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प रप क 

                        िवषय :- मनपा काय े ातील िवभागिनहाय सु  असले या कामकाजाच े

                                छायािच े व ि हडीओ रेकॉड ग मोबाईल ऍि लकेशन ारे 

                                करणेबाबत... 

                                                                                          
            पंपरी चंचवड महानगरपािलकेमाफत िविवध कारची मुलभुत व नागरी िवकास कामे, 
देखभाल-दु तीची काम,े तसेच िविवध क पांची कामे कर यात येतात,  यािशवाय िविवध व तूंची 
खरेदी व सेवा िवषयक कामे क न घे यात येतात.  सदर कामांचे व तुि थतीबाबतचे अवलोकन 
होणेकामी तसेच याकामांवर िनयं ण  राखणेक रता व जनतेला देखील याकामांची मािहती 
होणेकामी मनपाने संगणक य काय णाली व मोबाईल ऍि लकेशन िवकिसत केलेले आहे, या 
अनुषंगाने सदर प रप ा वये कळिव यात येते क , 
१)    पंपरी चंचवड महानगरपािलकेत सदर काय णालीम ये कामाची थमत: न द के यानंतर काम 

सु  करावे.  काय णालीम ये न द के यानंतर किन  अिभयंता/म े दार एज सी यांनी 
मनपामाफत िवकिसत केलेले Mobile Application Download  करावे, म े दारांनी/ अिभयांतानी 
कामाचे ३ ट यांम ये फोटोज व ि हडीओ शुट ग करावयाचे आहे. 

अ) काम सु  कर यापुव ची ि थती 

ब) काम सु  असतांनाची ि थती 

क) काम पुण झालेनंतरची ि थती  
 

२)   फोटो काढतांना व हीडीओ रेकॉड ग करतांना अशा कारे करावयाचे आहे क , याम ये काम सु  
करणेपुव ची ि थती, काम सु  असतांनाची ि थती, काम पुण झा यानंतरची ि थती प पणे 
दसली पाहीले काम सु  करणेपुव ची प रि थती व काम पुण झा यानंतरची प रि थती यांमधील 
प  फरक काढले या फोटो ारे व हीडीओ शुट ग ारे अधोरेखीत झाला पाहीजे,  सदर फोटो व 
हीडीओ शुट ग सामा य जनतेला देखील दसणार आहे.  यामुळे या कामाक रता िविश  तं  

अथवा साधनसामु ी िनिवदा अटीशत नुसार वाप यात येणार आहे.  याचे फोटो व ि हडीओ 
रेकॉड ग करणे आव यक आहे.  उदा . र यांची कामे करतांना Vibrator 

Roller ने Compaction करणे  याकामाम य ेVibrator Roller चा फोटो काढणे व हीडीओ शुट ग 
करणे आव यक आहे. याच माणे Drainage line Choke up  चे काम अस यास याकामाची काम 
सु  करणेपुव ची ि थती, काम सु  असतांनाची ि थती व काम पुण झालेनंतरची ि थतीबाबतचे 
फोटो व ि हडीओ शुट ग घेणे आव यक आहे जेणेक न सदर काम सु  करणेपुव ची ि थती व काम 
पुण झालेनंतर या ि थतीचे तुलना मक र या अवलोकन करता येईल. व सदर कामाची 
व तुि थती नागरीकांना प पणे दसेल. 

          उपरो  काय णाली व कामकाजा या सुचना हया संबंिधत िवभागातील काम बघणा-या 
अिभयंता यांना देखील लागु असुन संबंिधत अिभयंता यांनी सदर काय णालीत कामाची न द 
करावयाची असुन मनपाने िवकिसत केलेले Mobile Application Download   क न यां या कडे 
असले या कामकाजाचे उपरो  सुचनांनुसार फोटोज काढावयाचे आहे व हीडीओ रेकॉड ग 
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