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કોરોનાને લીધે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનુિં 
મહત્ત્વ ત્વધી જત્વાથી તેનુિં પાલન 
કરત્વા મા્ટે જાતજાતની તરકીબો 
િોધત્વામાિં આત્વી રહી છે. તેમાિંથી જ 
એક પોલીસે ત્વરયુયુઅલ એપોઈ્્ટમે્્ટ 
શસસ્ટમ િરૂ કરત્વાની યોજના ઘિી 
કાઢી છે. આ સુશત્વધાનો અમલ થતાિં 
નાગડરકો ઘેરબેઠાિં અશધકારીઓ સાથે 
ઓનલાઈન ત્વાત કરી િકિે, તેમની 
ફડરયાદો નોંધાત્વી િકિે અને તેનો 
ઉકેલ ચાહી િકિે. પુણે પોલીસે આ 
પહેલની શદિામાિં પ્રયાસ િરૂ કયાયુ 
છે.આરંભમાિં પુણે પોલીસ કશમિનરે્ટ 
ખાતે સુશત્વધા રજૂ કરાિે. પુણે હજુ 

પણ કોરોના મા્ટે હો્ટસપો્ટ છે. બીજી 
બાજુ લોકિાઉન હળત્વો થતાિં ગુનાખોરી 
ત્વધત્વાની પણ સિંભાત્વના છે. આ જોતાિં 
પુણે પોલીસે આ સિંકલપના શત્વચારી છે. 
સામા્ય રીતે નાગડરકો ફડરયાદ 
નોંધાત્વત્વી હોય તો પોલીસ કશમિનર 
કાયાયુલય અથત્વા સિંબિંશધત પોલીસ 
સ્ટેિનમાિં જતા હોય છે. શસશનયર 
અશધકારીઓ ફડરયાદની નોંધ લે છે અને 
જરૂરી પગલાિં લેત્વા સૂચનાઓ આપે છે. 
જોકે આ પ્રણાલી કોરોનાત્વાઈરસનો 
ફેલાત્વો ત્વધયા પછી રોકત્વામાિં આત્વી 
હતી અને તયાર પછી માચયુના અંતમાિં 
લોકિાઉન આત્વી પડુિં હતુિં.િહેરમાિં 
લોકિાઉન હળત્વો થયા પછી ગુનાઓમાિં 
પણ ત્વધારો થઈ રહેલો જોત્વા મળે 

છે. પોલીસ ચોકીઓ બિંધ હોત્વાથી 
નાગડરકોને પોલીસ સુધી પહોંચત્વાનુિં 
મુશકેલ બ્યુિં છે, એમ પોલીસ 
કશમિનર કે. ત્વે્્ટકેિમે જણાવયુિં 
હતુિં. આથી લોકોની આ સમસયા 
ધયાનમાિં લેતાિં ત્વરયુયુઅલ એપોઈ્્ટમે્્ટ 
શસસ્ટમનો અમલ કરત્વામાિં આત્વિે. આ 
શસસ્ટમમાિં નાગડરકોએ એપોઈ્્ટમે્્ટ 
લેત્વાની રહેિે અને તે સમયે તેઓ 
તેમની ફડરયાદ અંગે અશધકારી સાથે 
રૂબરૂ ત્વાત કરી િકિે અને સમસયાનુિં 
સમાધાન ચાહી િકે છે, એમ ત્વે્ક્ટેિમે 
જણાવયુિં હતુિં. જો આ પહેલ સફળ 
બને તો પોલીસ સ્ટેિનના સતરે તે 
િરૂ કરત્વામાિં આત્વિે, એમ તેમણે  
જણાવયુિં હતુિં.

પોલીસ હવે વર્ચુયુઅલ 
એપોઈન્ટમેન્ટ નસસ્ટમ લાવશે

નાગરર્કો ઘેરબેઠાં ઓનલાઈન અધિ્કારીઓને ફરર્ાદ ્કરી શ્કશે
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રાયગઢ શજલલામાિં ચક્રત્વાતને લીધે 
થયેલા નુકસાનનાિં તાતકાશલક પિંચનામાિં 
કરત્વાનો આદેિ મુખય મિંત્ી ઉદ્ધત્વ 
ઠાકરેએ િુક્રત્વારે આપીને રૂ. 100 
કરોિની તાકીદની મદદ ઘોશિત કરી 
હતી. આ િરૂઆત છે, તેને પેકેજ નામ 
આપિો નહીં. અમે સીધી મદદની 
િરૂઆત કરી છે, એમ તેમણે જણાવયુિં 
હતુિં.કોંકણના ડકનારે બુધત્વારે ત્ા્ટકેલા 
શનસગયુ ચક્રત્વાતથી રતનાશગડર, 
રાયગઢમાિં બહુ નુકસાન થયુિં હતુિં. 
અનેક ઘરોને નુકસાન થયુિં, હજારો ઝાિ 
ઊખિી પડાિં, ખેતી અને જનાત્વરોને 
ફ્ટકો પડો, ત્વીજળીના થાિંભલા અને 
મોબાઈલ ્ટાત્વરો તૂ્ટી પિતાિં અનેક 
ગામિાિંનો સિંપક્ક તૂ્ટી ગયો છે તો 
કે્ટલાિંકમાિં અંધારપ્ટ છત્વાઈ ગયો છે.

િુકસાિગ્રસ્ત 
રા્ચગઢિે રૂ. 100 
કરોડિી મદદ
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મુિંબઈમાિં કોરોના ચેપના બનાત્વો 
સતત ત્વધી રહ્ા છે, આત્વા 
દદીદીઓને બેિ મા્ટે ભ્ટકત્વુિં પિે છે. 
બેિ, આઈસીયુ અને ત્વેન્્ટલે્ટરના 
અભાત્વને લીધે અતયાર સુધીમાિં 
ગિંભીર રીતે બીમાર અનેક દદીદીઓ 
મૃતયુ પામયા છે. 

આ મામલે શત્વરોધ નોંધાત્વત્વા 
મહાપાશલકાના મુખયાલયમાિં 

િુક્રત્વારે મેયર, મયુશનશસપલ 
કશમિનર અને એડિિનલ 
કશમિનરની ઓડફસની બહાર 
નગરસેત્વકોએ કાળી પટ્ી અને 
માસક પહેરીને એક કલાક સુધી મૌન 
ધરણાિં કયાાં હતાિં. 

80 ્ટકા બેિ અનામત રાખત્વાની 
સરકારની કાગળ પરની જાહેરાત 
સામે તેમણે બેનરો હાથમાિં રાખી 
શત્વરોધ દિાયુવયો હતો.રાજય સરકારે 
21 મેના રોજ એક પડરપત્ બહાર 

પાિીને ખાનગી હોનસપ્ટલોના 80 
્ટકા બેિ અનામત રાખી રાજય 
સરકાર હસતક કોરોના દદીદીઓ મા્ટે 
સિંભાળી લેત્વાનો આદેિ આપયો 
હતો. જોકે 14 શદત્વસ બાદ પણ 
ખાનગી હોનસપ્ટલોમાિં દદીદીના 
બેિ, સિંભાળ અને ત્વેન્્ટલે્ટર 
મુિંબઈત્વાસીઓને ઉપલબધ કરાયા 
નથી. તેના શત્વરોધમાિં ભાજપના 
જૂથના નેતા પ્રભાકર શિિંદે, શત્વનોદ 
શમશ્ા, ભાલચિંદ્ર શિરસાત, અતુલ 

િાહ, કમલેિ યાદત્વ, અશભશજત 
સામિંત, સુનીલ યાદત્વ, એિ. મકરંદ 
નાત્વવેકર, સુિમા સાત્વિંત, અશનસ 
મકત્વાણા, ઉજજત્વલા મોિક, ડર્ટા 
મકત્વાણા, દક્ા પ્ટેલ, જયોશત 
અળત્વણી, રાજશ્ી શિરત્વાિકર અને 
નેહલ િાહે ધરણાિં કયાાં હતાિં.

મહાપાશલકામાિં ભાજપના 
જૂથ નેતા પ્રભાકર શિિંદેએ આરોપ 
કયયો હતો કે કોરોનાથી પીડિત 
દદીદીઓ બેિ મા્ટે ભ્ટકી રહ્ા છે, 

ગિંભીર રીતે બીમાર સેંકિો દદીદીઓ 
બેિ, આઈસીયુ અને ત્વેન્્ટલે્ટરના 
અભાત્વને કારણે મૃતયુ પામયા છે. 
આ અંગે ત્વારંત્વાર પત્વયત્વહાર, 
વહોટસએપ, ઈ-મેઈલ, નટત્વટસ 
અને સામસામે ચચાયુઓ છતાિં 
પ્રિાસને હજી સુધી ખાનગી 
હોનસપ્ટલોમાિં બેિ કબજે લઇને 
સિંભાળયા નથી. મહાપાશલકાએ 
મુિંબઈની ખાનગી હોનસપ્ટલોમાિં 
એ્ટલે કે 16,000 બેિમાિં 80 ્ટકા 

બેિ પર શ્ેતપત્ બહાર પાિત્વુિં 
જોઈએ. આ બેિ 24 કલાકની અંદર 
કબજે કરત્વા જોઈએ અને માશહતી 
ડિઝાસ્ટર મેનેજમે્્ટ શત્વભાગના 
િેિબોિ્ડ પર મૂકત્વી જોઈએ. આ 
િેિબોિ્ડને મોબાઈલ એપ પર 
સામા્ય નાગડરકો મા્ટે ઉપલબધ 
કરાત્વત્વુિં જોઈએ. 

ખાનગી હોનસપ્ટલોમાિં કોશત્વિ 
દદીદીઓની સારત્વાર મા્ટેનો ્ટેડરફ 
પ્રકાશિત કરત્વો જોઇએ.

બેડ અને વેનનટિલેટિરના અભાવથી થતાં મોતના ધવરોિમાં મહાપાધલ્કામાં મૌન િરણાં
80 ્ટકા બેડ અિામ્ત રાખવાિી સરકારિી કાગળ પરિી જાહેરા્ત સામે િગરસેવકોિો નવરોધ
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ભારતીય તબીબી સિંિોધન પડરિદ 
(આઈસીએમઆર) દ્ારા ગયા 
અઠત્વાડિયામાિં કોરોનાની તપાસ 
મા્ટે રૂ. 4500ની મયાયુદા કાઢી 
નાખી હતી અને રાજય સરકારને દર 
શનશચિત કરત્વાની છૂ્ટ આપી હતી. 
આઈસીએમઆરના શનદવેિ અનુસાર 
રાજય સરકારે મા્યતાપ્રાપત 
લેબોરે્ટરીઓ સાથે ચચાયુ કરીને દર 
શનશચિત કરત્વાના છે. જોકે સરકારે 
હજુ તેની પર શનણયુય લીધો નથી, 
જેને લીધે ખાનગી લેબમાિં રૂ. 
2000 લેત્વામાિં આત્વી રહ્ા છે તયારે 
મુિંબઈગરા રૂ. 3000-4000 ચૂકત્વી 

રહ્ા છે.્ટેનસ્ટિંગ લેબ મા્ટે સરકાર 
અને મહાપાશલકાએ ્ટે્િર મગાત્વત્વાિં 
જોઈએ એત્વી માગણી તબીબી 
ક્ેત્ના જાણકાર અને શત્વરોધી પક્ના 
નેતાએ કરી છે. આ સપધાયુને લીધે 
તપાસના દર અિધોઅિધ ઓછા 
થિે અને મુિંબઈગરાને રૂ. 2000માિં 
શનદાનનો લાભ મળિે. કણાયુ્ટર 
સરકારે રૂ. 2250 દર અગાઉથી 
શનશચિત કયાયુ છે.હાલમાિં મુિંબઈ 
અને મહાનગર પ્રદેિની ખાનગી 
અને સરકારી હોનસપ્ટલોમાિં રોજ 
આિરે 6000 તપાસ થાય છે. 
મુિંબઈમાિં હમણાિં સુધી 2 લાખથી 
ત્વધુ તપાસ કરત્વામાિં આત્વી છે. ગયા 
અઠત્વાડિયા સુધી આઈસીએમઆરે 

શનશચિત કરેલા પ્રશત તપાસ રૂ. 
4500 લાગુ થતા હતા. જોકે આ દર 
હત્વે લાગુ નહીં રહે, એમ રાજયના 
સશચત્વોને પત્ દ્ારા જણાવયુિં છે. 
દેિમાિં હત્વે તપાસની પૂરતી ક્મતા 
હોઈ સુશત્વધાઓ ઉપલબધ છે, એમ 
આઈસીએમઆરનુિં કહેત્વુિં છે.

આયાત કરેલા ડકટસ પર હત્વે 
ઓછો આધાર રાખત્વામાિં આત્વે 
છે ,કારણ કે દેિાિંતગયુત ઉતપાદન 
હત્વે ભરપૂર છે. એકલા મુિંબઈમાિં 
આઈસીએમઆરે મા્યતા આપેલી 
12થી ત્વધુ લેબ છે. મહાપાશલકાએ 
નમૂના આપતાિં તપાસ રૂ. 2000માિં 
કરત્વાની ઓફર થાઈરોકેર જેત્વી લેબે 
આ પૂત્વવે આપી હતી. અમુક લેબે 

ઓછા દરમાિં તપાસ કરત્વાની તૈયારી 
દિાયુત્વી હોત્વા છતાિં મહાપાશલકા 
તરફથી આ લેબની ભલામણ 
કરત્વામાિં આત્વતી નથી.

હાઈ રરસક કોન્ટેક્ટિી ્તપાસ: 
મુિંબઈમાિં રોજ થતી તપાસની સિંખયા 
હત્વે ઓછી થઈ છે. જોકે હાઈ ડરસક 
કો્્ટેક્ટમાિં આત્વેલા બધાની જ 
તપાસ કરત્વા પર ભાર આપત્વામાિં 
આત્વી રહ્ો છે. આથી તપાસ ત્વધી 
છે. આથી દર ઓછા રહેત્વાનુિં 
આત્વશયક હોત્વાનુિં એક ખાનગી લેબે 
જણાવયુિં હતુિં.

સપધાયુ થા્ચ ્તો દર ઓછા થશે 
: શત્વધાનસભય અશમત સા્ટમે લેબ 
મા્ટે ્ટે્િર મગાત્વત્વાની માગણી 

કરી છે. જો સપધાયુ થિે તો તપાસનો 
દર આપોઆપ રૂ. 2000થી નીચે 
આત્વિે, એત્વુિં તેમનુિં કહેત્વુિં છે.

સરકારિી ઉદાસીિ્તાથી કોરોિા 
્તપાસ મા્ટે હજુ રૂ 4500 ખરયુવા પડે છે
સરકારે માન્ચ્તાપ્ાપ્ત લેબોરે્ટરીઓ સાથે રરાયુ કરીિે દર નિનચિ્ત કરવાિા છે

હવે નપ્સ્સરિપશિિી 
જરૂર િહીં
દરશમયાન મહાપાશલકાએ નજીકમાિં 
સિંપક્કમાિં આત્વેલા લોકોની તપાસ 
કરત્વા મા્ટે િોક્ટરના શપ્રનસક્રપિનની 
િરત કાઢી નાખી છે. આથી લક્ણો 
નહીં હોય તે છતાિં તપાસ કરી 
િકાિે. હમણાિં સુધી લક્ણો ધરાત્વતી 
વયનકતઓની સરકારી અથત્વા 
ખાનગી િોક્ટરના શપ્રનસક્રપિન શત્વના 
તપાસ કરાતી નહોતી.
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સાયન હોનસપ્ટલમાિં (લોકમા્ય 
ડ્ટળક હોનસપ્ટલ) કોરોનાથી 
મૃતયુ પામેલી વયનકતના મૃતદેહને 
દરદીઓના ત્વોિ્ડમાિં મૂકત્વામાિં આત્વે 
છે એત્વી ત્વાતો બહાર આવયા પછી 
હાઈ કો્ટ્ડમાિં અરજી કરત્વામાિં આત્વી 
છે. કો્ટટે તેની નોંધ લેતાિં સરકાર 
અને મહાપાશલકાને આ અંગે જત્વાબ 
નોંધાત્વત્વા મા્ટે આદેિ આપયો છે.ચીફ 
જનસ્ટસ દીપાિંકર દત્ા અને જનસ્ટસ 
એ એ સૈયદની ખિંિપીઠે આ અરજીની 
સુનાત્વણી કરી હતી. શત્વધાનસભય 
આશિિ િેલાર ત્વતી એિ. રાજે્દ્ર પૈ 
અને એિ. અશમત મહેતા દ્ારા આ 
અરજી કરત્વામાિં આત્વી છે. ખિંિપીઠે 

શત્વગતત્વાર સુનાત્વણી મા્ટે હત્વે આ 
અરજી દાખલ કરી લીધી છે. અરજીમાિં 
કરત્વામાિં આત્વેલા આરોપ અને 
દાત્વાઓ, સાયન હોનસપ્ટલની ઘ્ટના 
શત્વિે એફઆઈઆર દાખલ કરાત્વીને 
શનવૃત્ જજ સશહત બે શનષણાત 
િોક્ટર અને બે અશધકારીઓની 
શત્વશિિ સશમશત મારફત તપાસ 
કરત્વાની માગણી કરત્વામાિં આત્વી 
છે.ઉપરાિંત મુિંબઈમાિં કોરોના શસત્વાય 
અ્ય બીમારીઓના દરદીઓ મા્ટે 
હોનસપ્ટલમાિં પૂરતા બેડસ ઉપલબધ 
નહીં હોત્વાનો અને એમબયુલ્સની 
પણ સદિંતર અછત છે, લોકિાઉનની 
અમુક ભાગોમાિં પ્રભાત્વિાળી રીતે 
અમલબજાત્વણી થતી નહીં હોત્વાથી જ 
કે્દ્રીય અનામત પોલીસ દળ તહેનાત 

કરત્વાની જરૂર પિી છે એત્વુિં પણ કો્ટ્ડનુિં 
ધયાન દોરત્વામાિં આવયુિં છે, જેનો પણ 
જત્વાબ નોંધાત્વત્વા મા્ટે કો્ટટે પ્રિાસનને 
જણાવયુિં છે. ્ટૂિંક સમયમાિં જ ફરીથી 
સુનાત્વણી હાથ ધરાિે.દરશમયાન 
કોરોનાના સિંક્રમણને લીધે મુશકેલીમાિં 
આત્વેલી અસિંગડઠત કામદારો અને 
શ્શમકો, ઓ્ટોડરક્ા, ઓલા, ઉબર, 
્ટેકસી ચાલકો, દુકાનદારો અને તેમના 
કમયુચારીઓ, ખેિૂતોને તાતકાશલક 
મદદનુિં પેકેજ આપત્વા રાજય સરકારને 
શનદવેિ આપત્વા પણ દાદ માગત્વામાિં 
આત્વી છે. જોકે આ બાબતની વયાનપત 
બહુ મો્ટી હોત્વાથી તે શત્વિે સત્વતિંત્ 
અરજી કરત્વી એત્વુિં સૂચત્વતાિં ખિંિપીઠે 
અ્ય અરજી કરત્વાની પણ છૂ્ટ  
આપી છે.

સા્ચિમાં દરદીઓિા વોડ્ડમાં 
મૃ્તદેહિો મામલો હાઈ કો્ટ્ડમાં
સરકાર અિે મહાપાનલકાિે જવાબ િોંધાવવા મા્ટે નિદદેશ અપા્ચા
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લોકિાઉનના સમયમાિં મુિંબઈમાિં 
હત્વાના પ્રદૂિણના સતરમાિં 
મો્ટો સુધારો જણાયો છે. મુિંબઈ 
મહાપાશલકા યિંત્ણા પાસે ઉપલબધ 
નોંધના આધારે જા્યુઆરીથી મે 
મશહના સુધીનો પ્રદૂિણ અહેત્વાલ 
જાહેર કરત્વામાિં આવયો હતો. આ 
અહેત્વાલ અનુસાર મે મશહનામાિં 
માચયુ અને એશપ્રલ કરતા પણ 
પ્રદૂિણના સતરમાિં મો્ટો ઘ્ટાિો 
થયો છે. પયાયુત્વરણનુિં રક્ણ કરત્વા 
ઉદ્ોગજગતે પયાયુત્વરણપૂરક 
બદલાત્વ લાત્વત્વો એત્વી હાકલ આ 
અહેત્વાલમાિં કરત્વામાિં આત્વી છે. 

હત્વાના પ્રદૂિણ મા્ટે કારણભૂત 
પીએમ ૨.૫, પીએમ ૧૦, ઓઝોન, 
કાબયુન મોનોકસાઈિ, નાઈટ્ોજન 
િાયોકસાઈિનુિં સતર મહાપાશલકા 
તરફથી મોજત્વામાિં આવયુિં હતુિં. 
ત્વાયુ ત્વૈશત્વધય સત્વવેક્ણ અને સિંિોધન 

પ્રયોગિાળાના માધયમથી તેમ જ 
પ્રદૂિણ ગણતરી પ્રણાલી સફર-
મુિંબઈના માધયમથી આ શનરીક્ણો 
નોંધત્વામાિં આવયા છે. ત્વાયુ સત્વવેક્ણ 
પ્રયોગિાળાના અખતયાર હેઠળ 
ત્ણ ઠેકાણે ત્વાયુ સત્વવેક્ણ કે્દ્ર છે. 
ચાર ત્વાહન આધાડરત (મોબાઈલ 
ત્વેન) સત્વવેક્ણ કે્દ્ર છે. તેમ જ 
સફરના ૯ સત્વયિંસિંચાશલત હત્વાની 
ગુણત્વત્ાની ગણતરી કરતા કે્દ્રો 
મુિંબઈમાિં છે. એમાિં ચેંબુર કે્દ્ર પર 
પ્રદૂિણના સતરની નોંધણી એશપ્રલ 
અને મે મશહનામાિં થયુિં નથી. 
જોકે જા્યુઆરી અને ફેબ્ુઆરીમાિં 

બીકેસી, અંધેરી, મલાિ ખાતે 
પીએમ ૧૦ની સતર ત્વધારે હતુિં. 
બીકેસીમાિં જા્યુઆરીમાિં એ ૨૦૫ 
હતુિં. મે મશહનામાિં બધા જ ઠેકાણે 
આ શનદવેિાિંક ૫૦થી ઓછો નોંધાયો 
છે. બોરીત્વલીમાિં મે મશહનામાિં 
સરેરાિ શનદવેિાિંક ૬૮ છે. પીએમ 
૨.૫ની ગુણત્વત્ા શનદવેિાિંક 
એશપ્રલ મશહનાની સરખામણીએ 
મે મશહનામાિં ત્વધુ નીચે આવયાનુિં 
જણાયુિં છે. આ શનદવેિાિંક ભાિંિુપ 
અને કોલાબા છોિીને અ્ય 
ઠેકાણે જા્યુઆરીમાિં ૫૦થી ઉપર 
હતો. મે મશહનામાિં આ શનદવેિાિંક 

મલાિ છોિીને અ્ય ઠેકાણે ૨૫થી 
નીચે છે. મલાિમાિં આ શનદવેિાિંક 
૩૬ છે. કાબયુન મોનોકસાઈિનુિં 
પ્રમાણ મલાિ અને ત્વરલી ખાતે મે 
મશહનામાિં ત્વધયાનુિં જણાયુિં છે. આ 
પ્રમાણ દૈશનક શનદવેિાિંક કરતા પણ 
ત્વધુ હોત્વાનુિં સપષ્ટ થયુિં છે. અ્ય 
ઠેકાણે આ પ્રમાણ સરખામણીએ 
દૈશનક શનદવેિાિંક કરતા ઓછુિં છે. 
નાઈટ્ોજન િાયોકસાઈિનુિં પ્રમાણ 
લોકિાઉનના સમયમાિં ઓછુિં થયુિં 
છે. મઝગાત્વમાિં આ ફરક નોંધનીય 
છે. મઝગાત્વમાિં જા્યુઆરીમાિં ૬૯ 
અને ફેબ્ુઆરીમાિં ૭૫ નોંધત્વામાિં 
આવયુિં હતુિં. મે મશહનામાિં ૧૧ 
નોંધત્વામાિં આવયુિં છે. જા્યુઆરીમાિં 
તમામ કે્દ્રોમાિં પ્રદૂિણનો ગુણત્વત્ા 
શનદવેિાિંક ખરાબ અથત્વા અશત 
ખરાબ હતો. જોકે આ સતર ૨૩ 
માચયુથી ૩૧ મે સુધીના સમયમાિં 
સિંતોિકારક હોત્વાનુિં મહાપાશલકાએ 
સપષ્ટ કયુાં છે. 

મારયુ - એનપ્લ કર્તાં પણ મે મનહિામાં 
મુંબઈિા પ્દૂષણમાં મો્ટો ઘ્ટાડો

લોકડાઉિિે લીધે અશક્ચ વા્ત વાસ્તનવક્તામાં પલ્ટાઈ
પ્ચાયુવરણપૂરક બદલાવિી જરૂર
મહાપાશલકાએ નોંધેલા શનરીક્મમાિં છેલલા દસ ત્વિયુમાિં િહેરોમાિં ત્વધેલા 
ઉદ્ોગધિંધા, બાિંધકામ, પડરત્વહનને કારણે પ્રદૂિણનુિં સતર ખૂબ ત્વધયાનુિં 
નોંધાયુિં છે. એના પર યોગય શનયિંત્ણ રાખત્વામાિં આત્વે તો પ્રદૂિણનુિં સતર 
શનયિંશત્ત રહેત્વામાિં મદદ થિે. એના મા્ટે ઉદ્ોગ જગતે પયાયુત્વરણ જાળત્વત્વા 
પયાયુત્વરણપૂરક બદલાત્વ કરે એત્વી અપેક્ા વયકત કરત્વામાિં આત્વે છે.

*This content is licensed for personal use only, not for any commercial use.
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