परभणी यांचे

पाणी परुवठा , , परभणी यांनी राखीव
ठेवला आहे.



– 1
(नमुना .500/- पेपरवर)

(Affidavit)
मी ------------------------------------------------- वय ------------- राहणार -----------
--------------------------- या देतो , मी -------------------
----------------------- या चा / कंपनीचा मालक असुन --------------------------------
----------------------------------------- या सादर आहे.
आवेदन जी सादर आहेत ती , बरोबर व आहेत.

, चुका , याची मी असुन असे
व आहे. या ,

, व तसेच मी भारतीय
.

1. जर कालावधी मी,
पाणी पुरवठा , , परभणी या

देयकासमवेत तसेच
/ बनावट सादर , मी भारतीय

.
2. जर कालावधी काम नंतर, देयक

तारखे सादर केलेले / बनावट
फसवी , मी भारतीय

.
3. जर काम दोष

वेळी, / बनावट, फसवी
, मी भारतीय

.
4. यांना संचालक

पाणी व सी.बी.डी. बेलापूर नवी मुंबई यांचे
. /पापुशा-01/ .80/2022/323/ .07.03.2022

सुचना व नेमुन (WAPCOS LTD)
मंजुर राहुन कामे

तयार आहे.

/



, परभणी

पाणी पुरवठा , िज.प. परभणी

(EOI)

कामाचे नांव : जल िजवन नळ पाणी पुरवठा
करणे व तयार करणे आराखडे तयार करणे,
घेणे व आदेश व सहाय दान

करणे.

/ व :-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------


