स्टार रेटिंग कार्यक्रम
प्रदू षणमुक्त महाराष्ट्रासाठी जनतेची प्रतिबद्धता

लोक सहभागासाठी अधिक पुढाकार
चंद्रपूर, कोल्हापूर, मुंबई, नाशिक,
नागपूर व पुणे या शहरांत जनसंपर्क
व जागरूकता मुहिमा सुरु

कार्यक्रमाच्या व्याप्तीत वाढ
उद्योगांच्या संख्येत ७९ वरून १८१
पर्यंत वाढ

अनेक भागधारकांकढनं चांगला
प्रतिसाद
मिडिया, नीती रचनाकार व नागरी
समाजाकढनं सकारात्मक प्रतिसाद

जागरूक जनसंपर्क मुहीम
mpcb.info या वेबसाईटला अधिक
कार्यक्षम व सहज वापराकरिता सोपे
बनविण्याचे काम सुरु जेणेकरून अधिक
लोकं या मुहीमेत सहभागी होऊन वायु
प्रदू षणावर मात करायास मदतगार
ठरतील!

महाराष्ट्र ‘स्टार रेटिंग’ उपक्रम
महाराष्ट्रात वायु प्रदू षण हा नवीन मुद्दा नाही. औद्योगिक प्रदू षणामुळे राज्यातील जनतेला
अनेक शारीरिक समस्या व रोगांना दररोज तोंड द्यावं लागतं. चंद्रपूर, डोंबिवली व नवी
मुंबई सारखी ठिकाणं महाराष्ट्रातील सर्वात प्रदू षित शहरे म्हणून ओळखली जातात.
तरीही जर भारत देशात अंतराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरण मापदंड वापरलीत तर अशा
शहरांमध्ये राहणाऱ्या जनतेचे वयोमान तब्बल ३.५ वर्षांनी वाढेल असा अंदाज काही
पर्यावरणवादी व संशोधकनी लावला आहे. शिवाय या ठिकाणांच्या हवेतील गुणवत्तेत
सुद्धा फार सुधार पाहायला मिळे ल.
महाराष्ट्र प्रदू षण नियामक मंडळाने या गंभीर समस्येच्या मुळाला तोंड द्यायचे ठरवत
‘स्टार रेटिंग’ कार्यक्रमाला जून २०१७ साली सुरुवात केली. अत्त्याधुनिक तंत्रद्यानाचा
वापर करीत लोकांमध्ये या विषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या हेतूने www.mpcb.
info या आपल्या वेबसाईटवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील उद्योग व त्या पासून निर्माण
होणाऱ्या प्रदू षणाची आकडेवारी सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले आहे.
या वेबसाईटवर असलेल्या राज्याच्या नकाशावर आपल्या राहत्या परिसरातील उद्योग
किंवा कंपन्या नेमके किती वायु प्रदू षण पसरवतात या संबंधित आकडेवारी आपल्याला
सहजपणे पाहायला मिळे ल. यामधील जे उद्योग कमी प्रदू षण करतात त्यांना ५ स्टार व
सर्वात जास्त वायु प्रदू षण करणाऱ्या उद्योगांना १ स्टार असे रेटिंग दिले जाते. सर्व उद्योग
चाचणीनंतर १ ते ५ या पातळीवर रेट केले जातात. सामान्य माणसाला यामुळे आपल्या
जिल्ह्यात किंवा शहरात वायु प्रदू षण किती आहे व नेमके कुठले उद्योग किंवा कंपन्या
सर्वात जास्त किंवा कमी वायु प्रदू षण पसरवतात हे समझ्ण्यास सोपे जाते.

आत्ता लॉग ऑन करा व
आपल्या परिसरातील उद्योग व
कंपन्यानबाबतचे ‘स्टार रेटिंग’
पहा www.mpcb.info
- वायु प्रदू षणाविरोधी लढ्यात
तुमचं हत्यार

अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या
स्थानीय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या
कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा येथे संपर्क
साधा:
महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळ
३रा व ४था मजला, कल्पतरू पोईंट,
सिने प्लानेटच्या समोर, सायन सरकल,
मुंबई ४०००२२
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वायु प्रदूषणाबाबत जागरूकता वाढवण्यात सहभागी
व्हा ….
आमच्या ट्विटर व फेसबुक पेज वर जाऊन वायु प्रदू षणाबाबत अधिक माहिती जाणून घ्या
व आपल्या मित्र – मैत्रिणींना जागरूक व सतर्क करा..
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