घनकचरा यव थापन कायालय, पण
ु े महानगरपालका
गणेशोसव २०२१
सालाबादमाणे सन २०२१ मधील सावजनक गणेशोसव दनांक १०/०९/२०२१ ते १९/०९/२०२१ या
कालावधीत साजरा कर!यात येणार असन
ू स$या शहरातील को&वड-१९ आजाराची पा,वभम
ू ी ल.ात घेता सव
पुणेकर नाग1रकांना मा.महापौर व मा.महापा4लका आयु5त यांनी खाल7लमाणे आवाहन केले आहे .
• घर8या घर7 गणेशमूत9चे &वसजन कर!याकर7ता पुणे महानगरपा4लकेमाफत एकूण २०० मे.टन
अमोनयम बायकाब=नेट सव .े>?य कायालयांना मोफत उपलAध कBन दे !यात आले आहे .
• शहरातील एकूण २४७ मूतEदान संकलन कFGा8या ठकाणी, .े>?य कायालयांतगत सव आरोJय
कोKयां8या ठकाणी व गणेश मंडळा8या ठकाणी सव नागर7कांस अमोनयम बायकाब=नेट
पावडरचे मोफत वाटप कर!यात येत आहे . येक .े>?य कायालयामधील नाग1रकांना सरासर7
१२-१३ टन अमोनयम बायकाब=नेट &वतर7त कर!यात आले आहे .
• सन २०२१ साठN8या गणेश &वसजनासाठN १५ .े>?य कायालयांतगत एकूण २४७ ठकाणी मूतE
संकलन कFGे उभार!यात आल7 आहे त. तसेच Pया नाग1रकांस घर8या घर7 मत
ू E &वसजन करणे
श5य नाह7 अशा नाग1रकांसाठN पुणे महानगरपा4लकेमाफत एकूण ६० मूतE &वसजन रथ (Tफरते
हौद), तसेच .े>?य कायालय Vतरावर काह7 मत
ू E &वसजन रथांची (Tफरते हौद), WयवVथा कBन
दे !यात आल7 आहे .
• सन २०२० गणेशोसव काळात पुणे महानगरपा4लका Vव8छ सहकार7 संVथेमाफत एकूण ८७,४४२
Tकलो नमाZय गोळा कर!यात आले होते. या वषE दे खील सव गणेशमत
ू E संकलन कFGा8या
ठकाणी नमाZय संकलनाची WयवVथा कर!यात आलेल7 आहे . नमाZयाचे खत नमाण केले जाते
व हे खत पुढे महानगरपा4लके8या उ]यानांसाठN वापरले जाते व शेतक-यांना मोफत दले जाते.
यामधील फुलां8या नमाZयापासन
ू पयावरणपूरक उदब^ी क4म_स इंaडया कंपनी8या सौज_याने
तयार केल7 जाते.
• सन २०२० म$ये Tफरया हौदांम$ये ८२५५१ मूतE &वसजन व संकलन कFGावर ७९७७७ मूतE
संकलन असे एकूण १६२३२८ गणेश &वसजन झाले होते.
• नाग1रकांनी नमाZयाचे वेगळे संकलन कBन ठे वावे. हे सव नमाZय आपZया दारातन
ू गोळा
करायला येणा-या कचरा वेचकांमाफत अथवा घंटागाडीमाफत ओला सुका कचरा Wयत1र5त
वेगdया पोयांमधन
ू द.१२ सeटF बर २०२१, १५ सeटF बर २०२१ आfण दनांक २० सeटF बर २०२१
रोजी घेतले जाईल.
• कोणीह7 नमाZय नद7पा?, तलावात टाकू नये असे आवाहन मा.महापौर व मा.महापा4लका आयु5त
यांनी सव पुणेकर नाग1रकांना केले आहे .
• नमाZयाम$ये केवळ हार, पाने, फुले एवhयाच गोiट7ंचा समावेश असावा. याम$ये eलािVटक,
थमाकॉल, कापडी वVतू Tकं वा तस>बर7, मुया Tकं वा यांचे अवशेष तसेच कुठलेह7 खा]यपदाथ
टाकू नयेत. हे ासादक नमाZय एक? कBन याचे खत बनवन
ू शेतक-यांना दे !यात येत,े
lहणन
ू च या ासादक नमाZयाचे पा&वmय भंग पावेल अशा कुठZयाह7 वVतू Tकं वा इतर कचरा
नमाZयात टाकू नये.
• .े>?य कायालयांमाफत संक4लत केलेZया गणेश मत
ू 9चे &वसजन करणेची WयवVथा वाघोल7 येथील
खाणीम$ये
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WयवVथापन &वभागामाफत कर!यात आल7 आहे .
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