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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – ४११०१८ 

आरो य मु य कायालय 
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इतर उपयोगी माह ती 
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इतर मा हती 

आरो य मु य कायालयाची इतर मा हती 

1. म.न.पा.तफ छोटया  वाहना माफत (TATA ACE HOPPERS AND WHEELER RICKSHAW H3 ) 

अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व ह भागा मधील घरोघरचा कचरा गोळा कर यात येतो.  

2. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरातील कचरा वाहतुक साठ   कॉ फॅ टर, डंपर लेसर 
/ युअल डंपर लेसर, क व खाजगी ठेकेदाराचे  क वाहनां माफत कचरा वाहतूक चे काम 
करणेत येते   

3. र ते साफसफाई  (यां क  प दतीन)े  मोठे व  लहान रोड वीपर माफत कर यात येते.  

4. मैला टँकर (स शन युिनट) माफत म.न.पा. व खाजगी से ट ं टँक साफसफाईचे काम 
कर यात येते. 

5. मलजे ट मिशनने सावजिनक मुता-या ेशरने साफ सफाईचे काम कर यात यतेे. 

6. टॉयलेट हॅन ने आण कर यासाठ   ॅ टर वाहनाचा वापर करणेत येतो. 

उपरो  अ. .१ ते ६ मधील वाहने अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व ह भाग तरावर आरो य वषयक 
कामासाठ  कायरत आहेत. 
7. हॉटेलवे ट वतं पणे गोळा करणसेाठ  वाहने कायरत आहे. 

8. भाजीमडंई वे ट वतं पणे गोळा क न यावर खत क प राब वणेत येत आहे. 

9. शहरात रोज कचरा िनमाण होतो तो रोज उचलून व हेवाट लावणे कामी मोशी कचरा डेपो 
येथे वाहतूक कर यात येते.  

10. या कचरा-यावर १. गांडुळखत क प , २.मॅकेिनकल कंपो ट, ३.शा ीय प दतीने भ-ुभरण 
करण,े ४. ला ट क पासुन इंधन िनिमती क प राब व यात येतात यावर पयावरण वभागाचे 
िनयं ण आहे. 

11. शहरातील र ते व उघड  गटरे याची साफसफाई कर यात येते. सावजिनक संडास, सावजिनक 
मुता-या यांची साफसफाई कर यात येते.  

12. शहरात हॉटेल मधील फुडवे ट कचरा गोळा करणेसाठ  वाहन ेकायरत आहेत सादर वाहना 
माफत दररोज फुडवे ट गोळा करणे कर यात येते. 

13. शहरातील भाजी मडंई म ये दैनां दन िनमाण होणारा कचरा वतं पणे गोळा करणेत येतो. 
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कामकाजाचे सोईनुसार ८ शासक य भाग आहेत. 
आरो याचे कामकाजाचे सोईनुसार येक शासक य भागात  सहा यक आरो यिधकार , 

मु य आरो य िनर क, आरो य िनर क, मले रया इ पे टर, आरो य सहा यक, आरो य 
मुकादम, सफाई कमचार , सफाई सेवक, गटर कुली, कचर  कुली, े कुली, मजुर, झाडुवाले 
कायरत आहेत. 
 यािशवाय कामाचे े ा माण े मनपा चे उपल ध असणारे कमचार  अपूरे अस याने  
शासनाकड ल प रप क आदेशानुसार थािनक वंय रोजगार सेवा सहकार  सं था यांचेकड ल 
प रसरतील र ते,गटस,साफ करणे कामासाठ  घंटागाड  कमचार , कचरा वाहतूक कामगार कायरत 
आहेत. 

मनपा प रसरतील सावजिनक संडास  सीट सफाई कामी सं थानंा अनुदान त वावर 
साफसफाईची कामे दे यात आलेली आहेत.  

मनपा प रसरा मधील  र हवाशी कुटंुब व लहान मोठे यवसाियक आहेत. यांचे कड ल 
दैनां दन िनमाण होणारा कचरा, मनपाचे छोटे वाहना माफत कचरा गोळा कर याचे कामकाज 
िनयमीत कर यात येते. छोटे वाहना माफत गोळा केलेला कचरा - संकलीत कर यासाठ  मनपा 
प रसरात कचरा कुडंया ठेव यात आ या आहेत. सदर कचरा कुडंयात संकलीत केलेला कचरा 
उचलणे, वाहतूक कर यासाठ   कॉ फॅ टर, डंपर लेसर, क व खाजगी ठेकेदाराचे  क वाहने 
कायरत आहेत.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


