
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – १८ 

शहर अलियिंता कायाािय 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका अिंतगात करण्यात येणा-या पवपवध पवकास 

प्रकल्पाच्या कामािंकररता तज्ञ सल्िागार व वास्तुपवशारद  यािंच ेपॅनेि 

                                                  ननयकु्तीबाबत... 

 

          पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका अिंतगगत करण्यात येणा-या पवपवध पवकास प्रकल्पाच्या 
कामािंकररता ननयुक्त करणेत आिेिे सल्िागार व वास्तुपवशारद यािंच े जुने पॅनि मा. आयुक्त यािंच े

सूचनेनुसार रद्द करण्यात आिेिे आहे. नवीन पॅनिसाठी र.रू. ५ कोटी पेक्षा जास्त रक्कमचे्या 
कामािंकररता तज्ञ सल्िागार व र.रू. २ कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेच्या कामािंकररता वास्तुपवशारद  यािंची 
खािी नमूद केिेल्या पवभागािंमध्ये व प्रकारािंमध्ये मनपा पॅनेिवर नव्याने ननयकु्तीबाबत पात्र 

अलभयिंता/ वास्तुपवशारद यािंचकेडून अजग मागपवणेकामी  पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेमार्ग त 

सदरच ेजाहीर प्रकटन देणेत येत आहे. 

अ.क्र. सल्िागार वगीकरण कामाच्या रक्कमेनुसार करणेत येणा-या शे्रणी  
१ इमारत बािंधकाम     i)र.रू.५ त े२० कोटी  

  (ii) र.रू.  २० ते ५० कोटी व 

            (iii) र.रू. ५० कोटी पुढीि कामे 
२ रस्ते बािंधकाम 

३ पूि (नदीवरीि पूि, समति पविगक, 

उड्डाणपूि, भुयारी मागग, िोहमागागवरीि पूि ) 

४ पाणीपुरवठा व जि:ननस्सारण  

५ उद्यान (स्थापत्य + आर्कग टेक्ट/ हॉर्टगकल्चर 

सिंयुक्त उपक्रम) 

६ पवद्युत  

७ पयागवरण (स्थापत्य+ पयागवरण पवशषेज्ञ) 

८ गहृननमागण व झोननपू प्रकल्प  

              

अ.क्र. वास्तुपवशारद वगीकरण कामाच्या रक्कमेनुसार करणेत येणा-या शे्रणी 
१ इमारत व आिंतररक रचना / आराखडा       i)र.रू.२ ते ५ कोटी  

(ii) र.रू.५ ते २० कोटी  
(iii) र.रू.  २० ते ५० कोटी  
(iv) र.रू. ५० कोटी पुढीि कामे 

२ उद्यान व िॅंडस्केपपिंग 

३ शहरी रस्त्यािंच ेरचना / आराखडा 

सल्िागार/ वास्तुपवशारद यािंना वरीिप्रमाणे कोणत्याही प्रकार व शे्रणीमध्ये अजग करता येईि. 

सल्िागार / वास्तुपवशारद नेमणूकीकररता आवश्यक असिेिी  कागदपत्र े 

I. सल्िागार / वास्तुपवशारद सिंस्था मान्यताप्राप्त असिेबाबतच ेप्रमाणपत्र.  

II. वास्तुपवशारद यािंचकेड ेCouncil of Architect च ेनोंदणी प्रमाणपत्र. 



III. सल्िागार / वास्तुपवशारद यािंना कमीत कमी ५ वषाांचा सल्िागार / वास्तुपवशारद  क्षेत्रातीि 

कामाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र. 

IV. ज्या वगागमध्ये काम करावयाच ेआहे त्या वगागतीि मागीि ५ वषागत सल्िागार/वास्तुपवशारद 

यािंनी त्या वगागतीि रक्कमचे्या पुणग केिेल्या र्कमान र्किं मतीच्या कामाची खािी नमूद 

केिेल्या अहगतेनुसार काम पूणगत्वाच ेप्रमाणपत्र, 

अ-कमीत कमी तीन कामे (शासर्कय /ननमशासर्कय/खाजगी) ज्याची काम ननहाय 

र्किं मत, त्या वगागतीि रक्कमेच्या ४०% पेक्षा कमी नसावी. 
                                             ककिं वा 
ब- कमीत कमी दोन कामे (शासर्कय /ननमशासर्कय/खाजगी) ज्याची काम ननहाय 

र्किं मत, त्या वगागतीि रक्कमेच्या ५०% पेक्षा कमी नसावी. 
ककिं वा 

क- कमीत कमी एक काम (शासर्कय /ननमशासर्कय/खाजगी) ज्याची काम ननहाय 

र्किं मत, त्या वगागतीि रक्कमेच्या ८०% पेक्षा कमी नसावी. 
V. शासर्कय काम ेपूणग केिेबाबतच ेजबाबदार शासकीय अचधका-याने र्दिेिे अनुभव प्रमाणपत्र,  

तसेच खाजगी काम असेि तर काम केिेल्या सिंस्थेने र्दिेिे अनुभव प्रमाणपत्र व त्या 
बद्दि सल्िागार शुल्क लमळािेच ेआयकर पुरावा/बँक स्टेटमेंट . 

VI. सिंस्थेमध्ये काम करणा-या सवग जबाबदार कमगचा-यािंच े शैक्षणणक अहगतेची प्रमाणपत्र, 

छायाचचत्र, आधार काडग, तसेच पॅन काडगची प्रत अजागसोबत सादर करावे 
VII. सिंस्थेच ेG.S.T. नोंदणी व Shop-act  नोंदणी प्रमाणपत्र. 

VIII. सवग कागदपत्र ेसत्य असिेबाबत र.रू. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र.   

वरीिप्रमाणे आवश्यक असणा-या सवग कागदपत्रािंच्या छायािंर्कत प्रती नोटराईज्ड करून 

मनपा सिंकेतस्थळावर अपिोड करण्यात याव्यात.    

--  सल्िागार / वास्तुपवशारद सिंस्थाचािक हा मान्यताप्राप्त पवद्यापीठाकडीि पदवी/पदव्युत्तर 
पदवीधारक     

     अलभयिंता/ वास्तुपवशारद असावा तसेच  तो ज्या पवभागािंमध्ये व प्रकारािंमध्ये काम करणार आहे. 

त्याच  

     अलभयािंत्रत्रकी/ वास्तुपवशारद पवभागाचा पदवीधारक असणे आवश्यक आहे. 

--  नव्याने उत्तीणग झािेल्या अलभयिंता/वास्तुपवशारद यािंचकेररता अनुभवाची अट लशचथि करणेत येत 

आहे.    

     परिंत ु याकररता सदर अलभयिंता/वास्तुपवशारद पवद्यापपठाकडीि अलभयािंत्रत्रकी/वास्तुपवशारद 

क्षेत्रातीि  

      मागीि ३ वषागमध्ये पवशषे प्रापवण्यासह १ ते १० गणुानुक्रमातीि असणे आवश्यक आहे.  अस े 

      अलभयिंत/ेवास्तुपवशारद हे सल्िागार नेमणूकीकररता र.रू. ५ कोटी पेक्षा कमी व वास्तुपवशारद  

       नेमणूकीकररता र.रू. २ कोटी पेक्षा कमी रक्कमेच्या कामाकररता अजग करु शकतीि. 



पात्र अलभयिंते/वास्तुपवशारद यािंनी पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in 

या वेबसाईटवर ऑनिाईन अजग करावेत.  अजग करणेची मुदत र्द. ५ ऑगस्ट २०२१ ते र्द. ३१ ऑगस्ट 

२०२१ अशी रार्हि. अजागसोबत प्रत्येक शे्रणीसाठी ३ वषागकररता अजग शुल्क र.रु.५००/- व  नोंदणी 
शुल्क म्हणून र.रू. ५०००/- भरावे िागतीि.  

            महाराष्ट्र शासनाच्या नगर पवकास पवभागाकडीि  शासन ननणगय क्र. सिं-२०१८/प्र.क्र. 

५४/नपव-१६, र्द. ४/६/२०१८ मधीि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्िागार शुल्क  व त्याच्या प्रधानाबाबत 

ननधागररत केिेल्या मागगदशगक सुचनािंमध्ये नमूद केिेप्रमाणे सल्िागार/  वास्तुपवशारद र्ी अदायगी 
करणेत येईि. सदरबाबत मा. आयुक्त यािंचा ननणगय अिंनतम रार्हि. सल्िागार / वास्तुपवशारद यािंची 
नेमणूक जरी ३ वषागकररता असेि तरी सुध्दा त्यािंना सल्िागार यादीतून कोणत्याही क्षणी वगळण्याच े

अचधकार मा. आयुक्त यािंचकेड ेराखनू ठेवणेत आिे आहेत. 

 

सिंपकागसाठी ईमेि-civil@pcmcindia.gov.in 

सिंपकागसाठी दरूध्वनी क्र. 020-67331413 / 020-6733141                          
        sd/- 
          शहर अलियिंता                                                                                                         
                                                                                           पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 

                                                                                         पपिंपरी-४१११०१८ 

http://www.pcmcindia.gov.in/
mailto:ईमेल-civil@pcmcindia.gov.in

