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瀃瀀ૂ
ષણના કારણેલકવાના 瀀ુ
મલા怀ુ
ં瀃માણ 40 ટકા થ쀀ુ
ં
70 ટકા 瀃瀀ૂ
ષણ વાહનોનેઆભાર堹깘
ુક
瀃瀀ૂ
ષણની માઠ堹깘 અસરો પર 瀃કાશ પાડતા ડૉ.瀀પ
શ શાહ ક ં
ૂે
ુક,'અમદાવાદ
વાહનોના કારણેથતા 瀃瀀ૂ
ષણ 塆끟વશેવાત કરતા ડૉ.瀀પ
શ શાહ ક ં
ૂે
શહરમાં70 ટકા 瀃瀀ૂ
ષણ વાહનોનેઆભાર堹깘 છે
. વાહનોમાં
થી 塆끟નકળતો કાબન
મોનોꀀસાઈડ દયરોગના 瀀ુ
મલા માટ 瀃뀀ય ર堹깘તેજવાબદાર છે
.'
塆끟સટ堹깘માં
પાટ堹깘退ુ
લર怀ુ
ં瀃માણ વꀀ쀀ુ
ં
ડૉ.瀀પ
શ શાહના જણા退યા અ怀ુ
સાર અમદાવાદમાંઅ塆끟તજોખમી એવા પાટ堹깘退ુ
લર
ૂે
મે
ટર怀ુ
ં瀃માણ 2.5થી 10મીલી માઈ瀂ોન 뀀ુ
ધી હવામાંજોવા મળેછે
. વળ堹깘
અમદાવાદના 瀀ગ
ꀀટસાઈડ怀ુ
ં瀃માણ 51 ટકા 退ટ退ુ退વા મળેછે
.
ૂભ જળમાંપે
પે
ꀀટસાઈડવા㮺ંપાણી 塆끟પવાના કારણેકꀀસર અનેવં
ધ뀀વ 退વી સમꀀયાઓ આકાર
塆끟સટ堹깘 鋼રપોટર @ahm_cb

લેછે
.

સતતવાહનોના અવર-જવરથી ધબકતા અમદાવાદમાં瀃瀀ૂ
ષણ怀ુ
ં瀃માણ એટ退ુવꀀયં
◌ુછેક હવેમાણસોના દયને
ધબકારા લે
વા 倀ુ
退કલ બꀀયા છે
. 瀃瀀ૂ
ષણની સીધી ક આડકતર堹깘 અસરો સીધી શહર堹깘જનોના ꀀવાꀀ退ય પર થઈ રહ堹깘 છે
.
退 બાબતનેકꀀ瀃માંરાખી શહરની એસસી હૉ잒ꀀપટલ ારા '瀃瀀ૂ
ષણની ꀀવાꀀ退ય પર થતી આડ-અસરો' 塆끟વષય પર
પ鋼રસં
વાદ怀ુ
ંઆયોજન કરવામાંઆ退쀀ુ
ંહતં
◌ુ
. 退માં દયરોગના અનેકꀀસરના 塆끟નꀀણાં
ત ડૉકટરો ારા 瀃瀀ૂ
ષણની માનવ
શર堹깘ર પર થતી અસરો પર ચચા કર堹깘 હતી.
ુક,'瀃瀀ૂ
ડૉ. 瀀પ
શ.ડ堹깘 શાહ ારા 瀃瀀ૂ
ષણની દય પર થતી આડ-અસરો પર સં
વાદ કયƘ હતો. 退મા તે
મણેક ં
ષણની
ૂે
સીધી અસર દય અનેફફસા પર થાય છે
. 瀃瀀ૂ
ષણના કારણેહાટએટક અને દયના ધબકારા વધવાની ક ઘટવાની
તકલીફ પડ છે
.ફફસાને瀃瀀ૂ
ષણના કારણેએલ , અꀀથમાં
, કꀀસર 退વા ગં
ભીર 瀃કારના રોગો થઈ શક છે
. છે
退લા
કટલાક વષƘમાં瀃瀀ૂ
ષણના કારણેલકવાનો 瀀ુ
મલા怀ુ
ં瀃માણ 40 ટકા થ쀀ુછે
.' Śયાર ડૉ. હં
સલ ભચે
ચ ારા 'માન塆끟સક
瀃瀀ૂ
ષણ' 塆끟વષય પર ઓ鋼ડયꀀસ સાથેટૉક કયƘ હતો.ડૉ.કૌꀀ瀀ુ
ભ પટલે'瀃瀀ૂ
ષણ લાવેકꀀસર怀ુ
ં瀀ૂ
ષણ', ડૉ.પા塆끟થવ મહતાએ
'ચ瀀ુ
રજન કર વા쀀ુરા સને退હાત' અનેડૉ. ઉમન 老ુ
વે'瀃瀀ૂ
ષણની મગજ પર આડઅસરો' પર વાત કર堹깘 હતી.
એએમએ ખાતેએસસી હૉ잒ꀀપટલ ારા '瀃瀀ૂ
ષણની ꀀવાꀀ退ય પર થતી આડ-અસરો' પર ડૉ. 瀀પ
શ.ડ堹깘 શાહના
ૂે
પ鋼રસં
વાદ怀ુ
ંઆયોજન કરવામાંઆ退쀀ુ
ંહ瀀ુ
ં
.
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