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സജീവ നിയന്ത്രണും: ദ്്യാതസ്ടില് തലനെ വയായുമലടി
നീകരണ ഉദത് വമനലത് ദ്നരടിട്ത് കുെയ്ക്കുനെ നടിയ�ന്ണ 
സകുംവടിധയാനങ്ങൾ. (ഉദയാ. വയാഹനങ്ങളുലെ പുകക്ഴലുകളടില് 
സൂകത്മ കണടികകലള അരടിലചെടുക്യാനുള്ള പയാർട്ടിക്ദ്ലറ്ത് 
ഫടില്ട്റുകൾ).
കയാർപൂള് ക്ലബ്ബ്: ദ്്യാപത്-ഓഫത്/പടിക്ത്-അപത് സമയത്ത് 
കയാറുകളുലെ എണ്കും കുെയ്ക്കുനെതടിനത് സത്കൂൾ അധടികൃതർക്ത് 
നടിർവഹടിക്യാവുനെ ഒരു പ്രവർത്നകും.
കയാർബണ് ഡൈ ഓഡസൈൈബ്: മനുഷ്കയാരണത്യാല് 
ഉണ്യാകുനെ കയാർ�ണ് ഡ് ഓഡസൈ്ടിലറെ പ്രധയാന 
ദ്്യാതസ്ടിലന സൃഷ്ടിക്നെതത് ദ്ഫയാസടില് ഫയുവലടിലറെ 
ഉപദ്യയാേമയാലണങ്ടിലുകും, ശവൈസനപ്രക്ടിയയുലെ ഭയാേമയായടി 
മനുഷ്രുകും നടിശവൈസടിക്നെതത് അതുതലനെയയാണത്, അെച്ചുമൂ
െടിയ പരടിതസ്ടിതടിയടില് ആവശ്മയായ തക്തയായ ലവറെടി
ദ്ലഷലറെ അളവത് നടിർണ്യടിക്നെതടിനത് ഇതത് അളദ്ക്ണ്ടി 
വരുകും. കയാർ�ണ് ഡ് ഓഡസൈ്ടിലറെ അളവത് വളലര 
കൂടുതലയാലണങ്ടില് അതത് ദ്വണ്ത്ര ലവറെടിദ്ലഷൻ അഥവയാ 
വയായുസഞ്യാരകും ഇലലെനെത് സൂചടിപ്ടിക്ന്നു. അതത് ധയാരണയാശ
ക്ടിലയ പ്രതടികൂലമയായടി �യാധടിക്കും, ഏകയാഗ്രത പുലർത്യാനു
ള്ള കഴടിവത് കുെയുകും.
പൗര ശയാസ്തും: ലപയാതുജനങ്ങൾ നെത്തുനെ ശയാസ്ത്രേദ്വഷ
ണകും. വയായുമലടിനീകരണലത്ക്െടിച്ചുള്ള ലപയാതുജനത്ടിലറെ 
അവദ്�യാധലത് ലമചെലപ്ടുത്യാൻ ഉൾലക്യാള്ളടിക്ല് 
അഥവയാ സജീവ പങ്യാളടിത്കും (ഉദയാ. േദ്വഷണകും ആസൂത്രണകും 
ലചയ്യുനെതടിലല സയാമൂഹ് പങ്യാളടിത്കും), ഒലത്യാരുമടിച്ചുള്ള 
സഹകരണകും  (ഉദയാ. സത്കൂളടിനുകും, സമുദയായത്ടിനുകും, േദ്വഷക
ർക്മടിെയടില്), പരസ്പര വടിനടിമയകും (ഉദയാ. സത്കൂൾ നെത്ടിയ 
േദ്വഷണത്ടിലറെ ഫലങ്ങൾ അഭടിപ്രയായങ്ങൾ അെടിയയാനയാ
യടി സമുദയായയാകുംേങ്ങൾക്ത് ഡകമയാെല്) എനെീ ഘെകങ്ങൾ 
ഉണ്യായടിരടിക്ണകും. 
പരുക്ന് കണികകള്: 2.5 മുതല് 10 ഡമദ്ക്യാമീറ്ർ വലര 
വ്യാസമുള്ള കണടികകൾ; PM2.5-10 എന്നുകും അെടിയലപ്ടുന്നു. 
അന്രീകവയായുവടിലുള്ള പരുക്ൻ കണടികകൾ പ്രധയാന
മയായുകും ദ്െയാ്ടില്നടിന്നുകും പെന്നുയരുനെ ലപയാെടിപെലങ്ങളടില് 
നടിന്നുള്ളവയയാണത്, അവ പുകക്ഴലുകളടിലൂലെ ഉദത് വമടിക്നെ 
ദ്്യാതസ്സുകളടില് നടിന്നുള്ളവയലെ.
സഹ-നിർമയാണും: പലങ്ടുക്നെവലരലെയാകും (േദ്വഷകരുകും, 
സത്കൂളുകളുകും, കുട്ടികളുകും) തുല്പങ്യാളടിത്കും വഹടിക്നെതുകും 
സവൈതന്ത്രമയായടി സഹകരടിക്യാവുനെതുമയായ ഒരു രൂപകല്പ്
നയാ പ്രക്ടിയ.
സമുദയായും: മയാതയാപടിതയാക്ൾ, കുട്ടികൾ, പ്രദ്ദശവയാസടികൾ 
ഉൾലപ്ലെയുള്ള ലപയാതുജനകും.
ചിതറിപ്യാകല്: വയായു മലടിനീകരണകും ദ്്യാതസ്ടില് തലനെ 
വീര്കും കുെഞ്ത് ചടിതെടി നീങ്ങുനെ അവസ്.
സൂകബ്മ കണികകള്: 2.5 ഡമദ്ക്യാമീറ്െടില് കുെഞ് 
വ്യാസമുള്ള കണടികകൾ ; PM2.5 എന്നുകും അെടിയലപ്ടുന്നു. 
സൂകത്മ കണടികകൾ അദ്ങ്ങയറ്കും ദ്ദയാഷകും ലചയ്യുനെ മലടിനീ
കരണ ഘെകങ്ങളടിലലയാനെയാണത്, തീലര ലചെടിയ അളവടിലുള്ള 

ഇത്രകും കണടികകൾ ശവൈസനവ്യൂഹത്ടിലറെ ആഴങ്ങളടിദ്ലക്ത് 
എത്ടിദ്ചെരുകും, അതുവഴടി ഹൃദയത്ടിലുകും ശവൈയാസദ്കയാശങ്ങളടിലുകും 
ദ്രയാേകയാരണമയാകുകും. അവ പ്രധയാനമയായുകും തീ എരടിയുനെടിെ
ത്തുനടിന്നുകും രൂപകുംലകയാണ്ത് പടിനെീെത് വയാഹനങ്ങളുലെ പുകക്ഴലു
കളടിലൂലെ പുെദ്ത്ക്ത് വമടിക്നെവയയാണത്. 
അകത്തെ വയായുവിത്റെ നിലവയാരും: അെഞ് ലകട്ടിെങ്ങളുദ്െ
യുകും നടിർമടിതടികളുദ്െയുകും അകത്തുള്ള വയായുവടിലറെ നടിലവയാരകും, 
അതയായതത് സത്കൂളുകൾ ദ്പയാലുള്ള ലകട്ടിെങ്ങൾ, ഇതത് 
ലകട്ടിെത്ടിനകത്തുള്ളവരുലെ ആദ്രയാേ്ലത്യുകും, സുഖസൗ
കര്ലത്യുകും, ദ്കമലത്യുകും സവൈയാധീനടിക്കും. വയായുവടിലറെ 
നടിലവയാരകും ദ്മയാശമയായടിരടിക്ദ്്യാൾ അതടില് ഡനട്രജൻ 
ഡ് ഓഡസൈ്ത്, ദ്ഫയാർമയാല്്ടിഡഹ ത്്, അസ്ടിരമയായ 
ഡജവ മടിശ്ടിതകും ദ്പയാലുള്ളവയുലെ ഹയാനടികരമയായ കണടിക
കളുകും ഉണ്യാദ്യക്യാകും, എയർ ഫടില്ദ്ട്രഷൻ, ലവറെടിദ്ലഷൻ 
എനെടിവലയക്െടിചെത് യൂ.ദ്ക.യുകും മറ്റു അന്യാരയാഷ്ട്ര സകുംഘെനക
ളുകും മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുണ്ത്.
ശിശുവയാഹനതെില് സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്: ഒറ്/ഇരട് 
3 അലലെങ്ടില് 4 ചക്ങ്ങളുള്ള ശടിശുവയാഹനങ്ങൾ, ഉന്തുവ
ണ്ടികൾ, �ഗ്ഗടികൾ, സത്ദ്ട്രയാളറുകൾ എനെടിങ്ങലന വ്ത്സ്ത 
ലതയാട്ടില് വണ്ടികളടില് യയാത്ര ലചയ്യുനെ ശടിശുക്ൾ. 
ത്മയിന് പറയാൈബ്: ദ്നലര പ്രദ്വശടിക്യാവുനെതുകും സയാധയാരണേ
തടിയടില് എലെയാവരുകും ഉപദ്യയാേടിക്നെതുമയായ ലപയാതു ദ്െയാ ത്് 
(അതയായതത് അെഞ് വഴടികൾ ഉൾലപ്െയാത്വ). രയാവടിലലയുകും 
ഡവകടിട്കും ലമയടിൻ ദ്െയാഡുകളടില് േതയാേതക്രുക്കൾ 
ഉണ്യാകുക പതടിവയാണത് (ഉദയാ. കുട്ടികലള ലകയാണ്ടുദ്പയായടി 
വടിടുനെ സമയത്തുകും തടിരടിച്ചു ലകയാണ്ടുവരുനെ സമയത്തുകും).
മലിനീകരണ കണികകളുത്െ സയാന്ദ്രത: വയായുവടിലറെ നടിശ്ടിത 
അളവടില് ഉണ്യായടിരടിക്നെ ആലക കണടികകളുലെ എണ്കും, 
ഇതത് സയാധയാരണയയായടി # cm-3 ആയടിട്യാണത് ദ്രഖലപ്ടുത്യാ
റുള്ളതത്.
നിഷബ്് ിയ നിയന്ത്രണും: വയായുമലടിനീകരണവുമയായുള്ള 
സ്ർക്ലത് പദ്രയാകമയായടി കുെയ്ക്കുനെ ഒരു ഇെലപെല്, 
അതയായതത് ദ്െയാഡുകൾക്കും കയാല്നെയയാത്രക്യാർക്കും മദ്ധ്
യുള്ള ഗ്രീൻ �യാരടിയറുകൾ ദ്പയാലുള്ളവ.
മലിനീകരണ പഹയാടബ്പസ്യാടബ്: കയാറുകൾ ദ്പയാലുള്ള നടിശ്ടിത 
ദ്്യാതസ്സുകളടില് നടിന്നുള്ള ഉദത് വമനകും വരുനെ സ്ലങ്ങൾ, 
ഇത്രകും സ്ലങ്ങൾ പ്രദ്ദശവയാസടികളുലെ ആദ്രയാേ്നടില 
അപകെലപ്െയാനുള്ള സയാധ്ത വർദടിപ്ടിക്കും. ലപയാതുലവ 
ട്രയാഫടികത് കവലകളുകും �സത് ദ്സ്റയാപ്പുകളുകും ഒലക്യയാണത് മലടിനീ
കരണ ദ്ഹയാട്ത്ദ്സ്പയാട്കളടില് ഉൾലപ്ടുനെതത്.
ത്ചറിയ കുടികള്: ഡകക്ഞ്ഞുങ്ങൾ, ശടിശുക്ൾ, പടിചെവച്ചു
നെക്നെ ലകയാച്ചുകുട്ടികൾ. വയായുമലടിനീകരണ സ്ർക്
ലത് സകും�ന്ടിചെടിെദ്ത്യാളകും, ലകയാച്ചുകുട്ടികളയാണത് ഏലെ 
ദ്ലയാലമയായ വടിഭയാേകും, എലന്നെയാല് മുതടിർനെവലരയുകും മറ്റു 
കുട്ടികലളയുകും അദ്പകടിചെത് അവരുലെ ശവൈയാദ്സയാച്വൈയാസത്ടിലറെ 
ദ്വേത കൂടുതലുകും, അവരുലെ ശവൈസനകും നെക്നെതത് ഭൂനടിരപ്ടി
ല് നടിന്നുകും ഏലെ ഉയരത്ടിലലെയാത്ടിെത്തുമയാണത്.

നിർപ്ദേശിക്ത്്ടുന്ന ദൃഷ്യാന്ും : Kumar, P., Omidvarborna, H., Barwise, Y., Tiwari, A., 2020. Mitigating Exposure  
to Traffic Pollution In and Around Schools: Guidance for Children, Schools and Local Communities. pp. 24,  
https://doi.org/10.5281/zenodo.3754131
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മലിനവയായുവുമയായുള്ള സമ്പർക്തെിലൂത്െ കുടികളില് ജയാഗ്രതയുും ഏകയാഗ്രതയുും കുറയുന്നതിപനയാത്െയാ്ും, പ്യാഡകൈ
റ്ിസബ്, ശ്യാസപകയാശവളർച്ചയുത്െ മുരെി ബ്് എന്നിവയുും, ആസബ്്മ1, ശ്യാസപകയാശ പരയാഗങ്ങള്2 ഉള്ത്്ത്െയുള്ള ദീർഘ
കയാല നിലകള് ഉണ്യാകയാനുള്ള അപകെസയാധ്ത വർദിക്കുകയുും ത്ചയ്ും.2

മലടിനവയായുവുമയായുള്ള സ്ർക്കും 
മുതടിർനെവലരക്യാൾ ശവൈയാസദ്കയാശങ്ങളുലെ 
വളർചെ പൂർണ്മയാകയാത് അവസ്യടിലുള്ള, 
ശവൈസനകും ഭൂനടിരപ്ടില് നടിന്നുകും കുെഞ് 
ഉയരത്ടില് ശവൈയാദ്സയാച്വൈയാസകും ലചയ്യുനെ, 
കൂടുതലയായടി കയായടികപ്രവർത്നങ്ങളടില് 
ഏർലപ്ടുനെ കുട്ടികലളയയാണത് 
എളുപ്ത്ടില് �യാധടിക്ക.3 
എനെടിരുനെയാലുകും, പ്രദ്വശനകമതയ്ക്കു 
ദ്വണ്ടി, പല വടിദ്യാലയങ്ങളുകും ലമയടിൻ 
ദ്െയാഡുകളുലെ പരടിസരത്തു തലനെ 
സ്ടിതടിലചയ്യുനെതടിനയാല്, വയാഹനങ്ങളടില് 
നടിന്നു വമടിക്നെ വയായു എളുപ്ത്ടില് 
ക്യാസത് മുെടികൾ ഉൾലപ്ലെ വടിദ്യാലയ 
പരടിസരദ്ത്ക്ത് അരടിച്ചുകയറുന്നു. 
യു.ലക.യടില്, രണ്യായടിരത്ടിലധടികകും 
വടിദ്യാലയങ്ങളുകും നഴത്സെടികളുകും, 
ഉയർനെദ്തയാതടില് വയായുമലടിനീകരണമുള്ള4 
ദ്െയാഡുകളുലെ സമീപത്യാണത് 
സ്ടിതടി ലചയ്യുനെതത്. ഇതടില്, രണ്ര 
ഡമദ്ക്യാമീറ്െടില് തയാലഴ വ്യാസമുള്ള, 
വടിഷലടിപ്തമയായ കണടികയാപദയാർത്ഥങ്ങളുകും 
(PM2.5) ഉൾലപ്ടുകും. മറ്റു യൂദ്െയാപ്ൻ 
രയാജ്ങ്ങലള അദ്പകടിചെത് യുലകയടില് 
കുട്ടികളടിലല ആസത് തത് മയുലെ വ്യാപനകും 
കൂടുതലയാണത്.4

കുട്ടികലള രയാവടിലല സത്കൂളടില് 
എത്ടിക്യാനുകും, ഡവകീട്ത് തടിരടിചെത് 
ലകയാണ്ടുവരയാനുകും ദ്വണ്ടി കയാറുകൾ 
ഉപദ്യയാേടിക്നെതത്, സത്കൂൾ പരടിസരങ്ങലള 
തീവ്ര മലടിനീകരണ ദ്ഹയാട്ത്ദ്സ്പയാട്കൾ 
ആക്ടി മയാറ്റുന്നു. ഇകുംഗ്ലണ്ടില്, 
സത്കൂളടിദ്ലക്ള്ള യയാത്രയ്കയായടി കയാറുകൾ 
ഉപദ്യയാേടിക്നെ ദ്തയാതത് കഴടിഞ് 
രണ്ടു ദശകങ്ങളടില് ഇരട്ടിയയായടിട്ണ്ത്,. 
പ്രഭയാതങ്ങളടില് തടിരദ്ക്െടിയ 
ദ്െയാഡുകളടില് ഓടുനെ വയാഹനങ്ങളടില് 
നയാലടില് ഒരു ഭയാേകും വയാഹനങ്ങൾ 
കുട്ടികലള സത്കൂളടിലലത്ടിക്യാനയായടി 
നടിരത്ടിലടിെങ്ങുനെവയയാണത്.5 കുട്ടികലള 
ലകയാണ്ടുവരുനെ/ലകയാണ്ടുദ്പയാകുനെ 
മണടിക്കൂറുകളടില് സത്കൂളുകളടിലുകും 
പരടിസരപ്രദ്ദശത്തുകും എൻജടിൻ ഐ ത്് ലടിങ്ങത് 
(നടിർത്ടിയടിട്ടിരടിക്നെ വയാഹനങ്ങളുലെ 
എൻജടിൻ തുെർന്നു പ്രവർത്ടിക്നെതത് ), 
ദ്വേത കൂട്നെതുകും കുെയ്ക്കുനെതുലമലെയാകും 
കുട്ടികൾക്ത് മലടിനവയായുവുമയായുള്ള 
സ്ർക്കും അനയാവശ്മയായടി 
വർദടിപ്ടിക്യാൻ ദ്പയാനെതയാണത്.

വയാഹനങ്ങളടില് നടിന്നുകും വമടിക്നെ വടിഷപ്പുക തടിങ്ങടിനടിെഞ്ടിരടിക്നെ അത്രയുകും കുെഞ് 
ഉയരത്ടിലയാണത് കുട്ടികളുകും ഡകക്ഞ്ഞുങ്ങളുകും ശവൈസടിക്നെലതനെത് മുകളടില് ലകയാടുത്ടി
രടിക്നെ ദ്രഖയാചടിത്രകും വ്ക്മയാക്ന്നു (ശർമ, കുമയാർ3 എനെടിവരടില് നടിന്നുള്ള ഉദ
രണകും). ലചെടിയ കുട്ടികളുലെ ശവൈസന ഉയരകും ഭൂനടിരപ്ടില് നടിനെത് 0.55 മീറ്ർ മുതല് 0.85 
മീറ്ർ വലരയയാണത്. വയാഹനങ്ങളുലെ പുകക്ഴലുകൾ സയാധയാരണയയായടി ദ്െയാ ത്് നടിരപ്ടില് 
നടിന്നുകും 1 മീറ്െടിനുള്ളടില് സ്ടിതടി ലചയ്യുന്നു. ഇതത് കുട്ടികൾക്ത് അന്രീക മലടിനീകരണവു
മയായുള്ള  സ്ർക്ത്ടിനുള്ള സയാധ്ത വർദടിപ്ടിക്ന്നു.

ഒരു സജീവ നടിയന്ത്രണ സകുംവടിധയാനകും (ഉദയാ. ഉെവടിെത്ടില്തലനെ ഉദത് വമനകുംകുെയ്ക്കുക) 
എനെതത് ഏറ്വുകും ഫലപ്രദമയായ പരടിഹയാരമയാലണങ്ടിലുകും, മലടിനീകരണ സയാന്ദ്രത കുെയ്ക്കു
നെതടിനുകും വടിദ്യാലയങ്ങളടിലുകും പരടിസരങ്ങളടിലുകും മലടിനീകരണ സ്ർക്കും ലഘൂകരടിക്നെ
തടിനുകും ലതളടിവുകൾ അെടിസ്യാനമയാക്ടിയുള്ള മറ്റു മയാർേങ്ങളുകും സവൈീകരടിക്യാവുനെതയാണത്. 
എനെടിരുനെയാലുകും, മലടിനീകരണത്ടിനത് കരണമയാകുനെവലരദ്യയാ, �യാധടിക്ലപ്ട്വലര
ദ്യയാ, ദ്കന്ദ്രീകരടിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര സമീപനത്ടിലൂലെ മയാത്രദ്മ അെടിസ്യാനപര
മയായ6 ഒരു വ്ത്യാസകും സകുംഭവടിക്കയുള്ളൂ. സ്ർക്കും ലഘൂകരടിക്യാനുള്ള മയാർേങ്ങൾ 
വടിജയകരമയാക്നെതടിനു, വടിദ്യാർത്ഥടികൾ, വടിദ്യാലയങ്ങൾ, പ്രയാദ്ദശടികസമൂഹകും, എനെീ 
വടിഭയാേങ്ങലള ലക്മടിടുനെ �ഹുമുഖപ്രവർത്നങ്ങൾ ആവശ്മയാണത്.

സങ്ീർണ്മയായ ശയാസ്ത്രലത് ലളടിതമയായ പ്രയാവർത്ടിക മയാർേങ്ങളടിദ്ലക്ത് വടിവർ
ത്നകും ലചയ്യുക എനെതയാണത് ഈ മയാർഗ്ഗദ്രഖയുലെ ലക്കും, അതത് വടിദ്യാലയങ്ങ
ലളയുകും  കുട്ടികലളയുകും  സമൂഹത്ടിലന ഒനെയാലകയുകും ഉൾലപ്ടുത്ടി, തീരുമയാനങ്ങൾ 
എടുക്നെതടിനുകും, വടിദ്യാർത്ഥടികൾ വയായുമലടിനീകരണത്ടിനു വടിദ്ധയമയാകുനെതത് 
കുെയ്ക്കുനെതടിനുകും സഹയായടിക്ന്നു.
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വടിദ്യാലയങ്ങളടിലുകും പരടിസരങ്ങളടിലുമുള്ള വയായു മലടിനീകരണ സ്ർക്കും ലഘൂകരടിക്നെതടിനു അനുദ്യയാജ്മയായ മടികചെ മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ ഈ മയാർേദ്രഖയടില് സകുംഗ്രഹടിക്ന്നു. സമകയാലടിക ശയാസ്ത്രീയ ലതളടിവുകലള അെടിസ്യാനമയാക്ടിയുള്ളതയാണത് ഇതടിലല ശുപയാർശകൾ, 
അതടിനയാല് ലതളടിവുകൾ ക്മയാനുേതമയായടി ലഭടിക്നെതടിനനുസരടിചെത്, അവ, പരടിഷത്കരണത്ടിനത് വടിദ്ധയമയാകയാകും. പ്രധയാന സവൈീകർത്യാക്ളു
ലെ സകുംഘങ്ങൾക്ത് (കുട്ടികൾ, വടിദ്യാലയങ്ങൾ, സമൂഹകും) തുല്മയായ പ്രയാധയാന്കും നല്കടി, സഹവർത്ടിതമയായടി രൂപകല്പന ലചയ്യലപ്ട് പ്രയാ
ദ്യയാേടിക മയാർേനടിർദ്ദേശങ്ങളയാണത് ഈ പ്രമയാണത്ടിലറെ പ്രദ്ത്കത. പ്രസക്മയായ േദ്വഷണങ്ങൾ7-10, അവദ്ലയാകന പഠനങ്ങൾ3,11-13, 
േടില്്ത് ദ്ഫയാർ്ത് ലടിവടികുംേത് ലയാ�ത് (ജടിഎല്എല്)14 അെടിസ്യാനമയാക്ടിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ എനെടിവ, ലപയാതുസമൂഹത്ടിനുകും പ്രയാക്ീഷണർ
മയാർക്കും മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശകും നല്കുനെതടിനയായടി വടിനടിദ്യയാേടിചെടിരടിക്ന്നു; (ഉദയാഹരണത്ടിനത്: ഗ്രീൻ ഇൻഫ്യാസത്ട്രകത്ചർ നെപ്യാക്ലടിലനക്െടി
ച്ചുള്ള മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശകും15, സസ്ജയാലങ്ങലള തടിരലഞ്ടുക്നെതടിനുള്ള ലപയാതു ശുപയാർശകൾ16, നടിരവധടി നയ സകുംകടിപത് തങ്ങൾ17).  നടിലവടി
ലുള്ള പ്രമയാണകും മുൻപുള്ള പ്രമയാണങ്ങൾക്ത് അനു�ന്മയായടി നല്കുന്നു; ഉദയാഹരണത്ടിനത്, വയായുവടിലറെ ഗുണനടിലവയാര സകും�ന്മയായടി 
സത്കൂൾ, ദ്കയാദ്ളജത് ജീവനക്യാർക്ത് നല്ദ്കണ് മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശങ്ങൾ18, പുെകും വയായുവടിലറെ ഗുണനടിലവയാരവുകും, ആദ്രയാേ്വുകും19, ഭയാവടിയടിലല 
ഭൂവടിനടിദ്യയാേ ആസൂത്രണവുകും വടികസന നടിയന്ത്രണവുകും20, ശുദമയായ വയായു ടൂൾകടിറ്റുകൾ21-25, ലകട്ടിെത്ടിനകത്തുള്ള വയായുവടിലറെ ഗുണനടില
വയാരകും26, ആറെടി-ഐ്ത് ലടികുംേത് 27.

ഈ മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശ ദ്രഖയടിലല ഭൂരടിഭയാേകും ശുപയാർശകളുകും മനുഷ്ലറെ ആദ്രയാേ്ലത്28 ഏറ്വുകും ഹയാനടികരമയായടി �യാധടിക്നെ വയായു മലടി
നീകരണ ഘെകങ്ങളയായ, ദ്നർത് കണങ്ങളുലെ ലഘൂകരണലത്ക്െടിചെയാണത് പരയാമർശടിക്നെതത്. എനെടിരുനെയാലുകും, ഡനട്രജൻ ഓഡസൈ
ഡുകൾ ദ്പയാലുള്ള മറ്ത് ദ്ദയാഷകരമയായ മലടിനീകരണങ്ങൾക്കും, ലപയാതുവയായ സദ്ന്ശങ്ങൾ �യാധകമയാകയാവുനെതയാണത്. ഈ മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശ 
ദ്രഖ, ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്-അപ്ത് ദ്പയായടിൻറുകൾ , വടിദ്യാലയങ്ങൾക്ത് ചുറ്റുമുള്ള േതയാേതക്രുക്ത് എനെടിവയടില്  ശ്ദ ദ്കന്ദ്രീകരടിക്ന്നു. 
ലകട്ടിെത്ടിനകലത് (ഉദയാഹരണത്ടിനത്, ക്യാസത് റൂമടിനകലത്) വയായുവടിലറെ ഗുണനടിലവയാരവുകും അനു�ന് ആദ്രയാേ് പ്രത്യാഘയാതങ്ങളുകും 
സകും�ന്ടിചെ വടിശദമയായ വടിവരണങ്ങദ്ളയാ ശുപയാർശകദ്ളയാ ഇതടിലറെ പരടിധടിക്പ്പുെമയാണത്. മൂനെത് വടിഭയാേകും ദ്പ്രകകലര ലക്മയാക്ടിയുള്ള 
(കുട്ടികൾ, വടിദ്യാലയങ്ങൾ, പ്രയാദ്ദശടിക സമൂഹകും) 10 ലപയാതുവയായവയുകും, 10 നടിർദേടിഷ് ശുപയാർശകളുകും ഈ  പ്രമയാണകും വയാഗ്യാനകും ലചയ്യുന്നു. 
നേരങ്ങളടിലല, ചുരുങ്ങടിയ പരടിസരങ്ങളടില് സ്ടിതടി ലചയ്യുനെ ചടില സത്കൂളുകളടില് ഇതടില് പ്രസ്തയാവടിക്നെ ചടില ശുപയാർശകൾ, നെപ്ടിലയാക്
നെതടില് ലവല്ലുവടിളടികൾ ദ്നരടിദ്െണ്ടിവരുലമനെത് ഞങ്ങൾ മനസ്ടിലയാക്ന്നു, പദ്ക കഴടിയുനെത്ര ഇവ നെപ്യാക്നെതത് പ്രദ്യയാജനകരമയായടിരടി
ക്കും. ഇതത് ഒരു വടിദ്യാഭ്യാസ വഴടികയാട്ടി ആയുകും ഉപദ്യയാേപ്രദമയാദ്യക്യാകും, പ്രയായത്ടിനത് അനുദ്യയാജ്മയായ രീതടിയടില്, കുട്ടികളുലെയുകും അവരുലെ 
മയാതയാപടിതയാക്ളുലെയുകും / പരടിചരണക്യാരുലെയുകും അെടിവത് ലമചെലപ്ടുത്തുനെതടിനുകും സത്കൂളുകലള സഹയായടിക്നെതടിനുകും ഉപദ്യയാേടിക്യാകും. 
അതുവഴടി, വയായു മലടിനീകരണത്ടിനത് കയാരണമയാകുനെ പ്രവർത്നങ്ങളടില് നടിനെത് സവൈയകും വടിട്നടില്ക്യാൻ വ്ക്ടികൾക്കും സമൂഹത്ടിനുകും 
ശക്മയായ ദ്പ്രരണ ലഭടിക്കയുകും ലചയ്യുകും.

സമൂഹത്ടിലല വടിവടിധ വടിഭയാേങ്ങളടിലുള്ളവലര ലക്മയാക്ടി ഞങ്ങൾ ഇതടില് പ്രസ്തയാവടിചെടിട്ള്ള മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശങ്ങൾക്ത്, ഏലതങ്ടിലുകും 
പ്രദ്ത്കതരത്ടില് മുൻേണന നല്കുകദ്യയാ അവലയ ക്മലപ്ടുത്തുകദ്യയാ ലചയ്ടിട്ടിലെ. ഓദ്രയാ മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശങ്ങളുകും സകും�ന്ടിചെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്യാക്ദ്്യാൾ ഉണ്യാകയാവുനെ ഫലത്ടിലറെ തയാരതമ് സവൈയാധീനകും സകും�ന്ടിചെ ലതളടിവുകളുലെ അഭയാവമയാണത് ഇതടിനത് 
ഒരു കയാരണകും. തീർചെയയായുകും, പ്രശത് നകും പരടിഹരടിക്നെതടിനത് സമഗ്രമയായ ഒരു സയാമൂഹടിക സമീപനകും ആവശ്മയാണത് (ലപയാതുവയായ ശുപയാർശ 
# 1 കയാണുക). ലപരുമയാറ്ചെട്കും ദ്പയാലുള്ള, സജീവ നടിയന്ത്രണ സകുംവടിധയാനങ്ങൾ (ഉദയാഹരണത്ടിനത്. ആറെടി-ഐ്ത് ലടിങ്ങത് നയങ്ങളുകും വയാഹന 
ഉപദ്യയാേകും കുെയ്ക്കുനെതടിനുള്ള ദ്പ്രയാത്യാഹനങ്ങളുകും) ഏറ്വുകും ഫലപ്രദമയായ മയാർഗ്ഗങ്ങളയാണത്. പ്രതടിദ്രയാധപ്രവർത്നങ്ങളുലെ ആദ് ചുവെയായടിരടി
ക്ണകും ഇതത്.
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ത്പയാതുവയായ  
ശുപയാർശകള്
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മലടിനവയായുവുമയായുള്ള സ്ർക്കും പരടിമടിതലപ്ടുത്തുനെതടിനുള്ള 
നെപെടികളടില് ഉെവടിെത്ടിലല സജീവ/ നടിഷത്ക്ടിയ നടിയന്ത്രണ 
സകുംവടിധയാനങ്ങൾ (ഉദയാ. ഉദത് വമനകും പരടിമടിതലപ്ടുത്തുക), െടിസപത്റ്ർ 
(ഉദയാ. മയാസ്കുകൾ), ഉെവടിെത്ടിനുകും െടിസപത്റ്െടിനുമടിെയടില് (ഉദയാ. ഗ്രീൻ 
�യാരടിയറുകൾഎനെടിവ ഉൾലപ്ടുന്നു). ഉചടിതമയായ ലപരുമയാറ് വ്തടി
യയാനങ്ങൾ, മലടിനീകരണ ദ്ഹയാട്ത് സത് ദ്പയാട്കൾ ഒഴടിവയാക്നെതടിനുള്ള 
റൂട്കളുലെ തടിരലഞ്ടുപ്ത്, ദ്പയാലുള്ള തീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്നെതുകും 
മലടിനീകരണവുമയായുള്ള സ്ർക്കും കുെയ്ക്കുകും.

‘സജീവ’ പരടിഹയാരങ്ങൾ നെപ്ടിലയാക്ടി വടിദ്യാലയങ്ങൾക്ത് ചുറ്റുകും ഒരു 
ശുദവയായു ദ്മഖല സൃഷ്ടിക്നെതടിലൂലെ (വയാഹനങ്ങളുലെ ഉദത് വമനകും നടി
യന്ത്രടിക്നെതടിനുള്ള ആറെടി-ഐ്ത് ലടികുംേത് സമീപനങ്ങൾ, വടിദ്യാലയ 
പ്രദ്വശന കവയാെങ്ങളടില് നടിനെത് ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്-അപ്ത് ദ്പയാ
യടിന്റുകൾ മയാറ്ടിസ്യാപടിക്ല് തുെങ്ങടിയവ) വടിദ്യാലയങ്ങൾക്കത്തുകും 
പരടിസരത്തുകും മലടിനീകരണ ദ്തയാതത് കുെയത് ക്യാൻ കഴടിയുകും.

1. എല്യാവപരയുും ഉള്ത്്ടുതെി ഒരു
മിച്ചബ് പ്രവർതെിക്കുക

2. വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ബ് ചുറ്ും ശുദവയാ
യു പമഖല’ സൃഷ്ിക്കുക

നിരബ് തെിയിടുപമ്പയാളബ്   
എനബ് ജിനബ്   

പ്രവരബ് തെി്ിക്രുതബ്

കൂടിത്ക്യാണ്ടു  
പപയാകലബ് 
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ഗ്രീൻ �യാരടിയറുകൾ ദ്പയാലുള്ള (ഉദയാ. കുറ്ടിലചെെടികൾലകയാണ്ടുള്ള 
ദ്വലടി) ‘നടിഷത്ക്ടിയ’ നടിയന്ത്രണ സകുംവടിധയാനങ്ങൾ സ്കുളടിലറെ 
അങ്ണത്ടിലുകും പരടിസരപ്രദ്ദശങ്ങളടിലല ദ്െയാഡുകളടിലുകും ഏർലപ്
ടുത്തുകവഴടി സത്കൂൾ കുട്ടികൾക്ത് ഡദനകുംദടിനകും ദ്നരടിദ്ട്ക്യാവുനെ 
േതയാേതത്ടില് നടിന്നുള്ള ഉദത് വമനങ്ങളുമയായുണ്യാദ്യക്യാവുനെ 
സ്ർക്കും കുെയ്കയാൻ സഹയായകമയാകുകും. ലചെടികൾ ശ്ദയാപൂർവകും 
തടിരലഞ്ടുക്നെതുകും, സ്ലത്ടിലറെ പയാരടിസ്ടിതടിക നടിലദ്യയുകും 
ഭൗതടിക തലദ്ത്യുകും പരടിേണടിക്നെതുകും തുല്ത പുലർത്യാൻ 
ദ്വണ്ടിയുള്ള ഡകമയാറ്ങ്ങൾ കുെയ്ക്കുകയുകും (ഉദയാ. പൂല്യാെടി ദ്പയാലു
ള്ളവയുലെ ഉദത് വമനകും) ആവയാസ വ്വസ്യുമയായടി �ന്ലപ്ട് 
ദ്സവനങ്ങൾക്ള്ള സയാധ്ത വർദടിപ്ടിക്കയുകും ലചയ്യുകും (ഉദയാ. 
ശബ്ദമലടിനീകരണകും കുെയ്ക്കുനെതത് അലലെങ്ടില് ഡജവഡവവടിധ് 
പടിന്തുണ ദ്പയാലുള്ളവ).

ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്-അപ്ത് ദ്പയായടിറെടിലന അഭടിമുഖീകരടിക്നെ 
വയാതടിലുകൾ / ജയാലകങ്ങൾ തുെക്നെതത് നടിയന്ത്രടിക്നെതത്, 
േതയാേതകും പുെന്ള്ളുനെ മലടിനീകരണ കണങ്ങളുലെ നുഴഞ്ഞുക
യറ്കും കുെയത് ക്ലമങ്ടിലുകും അടുത്തുള്ള ക്യാസത് മുെടികളടില് കയാർ�ണ് 
ഡ് ഓഡസൈ്ടിലറെ അളവത് വർദടിപ്ടിക്കും. മുെടികളടില് മതടിയയായ 
ലമക്യാനടിക്ല് ലവറെടിദ്ലഷനുകും വയായു ശുദീകരണവുകും ഉപദ്യയാ
േടിക്നെതത്, ഒരുപദ്ക സവൈയകും നടിലലകയാള്ളുനെ യൂണടിറ്റുകൾ ഉൾ
ലപ്ലെയുള്ള ദ്ദയാഷകരമയായ കണങ്ങളുലെയുകും കയാർ�ണ് ഡ് 
ഓഡസൈ ത്് ഉൾലപ്ലെയുള്ള മറ്ത് മലടിനീകരണ വസത്തുക്ളുലെയുകും 
അളവത് കുെയ്ക്കുകും.

3. നിഷബ്്ിയ’ നിയന്ത്രണ സുംവി
ധയാനങ്ങള് ഉപപയയാഗിക്കുക

4. ക്ലയാസബ് മുറികളിത്ല വയായുവിത്റെ 
ഗുണനിലവയാരും പരിഗണിക്കുക

കൂടിത്ക്യാണ്ടു  
പപയാകലബ് 
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നടിലവടില്, അന്രീക മലടിനീകരണകും ഏറ്വുകും കൂടുതലുള്ള തടിരദ്ക്
െടിയ ദ്െയാഡുകൾക്ത് സമീപമയാണത് ഭൂരടിഭയാേകും വടിദ്യാലയങ്ങളുകും. മലടിനീ
കരണ സയാന്ദ്രത ദ്െയാ്ടില് നടിന്നുള്ള ദൂരത്ടിനനുസരടിചെത് േണ്മയായടി 
കയടിക്ന്നു. അതടിനയാല്, പുതടിയ സത്കൂൾ ലകട്ടിെങ്ങൾ പ്രധയാന 
ദ്െയാഡുകളടില് നടിനെത് തന്ത്രപരമയായടി അകലത്ടില് സ്ടിതടിലചയ്യണകും, 
എനെയാല്, വടിദ്യാലയ പരടിസരങ്ങലളയുകും പ്രധയാന ദ്െയാഡുകലളയുകും 
�ന്ടിപ്ടിച്ചു, സുരകടിതമയായ നെപ്യാതകളുകും ദ്വണകും. ജനവയാസ 
ദ്മഖലകൾക്ത് സമീപകും നെലനെത്യാവുനെ ദൂരത്യാണത് വടിദ്യാലയങ്ങ
ലളങ്ടില്, വടിദ്യാർത്ഥടികളുകും രകടിതയാക്ളുകും വയാഹനങ്ങൾ ഉപദ്യയാേടി
ക്യാലത നെദ്നെയാ ഡസക്ടിൾ സവയാരടി ലചദ്യ്യാ വടിദ്യാലയങ്ങളടില് 
എത്തുനെ ശീലകും ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്യാകും. അദ്തസമയകും മയാതയാപടിതയാക്
ൾ/ രകകർത്യാക്ൾ സത്കൂൾ സമയത്ത് ഉപദ്യയാേടിദ്ചെക്യാവുനെ 
കയാറുകളടില് നടിന്നുള്ള ഉദവമനവുകും കുെയ്കയാകും.

5. പുതിയ വിദ്യാലയ ത്കടിെങ്ങള് 
ശ്രദയാപൂർവ്ും ആസൂത്രണും ത്ചയ്ക

മയാനസടികവുകും ശയാരീരടികവുമയായ ദ്കമത്ടിനുകും കുട്ടികളടില് 
സവൈയാതന്ത്ര്ദ്�യാധവുകും, സയാമൂഹടികമയായ കഴടിവുകളുകും, ദ്െയാ്ത് 
സുരകയാ ഡനപുണ്ങ്ങളുകും വർദടിക്നെതടിനുകും വയായു മലടിനീകരവുകും 
േതയാേതത്ടിന ലെ നടിരക്കും കുെയ്ക്കുനെതടിനുകും വടിദ്യാലയങ്ങളടിദ്ലക്ത് 
കുട്ടികൾ ദ്പയാകയാനുകും വരയാനുമയായടി നെക്നെതത് ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്
ണകും. പതടിവയായടി സത്കൂളടിദ്ലക്ത് ദ്പയാകയാനുകും വരയാനുമയായടി നെക്നെതത് 
കുട്ടികളുലെ സയാമൂഹടിക ദ്�യാധലത്യുകും പ്രയാദ്ദശടികയാവദ്�യാധലത്
യുകും ശക്ടിലപ്ടുത്തുകും.

6. വിദ്യാലയങ്ങളിപലക്കുള്ള നെതെും 
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ദ്്യാപ്ത് ഓഫത് സമയലത് (07:00-09:00)അദ്പകടിച്ചു പടികത് 
അപ്ത് സമയത്യാണത് (15:00-17:00) അന്രീകത്ടിലല ദ്നർത് 
മലടിനീകരണ കണങ്ങളുലെ സയാന്ദ്രത കൂടുതലയായടി കയാണലപ്ടുനെതത്. 
ഉചെതടിരടിഞ്ഞുള്ള പടിക്ത്-അപത് സമയവുമയായടി തയാരതമ്കും ലചയ്യുദ്്യാൾ 
േതയാേതനടിരക്ത് കൂടുതലയായടിരടിക്കും, വടിഷവയായു ചടിതെടിദ്പ്യാകയാനു
ള്ള അനുകൂല സയാഹചര്വുകും കുെവയായടിരടിക്കും. എനെടിരുനെയാലുകും 
രയാവടിലലയുകും ഡവകടിട്കും തടിരദ്ക്െടിയ സമയങ്ങളടിലുകും അനയാവശ്മയായ 
യയാത്ര ഒഴടിവയാക്നെതത് േതയാേതത്ടിരക്കും, േതയാേതക്രുക്കും യയാ
ത്രയാസമയവുകും കുെയ്ക്കുനെദ്തയാലെയാപ്കും സത്കൂൾസമയത്ത് കുട്ടികൾക്കും 
അവരുലെ മയാതയാപടിതയാക്ൾക്കും/രകകർത്യാക്ൾക്കും മലനീക
രണ സ്ർക്കും കുെയ്ക്കുനെതു ദ്പയാലുള്ള ഗുണകരമയായ  
ഫലകും നല്കുകും.  

ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് സമയദ്ത്ക്യാൾ കുെഞ് േതയാേതവുകും  മടികചെ 
അന്രീക അവസ്യുകും ഉലണ്ങ്ടിലുകും, ഉചെയ്കത്ദ്ശഷകും ദ്െയാ്ടിലറെ 
ഉപരടിതലകും വരണ്ടുണങ്ങടിയടിരടിക്നെതടിനയാല് വലടിയ  മലടിനീ
കരണ  കണങ്ങളുലെ സയാന്ദ്രത ഉയർദ്നെക്യാകും, േതയാേതകും 
കയാരണകും ദ്െയാ്ടിലല ലപയാെടിപെലങ്ങൾ വീണ്ടുകും ലപയാന്തുവയാൻ ഇതത് 
കയാരണമയാകുകും. രയാത്രടിയടിലല മഞ്ഞുവീഴ്ച സയാധയാരണേതടിയടില് 
ദ്െയാ്രടികടിലല ലപയാെടിപെലങ്ങൾ ഉയരയാലത തടുക്നെതുകും, 
ദ്വനല്ക്യാലത്ത് പകല് സമയങ്ങളടില് ദ്െയാ്ടിൻലെ ഉപരടിതല
ങ്ങലള നനയ്ക്കുനെതുകും ദ്െയാ്ടിലല ലപയാെടിപെലങ്ങൾ ലപയാന്യാനുള്ള 
സയാധ്ത ഫലപ്രദമയായടി കുെയ്ക്കുകും.

7. അനയാവശ്മയായ വയാഹന 
ഉപപയയാഗും ഒഴിവയാക്കുക

8. പറയാൈബ് ഉപരിതല ത്പയാെി പരിഗ
ണിക്കുക



   

   

   

10

പൗര ശയാസ്ത്ര പദതടികളുമയായടി ദ്നരടിട്ള്ള സഹകരണത്ടിലൂലെ, 
വയായു മലടിനീകരണലത്ക്െടിച്ചുകും ലഘൂകരണ നെപെടികലളക്െടി
ച്ചുകും ഉള്ള കുട്ടികളുദ്െയുകും, മയാതയാപടിതയാക്ളുദ്െയുകും, സത്കൂളുകളുദ്െയുകും, 
സമൂഹത്ടിദ്റെയുകും അവദ്�യാധകും ലമചെലപ്ടുത്യാൻ കഴടിയുകും. പ്രധയാന 
പ്രശ്നങ്ങലളക്െടിചെത് വ്കത് തടികൾക്ത് അവരുലെ അനുഭവങ്ങളുകും 
ആശയങ്ങളുകും (ഉദയാ. ദ്െയാ്ത് സുരകലയക്െടിചെത് ) േദ്വഷകരുമയായുകും 
നയരൂപകർത്യാക്ളുമയായുകും പങ്ടിെയാനുള്ള അവസരലമയാരുക്യാൻ 
പൗര ശയാസ്ത്രത്ടിനുകും പങ്യാളടിത് േദ്വഷണത്ടിനുകും കഴടിയുകും.

അന്രീക മലടിനീകരണവുകും ലഘൂകരണ തന്ത്രങ്ങളുകും ദ്ദശീയ 
പയാഠ്പദതടിയടില് സകുംദ്യയാജടിപ്ടിക്യാകും. ഉദയാഹരണത്ടിനത്, 
ഇവടിലെ ശുപയാർശ ലചയ്യുനെ രീതടികളുലെ ഭയാേമയായടി അെടിസ്യാന 
ശയാസ്ത്ര, സയാമൂഹടിക, ദ്െയാ്ത് സുരകയാ കഴടിവുകൾ ശക്ടിലപ്ടു
ത്യാകും, ഇവലയലെയാകും പയാഠ്പദതടിയുലെ യഥയാർത്ഥ ലക്ങ്ങൾ  
നടിെദ്വറ്റുനെതടിനത് കുട്ടികലള സഹയായടിക്ന്നു. മയാത്രമലെ, എളുപ്കും 
വയാങ്ങയാവുനെ മലടിനീകരണ ലസൻസറുകളുലെ ലഭ്ത വർദടിക്
നെതത് വടിദ്യാർത്ഥടികലള ദ്കന്ദ്രീകരടിച്ചു നെത്തുനെ പയാഠ്/പയാദ്ഠ്തര 
പ്രവർത്നങ്ങളുലെ ആക്കും കൂട്കും.

9. ‘പൗരശയാസ്ത’ പദതികള് 
സജ്ീകരിക്കുക

10. പയാഠ് പദതികളില് വയായു 
മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ത്്ടു
ത്തുക

വയായുവിത്റെ 
 നിലവയാരും
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ലക്ും വയബ്ക്കുന്ന  
നിർപ്ദേശങ്ങള്
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കുടികത്ള സബ്കൂളുകളില് ത്കയാണ്ടുവിടുന്ന സമയങ്ങളില്, വയാഹനങ്ങളുത്െ ഉപപയയാഗും ഒഴിവയാക്കുന്നതബ് സബ്കൂള് കുടികള് 
പദയാഷകരമയായ വയാഹന മലിനീകരണതെിനു വിപധയമയാകുന്നതില് മൂന്നിരടി കുറവുണ്യാക്കുും.

• എഞ്ടിനുകൾ ഓണയായടിരടിക്ദ്്യാൾ കയാറുകളുലെ, വരടിയയായടി നടില്ക്നെ കയാറുകളുലെ അടുത്തുനടിന്നു   
മയാെടിനടില്ക്ക.

• വ്ത്സ്തമയായ സവൈഭയാവരൂപീകരണ പദതടികളടിലൂലെയുകും മറ്റുകും, സത്കൂളുകൾ കുട്ടികളുലെ നെത്ലത് 
ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്ണകും.    

• വടിദ്യാലയത്ടിലറെ അങ്ണത്ടിദ്ലയാ പരടിസരപ്രദ്ദശദ്ത്യാ ഉള്ള വയാഹന ഉപദ്യയാേകും, സത്കൂൾക
വയാെത്ടില്നടിനെത് ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്അപ്ത് ദ്പയായടിന്റുകൾ ദൂദ്രക്ത് മയാറ്ടി സ്യാപടിക്നെതടിലൂലെ 
നടിരുത്യാഹലപ്ടുത്ണകും.

• ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത്സമയങ്ങൾ ഇെവടിട്ത് വ്ത്സ്തമയായടി ക്മീകരടിക്കദ്യയാ അലലെങ്ടില് ഒനെടിച്ചു യയാത്രലച
യ്യയാൻ വഴടിലയയാരുക്നെ കയാർ പൂൾ ക്ബ്ബുകലള ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്കദ്യയാ ലചയ്യയാകും.

• സത്കൂളടിനത് ചുറ്റുകും, വയാഹനങ്ങൾ നടിർത്ടിയടിെയാൻ അനുവയാദമടിലെയാത് പ്രദ്ദശങ്ങളടില് (ഉദയാ. ഇരട് മഞ്വ
രകൾ ദ്രഖലപ്ടുത്ടിയ പ്രദ്ദശങ്ങൾ) നടിയമപയാലനകും കർശനമയാക്ക.

• നടിങ്ങൾ വണ്ടികളടില് കയാത്ടിരടിക്നെതത് ചുരുങ്ങടിയ സമയദ്ത്ക്യാലണങ്ടിലുകും എഞ്ടിൻ നടിർത്ടിയടി
ടുക.

• ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് (അതുദ്പയാലല പടിക്ത്-അപ്ത് ) സമയങ്ങളടില് വയാഹനഉപദ്യയാേകും ഒഴടിവയാക്ക, അലലെ
ങ്ടില് സത്കൂൾ കവയാെത്ടില് നടിനെത് അകലലയയായടി കയാറുകൾ പയാർക്ത് ലചയ്യുക..

• മയാതയാപടിതയാക്ളുകും കുട്ടികളുകും, സയാധ്മയാകുനെ സന്ർഭങ്ങളടില്എലെയാകും, സത്കൂളടിദ്ലക്ത് ദ്പയാകയാനുകും 
വരയാനുകും നെക്ണകും. ശയാരീരടിക പ്രവർത്നങ്ങൾ വർദടിപ്ടിക്നെതടിനുകും വയായുവടിലറെ നടിലവയാരലത് 
പ്രതടികൂലമയായടി �യാധടിക്യാനുള്ള സയാധ്ത കുെയ്ക്കുനെതടിനുകും ദ്െയാ ത്്സുരക പരടിശീലടിക്യാനുകും യയാത്രയാ
ഡനപുണ്കും ദ്നെയാനുകും ഈ ശീലകും സഹയായടിക്ന്നു..

വസബ്തുത #1

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും 

കുടികത്ള വിദ്യാലയങ്ങളില് ത്കയാണ്ടുവിടുന്ന സമയങ്ങളില്, 
വരിയയായി നില്ക്കുന്ന കയാറുകളുത്െ എന്ജിന് അനയാവശ്
മയായി പ്രവർതെിക്കുന്നതബ് സബ്കൂള് പരിസരതെബ്  പനർതെ 
മലിനീകരണ കണങ്ങളുത്െ സയാന്ദ്രത 300% വത്ര വർദി
്ിക്കുും.

ത്പയാതുസപദേശും

300%
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പിക്ബ്അ്ബ് സമയങ്ങള് ഇെവിടബ് ഉചിതമയായ രീതിയില് ്മീകരിക്യാത്മകൈില് തതബ്ഫലമയായി, ഡവ
കുപന്നരങ്ങളില് സബ്കൂളിനബ് സമീപത്തുണ്യാകുന്ന  ഗതയാഗതക്കുരുക്കുും മലിനവയായുവിത്റെ ഉദബ് വമന
വുും കുറയബ്ക്യാന് സയാധിക്കുും.

• കഴടിയുനെത്ര നടിർത്ടിയടിട്തുകും അദ്തസമയകും എൻജടിൻ പ്രവർത്ടിച്ചുലകയാണ്ടിരടിക്
നെതുമയായ കയാറുകളടില്നടിനെത് പരമയാവധടി അകലകും പയാലടിക്ക.

• കയാറുകളുലെ എണ്കും കുെയ്ക്കുനെതടിനുകും കുട്ടികളുലെ ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത്, പടിക്പ്ത് സമയങ്ങളുകും ഒരുമടിച്ചു യയാത്രലചയ്യയാ
നുതകുനെ കയാർപൂൾ ക്ബുകളുകും ക്മലപ്ടുത്യാനുകും സഹയായടിക്നെ രീതടിയടില്, സത്കൂൾ സമയത്ടിനത് മുമ്കും 
ദ്ശഷവുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉചടിതമയായടി ക്മീകരടിക്ക.

• എലെയാവർക്കും ഡസക്ടിളുകൾ ലഭ്മയാക്യാൻ പടിന്തുണ നല്കുക, (ഉദയാ. ലപയാതുവയായടി ഉപദ്യയാേടിക്യാവുനെ 
ഡ�ക്ത്പൂൾ പദതടി വഴടി).

• സത്കൂൾ യയാത്രയ്കയായുള്ള വയാഹന ഉപദ്യയാേകും സയാധടിക്നെ സന്ർഭങ്ങളടില് ഒഴടിവയാക്ക, കയാറുകൾ 
സത്കൂൾ കവയാെങ്ങളടില് നടിനെത് ദൂലരയയായടി പയാർക്ത് ലചയ്യുക.

• നടിയന്ത്രടിത പയാർക്ടികുംേത് ദ്സയാണുകൾ സൃഷ്ടിക്നെതടിനുകും, ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്അപ്ത് സമയങ്ങളടില് 
കയാറുകളുലെ അമടിത പ്രവയാഹകും കുെയ്ക്കുനെതടിനുകും, സത്കൂളുകൾക്ത് ചുറ്റുമുള്ള ദ്െയാഡുകളടില് പയാർക്ത്ലചയ്യു
നെതത് നടിദ്രയാധടിക്നെതടിനുകും, പ്രയാദ്ദശടിക അധടികയാരടികലള ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്ക..

വസബ്തുത #2

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും

സബ്കൂളുകളില്നിന്നബ് കുടികത്ള ത്കയാണ്ടുപപയാകയാനയായി 
ആളുകള് വയാഹനങ്ങളില് എത്തുന്നതബ് വ്ത്സ്ത സമയ
ങ്ങളിലയായതിനയായതിനയാല്, പിക്ബ്-അ ബ്് സമയങ്ങളില് 
വയായുവില് ഉണ്യായിരിക്കുന്ന പനർതെ മലിനീകരണ കണ
ങ്ങളുത്െ സയാന്ദ്രത, പ്യാ ബ്്-ഓഫബ് സമയപതെതിപനക്യാള് 
മൂന്മെങ്ങബ് കുറവയായിരിക്കുും.

ത്പയാതുസപദേശും
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•  സബ് കൂള് പരിധിക്കുള്ളില് ഇെതൂർന്ന കുറ്ിത്ച്ചെികള് നട്ടുവളർതെയാും. പ്രകൃതിത്യ അെിസ്യാനമയാക്ിയുള്ള ഇതെരും പരി
ഹയാരങ്ങള് സബ്കൂളിത്റെ പരിസ്ിതിയില് വയായുവിത്റെ ഗുണനിലവയാരും ഉയർതെയാന് സഹയായിക്കുും.

•  വിദ്യാലയങ്ങളിലും സമൂഹതെിലും മലിനീകരണും ലഘൂകരിക്യാനുള്ള നെപെികള് നെ്ിലയാക്കുന്നതുവത്ര, കളിസ്ല
ത്തെ പ്രവർതെനങ്ങത്ളല്യാും പ്യാ ബ്്-ഓഫബ് സമയങ്ങളില് പരിമിതത്്ടുതെണും..

• കുട്ടികളുലെ കളടിസ്ലകും ഒരു ദ്െയാ ട്ിനത് സമീപമയാലണങ്ടില്, രയാവടിലല ആ ദ്െയാ ട്ിനത് സമീപകും കളടിക്യാതടിരടി
ക്യാൻ ശ്മടിക്ക.

• പ്രഭയാതസമയങ്ങളടില് പുെത്തുലവച്ചു നെത്യാൻ ഉദ്ദേശടിക്നെ ക്യാസുകൾ, സയാധ്ലമങ്ടില്, സത്കൂൾ 
ദടിവസത്ടില് മലറ്യാരു സമയദ്ത്ക്ത് (അതയായതത് ഉചെതടിരടിഞ്ത് ) ക്മീകരടിക്ണകും..

• തീവ്രവയായു മലടിനീകരണത്ടിൻലെ ആഘയാതകും കുെയ്ക്കുനെതടിനത് ദ്വണ്ടി, സത്കൂളുകളുലെ പരടിസരത്തുകും 
സമീപത്തുള്ള ദ്െയാഡുകളടിലുകും, അലർജടി ഉണ്യാക്യാത്, വടിഷയാകുംശമടിലെയാത് സസ്ങ്ങൾ (ഉദയാ. കുറ്ടിലചെ
െടികൾലകയാണ്ടുള്ള ദ്വലടി) നെയാൻ കഴടിയുകും.

• പ്രധയാന ദ്െയാ്ടിനടുത്യായടി ഒരു സമയാന്ര കവയാെകും നടിർമടിക്ക. അതടിലനയാപ്കും സത്കൂൾപരടിസരത്ത് 
സസ്ങ്ങൾലകയാണ്ത് നടിെഞ് ഒരു ഹരടിതയാഭമയായ, സുരകടിതമയായ നെപ്യാത സൃഷ്ടിക്യാകും.

• തടിരദ്ക്െടിയ ദ്െയാ്ടിനത് അതടിർത്ടിയടിലുള്ള ഏലതങ്ടിലുകും ദ്വലടിക്ത് സമീപകും കുട്ടികൾ കളടിക്നെതത് 
സത്കൂളുകൾതെയണകും.

• സത്കൂളടിനത് ചുറ്റുകും ഹരടിത ഘെനകൾ നട്പടിെടിപ്ടിക്നെനത് അലലെങ്ടില് അനുദ്യയാജ്മയായ മറ്ത് നടിയന്ത്രണ 
നെപെടികൾ നെപ്ടിലയാക്നെതടിനത് പ്രയാദ്ദശടിക സയാമൂഹടിക അകുംേങ്ങൾക്ത്, സത്കൂളടിലന പടിന്തുണയ്കയാൻ 
കഴടിയുകും.

• മയാതയാപടിതയാക്ലളയുകും കുട്ടികലളയുകും നെക്യാൻ ദ്പ്രരടിപ്ടിക്നെതടിനയായടി, സുരകടിതവുകും ആസവൈയാദ്
കരവുമയായ നെപ്യാതകൾക്ത് മുൻ േണന നല്കടിലക്യാണ്ത്, നടിലവടിലുള്ളതുകും പുതടിയതുമയായ എലെയാ 
വടികസന പദതടികളുകും ആസൂത്രണകും ലചയ്യുനെതടില്, പ്രയാദ്ദശടിക സമൂഹകും പ്രയാദ്ദശടിക അധടികയാരടികളു
മയായടി സഹകരടിക്ണകും.

വസബ്തുത#3

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും

തിരപക്റിയ പറയാൈിനബ് അടുത്തുള്ള കളിസ്ലത്തെ 
പനർതെ മലിനീകരണ കണികയാ സയാന്ദ്രത, പ്യാ

ബ്്-ഓഫബ് സമയങ്ങളില് പ്രധയാന പറയാൈിലള്ള സയാന്ദ്രത
പയയാളും കയാണത്്ടുന്.
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വയാഹനപ്രപവശനും നിയന്ത്രിച്ചബ് പ്യാപബ്-ഓഫബ് പപയായിന്റുകള് സബ്കൂള് പ്രപവശന കവയാെതെില് നിന്നബ് മയാറ്ിസ്യാപിച്ചുത്കയാ
ണ്ബ് സബ്കൂളിപനയാെബ് പചർന്ള്ള പ്രപദശത്തെ ട്യാഫികബ് ഉദബ് വമനും കുറയബ്ക്കുക.

• ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് ദ്പയായടിന്റുകൾക്ത് അടുത്തുള്ള ക്യാസത്മുെടികളുലെ വയാതടിലുകദ്ളയാ ജയാലകങ്ങദ്ളയാ തുെക്
നെതത് ഒഴടിവയാക്ക.

• ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്അപ്ത് ദ്പയായടിന്റുകൾ ക്യാസത്മുെടികളുലെ വയാതടിലുകളടില് നടിനെത് അകലലയയായടിരടി
ക്ണകും.

• ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്അപ്ത് ദ്പയായടിന്റുകളടില് നടിനെത് ട്രയാഫടികത് ഉദത് വമനകും നെക്നെതത് യന്ത്രടിക്നെതടി
നയായടി കുട്ടികലള ഇറെീരടിയർ വയാതടിലുകൾ / റൂട്കൾ വഴടി അതയാതത് ക്യാസത്മുെടികളടിദ്ലക്ത് നയടിക്ണകും.

• േതയാേതത്ടില് നടിന്നു വമടിക്നെ കണടികകൾ അകലത് വയായുവടിലറെ നടിലവയാരലത് �യാധടിക്
നെതത് കുെയ്കയാൻ ദ്വണ്ടി േതയാേതക്രുക്ടിനത് അഭടിമുഖമയായടി/അടുത്തുള്ള വയാതടിലുകൾ വഴടി ക്യാസത്മുെടി
കളടിദ്ലക്ള്ള പ്രദ്വശനകും നടിയന്ത്രടിദ്ക്ണ്തയാണത്.

• സയാധ്മയാകുനെടിെലത്ലെയാകും ദ്്യാപ്ത്-ഓഫത് / പടിക്ത്അപ്ത് സമയങ്ങളടില് വയാഹന ഉപദ്യയാേകും ഒഴടിവയാ
ക്ക. കൂെയാലത സത്കൂൾ പ്രദ്വശന കവയാെങ്ങളടില് കയാറുകൾ പയാർക്ത് ലചയ്യയാതടിരടിക്യാൻ ശ്മടിക്ക.

• സത്കൂളടിദ്ലക്ത് ദ്പയായടിവരുനെതടിനത് നെക്യാൻ അലലെങ്ടില് ഡസക്ടിൾ സവയാരടി ലചയ്യയാൻ മയാതയാപടി
തയാക്ദ്ളയുകും കുട്ടികദ്ളയുകും ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്ക.

വസബ്തുത #4

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും

പറയാൈിത്ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ക്ലയാസബ്മുറികളിത്ല 
അന്രീകതെില്, മലിനീകരണും സൃഷ്ിക്കുന്ന പനർതെ 
കണികകളുത്െ സയാന്ദ്രത പ്യാ ബ്്-ഓഫബ് സമയങ്ങളില് 
ഇരടിയയാകുും.



   

16

ക്ലയാസബ്മുറികളിത്ല വയാതിലകള്/ജനലകള് തിരപക്റിയ സമയങ്ങളില് അെച്ചിരിക്കുക. പകരും അകത്തെ വയാതിലകള്/
ജനലകള് തുറന്നിടുക.

• നടിങ്ങളുലെ ക്യാസത്മുെടിയുലെ ജനല് വഴടി സത്കൂളടിദ്ലക്ള്ള പ്രദ്വശനകവയാെകും കയാണയാനയാകുന്നുലവങ്ടില്, 
രയാവടിലല സമയത്ത് ഉണ്യാകുനെ മലടിനീകരണത്ടില് നടിന്നുകും നടിങ്ങലള സകുംരകടിക്നെതടിനയായടി ആ 
ജനല് ആദ് പീരടിയ്ടില് അെചെടിടുക. പടിനെീെത് െീചെർ പെയുദ്്യാൾ, അലലെങ്ടില് നടിങ്ങൾക്ത് അമടിത
മയായ ചൂദ്െയാ കീണദ്മയാ ദ്തയാന്നുദ്്യാൾ ജനല് തുെനെടിടുക. 

• ക്യാസത്റൂമുകളടില് കയാർ�ണ് ഡ് ഓഡസൈ ത്് ദ്മയാണടിറ്റുകൾ സ്യാപടിക്നെതത് പരടിേണടിക്ക.

• കുട്ടികളുലെ ശരീരത്ടില് കയാർ�ണ് ഡ് ഓഡസൈ്ടിലറെ ഉയർനെ അളവടിനയാല് ഉണ്യാകുനെ ലക
ണങ്ങലളക്െടിചെത് അധ്യാപകർ ശ്ദടിക്കയുകും / ദ്�യാധവല്ക്രണകും നെത്തുകയുകും ലചയ്യുക (ഉദയാ. 
കീണകും, വ്ക്മയായടി ചടിന്ടിക്യാൻ കഴടിയയായ്ക, തലദ്വദന, തലകെക്കും), കത് ളയാസടില് ആവശ്ത്ടിനത് 
ശുദവയായു ലഭ്മയാലണനെത് ഉെപ്പുവരുത്തുക.

• ദ്െയാ്ടിനു ലതയാട്ടുത്തുള്ള ക്യാസ്ത് മുെടികളുലെ ജനലുകൾ, തടിരലക്യാഴടിഞ് സമയങ്ങളടില് മയാത്രകും 
തുെനെടിടുക. 

• എയർപ്യൂരടിഫയറുകൾ / ഫടില്ട്റുകൾ പതടിവയായടി വൃത്ടിയയാക്ക. അകത്ളങ്ങളടിലല വയായുമലടിനീക
രണകും ലഘൂകരടിക്നെതടിനുദ്വണ്ടി കൃത്മയായ വയായുശുദീകരണവുകും ലവറെടിദ്ലഷൻ സകുംവടിധയാനങ്ങളുകും 
സ്യാപടിക്നെതത് പരടിേണടിക്ക.

• പുതടിയ വടിദ്യാലയങ്ങൾ ലമയടിൻ ദ്െയാഡുകളടില് നടിനെകനെത് തടിരലക്യാഴടിഞ് ഇെങ്ങളടില് ആരകുംഭടിക്
നെതടിനത് പ്രദ്ദശവയാസടികൾ പ്രയാദ്ദശടിക അധടികയാരടികദ്ളയാെത് സഹകരടിചെത് പ്രവർത്ടിക്ക. ഒപ്കും, അവടി
െങ്ങളടിദ്ലക് എളുപ്കും എത്യാനുള്ള നെപ്യാതകളുകും ഡസക്ടിൾ പയാതകളുകും സൃഷ്ടിക്കയുകും ദ്വണകും. അവ 
പ്രധയാന ദ്െയാഡുകളുമയായുകും ഭവനദ്മഖലയുമയായുകും/ജനസമൂഹവുമയായുകും �ന്ടിപ്ടിക്കയുകും ദ്വണകും.

വസബ്തുത #5

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും 

ക്ലയാസബ്റൂമിത്റെ വയാതിലകള് / ജനലകള് അെയബ്ക്കുന്നതു 
വഴി ഗതയാഗതവുമയായി ബന്ധത്്ട വയായു മലിനീകര
ത്തെ ത്ചറുക്യാന് സഹയായകമയാകുും. എന്നിരുന്നയാലും, 
അങ്ങത്ന ത്ചയ്ന്നതബ് ക്ലയാസബ്മുറിയില് കയാർബണ് ഡൈ 
ഓഡസൈൈിത്റെ സയാന്ദ്രത വർദിക്കുന്നതിനുും കയാരണ
മയാകുും.
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വയാഹനങ്ങള് നിർത്തുന്നതുും-പുറത്്ടുന്നതുും, പവഗത കൂട്ടുന്നതുും-കുറയബ്ക്കുന്നതുമയായ അവസ്കള് സയാധയാരണയയായി 
ട്യാഫികബ് ജുംഗബ് ഷനുകള്, ബസബ് പറ്യാപ്പുകള് തുെങ്ങിയ സ്ലങ്ങളിത്ല ഉയർന്ന മലിനീകരണ സയാന്ദ്രതയബ്ക്ബ് കയാരണമയാകു
ന്. അവിെങ്ങളില് ത്ചലവഴിക്കുന്ന സമയും കുറയബ്ക്കുന്നതബ് മലിനീകരണവുമയായുള്ള നിങ്ങളുത്െ സമ്പർക്ും കുറയബ്ക്കുും.

• ദ്ദയാഷകരമയായ വയാഹന മലടിനീകരണവുമയായുള്ള നടിങ്ങളുലെ സ്ർക്കും കുെയ്ക്കുനെതടിനത് ട്രയാഫടികത് 
ജകുംേത് ഷനുകൾ, �സത് ദ്സ്റയാപ്പുകൾ എനെടിവടിെങ്ങളടില് നടിനെത് മയാെടിനടില്ക്യാൻ ശ്മടിക്ക.

• ലമയടിൻ ദ്െയാഡുകളടിലൂലെ സത് കൂളടിദ്ലക്ത് വരുനെദ്തയാ/ദ്പയാകുനെദ്തയാ വയാഹനങ്ങളടില് നടിന്നുള്ള 
മലടിനീകരണവുമയായുള്ള സ്ർക് സയാധ്ത വർദടിപ്ടിക്കും എനെത് സത്കൂളുകൾ മയാതയാപടിതയാക്ലളയുകും 
രകകർത്യാക്ദ്ളയുകും അെടിയടിക്ണകും.

• േതയാേതത്ടിരക്ത് ഇലെയാത്/കുെവയായ മറ്റു വഴടികൾ നടിർദ്ദേശടിക്ക.

• സത്കൂളുകളുലെ പടിന്തുണദ്യയാലെ, ട്രയാഫടികത് ജകുംേത് ഷനുകളുകും �സ്ത്ദ്റ്യാപ്പുകളുകും സയാധ്മയായ ഇെങ്ങളടില് 
വടിദ്യാലയങ്ങൾക്ത് സമീപത്തു നടിനെത് മയാറ്യാൻ പ്രയാദ്ദശടിക അധടികയാരടികലള ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്ണകും.

വസബ്തുത #6

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

നിർത്തുക പപയാകുക

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും

ട്യാഫികബ് ജുംഗബ് ഷനുകളുും ബസബ് പറ്യാപ്പുകളുും പപയാലള്ള 
മലിനീകരണ പഹയാടബ് പസ്യാട്ടുകളിത്ല മലിനീകരണ 
കണികകളുത്െ സയാന്ദ്രത, തിരക്കു കുറഞ്ഞ മറ് ഭയാഗങ്ങളി
പലതിപനക്യാള് മൂന്നില് രണ്ബ് ഭയാഗപതെയാളും കൂടുതലയായി
രിക്കുും.
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മലിനീകരണ സയാന്ദ്രത സയാധയാരണയയായി ഭൂനിര്ില് നിന്നബ് ഒരു മീറ്ർ ഉയരതെിലയാണബ് ഏറ്വുും കൂടുതല് ഉണ്യായിരി
ക്കുക. ഉയരും കൂടുും പതയാറുും ഇതബ് കുറയുന്. സയാധ്മയാകുന്നിെതെബ്, ശ്യാപസയാച്്യാസും ത്ചയ്ന്ന ഉയരും വർദി്ിക്കുകയുും 
വയാഹനങ്ങളുത്െ പുകക്കുഴലകളില് നിന്നബ് കഴിയുന്നത്ര അകലും സൂകിക്കുകയുും ത്ചയ്ന്നതബ് സമ്പർക്ും കുറയബ്ക്കുും.

• സത്കൂളടിദ്ലക്ത് ദ്പയാകുദ്്യാഴകും തടിരടിച്ചു വരുദ്്യാഴകും ദ്െയാ്ടിലറെ അരടികടില്നടിന്നുകും അകലകും 
പയാലടിക്യാൻ ശ്മടിക്ക.

• കുെഞ് ഉയരത്ടില് ഉണ്യായടിരടിക്നെ സയാന്ദ്രതദ്യെടിയ മലടിനവയായുവടിനയാലുണ്യാകയാവുനെ അപക
െങ്ങലളക്െടിചെത് എടുത്തു പെഞ്ത് വടിദ്യാലയങ്ങൾ മയാതയാപടിതയാക്ൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മലടിനീകരണ 
സയാന്ദ്രത കുെഞ്, നടിർദ്ദേയാഷമയായ പയാതകൾ നടിർദ്ദേശടിദ്ക്ണ്തയാണത്, (ഉദയാ: പയാർക്കളടിലൂലെയുള്ള 
പയാത).

• സയാധ്മയാകനെ ഇെങ്ങളടില്, ഡകക്ഞ്ഞുങ്ങലള ലകയാണ്ടുദ്പയാകുനെ ദ്��ടി കയാരടിയറുകൾ അഥവയാ 
പ്രയാമുകൾക്ത് കൂടുതല് ഉയരമുലണ്ങ്ടില് ഒരു പരടിധടി വലര കുട്ടികലള മലടിനവയായു ശവൈസടിക്നെതടില്നടി
ന്നുകും സകുംരകടിക്യാനയാകുകും.

• മലടിനീകരണ ദ്ഹയാട്ത് സത് ദ്പയാട്കളടിലുകും പരടിസരത്തുകും കുഞ്ഞുങ്ങലള എടുത്തുലകയാണ്ടു ദ്പയാകുനെതത് (ഉദയാ. 
ഒരു ദ്��ടി കയാരടിയർ �യാക്ത് പയാക്ടില് ലകയാണ്ടുദ്പയാകുനെതത് ) കൂടുതല് സുരകടിതമയായടിരടിക്കും. അതത് 
അവർ ശവൈസടിക്നെ സ്ലത്ടിലറെ ഭൂനടിരപ്ടില് നടിന്നുള്ള ഉയരകും വർദടിപ്ടിക്കയുകും മലടിനീകരണ
ത്ടിൻലെ ഉെവടിെവുമയായുള്ള സ്ർക്കും കുെയ്ക്കുകയുകും ലചയ്യുകും.

• സവൈകയാര്ഭൂമടിയടില് എലന്ങ്ടിലുകും വടികസനകും ആസൂത്രണകും ലചയ്യുദ്്യാൾ പ്രധയാന ദ്െയാഡുകൾക്കും 
ലകട്ടിെങ്ങൾ, നെപ്യാതകൾ, ഡസക്ടിൾ പയാതകൾ എനെടിവയ്കടിെയടില് ഹരടിതഘെനകൾ നടിർമടിക്
നെതടിനുള്ള ഇെകും കലണ്ത്തുനെ കയാര്കും സമുദയായയാകുംേങ്ങൾക്ത് പരടിേണടിക്യാവുനെതയാണത്.

വസബ്തുത #7

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും 

ശരീരതെിത്റെ ഉയരും കുറവയായതിനയാല് ശിശുവയാഹനതെില് 
സഞ്ചരിക്കുന്ന ശിശുക്ളുും ത്ചറിയ കുടികളുും സബ്കൂളിപലക്കുള്ള യയാ
ത്രയില് മുതിർന്നവപരക്യാള് 60% കൂടുതല് മലിനവയായു ശ്സിക്കു
ന്ണ്യാകയാും. വയാഹനങ്ങളുത്െ പുകക്കുഴലകളില്നിന്ും സയാന്ദ്രത
പയറിയ വിഷവയായു അവരുത്െ മൂക്ിപലക്യാണബ് ആദ്ത്മത്തുന്നതബ്.
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പറയാൈിത്റെ നിര്ിനബ് മുകളിലള്ള ആദ്ത്തെ ഒരു മീറ്ർ ഭയാഗും, വയാഹനങ്ങളുത്െ പുകക്കുഴലിലകളില് നിന്ള്ള ഉദബ് വമനും 
അന്രീകവയായുവുമയായി പചരുന്ന സ്ലമയാണബ്. ഉന്തുവണ്ിയില് ഇരിക്കുന്ന ത്ചറിയ കുടികള് ശ്യാപസയാച്്യാസും ത്ചയ്ന്ന 
നിലയുും ഇപത സ്ലതെയാണുള്ളതബ്. അതിനയാല് കുടികത്ള സുംബന്ധിച്ചിെപതെയാളും, ഉയർന്ന വയായുമലിനീകരണ സമ്പർക് 
സയാധ്തയുള്ള സ്ലമയാണിതബ്.

• മലടിനവയായുവുമയായുള്ള അകലകും പയാലടിക്യാൻ, പയാതദ്യയാരത്തുകൂെടി നെക്ദ്്യാൾ ദ്െയാ്ടിലറെ 
അരടികടിദ്നയാെത് വലെയാലത ദ്ചർനെത് നെക്രുലതനെത് ഓർക്ക.

• പുഷത്ലചയറുകളുമയായടി വരുനെ മയാതയാപടിതയാക്ൾക്യായടി പ്രദ്ത്ക കയാത്ടിരടിപ്ത് സ്ലങ്ങൾനല്കയാവു
നെതയാണത്, അതത് വയാഹനങ്ങൾ പയാർക്ത് ലചയ്യുനെടിെത്തുനടിന്നുകും അകലലയയായടിരടിക്കയുകും ദ്വണകും.

• സയാധ്മയാകുനെടിെത്ത്, തടിരദ്ക്െടിയ ദ്െയാഡുകളടിദ്ലക്കും/ട്രയാഫടിക്ത് നടിരയുലെ അടുദ്ത്ക്കും മയാതയാപടിതയാ
ക്ൾ പ്രയാമുകദ്ളയാ പുഷത്ലചയറുകദ്ളയാ ലകയാണ്ടുവരുനെതത് ഒഴടിവയാക്ണകും.

• ഉെവടിെത്ടിലല സജീവനടിയന്ത്രണകും (ഉദയാ. വയാഹനങ്ങളുലെ ഉപദ്യയാേകും കുെയ്കല്) എലെയായത്ദ്പ്യാഴകും 
മലടിനീകരണത്ടില് നടിനെത് പരടിരകടിക്നെതടിനുള്ള ഏലതയാരു നടിഷത്ക്ടിയ തന്ത്രദ്ത്ക്യാളുകും  കൂടുതല് 
ഫലപ്രദമയായടിരടിക്കും. എനെടിരുനെയാലുകും, ഒരു പുതടിയ പ്രയാകും അലലെങ്ടില് പുഷത്ലചയർ പരടിേണടിക്നെ 
മയാതയാപടിതയാക്ൾക്ത് ആ പ്രയാമടിനകലത് ശവൈസന ഉയരകും പരടിേണടിക്യാവുനെതയാണത്.

വസബ്തുത #8

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും

സബ്കൂളിപലക്കുള്ള യയാത്രയില് ഉപപയയാഗിക്കുന്ന പ്രയാമുകളുത്െയുും 
ത്ചറിയ ഉന്തുവണ്ികളുത്െയുും തരും അതില് യയാത്ര ത്ചയ്ന്ന 
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ബ് മലിനീകരണവുമയായുള്ള സമ്പർക്തെില് 
ഗണ്മയായ മയാറ്മുളവയാക്കുും. ഉദയാഹരണതെിനബ്, ൈബിള് പ്രയാ
മിത്റെ തയാഴത്തെ സീറ്ില് മുകളിത്ല സീറ്ിപനക്യാള്  കണികയാ
സയാന്ദ്രത 72%വത്ര കൂടുതലയാപയക്യാും.
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തിരപക്റിയപറയാഡുകള്ക്ബ്സമീപും,/മലിനീകരണപഹയാടബ് പസ്യാട്ടുകളില്, പ്രയാും കവറുകള് അത്ല്കൈില് പുഷബ്ത്ചയർ കവറു
കള് ഉപപയയാഗിക്ണും.

• നടിങ്ങളുലെ പുഷത്ലചയെടിനത് ഒരു കവർ ഉലണ്ങ്ടില്, ദ്െയാ്ടിനടുത്തുള്ള മലടിനീകരണത്ടില് നടിനെത് 
നടിങ്ങലള പരടിരകടിക്യാൻ അതത് ഉപദ്യയാേടിക്ക.

• േതയാേതകും കുെഞ് �ദല് റൂട്കൾ തടിരലഞ്ടുക്ക, മലടിനീകരണ ദ്ഹയാട്ത് ദ്പയാട്കളടില് ലചലവഴടി
ക്നെ സമയകും കുെയ്ക്കുക, �യാധകമയായ സ്ലങ്ങളടില് പ്രയാകും കവറുകൾ ഉപദ്യയാേടിക്ക തുെങ്ങടിയ 
നെപെടികൾ ദ്പ്രയാത്യാഹടിപ്ടിക്ക. പുഷത്ലചയറുകളുള്ള മയാതയാപടിതയാക്ൾക്യായടി സത്കൂൾ പരടിസരത്ത് 
ലഭ്മയായ പ്രദ്ത്ക കയാത്ടിരടിപ്ത്സ്ലങ്ങൾ സത്കൂളുകൾ വ്ക്മയായടി അെയയാളലപ്ടുത്ണകും.

• മലടിനീകരണ ദ്ഹയാട്ത് സത് ദ്പയാട്കളടില് (ഉദയാ. ട്രയാഫടികത് കവലകളുകും �സത് ദ്സ്റയാപ്പുകളുകും) തണുത് 
കയാലയാവസ്യടില് കുെച്ചു സമയദ്ത്ക്ത് വയാട്ർപ്രൂഫത്/ദ്സയാളടി്ത് പ്രയാകും കവറുകൾ വയാഹനങ്ങളുലെ 
പുകക്ഴലുകളടില് നടിന്നുള്ള ഉദത് വമനത്ടിനുകും പ്രയാമടിനകത്ത് ശവൈയാദ്സയാച്വൈയാസകും ലചയ്യുനെ സ്ലത്ടിനുകും 
ഇെയടില് ഭൗതടികമയായ മെ എനെ നടിലയടില് ഉപദ്യയാേടിവുനെതയാണത്. ശവൈയാദ്സയാച്വൈയാസകും ലചയ്യുനെ
തടിനത് സൗകര്പ്രദമയായ മറ്റു കവറുകളുലെ (ഉദയാ. സണ് ലപ്രയാട്കൻ) വടിശവൈയാസ്ത ശയാസ്ത്രീയമയായടി 
ലതളടിയടിക്ലപ്ട്ടിട്ടിലെ.

• കയാർ�ണ് ഡ് ഓഡസൈ്ടിലറെ അളവുകും ചൂടുകും കൂെയാൻ സയാധ്തയുള്ളതുലകയാണ്ത് ദ്വനല്ക്യാലത്ത് 
പ്രയാകും കവറുകൾ  ദീർഘദ്നരകും ഉപദ്യയാേടിക്നെതത് അഭടികയാമ്മലെ.

വസബ്തുത# 9

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും

അുംഗീകൃതമയായതുും സുരകയാപരിപശയാധനയബ്ക്ബ് വിപധ
യമയായതുമയായ പ്രയാും കവറുകളുും പുഷബ് ത്ചയർ കവറുകളുും 
ഉപപയയാഗിക്കുന്നതബ് വഴി ,അതെരും പ്രയാമുകളിലും പുഷബ് 
ത്ചയറുകളിലും സബ് കൂളിത്ലത്തുന്ന കുടികള്ക്ബ് മലിനീക
രണ കണങ്ങളുമയായുള്ള സമ്പർക്ും മൂന്നിത്ലയാന്നയായി 
കുറയയാന് സയാധ്തയുണ്ബ്.
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വിദ്യാലയങ്ങളുും ത്പയാതുസമൂഹവുും ഇതെരും ശയാസ്തപ്രവർതെനങ്ങളില് പപരയാകപകൈയാളികളയായി ഒതുങ്ങരുതബ്, അവർ:

i )  സജീവമയായി പത്കൈടുക്ണും 
ii)  ഒത്തെയാരുമിച്ചു സഹകരിച്ചു പ്രവർതെിക്ണും 
iii)  പരസ്രവിനിമയതെില് ഏർത്്െണും.

• അനുഭവപരടിചയത്ടിനയായടി കുട്ടികൾക്ത് വടിവരദ്ശഖരണ പ്രവർത്നങ്ങളടില് പലങ്ടുക്യാകും.

• ചടിന്കൾ ചടിട്ലപ്ടുത്തുനെതടിനുകും നലെരീതടികൾ ശീലടിക്നെതടിനുകും, നടിങ്ങളുലെ അനുഭവങ്ങൾ സുഹൃ
ത്തുക്ളുമയായുകും കുടുകും�യാകുംേങ്ങളുമയായുകും പങ്ടിടുനെതത് നലെതയാണത്.

• കുട്ടികദ്ളയാലെയാപ്കും സകുംദ്യയാജടിതമയായടി േദ്വഷണലക്ങ്ങൾ വടികസടിപ്ടിക്നെതടിലുകും മയാതൃകയാ പ്രദ്ദശ
ങ്ങൾ തടിരടിചെെടിയുനെതടിലുകും സത്കൂളുകൾക്കും പലങ്ടുക്യാവുനെതയാണത്.

• .മയാതൃകയാപരമയായടി നയടിക്നെതടിനത്, സത്കൂളുകൾ വടിവരദ്ശഖരണലത് പടിന്തുണയ്ക്കുകയുകും മയാതയാ
പടിതയാക്ൾ/രകടിതയാക്ൾ, കുട്ടികൾ, എനെടിവരുമയായടി കലണ്ത്ലുകൾ പങ്ടിടുകയുകും, നടിയന്ത്രണ 
നെപെടികൾ സവൈീകരടിക്കയുകും ദ്വണകും (ശയാസ്ത്രീയ സടിദയാന്ങ്ങളുലെ കയാര്ത്ടിലുകും തടിരടിചെെടിയലപ്ട് 
മലടിനീകരണ സ്ർക് നടിയന്ത്രണ നെപെടികളുലെ കയാര്ത്ടിലുകും).

• പഠനങ്ങൾ  സൃഷത് െടിചെത് സഹകരടിചെത് നെപ്ടിലയാക്നെതടിലൂലെ സമൂഹത്ടിനുകും സജീവമയായടി പലങ്ടുക്യാൻ  
കഴടിയുകും, അതുവഴടി ഈ പഠനങ്ങളുകും അവയുലെ കലണ്ത്ലുകളുകും ലപയാതുജനങ്ങളടില് വ്യാപകമയായടി 
സവൈയാധീനകും ലചലുത്തുന്നുലവനെത് ഉെപ്യാക്യാൻ സയാധടിക്കും.

• പ്രയാദ്ദശടിക സത്കൂളുകളടിലല വടിവരദ്ശഖരണകും, ശടില്പ്ശയാലകൾ തുെങ്ങടിയവയുലെ ദ്വദടിയടിദ്ലക്കും മറ്റു 
പശ്യാത്ലങ്ങളടിദ്ലക്കും അവർക്ത് പ്രദ്വശനകും ലഭ്മയാക്ടി, വ്ക്ടിേതമയായടി ഇതടിലലലെയാകും പലങ്ടു
ക്യാവുനെതയാണത്.

വസബ്തുത# 10

കുടികള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

ത്പയാതുസപദേശും

വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കുള്ള 
സപദേശും

സമൂഹതെിനുള്ള 
സപദേശും 

മലിനീകരണത്തെ പ്രതിപരയാധിക്കുന്നതിനയായി വയായുവിത്റെ 
നിലവയാരും ത്മച്ചത്്ടുത്തുന്നതിനയായുള്ള ശയാസ്തസയാപകൈതിക പരിശ്ര
മങ്ങളുും സമൂഹസയാന്നിധ്വുും ഡകപകയാർത്തു പ്രവർതെിക്കുന്നതബ് 
വയായുമലിനീകരണും എങ്ങത്നത്യല്യാും മനുഷ്രുത്െ ആപരയാഗ്ത്തെ 
ബയാധിക്കുന്ത്വന് മനസ്ിലയാക്യാനുും, വ്ക്ികത്ള അവരുത്െ 
ഡദനുംദിന ജീവിതതെില് മലിനീകരണ സമ്പർക്ും ലഘൂകരിക്കുന്ന
തിനയായുള്ള തീരുമയാനങ്ങള് ഡകത്ക്യാള്ളയാനുും സഹയായകമയായിരി
ക്കുും.



ഞങ്ങൾക്ത് ഇവരടില് നടിനെത് ലഭടിചെ പടിന്തുണ ആദരദ്വയാലെ പ്രഖ്യാപടിക്ന്നു: േടില്്ത് ദ്ഫയാ്ത് ലടിവടികുംേത് ലയാ�ടിൻലെ 
പ്രവർത്നങ്ങലള നടിലനടിർത്തുനെതടിനയായുള്ള സദ്െ സർവകലയാശയാലയുലെ ലയാ�ത് ഗ്രയാറെത് (2019-20); iSCAPE 
(യൂദ്െയാപ്ടില് വയായുമലടിനീകരണലത് മടികചെ രീതടിയടില് നടിയന്ത്രടിക്നെതടിനുകും ലമചെലപ്ടുത്തുനെതടിനുമുള്ള) ലപ്രയാജ
ക്ത്, ഗ്രയാറെത് അഗ്രടിലമറെത് ന്ർ 689954 പ്രകയാരകും യൂദ്െയാപ്ൻ കമ്യൂണടിറ്ടിയുലെ ധനസഹയായദ്ത്യാലെയുള്ള H2020 
ദ്പ്രയാഗ്രയാകും; EPSRC PhD സ്റ്റു്റെത്ഷടിപ്ത് ലപ്രയാജകത്ടുകൾ (1948919 and 2124242); INHALE (Health assessment 
across biological length scales for personal pollution exposure and its mitigation) ലപ്രയാജക്ത്, Grant No. 
EP/T003189/1 നു കീഴടില് EPSRC യുലെ ധനസഹയായദ്ത്യാലെയുള്ള ലപ്രയാജക്ത്; െടിസർചെത് ഇകുംഗ്ലണ്ടിലറെ ദ്ഗ്ലയാ�ല് 
ചയാലഞ്ത് െടിസർചെത് ഫണ്ടിനു (GCRF) കീഴടില് വരുനെ CArE-Cities & CArE-Homes ലപ്രയാജകത്ടുകൾക്ത് സദ്െ സർവ
കലയാശയാലയുലെ പുരസ്യാരങ്ങൾ.

ബയാദ്തയാനിരയാകരണും
ഈ മയാർഗ്ഗദ്രഖയുലെ  ഉള്ളെക്കും രചയടിതയാക്ളുലെ കയാഴ്ചപ്യാടുകളുകും അനുഭവങ്ങളുകും മയാത്രകും അവതരടിപ്ടിക്ന്നു. ഫണ്ടികുംേത് 
ഏജൻസടികളുലെദ്യയാ പടിന്തുണക്യാരുലെദ്യയാ അവദ്ലയാകരുലെദ്യയാ അതയാതു ഫണ്ടികുംേത് ഏജൻസടികളുലെദ്യയാ/ അലലെങ്ടില് 
സ്യാപനങ്ങളുലെദ്യയാ കയാഴ്ചപ്യാടുകൾ പ്രതടിഫലടിപ്ടിക്നെടിലെ. ഈ പ്രമയാണത്ടില് അെങ്ങടിയടിരടിക്നെ ശുപയാർശകൾ പ്രസടി
ദീകരടിക്ലപ്ട് ശയാസ്ത്ര സയാഹടിത്ത്ടില് നടിനെത് കെലമടുത്യാണത്. ശുപയാർശ ലചയ്ടിരടിക്നെ നടിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധയാനമയാലണ
ങ്ടിലുകും, അവ സമഗ്രമലെ. ചടില വടിഷയങ്ങളടില് സമകയാലടിക അവദ്ലയാകനകും ലചയ് സയാഹടിത്ത്ടിലറെ അഭയാവമുണ്ത്. ഇവടിലെ 
പെഞ്ടിട്ള്ള ശുപയാർശകളുകും ലതളടിവുകളുകും ഏലതങ്ടിലുകും പ്രദ്ത്ക സയാഹചര്ങ്ങളടില് നടിർദ്ദേശടിക്നെതടിദ്നക്യാൾ ലപയാതുവയായ
തുകും പ്രയാഥമടികവുമയായ പരടിേണനകളയായടി കണക്യാക്ണകും. വളരുനെ വടിജ്യാന അെടിത്െ ഭയാവടിയടില് ഈ മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശകും 
ലമചെലപ്ടുത്യാൻ സഹയായടിക്കും.
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• Neil Lewin (Headteacher, St Thomas of Canterbury Catholic Primary School, Guildford)
• Paul Linden (Professor, University of Cambridge)
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• Dave Scarbrough (RBWM Climate Emergency Coalition)
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• Andrew Strawson (Chair, Merrow Residents’ Association, Guildford)
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2020 ലമയത് മയാസത്ടില് അചെെടിക്ലപ്ട് ഈ പ്രസടിദീകരണത്ടിലല വടിവരങ്ങൾ ശരടിയയാലണനെത്  
ഉെപ്പുവരുത്യാൻ യുക്മയായ എലെയാ ശ്മങ്ങളുകും ഞങ്ങൾ നെത്ടിയടിട്ണ്ത്.എനെയാല്,  
പ്രസടിദീകരടിചെ വടിവരങ്ങളടിലല ഏലതങ്ടിലുകും തരത്ടിലുള്ള കൃത്തയടിലെയായത്മയുലെ 

 ഉത്രവയാദടിതവൈകും ഏലറ്ടുക്യാൻ ഞങ്ങൾക്ത് കഴടിയുനെതലെ. വടിവരങ്ങൾ കയാലയാനുസൃതമയായ 
 മയാറ്ങ്ങൾക്ത് വടിദ്ധയമയാകയാകും. ഏറ്വുകും പുതടിയതുകും കയാലടികവുമയായ വടിവരങ്ങൾക്ത്, ദയവയായടി 

 ഞങ്ങളുലെ ലവ�ത്ഡസറ്ത് surrey.ac.uk/gcare സന്ർശടിക്ക.ഈ വടിഷയവുമയായടി �ന്ലപ്ട്ത് വളരുനെ  
വടിജ്യാന അെടിത്െ, ഭയാവടിയടില് ഈ മയാർഗ്ഗനടിർദ്ദേശകും ലമചെലപ്ടുത്യാൻ സഹയായടിക്കും.
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