
शाडूमाती पुनवा�पर
 शहर�नहाय संकलन आ�ण पुनवा�पर �क�प

पुणे आ�ण ना�शक

पुनरावत�न

https://punaravartan.org

https://punaravartan.org/
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पुनरावत�न �क�प �हणजे न�क� काय ?

शहर�तरीय मोहीम - पुणे, ना�शक

मूत�चे �वसज�न के�यानंतर �वस�ज�त मूत��या शाडूमातीचे
/ �चकणमातीचे संकलन.

अशी शाडूमाती मू�त�कारांना पुन�व�त�रत केली जाईल.
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शाडू�या मातीचा पुनवा�पर का करायचा ?
नैस�ग�क शाडूमाती हे एक मया�द�त संसाधन आहे, �जचे भूभागातून उ�खनन केले  जाते.

मूत� बन�व�यासाठ� नैस�ग�क शाडूमातीचा वापर वाढत आहे. 

मो�ा �माणात माती�या मूत�चे �वसज�न के�याने नद��या तळाशी अशा �चकणमातीचा थर
साचतो.

�चकणमातीचा सहजपणे पुनवा�पर करता येतो.

स�या ती फेकली जात आहे.



वाहतूकमाती मू�त�कारांकडे  
परत�वणे

�वसज�न
शाडू, �चकणमातीचे 

 नाग�रकांकडून संकलन

4

 पुनरावत�न �क�प



  �क�पात कोण सहभागी होत आहे ?

८. �व�

९. ऑयकॉस

१०. स�टर फॉर ए��हायन�म�ट ए�युकेशन

११. �लोबल शेपस�

१२. रे�डओ �बग एफ एम ९५

१३. �व� पुणे �व� भारत

१४. मानव

१. इकोए��झ�ट 

२. रोटरी ३०३०

३. जी�वतनद�

४. पूण�म् ईको�वजन

५. पया�वरण ग�त�वधी

६. �टु�डओ अ�टरने�टव

७. क��म�स
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कधी ?
मातीचे संकलन गणेशो�सवादर�यान ठरा�वक �दवशी केले जाईल:

 र�ववार ४  स�ट�बर  २०२२

सकाळ� १० वाज�यापासून  ... 
... �पारी १ वाजेपय�त

र�ववार ११ स�ट�बर  २०२२
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कुठे ?

गृहसं�ा (सोसायट�)

शहरातील  पूव��नयो�जत संकलन क� �े

नद�काठचे काही �नवडक घाट



शहरातील ��येक �भागात एक संकलन क� � असेल. 

�वयंसेवक सकाळ� दहा ते सायंकाळ� सहा या वेळात मदतीसाठ� ��येक
संकलन क� �ावर उपल� असेल.

पुनरावत�न�या संकेत�ळावर गूगल नकाशा �दला जाईल जेणेक�न
सवा�त जवळचे संकलन क� � शोधता येईल.
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संकलन क� �े कुठे आहेत ?



र�हवाशांम�ये जनजागृती करा.

र�हवाशांना मातीदान कर�यासाठ� �ो�सा�हत करा.

�वसज�नानंतर र�हवाशांकडून मातीचा गाळ गोळा करा.

मातीचा गाळ साठवा आ�ण �दले�या तारखांना माती संकलन क� �ावर
जमा करा.

फ� शाडूमाती, �चकणमातीचेच संकलन होईल.
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गृहसं�ा या मोहीमेत कशा सहभागी होऊ शकतात ?



मो�हमेब�ल जाग�कता कशी वाढवायची ?
सोसायट��या सव�साधारण सभेत र�हवाशांना या �वषयाची ओळख क�न �ा.

सोसायट� सूचना फलक, WhatsApp गट, MyGateApp या�ारे या मो�हमेचे
शै��णक सा�ह�य �सा�रत करा.

या �वषयावर चचा� आ�ण शंका�नरसन कर�यासाठ� आम�यासोबत बैठक आयो�जत करा.

�वसज�न कसे करावे याब�लचे माग�दश�क ��ह�डओ र�हवाशांना �ा.

र�हवाशांना मो�हमेत सामील हो�यासाठ� आमचा नाव न�दणी अज� (Google form)

�सा�रत करा.
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शाडूमाती / �चकणमाती साठवा आ�ण कोरडी होऊ �ा.

सोसायट�पासून सवा�त जवळचे संकलन क� � शोधा.

पूव��नयो�जत तारखांना संकलन क� �ावर माती जमा करा.
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र�हवाशांकडून मातीचा गाळ गोळा के�यानंतर ...

कोण�याही सोसायट�म�ये १०० पे�ा अ�धक गणपत�ची माती जमा होत असेल तर  
सोसायट�मधूनच माती गोळा केली जाईल.

�वशेष सूचना

माती कशी जमा करायची ?



मातीचा गाळ कापडात गोळा करावा.

 कुठ�याही �कारचे �ला��टक वाप� नये.

 मातीम�ये फुले, पाने, तां�ळ अथवा सजावट�चे असे कोणतेही पदाथ� नसावे.

वेगवेग�या �कार�या मात�चे �म�ण नसावे.

��येक मातीचा गाळ �वतः�या गाठो�ातच रा�हला पा�हजे.
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मातीचा गाळ हाताळताना �यायची खबरदारी



https://punaravartan.org/campaign-tools/
 

https://youtu.be/Ec0UHkEA9Xw
 

https://instagram.com/ecoexistindia?
igshid=YmMyMTA2M2Y=

खालील संकेत �ळावर 
��हडीओ आ�ण अ�धक मा�हती पहा !

माती�या मूत�चे �वसज�न कसे करावे ?
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https://punaravartan.org/campaign-tools/
https://youtu.be/Ec0UHkEA9Xw
https://instagram.com/ecoexistindia?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 संपक�  करा
9850084383

 

ecoexist@gmail.com
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ध�यवाद !

https://punaravartan.org/contact/

https://punaravartan.org/contact/

