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पिंिंरी पिंिंवड शहरािं ेध्येय आलण उक्रिष्ट (मसदुा) 

ध्येय 

 

 

“२०३० िंयंत भारतातीि  

सवषसमावेशक, आर्थथकदषृ्या 

प्रगत व राहण्यायोग्य  

शहर बनलवणे” 

उक्रिष्ट 

 

 

“व्यवसायासाठी सुिभ व सोिंी 

कायषप्रणािी राबलवणे आलण 

नागररकाांिंी जीवनशैिी, गुणवत्ता 

सुधारण्यास प्रोत्साहन दणे्यासाठी  

नागररक-कें क्रद्रत स्माटष प्रशासन 

सुलनलित करणे” 

महानगरिंालिका 

~ उक्रिष्ट आलण मूल्ये  प्रप्तीिंी  

मुख्य लविंारधारा 

शहरातीि भलवष्यातीि 

 ध्येय 

मुल्ये 
 

कायषक्षमता सिंोटी           जबाबदारी        सांघरटत कायष  सांवेदनशीिता 



लन
ष्िं

त्त
ी 

लव
ष

य
 

ध्येय 
“२०३० िंयंत भारतातीि सवषसमावेशक, आर्थथकदषृ्या प्रगत व राहण्यायोग्य शहर बनलवणे” 

उक्रिष्ट 
“व्यवसायासाठी सुिभ व सोिंी कायषप्रणािी आलण नागररकाांिंी जीवनशैिी, गुणवत्ता सुधारण्यास प्रोत्साहन दणे्यासाठी  

नागररक-कें क्रद्रत स्माटष प्रशासन सुलनलित करणे” 

 आिंल्या िोकाांना या गोष्टी प्रदान करून ... 

खािीि  स्तांभाांवर भर देऊन... 

ह्या लवषयािंा प्रिंार करत … 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका धोरण आराखडा 

सवषसमावेशक 
सांिग्नता, िंैतन्यिूंणष  
आलण साांस्कृलतक 

शहर 

लनरोगी, हररत 

आलण िंयाषवरण 

अनुकूि शहर 

जागलतक दजाषिंे, 

एकालत्मक, सहज 

सुिभ आलण 

सुरलक्षत शहर 

औद्योलगक आलण 
आर्थथकदषृ्या 

वैलवध्यिूंणष शहर 
अलभनव स्माटष शहर 

िंारदशी,  
गलतमान आलण 
नागररक-कें क्रद्रत 

महानगरिंालिका 

अलतशय िंारदशषक आलण गलतमान महानगरिंालिका  

नागररक-कें द्रीकरण सवष समावेशक व शाश्वत प्रगती  उत्कृष्टता 

नागररकाांच्या गरजाांनुसार िंािविेल्या 

कायषक्षम जागलतक दजाषिंी सेवा प्रदान 

करणे  

प्रगतीिंी मागणी िंूणष करण्यास तयार 

असिेिी एक महानगरिंालिका  

महानगरिंालिकेन ेउच्च दजाषिंी सेवा 

प्रदान करण्यािंी सुलनलितता करणे 

इलच्छत िंररणामाांच्या यशस्वीतेसाठी महानगरिंालिकेकड ेयोग्य रिंना, प्रलतभा, व्यवस्था आलण सांस्कृती या उिंिब्धतेिंी खात्री करणे 

मुल्ये 
 

कायषक्षमता  सिंोटी           जबाबदारी        सांघटीत कायष  सांवेदनशीिता 



जागलतक  दजाषिंे  

एकालत्मक, सुिभ  व  

सुरलक्षत शहर 

धोरण स्िंष्टीकरण 
 प्रमुख उिंिम - िंुढाकार 

एक काळजीवाहु, सांिग्न 
आलण उत्साहिंणूष शहर 

लनरोगी, हररत व 

िंयाषवरणिंुरक शहर 

वतषमान  आलण 
भलवष्यातीि लिंढ्ाांसाठी  
सांधी उिंिब्ध असिेिे एक 

शहर 

मालहती तांत्रज्ञान आधारीत 
अलभनव स्माटष शहर 

अत्यांत िंारदशी, गलतमान 
व  नागरीक  कें द्रीत 
महानगरिंालिका 

 शहारािंे व्यवस्थािंन सुिभ होण्यासाठी २१ धोरणात्मक उिंिमाांिंे लनयोजन केिे आह.े 

सावषजलनक वाहतुक 

व्यवस्थिेंी  उिंिब्धता 

IP1 

सावषजलनक वाहतकु व्यवस्थिेंा  

वािंर आलण गुणवत्ता वाढलवणे 

IP2 

नॉन मोटरराईज्ड 

साधनाांद्वारे  वाहतुक 

IP3 

रस्ते सुरक्षा 

IP4 

किंरा सांकिन आलण 

स्वच्छता 

IP5 

किंरा व्यवस्थािंन  

आलण िंुनवाषिंर 

IP6 

प्रदषुण घटलवणे 

IP7 

िंाणी व्यवस्थािंन 

IP8 

ऊजाष कायषक्षमता 

IP9 

नागररकाांिं ेआरोग्य आलण 

जीवनशिैी उांिंावण्यासाठी 

प्रोत्साहन दणेे 

IP 

10 

लशक्षणािंी गुणवत्ता सुधारणे 

IP 

11 

सांस्कृती आलण खेळाांना  

प्रोत्साहन देणे 

IP 

12 

शहरािंी सुरलक्षतता 

सुधारण े

IP 

13 

िंॅन लसटी ICT उिंिम 

IP 

14 
बाांधकाम िंरवानगी  

प्रक्रिया सुधारण े

IP 

16 

स्टाटष-अिं कायषिंध्तीिंा 

प्रिंार करण े

IP 

17 

रोजगार दर वाढलवण े

IP 

18 

व्यावसालयक उिंिमाांिंा 

 प्रिंार करणे 

IP 

19 

कायषक्षमता आलण 

िंारदशषकता 

IP 

20 

क्षमता बाांधणी 

IP 

21 

एररया बेस्ड ICT उिंिम 

IP 

15 



लनष्कषष 

मुख्य िंररणाम लनदेशक २०२० २०२५ २०३० 

सावषजलनक वाहतुक साधनाांद्वारे  

फे-याांिंी टके्कवारी 
२५% ३५% ५०% 

नॉन मोटरराईज्ड साधनाांद्वारे 

वाहतुकीच्या  फे-याांिंी टके्कवारी 
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६६% 

 

 

१००% 

 

 

१००% 


