
 
 
 
 

 
 

Press Note 
Environment Engineering Department 

 
Preparation of Environment Status Report of Pimpri 

Chinchwad City 
 

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation is preparing the 
Environment Status Report (ESR) for year 2014-15 as per the broad 
guidelines prepared by Maharashtra Pollution Control Board 

 
Citizens of Pimpri Chinchwad have always been proactively 

taking motivational initiatives to conserve the environment. Thus, 
PCMC takes this opportunity to express gratitude by acknowledging the 
environment efforts taken regarding environment by Pimpri Chinchwad 
Citizens at local level.  

 
To recognize the importance of NGO'S (Non. Governmental 

Organization), Mohalla Committee's, SHG's (Self Help Groups), Senior 
citizens groups, initiatives taken by educational institution etc and so on 
as they have always played an upfront vital role not only for creating 
awareness but also for ensuring social, economical and environmental 
welfare of the Pimpri Chinchwad city.  

 
Corporation is compiling the data in this regard and call upon 

citizens to extend, their  cordial and enthusiastic support and furnish us 
with a brief note of not more than 500 words, explaining nature, scope, 
technical details and impact of their project/initiative/ activities 
pertaining to environment. This note could be supported with two high 
resolution photographs, web-site or news articles. Citizen's who are alert 
about the environmental impact during cultural activities, management 
and conservation of natural resources, use of eco-friendly techniques to 
save the environment can also send their views and report's for the 
same. The information, collected through this activity could be suitably 
included in the Environment Status Report, if found relevant. 

 

 People working together for the noble cause of environment, PCMC 
encourage the receipt of the same as softcopies to email address 
esr@pcmcindia.gov.in before 31st Mar 2015 

 
Sd/- 

Commissioner 
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation 

Pimpri, Pune 18 
Advertise No.515 

 
 

 

 



 
 

जािहर आवाहन 

“पयावरण अिभयांि क  िवभाग” 
पपरी चचवड शहराचा पयावरण सपपरी चचवड शहराचा पयावरण स ::ि थती अहवाल ि थती अहवाल २०१४-२०१५..  

 
 पपरी चचवड शहराचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स :ि थती अहवाल तयार 
कर याचे काम कर यात येत आह.े महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या मागदशक 
त वां या आधारे सदर अहवाल तयार कर यात येणार आह.े  

 

 पपरी चचवड शहरात नाग रकांमाफत पयावरण संवधनासंबंधी िविवध उप म व 
काय म राबवले जातात. पयावरण स :ि थती अहवाल तयार करताना पपरी चचवड शहरातील 
नाग रकांनी पयावरण संबंधी राबिवलेले तु य उप मांची दखल यावष या अहवालात घे यात 
येणार आह.े  
 

 पपरी चचवड शहराम ये पयावरण जनजागृती करण,े चांगले नाग रक व, पयावरण 
सुधारणा करणे या िवषयासंबंधी शहरातील िविवध एन.जी.ओ, मोह ला किमटी, से फ हे प ुप, 
शै िणक सं था, ये  नाग रक संघटना इ यादी माफत कर यात येणा-या काय मां दारे शहराचा 
पयावरण पुरक सवागीण िवकासाम ये मोठा व मह वाचा सहभाग असतो. 
 

 अहवाल तयार करत असताना िविवध कारची मािहती गोळा कर यात येत आह.े याम ये 
नाग रकांनी केले या पयावरण संबंधी िविवध उप मांची मािहतीसु दा घे यात येणार आह.े 
यासाठी आपण केले या एखा ा पयावरण संबंधी काय म / उप मांची मािहती अंदाजे ५०० 
श दांम ये तयार क न यात काय माचे व प, तांि क मािहती आिण क प / उप मामुळे पपरी 
चचवड शहरा या पयावरणाला होणारा फायदा इ याद ची मािहती दे यात यावी. आपण तयार 

केले या मािहतीला आधार हणून सोबत २ छायािच , वेबसाईट लक कवा बातमी देवू शकता. 
याचबरोबर शहरात होणा-या िविवध पयावरणीय बदलांब ल जाग क असलेले नाग रक, 
िनसगाशी िनगडीत असणा-या सं था, पयावरणाचा -हास थांबिव यासाठी इको े डली व तंूचे 
उ पादन व वापर करणारे नाग रकसु दा आपले मत, अहवाल पाठवू शकतात. शहरातील 
नाग रकांकडून ा  झाले या मािहतीचा अ यास केला जाईल व यो य ती मािहती शहरा या 
पयावरण स :ि थती अहवालाम ये समािव  केली जाईल. 
 

 पपरी चचवड मधील नाग रकांनी वंयसेवी सं थांनी कृपया आपली मािहती सॉ ट कॉपी 
व पात esr@pcmcindia.gov.in या ई मेल प यावर द. ३१ माच २०१५ पुव  पाठवावी 

व शहाराचा पयावरण अहवाल तयार कर याम ये योगदान ावे असे जािहर आवाहन करणेत येत 
आह.े 
                                                                                                                                                                       सही/- 

आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी पुणे - ४११ ०१८ 

जािहरात .५१५ 

 

 
 

 


