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नॅशनल के�मकल लॅबोरेटर� (एनसीएल) व नागर� �शासनाने गणेशो�सवादर�यान गणेश मूत!चे शा#$ीय प%तीने

&वसज(न  कर)याचे  ठरवले  आहे.  यासाठ-  यावष/  गणेश  मूत/  &वसिज(त  कर)यासाठ-  पा)याम1ये  अमो�नयम

बायकाब3नेट (बे4कंग सोडा) घातले जाणार अस8याचे महापा�लकेने ठरवले आहे. हा सोडा बेकर�म1ये वापरला जात

असतो. 
 

लोकमा9य  :टळकांनी  सु<  केले8या  साव(ज�नक  गणेशो�सवाला  125 वष=  पूण(  होत  आहेत.  �यामुळे  ‘एनसीएल’ने

शोधून काढलेला  हा इको-@A डल� �क8प केवळ योगायोगच  �हणावा लागेल. कारण, स1या  अ�यंत गंभीर अशा या

�Cनाला पुणे शहराला सामोरे जावे लागत आहे. DयेEठ शा#$F डॉ. शुभांगी उंबरकर �यांIया सहकाJयांसमवेत गे8या

वष(भरापासून  यावर  उपाय  शोधून  काढ)यासाठ-  �य�नांची  पराकाEठा  करत  आहेत.  अखेर�स,  बेकLंग  सोडाम1ये

मूत!चे &वसज(न कर)याचा सोपा उपाय �यांनी शोधून काढला आहे. 

 

राEM�य के�मकल फ:ट(लायझर (आरसीएफ) ह� सरकारची खत आPण के�मकल बनवणार� कंपनी आहे. महापा�लकेने

‘आरसीएफ’कडून   गणेशो�सवासाठ-  10  टन  अमो�नयम  बायकाब3नेट  &वकत  घे)याचा  �नण(य  घेतला  आहे.

महापा�लकेIया आकडवेार�नुसार, शहराम1ये 3 लाखांहून अQधक गणेश मूत/ अस8यामुळे 2 हजार टन अमो�नयम

बायकाब3नेट महापा�लकेला लागणार आहे. 

 

महापा�लकेने शहराम1ये  पा)याचे 50  हौद बांधले असून, जवळपास एक लाखांहून अQधक मूत/ हौदांम1ये &वसिज(त

के8या  जातात.  महापा�लका  या  &वसिज(त  मूत!चे  नद�म1ये  4कंवा  खाणीम1ये  &वघटन  करत  असे.  परंतु,  आता

खताIया उपायाIया शोधानंतर महापा�लका &वघटन कर)याIया पया(याला पूण(&वराम दे)यास इिIछत आहे.
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