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பபோக்குவரத்து மோசுபோட்டினோல் ஏற்படும் 
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பசயைில் கட்டுப்போடு: கோற்று மோசுபோட்ளெ பநரடியோகக் 
குளறக்கும் கட்டுப்போட்டு அளமப்புக்கள், மோசுபோட்ளெ 
உருவோக்கும் மூைத்திபைபய ஏற்படுத்துதல். (உதோரணம்- 
வோகனஙக்ளின் புளகக்குழல்க்ளில் வடிப்போன்கள 
பபோருத்துதல்).

கோர பகிரவு கி்ப்: பள்ளி நிரவோகிக்ோல் நிரவோகம் 
பசயயக்கூடிய ஒரு பசயல், கோரகள் பிறருென் 
பகிரநது பயன்படுத்துவதன் மூைம் அளழத்துச் பசல்லும்/
அளழத்துவரும் பநரஙக்ளில் பயன்படுத்தக்கூடிய கோரக்ளின் 
எண்ணிக்ளகளய இதனோல் குளறக்க முடியும்.

கோரபன் ளெ ஆக்ளசடு: புளதபடிவ எரிமஙகள 
பயன்படுத்துவதோல் தோன் மனளிதரக்ோல் உருவோக்கப்பட்ெ 
கோரபன் ளெ ஆக்ளசடின் அ்வு அதிகரிப்பது என்றோலும், 
மனளிதரகள சுவோசிப்பதன் ஒரு அம்சமோக மூச்ளச 
பவ்ளிபயற்றும்பபோது பவ்ளியிடுவதும் கோரபன் ளெ 
ஆக்ளசடு தோன், இளத அ்நதோல் மூெப்பட்டிருக்கும் 
கட்டிெஙகளுக்கு உளப் பபோதுமோன கோற்பறோட்ெம் 
இருக்கிறதோ என்பளத கண்ெறிய முடியும். கோரபன் ளெ 
ஆக்ளசடின் அ்வு மிக அதிகமோக இருக்கும் பட்சத்தில் 
அஙகு சரியோன கோற்பறோட்ெம் இல்ளை என்று பபோருள. 
இதனோல் நிளனவு ஆற்றல் மற்றும் கவனம் பசலுத்தும் 
ஆற்றல் பபோன்றளவ போதிப்புக்குள்ோகும்.

குடிமக்கள அறிவியல்: பபோதுமக்கள பஙபகற்கும் அறிவியல் 
ஆரோயச்சிப்பணிகள. கோற்று மோசு குறித்து மக்க்ளிளெபய 
விழிப்புணரளவ ஏற்படுத்துவதற்கு, குடிமக்கள அறிவியைின் 
அம்சமோக பசரத்தல் (உதோ. ஆரோயச்சிப்பணிகள் திட்ெம் 
தீட்டுவதிலும் ஆயவுப்பணிக்ளிலும் சமூகத்தினளர 
பசரத்தல்), இளணநது பசயல்படுவது (உதோ பள்ளி, 
மோணோக்கரகள மற்றும் ஆரோயச்சியோ்ரகளுக்கிளெபயயோன 
ஒத்துளழப்பு), பகோடுத்து வோஙகுதல் (உதோ. பள்ளிகள ஆயவு 
முடிவுகள் அபிப்பிரோயம் பசகரிக்க சமூகத்தினரிெம் 
பகோடுப்பது).

கரடுமுரெோன துகளகள: 2.5 முதல் 10 ளமக்பரோ 
மீட்ெர வளர விட்ெம் பகோண்டுள் துகளகள; இளத 
PM2.5-10 என்றும் அளழப்பதுண்டு. கோற்றில் உள் 
கரடுமுரெோன துகளகள முக்கியமோக உற்பத்தியோவது 
புளகபவ்ளியடீுக்ோல் அல்ை, மோறோக சோளையில் உள் 
தூசு பமல் பநோக்கி உயரவதோல் ஆகும். 

இளண உருவோக்கம்: அளனவரும் (உதோ. 
ஆரோயச்சியோ்ரகள, பள்ளிகள, குழநளதகள) 
சுதநதிரமோகவும் துல்ைியமோகவும் பஙபகற்று 
பசயல்பெக்கூடிய ஒரு வடிவளமப்பு பசயல்முளற. 

சமூகம்: பபற்பறோர, குழநளதகள, உளளூர வோசிகள மற்றும் 
பபோதுமக்கள.

சிதறல்: மோசுளவ மூைத்திபைபய கோற்று சிதறளவப்பது 
(உதோ. வோகனஙக்ளின் புளகக்குழல்கள வழியோன 
பவ்ளிபயற்றம்).

நுண் துகளகள: 2.5 ளமக்பரோ மீட்ெருக்கு குளறவோக 

விட்ெம் பகோண்டுள் துகளகள; இளத PM2.5 என்றும் 
அளழப்பதுண்டு. கோற்று மோசுக்க்ளிபைபய ஆபத்தோனளவ 
இநத நுண் துகளகள தோன், மிகச் சிறியளவ என்பதோல் 
எ்ளிதோக சுவோச அளமப்புக்குப் நுளழநது இதயம் மற்றும் 
நுளரயரீல்களுக்கு போதிப்ளப ஏற்படுத்தும். நுண்துகளகள 
பபரும்போலும் வோகனஙக்ளின் எஞ்சினளில் ஏற்படும் எரிதைில் 
உருவோகி புளகக்குழல் வழியோக பவ்ளிபயற்றப்படுவதோகும்.

உட்புற கோற்றின் தரம்: பள்ளிக்கூெஙகள பபோன்ற 
அளெபட்ெ கட்டிெஙக்ளின் உட்புற கோற்றின் தரம் 
அஙபக தஙகியுள்வரக்ளின் உெல் ஆபரோக்கியத்ளதயும், 
சுகத்ளதயும் போதிக்கக்கூடியது. கோற்றின் தரம் 
பமோசமோக இருநதோல் அதில் ளநட்ரஜன் ளெ ஆக்ளசடு, 
பபோரமோல்டீளஹடு மற்றும் எ்ளிதில் ஆவியோகக்கூடிய 
கரிம கைளவகள பபோன்ற தீஙகு விள்விக்கும் துகளகளும் 
பிற மோசுக்களும் இருக்கக்கூடும். யு.பக. மற்றும் பல்பவறு 
சரவபதச அளமப்புக்கள கோற்று மோசு மற்றும் கோற்பறோட்ெம் 
குறித்த வழிகோட்டுதல் வழஙகுகிறது.

தளளுவண்டியில் பயணிக்கும் குழநளதகள: ஒற்ளற/
இரட்ளெ 3 அல்ைது 4 சக்கர குழநளதகள தளளுவண்டிகள, 
நகரும் நோற்கோைிகள, பக்ககீஸ் மற்றும் ஸ்டிரோைரக்ளில் 
பயணிக்கும் பல்பவறு வயதுவரம்புக்கு உட்பட்ெ 
குழநளதகள.

பமயின் பரோடு: அளனவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய 
பபோதுவோன பநர சோளை (உதோ. முட்டுச்சநதுகள இதில் 
உட்பெோது). கோளை மற்றும் மோளை பநரஙக்ளில் வழக்கமோக 
பபோக்குவரத்து பநரிசல் ஏற்படுவது வழக்கம். (உதோ. 
குழநளதகள் அளழத்துச் பசல்லும்/அளழத்து வரும் 
பநரஙக்ளில்).

துகளக்ளின் எண்ணிக்ளக பசறிவு: ஒரு குறிப்பிட்ெ அ்வு 
கோற்றில் அெஙகியிருக்கும் துகளக்ளின் எண்ணிக்ளக, 
வழக்கமோக இளத # m-3 ஆக குறிப்பிடுவதுண்டு.

முளனவற்ற கட்டுப்போடு: கோற்று மோசு ஏற்படுத்தும் 
உமிழளவ மளறமுகமோக தடுக்கும் அளமப்பு, 
உதோரணத்திற்கு சோளைக்கும் நளெபயணிகளுக்கும் 
இளெபய பசடிபகோடிக்ோன பவைி அளமத்தல்.

மோசு ஹோட் ஸ்போட்: கோரகள பபோன்ற குறிப்பிட்ெ 
மூைஙக்ளில் இருநது பவ்ளிபயற்றப்படும் உமிழவு உளளூர 
சமூகத்தினருக்கு சுகோதோர பிரச்சிளனகள் ஏற்படுத்தும் 
அபோயம் உள் இெஙகள. வழக்கமோக மோசு சோரநத ஹோட் 
ஸ்போட்டுகள என்றோல் சோளைபபோக்குவரத்து சநதிப்புகள 
மற்றும் பபருநது நிறுத்தஙகள ஆகியளவ உட்படும் 
இெஙகள தோன்.

சிறு குழநளதகள: (குழநளத, சிறிய பிளள் மற்றும் 
ளகக்குழநளத. கோற்று மோசு பபரியவரகள மற்றும் 
பபரிய பிளள்கள் விெ) (உதோ. டீபனஜ் குழநளதகள) 
ளகக்குழநளதகளுக்குத் தோன் பபரும்வு போதிப்ளப 
ஏற்படுத்துகிறது, ஏபனன்றோல் அநத குழநளதகள பவகமோக 
சுவோசிப்பதுென் தளர மட்ெத்தில் இருநது குளறநத 
உயரத்திபைபய சுவோசிப்பவரகள.

பரிநதுளரக்கப்பட்ெ பமற்பகோள 
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

அருஞ்பசோற்பபோருள
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விழிப்புணரவு மற்றும் கவனம் இல்ைோததோல் குழநளதகள வோயு மோசுளவ சுவோசிக்கும் நிளை 
ஏற்படுகிறது, இதனோல் மூச்சுக்குழோய அழற்சி, நுளரயரீல்க்ளின் வ்ரச்சி குன்றிப்பபோவது, ஆஸ்துமோ1 
மற்றும் பிற நுளரயரீல் பநோயகள2 உட்பெ நீண்ெ கோை உெல்நைப்பிரச்சிளனகள ஏற்படும் அபோயத்ளத 
அதிகரிக்கச் பசயகிறது.

மோசுளவ எதிரபகோளவதன் மூைம் 
போதிக்கப்படுவது வயது வநபதோளரவிெ 
குழநளதகள தோன், ஏபனன்றோல் 
அவரக்து நுளரயரீல்க்ளின் 
வ்ரச்சி பூரத்தி அளெயவில்ளை, 
அதிக்வு உெற்பயிற்சி பசயவபதோடு 
அவரகள மூச்சு இழுக்கும் 
பவகமும் அதிகமோக இருக்கிறது.3 
இருப்பினும், பபோக்குவரத்து வசதிளய 
கருத்தில்பகோண்டு பபரும்போைோன 
பள்ளிக்கூெஙகளும் பமயின் பரோடுக்கு 
அருகிபைபய அளமக்கப்பட்டிருக்கும், 
வோகனஙக்ளிைிருநது பவ்ளிபயறும் 
நச்சுப்புளக வகுப்பளறகள உட்பெ 
பள்ளியின் அளனத்து பகுதிகள்யும் 
சூழநதிருக்கும். யு.பக.யில் கோற்று 
மோசுவின் அ்வு அதிகமோக உள் 
2000 த்துக்கும் பமற்பட்ெ பள்ளிகளும் 
பதோெக்கப்பள்ளிகளும் சோளைகளுக்கு 
அருகிபைபய அளமநதுள்து. 2.5 
ளமக்பரோ மீட்ெருக்கு குளறவோக 
விட்ெம் பகோண்டுள் துகளகள 
(PM2.5) உட்பெ நச்சுத்தன்ளமயுள் 
மோசுத்துகளகள அஙபக உள்து. யு.பக.
வில் பிற ஐபரோப்பிய நோடுகள்விெ 
அதிக்வு பிளள்களுக்கு ஆஸ்துமோ 
போதிப்பு நிைவுகிறது.4

குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்துச் 
பசல்வதற்கும் பள்ளியில் இருநது 
அளழத்து வருவதற்கும் கோரகள் 
அதிகமோக பயன்படுத்துவதன் மூைம் 
பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறஙகள 
மோசு ஹோட் ஸ்போட் ஆகும் நிளை 
அதிகரிக்கிறது. இஙகிைோநதில், கெநது 
இருபது ஆண்டுக்ளில் பள்ளிக்கு 
பசல்வதற்கோக பயன்படுத்தப்படும் 
கோரக்ளின் எண்ணிக்ளக இருமெஙகோக 
உயரநதுள்து. கோளையில் கூட்ெ 
பநரிசைோன பநரஙக்ளில் சோளை 
வழியோகச் பசல்லும் 4 ல் 1 
பஙகு கோரகளும் குழநளதகள் 
பள்ளிக்கு அளழத்துச் பசல்பளவ 
தோன். என்ஜின் ஐட்ைிங (ஓெோமல் 
நின்றுபகோண்டிருக்கும் வோகனஙக்ளின் 
என்ஜின் இயஙகிக்பகோண்டிருப்பது) 
குழநளதகள அநோவசியமோக கோற்று 
மோசுவின் போதிப்பிற்கு உள்ோகும் 
வோயப்ளப அதிகரிக்கிறது, இது தவிர, 
குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்துச் 
பசல்லும்/பள்ளியில் இருநது அளழத்து 
வரும் பநரஙக்ளில் பள்ளிக்கு அருபக 
வோகனத்தின் பவகத்ளத கூட்டுவதும் 
குளறப்பதும் இநத நிளைளய பமலும் 
ஊக்குவிக்கிறது.

தளளுவண்டியில் அளழத்துச் பசல்ைப்படும் குழநளதகள சுவோசிப்பது 
தளரமட்ெத்தில் இருநது பவகு குளறவோன உயரத்தில் ளவத்து தோன் 
என்பளத சுட்டிக்கோட்டும் பெம், வோகனஙக்ளின் புளகக்குழல்க்ளிைிருநது 
பவ்ளிபயறும் நச்சுப்புளக அதிகமோக இருக்கும் இெத்தில் ளவத்து 
தோன் அநத குழநளதகள சுவோசிப்பது (பமற்பகோள-சரமோ குமோர3). சிறு 
குழநளதகள தளரமட்ெத்தில் இருநது 0.55 மீட்ெரில் இருநது 0.85 
மீட்ெருக்கு உட்பட்ெ உயரத்தில் ளவத்து சுவோசிக்கின்றனர, வழக்கமோக 
வோகனஙக்ளின் புளகக்குழல்களும் சோளை மட்ெத்தில் இருநது 1 
மீட்ெருக்கு உட்பட்ெ உயரத்தில் தோன் அளமக்கப்பட்டிருக்கும். இதனோல் 
கோற்று மோசுளவ எதிரபகோள் பவண்டிய அபோயம் அதிகரிக்கிறது.

பசயைில் கட்டுப்போடு முளற தோன் (உதோரணம். புளகக்குழைிைிருநது 
பவ்ளிபயறுவளத மூைத்திபைபய குளறப்பது) இதற்கு மிகச் சிறநத தீரவு, பிற 
நிரூபிக்கப்பட்ெ வழிமுளறகள் பின்பற்றியும் மோசுவின் பசறிளவ குளறக்கவும், 
பள்ளிகள மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறஙக்ளில் போதிப்புகள்க் குளறக்கவும் 
முடியும். இருப்பினும், கோற்று மோசுவிளன ஏற்படுத்துபவோரும்/ அல்ைது அதன் 
போதிப்புக்குள்ோபவோரும் ஒரு முழுளமயோன அணுகுமுளறளய களெப்பிடித்தோல் 
தோன் அடிப்பளெ அ்வில் மோற்றத்ளத ஏற்படுத்த முடியும்.6 பள்ளிக் குழநளதகள, 
பள்ளிகள மற்றும் சமூகத்ளத இைக்கு ளவத்து பசயல்படுத்தக்கூடிய பன்முக 
நெவடிக்ளககள் பமற்பகோள் பவண்டும். 

பள்ளிக் குழநளதகள கோற்று மோசுவின் போதிப்புக்குள்ோவளத 
குளறக்கும் வளகயில் பள்ளிகள, குழநளதகள மற்றும் 
பள்ளிளயச் சுற்றியுள் பபோதுமக்கள பத்ளிவோன தீரமோனத்ளத 
பமற்பகோளவதற்கு உதவும் வளகயில் சிக்கைோன அறிவியளை 
எ்ளிளமயோகப் புரிநதுபகோளளும் வளகயில் பதரிவிப்பபத இநத 
வழிகோட்டுதல் ஆவணத்தின் இைக்கு.
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பள்ளிகள மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறஙக்ளில் கோற்று மோசுவின் தோக்கத்ளத குளறப்பதற்கோன சிறநத வழிமுளறகள் சுருக்குமோக 
பசோல்லும் ஆவணம் இது. பரிநதுளரகள தற்கோை அறிவியல் சோன்றுக்ளின் அடிப்பளெயில் வழஙகப்பட்டுள்து, இநத சோன்றுகள 
கோைப்பபோக்கில் பமலும் ஆயவுகள நளெபபறும்பபோது மோற்றஙகள ஏற்பெைோம். போதிப்புக்கு உள்ோகக்கூடிய குழுக்கள் 
(குழநளதகள, பள்ளிகள மற்றும் சமூகம்) இைக்கு ளவத்து துல்ைியமோக இளண உருவோக்கம் மற்றும் இளண வடிவளமப்பு 
பபோன்ற நளெமுளற அணுகுமுளறளய பின்பற்றி தயோரிக்கப்பட்ெது என்பதோல் இது ஒரு தனளித்துவமோன ஆவணம். இது 
உரிய முக்கிய ஆரோயச்சிப்பணிகள்யும்7-10 ஆயவுகள்யும்3,11-13 பயன்படுத்தி கில்ட்ஃபபோரடு ைிவிங ைோப் (GLL) ஆயவகத்தில் 
தயோரிக்கப்பட்ெது, பபோதுமக்களுக்கும் அறிவியைோ்ரகளுக்கும் வழிகோட்டுதல் வழஙகுவதில் சிறநத அனுபவஙகள இதற்கு 
பின்புைமோக இருக்கிறது (உதோரணம் பசுளம கட்ெளமப்பு நளெமுளறப்படுத்தலுக்கு முன்பனோடியோக பசயல்பட்ெது15, 
தோவரயினஙகள பதரநபதடுத்து நிரவகிப்பது குறித்த பபோதுவோன பரிநதுளரகள16, மற்றும் ஏளனய பகோளளக சுருக்கஙகள17).  
இநத ஆவணம் முநளதய ஆயவுக்ளின் பதோெரச்சியோகும், உதோரணத்திற்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஊழியரகளுக்கோன வோயுவின் 
தரம் குறித்த வழிகோட்டுதல்18, பவ்ளிப்புறக் கோற்றின் தரம் மற்றும் சுகோதோரம்19, எதிரகோை நிை-பயன்போட்டு திட்ெ வடிவளமப்பு 
மற்றும் வ்ரச்சி கட்டுப்போடு20, சுத்தமோன கோற்றுக்கோன டூல் கிட்21-25, உட்புற வோயுவின் தரம் ஆபரோக்கியத்தில் ஏற்படுத்தும் 
தோக்கஙகள26, ஆன்டி-ஐட்ைிங (ஓெோமல் நின்றுபகோண்டிருக்கும் வோகனத்தின் எஞ்சின் பதோெரநது இயஙகுவது)27. 

இநத வழிகோட்டுதல் ஆவணத்தில் இருக்கக்கூடிய பரிநதுளரக்ளில் பபரும்போைோனளவ, மனளிதரக்ளின் ஆபரோக்கியத்ளத 
கடுளமயோக போதிக்கக்கூடிய ஒரு வளக மோசுவோன நுண் துகளக்ளின் தோக்கத்ளத குளறப்பது குறித்து தோன்.28 இருப்பினும், 
பபோதுவோன பசயதிக்ளில் பிற மோசுக்கள, அதோவது ளநட்ரஜன் ஆக்ளசடுகள பபோன்றவற்ளறக் குறிக்கும். பள்ளிகளுக்கு அருகில் 
மோணவரகள் அளழத்துச் பசல்லும்/அளழத்து வரும் இெஙக்ளில் ஏற்படும் பிரச்சிளனகள குறித்து தோன் இநத வழிகோட்டுதல் 
முக்கியமோக கவனம் பசலுத்துகிறது. உட்புற (உதோரணம் வகுப்பளற) கோற்றின் தரம் மற்றும் அது பதோெரபோன சுகோதோர 
பிரச்சிளனகள குறித்த விரிவோக்கமும் பரிநதுளரகளும் இநத வழிகோட்டுதல் ஆவணத்தின் பநோக்கத்திற்கும் அப்போல் உள்து.  
இநத ஆவணத்தில் முக்கியமோக மூன்று பிரிவினருக்கோன (குழநளதகள, பள்ளிகள மற்றும் சமூகம்) இனம் சோரநத 10 
பரிநதுளரகள மற்றும் பபோதுவோன 10 பரிநதுளரகள இருக்கிறது. இதில் ஒரு சிை பரிநதுளரகள் சுற்றுப்புறத்தின் பரப்ப்வு 
குளறவோக உள் நகரப்புற பள்ளிக்ளில் நளெமுளறப்படுத்துவது சிரமமோக இருக்கும் என்பளத நோஙகள உணரகிபறோம், 
இருப்பினும் முடிநத்வு பரிநதுளரகள் நிளறபவற்றுவது பயனுள்தோக இருக்கும். இது ஒரு கல்வி வழிகோட்டியோகவும் 
பசயல்பெக்கூடும், பதளவயோன இெஙக்ளில் வயதுக்கு வரம்புக்கு ஏற்றதோக மோற்றக்கூடியது என்பதோல் குழநளதகள, பபற்பறோர/
கவனளிப்போ்ரகளுக்கு விழிப்புணரளவ ஏற்படுத்தி,கோற்று மோசுபோட்டின் பவ்ளிப்போட்ளெக் குளறக்கும் பணியில்  அவரக்து 
பஙக்ளிப்புக்கு உதவ பள்ளிகளுக்கு எ்ளிதோக இருக்கும்.

எஙக்து பபோது மற்றும் குறிப்பிட்ெ பிரிவினருக்கோன பரிநதுளரகள அவற்றின் முக்கியத்துவத்துவம் அல்ைது தோக்கத்திற்பகற்ப 
வரிளசப்படுத்தப்பெவில்ளை. இதற்கோன ஒரு கோரணம் ஒவபவோரு பசயைின் தோக்கத்ளதயும் ஒப்படீு பசயவது குறித்த சோன்றுகள 
இல்ைோதது ஆகும், பமலும் இநத பிரச்சிளனளய சமோ்ளிக்க ஒரு முழுளமயோன அணுகுமுளற பதளவயோக இருக்கிறது 
(பபோதுவோன பரிநதுளர #1ஐப் போரக்கவும்). ஒரு கட்ளெவிரல் விதி என்ற முளறயில், பசயைில் கட்டுப்போட்டு அளமப்புக்கள 
(உதோரணம். ஆன்டி ஐட்ைிங பகோளளககள மற்றும் வோகனஙக்ளின் பயன்போட்ளெ குளறப்பதற்கோன சலுளககள) மிகவும் பயனுள் 
உத்திகள என்பதோல் போதுகோப்பு நெவடிக்ளகக்ளில் அவற்றிற்கு முன்னுரிளம அ்ளிக்க பவண்டும்.



   

5

பபோதுவோன 
பரிநதுளரகள
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கோற்று மோசுவுெனோன பதோெரளப கட்டுப்படுத்தும் 
நெவடிக்ளகக்ளில் பசயைில் கட்டுப்போடு/ அல்ைது 
முளனவற்ற கட்டுப்போடு அளமப்புக்கள் உட்படுத்தைோம் 
(உதோரணம். பவ்ளிபயற்றப்படும் புளகளய கட்டுப்படுத்தல்),  
ஏற்பிகள (உதோரணம் முகக்கவசஙகள), மூைத்துக்கும் 
ஏற்பிக்கும் இளெபய (உதோ. பசடிபகோடிக்ோைோன 
பவைிகள). பழக்கவழக்கஙகள் மோற்றிக்பகோளவது மற்றும் 
அறிவுபூரவமோன முடிபவடுத்தல், அதோவது போளதகள் 
பதரநபதடுப்பது மற்றும் மோசு ஹோட் ஸ்போட்டுகள் தவிரத்தல். 
பள்ளிகள, குழநளதகள, பபற்பறோரகள, சமூகத்தினர மற்றும் 
அரசோஙக பிரிவுகளுக்கிளெபய பசயதி பரிமோற்றம் உள் ஒரு 
முழுளமயோன அணுகுமுளறயோல் தோன் மோசுவின் தோக்கத்ளத 
ஒட்டுபமோத்தமோக குளறப்பதற்கு மிக முக்கியமோனது.

பசயைில் கட்டுப்போடு அளமப்புக்க்ளின் மூைம் பள்ளிகள்ச் 
சுற்றி சுத்தமோன கோற்று மண்ெைத்ளத உருவோக்குவது 
(வோகனஙக்ோல் ஏற்படும் புளக பவ்ளியடீ்ளெ கட்டுப்படுத்தும் 
ஆன்டி ஐட்ைிங அணுகுமுளற, மோணவரகள் அளழத்துச் 
பசல்லும்/அளழத்து வரும் இெஙகள் பள்ளியின் 
நுளழவுவோயில் இருநது மோற்றி அளமத்தல் பபோன்ற) பள்ளிகள 
மற்றும் சுற்றியுள் பகுதிக்ளில் மோசுவின் நிளைளய குளறக்க 
உதவும்.

1. எல்பைோளரயும் ஈடுபடுத்தி 
ஒன்றிளணநது பசயற்படுஙகள

2. பள்ளிகள்ச் சுற்றி 
சுத்தமோன கோற்று மண்ெைத்ளத 
உருவோக்குஙகள

அளழத்துச்-பசல்வது

நின்றுபகோண்டிருக்கும் 
வோகனஙக்ளின் என்ஜின் 

இயஙக விெோதீர
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முளனவற்ற கட்டுப்போட்டு அளமப்புக்கள, அதோவது 
பள்ளியின் சுற்றுப்புறஙகளுக்கும் சோளைக்கும் இளெபய 
பசுளம பவைிகள (உதோரணம் பசடிபகோடிக்ோன புதர பவைி) 
அளமக்கப்படுமோனோல் அது பபோக்குவரத்து மோசுவோல் பள்ளி 
மோணவரகளுக்கு ஏற்படும் தோக்கத்ளத குளறக்க உதவும். 
பவைி அளமப்பதற்கோன பசடிகள் அப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் 
நிளைளய கருத்தில்பகோண்டு கவனமோக பதரநபதடுக்க 
பவண்டும், பின்விள்வுகள் குளறத்து (உதோரணம் மகரநத 
உமிழவு) பிற சுற்றுச்சூழல் பசளவகள் ஊக்குவிப்பதற்கோன 
வழிகள் அதிகப்படுத்த பவண்டும் (உதோரணம். ஒைி மோசு 
குளறப்பு அல்ைது உயிரியல் பல்வளகளமளய ஊக்குவிப்பது).

மோணவரகள் அளழத்துச் பசல்லும்/அளழத்து வரும் 
இெஙகளுக்கு அருகில் உள் கதவுகள மற்றும் ஜன்னல்கள 
திறப்பளதக் கட்டுப்படுத்துவது பபோக்குவரத்தினோல் 
பவ்ளிபயற்றப்படும் துகளகள் குளறக்குமோனோலும் அதனோல் 
அப்பகுதியில் உள் வகுப்பளறக்ளில் கோரபன் ளெ ஆக்ளசடின் 
பதக்கத்ளத அதிகரிக்கச் பசயயும். பபோதிய இயநதிரவியல் 
ரீதியிைோன கோற்பறோட்ெ அளமப்புக்கள மற்றும் கோற்று 
வடிகட்டுதல் அளமப்புக்கள பயன்படுத்துவதன்மூைம், 
பதளவப்பட்ெோல் அதற்கோன தனளிப்பட்ெ யூணிட்டுகள் 
அளமக்கவும், தீஙகுவிள்விக்கும் துகளகள மற்றும் கோரபன் 
ளெ ஆக்ளசடு உள்ளிட்ெ பிற மோசுக்கள பதஙகுவளத குளறக்க 
முடியும்.

3. ‘முளனவற்ற’ கட்டுப்போட்டு 
அளமப்புக்கள் பயன்படுத்தவும்

4. வகுப்பளறக்குள கோற்றின் 
தரத்ளத கவனளியுஙகள

அளழத்துச்- 
பசல்வது
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பபரும்போைோன பள்ளிக்கூெஙகள சோளைகளுக்கு அருகிபைபய 
அளமக்கப்படுவது வழக்கம், அஙபக தோன் வழக்கமோக கோற்று 
மோசு அதிகமோக இருக்கும். சோளையில் இருநது தூரத்திற்பகற்ப 
மோசுவின் பதக்கம் அதிபவகமோக குளறயும். இதனோல், புதிய 
பள்ளி கட்டிெஙகள சோளைக்ளில் இருநது பதோளைவில் 
அளமக்க பவண்டும், முடியுமோனோல், பள்ளியின் சுற்றுப்புறத்தில் 
இருநது சோளை வளரயில் நளெபோளதகள்யும் அளமக்க 
பவண்டும். அளவ சுற்றுப்புறஙக்ளில் உள் மக்கள நெநது 
பசல்ைக்கூடிய பதோளைவில் இருக்க பவண்டும், அதன் மூைம் 
நளெபயிற்சி மற்றும் ளசக்கிள சவோரிளய ஊக்குவிக்கவும், 
பள்ளி பநரஙக்ளில் பபற்பறோரகள/ மற்றும் கவனளிப்போ்ரகளுக்கு 
கோரக்ளில் இருநது பவ்ளிபயறும் நச்சுப்புளகயோல் ஏற்பெக்கூடிய 
தோக்கத்ளத குளறக்கவும் முடியும்.

பள்ளிக்கு பசன்றுவருவதற்கு நளெபயிற்சி ஊக்குவிக்கப்பெ 
பவண்டும் அதன் மூைம் மன ஆபரோக்கியம், உெல் 
ஆபரோக்கியம் இரண்டும் பமம்படுவது மட்டும் அல்ைோமல் 
குழநளதகள சுதநதிரமோக பசயல்படுவதற்கும், அவரக்து 
சமூக திறன்கள மற்றும் போதுகோப்பு திறன் பமம்படுத்துவதற்கும் 
வழிவகுக்கும், அபத பபோன்று சோளையில் பபோக்குவரத்து 
பநரிசல் மற்றும் கோற்று மோசு குளறக்கவும் இது உதவிகரமோக 
இருக்கும். வழக்கமோக பள்ளிக்கு நளெபயணம் பமற்பகோளவது 
குழநளதகளுக்கு அவரகள்ச் சுற்றியுள் சமூகம் குறித்த 
விழிப்புணரளவயும் ஏற்படுத்தும்.

5. புதிய பள்ளி கட்டிெஙகள் 
கவனமோக திட்ெமிடுஙகள

6. பள்ளிக்கு நெநது பசல்லுஙகள
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கோளையில் குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்துச் பசல்லும் 
பநரத்தில் (07:00-09:00) தோன் நுண் துகளக்ளின் பதக்கம் 
அதிகமோக இருக்கும், ஏபனன்றோல் அநத சமயத்தில் தோன் 
பபோக்குவரத்து அதிகமோக இருக்கும். மோளை பநரத்தில் 
பள்ளியில் இருநது அளழத்து வரும் பநரத்த்ளதவிெ 
(15:00-17:00) அப்பபோது கோற்று மோசு சிதறுவதற்கோன 
வோயப்புக்களும் குளறவோக இருக்கும். இருப்பினும், கோளை 
மற்றும் மோளை பநரஙக்ளில் கூட்ெம் அதிகமோக இருப்பதோல் 
அத்தியோவசியமற்ற வோகன பயன்போட்ளெத் தவிரப்பதன் மூைம் 
பபோக்குவரத்து பநரிசளை குளறக்கைோம், பயண பநரத்ளதயும் 
குளறக்கைோம், பமலும் குழநளதகளுக்கும், பபற்பறோரகள/ 
மற்றும் கவனளிப்போ்ரகளுக்கும் பள்ளி பநரஙக்ளில் மோசு 
பவ்ளிப்போடினோல் ஏற்பெக்கூடிய தோக்கத்ளத குளறக்கைோம்.

கோளை பநரத்ளதவிெ மோளை பநரஙக்ளில் பபோக்குவரத்து 
குளறவோக இருப்பபதோடு வ்ளிமண்ெை சிதறல் நிளை 
சிறநததோக இருக்கும் என்றோலும், சோளையின் பமற்பரப்பு 
வறண்டிருக்கும் மோளை பநரஙக்ளில் கரடுமுரெோன துகளக்ளின் 
பதக்கம் அதிகமோக இருக்கும். தூசி பறப்பளத வோகன 
பபோக்குவரத்து பமலும் அதிகரிக்கச் பசயயும். இரவு பநர 
பனளிவழீச்சி வழக்கமோக கோளை பநரஙக்ளில் சோளைபயோரமோக 
தூசி பறப்பளத கட்டுப்படுத்துமோனோலும், பகல் வறண்ெ 
வோனளிளையின்பபோது சோளையின் பமற்பரப்பில் உள் தூசிளய 
அப்புறப்படுத்துவது தூசி பறப்பளத திறம்பெ குளறக்கும்.

7. அத்தியோவசியமற்ற வோகன 
பயன்போட்ளெத் தவிரக்கவும்

8. சோளையின் பமற்பரப்பில் 
உள் தூசிளயக் கவனளியுஙகள
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குடிமக்கள அறிவியல் மூைம் பநரடியோக ஒத்துளழப்பது 
கோற்று மோசு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நெவடிக்ளககள குறித்து 
குழநளதகள, பபற்பறோர, பள்ளிகள மற்றும் சமூகத்தினரிளெபய 
விழிப்புணரளவ ஏற்படுத்தும். குடிமக்கள அறிவியல் மற்றும் 
பஙபகற்பு ஆரோயச்சிக்ளின் மூைம் தனளி நபரகள தஙகளுளெய 
அனுபவஙகள மற்றும் கவளைகள (உதோரணம். சோளை 
போதுகோப்பு குறித்து) ஆரோயச்சியோ்ரகள மற்றும் அரசோஙக 
அதிகோரிக்ளிெம் பகிரநது அவற்ளற நிவரத்தி பசயவதற்கோன 
நெவடிக்ளககள எடுக்க உதவிகரமோக இருக்கும்.

கோற்று மோசளெதல் மற்றும் பவ்ளிப்போடு முளறகள பதசிய 
போெத்திட்ெத்தில் உட்படுத்தைோம். உதோரணமோக, இநத 
வழிகோட்டுதல் ஆவணத்தில் பரிநதுளர பசயயப்பட்டுள் 
நளெமுளறகள் பசரத்து அடிப்பளெ அறிவியல், சமூக 
மற்றும் சோளை போதுகோப்பு திறன்கள் பமம்படுத்தைோம், 
போெத்திட்ெத்தின் படி இநத இைக்குகள் அளெய 
மோணவரகளுக்கு உதவி பசயயைோம். பமலும், தற்பபோது 
குளறநத விளைக்கு மோசு கண்ெறியும் பசன்சோரகள 
கிளெப்பதோல் அவரகளுக்கு பநரடி பயிற்சியின் மூைம் 
படிப்பின்பபோதும், படிப்புக்கு பிறகும் ஸ்கூல் கி்ப்புகள மூைம் 
பயிற்சிய்ளிக்கைோம்.

9. குடிமக்கள அறிவியல் 
திட்ெஙகள் அளமயுஙகள

10. கோற்று மோசுபோடு 
சிக்கல்கள் கல்வியில் 
உட்படுத்தவும்

கோற்றின் 
தரம்
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குறிப்பிட்ெ 
பிரிவினருக்கோன 
பரிநதுளரகள
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கோளையில் குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்துச் பசல்லும் பநரத்தில் வோகனஙகள் 
பயன்படுத்துவளத தவிரக்குமோனோல் குழநளதகள வோகனஙக்ளில் இருநது பவ்ளிபயறும் தீஙகு 
விள்விக்கக்கூடிய நச்சுப்பபோருட்கள் எதிரபகோளவது மூன்று மெஙகு குளறக்க முடியும்.

எஞ்சின் இயஙகிக்பகோண்டிருக்கும் கோர அல்ைது கோரக்ளின் வரிளசயில் இருநது விைகி 
நிற்கவும்.

●	 குழநளதகள நளெபயணத்ளத பமற்பகோளவளத பள்ளிகள ஊக்குவிக்க பவண்டும், உதோரணம்.  
 அதற்கோக அஙககீகோரம் வழஙகி நெத்ளத மோற்ற திட்ெஙகள அளமக்க பவண்டும்.

●	 பள்ளி வ்ோகத்தில் அல்ைது பள்ளிக்கு அருகில் வோகனஙகள் பயன்படுத்துவளத 
 ஊக்குவிக்க பவண்ெோம், மோறோக குழநளதகள் அளழத்து வரும்/அளழத்துச் பசல்லும்   
 இெஙகள் பள்ளியின் நுளழவுவோயிைிருநது மோற்றி பதோளைவில் அளமக்க பவண்டும்.

● குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்து வரும் பநரத்ளத பவவபவறு பநரஙக்ோக பிரிப்பபதோடு  
 கோரகள் பிறருென் பகிரநது பயன்படுத்தும் கோர பகிரவு கி்ப்புகள் ஊக்குவிக்க பவண்டும்.

●		 பள்ளிளயச் சுற்றிலும் நிறுத்தக்கூெோது என தளெ விதிக்கப்பட்ெ பகுதிக்ளில் (உதோரணம்.   
 இரட்ளெ மஞ்சள பகோடுகள) விதிகள் மதிக்க பவண்டும்.

● கோத்துக்பகோண்டிருக்கும் பநரத்தில் கோரின் எஞ்சிளன நிறுத்திவிடுஙகள, கோத்திருக்க   
 பவண்டியது குளறநத பநரத்திற்கோக இருநதோலும் இளத பின்பற்றவும்.

● குழநளதகள் அளழத்து வரும் பநரஙக்ளில் வோகனஙகள் பயன்படுத்துவளத தவிரக்க  
 பவண்டும், அல்ைது கோரகள் பள்ளியின் நுளழவு வோயிைில் இருநது பதோளைவில்   
 நிறுத்துஙகள.

●	 பபற்பறோரகளும் குழநளதகளும் முடிநத்வு நெநது அல்ைது ளசக்கிள பயன்படுத்தி   
 பள்ளிக்குச் பசன்றுவர பவண்டும், அதன் மூைம் கோற்றின் தரம் அவரகளுக்கு போதிப்பு   
 ஏற்படுத்துவளத குளறக்கவும், உெற்பயிற்சியின் மூைம் ஆபரோக்கியம் போதுகோக்கவும்,  
 சோளை போதுகோப்பு பயிைவும், வழிபசலுத்தல் திறன் பமம்படுத்தவும் முடியும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ  
உண்ளம #1 

குழநளதகளுக்கோன  
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

கோளையில் குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்துச் 
பசன்று வரிளசயில் நிற்கும்/ஓெோதபபோழுதும் 
எஞ்சின் இயஙகிக்பகோண்டிருக்கும் கோரகள பள்ளியின் 
சுற்றுப்புறஙக்ளில் நுண் துகளகள உற்பத்தியோவளத 
300% வளர அதிகரிக்கச் பசயயும்.

பபோதுவோன பசயதி

300%
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பள்ளிபநரத்திற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய பணிகள நிமித்தம் மோளையில் அளழத்து 
வருவது இளெப்பட்ெ பநரஙக்ளில் இருக்கும் பட்சத்தில் பபோக்குவரத்து பநரிசல் மற்றும் 
பபோக்குவரத்தினோல் ஏற்பெக்கூடிய மோசு பவ்ளிப்போட்ளெயும் குளறக்கைோம்.

ஓெோமல் எஞ்சின் மட்டும் இயஙகிக்பகோண்டிருக்கும் கோரக்ளிெமிருநது விைகிச் பசல்லுஙகள.

●	 பள்ளி பநரத்துக்கு முன் மற்றும் பின் பமற்பகோள் பவண்டிய பணிகள் இளெப்பட்ெ   
 பநரஙக்ோக மோற்றி அளமக்கவும், அதன் மூைம் பள்ளிக்கு அளழத்துச் பசல்லும்/ அளழத்து  
 வரும் பநரஙகள் வித்தியோசப்படுத்தைோம் அல்ைது கோரகள் பகிரநது பயன்படுத்தும் கி்ப்  
 மூைம் கோரக்ளின் எண்ணிக்ளகளய குளறக்கைோம்.

●	 அளனவருக்கும் ளசக்கிள கிளெக்க ளசக்கிளகள் பகிரநது பயன்படுத்தும் வளகயில்   
 திட்ெஙகள் வகுக்கைோம்.

● பள்ளிக்குச் பசல்ை வோகனஙக்ளின் பயன்போட்ளெ தவிரக்கவும், முடியுமோனோல் கோரகள்   
 பள்ளியின் நுளழவு வோயிைிைிருநது பதோளைவில் நிறுத்தவும்.

● பரபரப்போன சோளைக்கு அருகில் உள் விள்யோட்டுத் திெைில் நுண் துகளக்ளின் பதக்கம்  
 குழநளதகள் பள்ளியிைிருநது அளழநதுச் பசல்லும் பநரஙக்ளில் பமயின் பரோட்டில்   
 ஏற்பெக்கூடிய பதக்கத்துென் ஒப்பிெைோம்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #2 

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

குழநளதகள் பள்ளிக்கு அளழத்துச் பசல்லும் 
பநரத்ளதவிெ மோளையில் அளழத்து வரும் 
பநரஙக்ளில் நுண் துகளக்ளின் பதக்கம் மூன்றில் 
ஒரு பஙகு மட்டுபம இருக்கக்கூடும், குழநளதகள் 
அளழத்து வருவதற்கு இளெப்பட்ெ பநரஙகள் 
பதரநபதடுக்குமோனோல் பிற்பகல் சோளையில் தூசி 
பறக்கும் நிளைளய கட்டுப்படுத்தைோம்.

பபோதுவோன பசயதி
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● இயற்ளக சோரநத தீரவுகள, அதோவது பள்ளிளயச் சுற்றி பசடிபகோடிக்ோைோன புதர பவைி 
அளமப்பதன் மூைம் பள்ளியின் சுற்றுச்சூழைில் கோற்றின் தரத்ளத சகீரபசயயைோம்.
● பள்ளி நிரவோகம் அல்ைது சமூகத்தினர மோசு பவ்ளிப்போட்ளெ கட்டுப்படுத்த பபோதிய நெவடிக்ளககள 
பமற்பகோளளும் வளரயில் மோளை பநரஙக்ளில் விள்யோட்டுத் திெைில் விள்யோெ அனுமதிப்பளத 
குளறக்க பவண்டும்.

விள்யோட்டுத் திெல் சோளைக்கு அருகில் என்றோல் கோளை பவள்யில் அநத சோளைபயோரமோக 
விள்யோடுவளத தவிரக்க முயலுஙகள.

●	 கோளை பநரஙக்ளில் பவ்ளிப்புற வகுப்புகள, முடிநதோல், பள்ளி நோ்ளில் பின்னர    
 மோற்றியளமக்கப்பெ பவண்டும் (உதோரணம். பிற்பகல்)..

●	 ஒவவோளம ஏற்படுத்தோத, விஷமற்ற பசுளம பவைிகள் (உதோரணம். பசடிபகோடிக்ோைோன  
 பவைி) பள்ளி வ்ோகத்துக்கும் அருகில் உள் சோளைக்கும் இளெயில் அளமப்பபோமோனோல்  
 பபோக்குவரத்தினோல் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சூழல் போதிப்பு ஏற்படுவளத ஓர்வு குளறக்க முடியும்.

● பமயின் பரோட்டில் இருநது பள்ளிக்கு பமலும் ஒரு நுளழவு வோயில் அளமக்க   
 முயற்சிக்கவும், போதுகோப்போன பசுளம பவைிக்ோல் சூழப்பட்ெ நளெபோளதயும் அளமக்கைோம்.

●		 பரபரப்போன சோளையின் எல்ளையில் உள் பவைியின் அருகில் குழநளதகள    
 விள்யோடுவளத பள்ளிகள தடுக்க பவண்டும்.

● பள்ளிளயச் சுற்றிலும் பசுளம பவைிகள அளமப்பதற்கும் பிற கட்டுப்போடு நெவடிக்ளககள்  
 பமற்பகோளவதற்கும் உளளூர சமூகத்தினர பள்ளிக்கு உதவைோம்.

● பபற்பறோரகள்யும் குழநளதகள்யும் பள்ளிக்குச் பசன்றுவர நெக்க ஊக்குவிக்கவும்,   
 அதற்கோக புதிய சோளைகள் அளமக்கும்பபோது பபோதிய போதுகோப்பு முளறகள் பின்பற்றும்  
 வளகயிைோன திட்ெத்ளத தீட்டுவதற்கு உளளூர சமூகத்தினர உளளூர அதிகோரிகளுென்   
 ஒத்துளழக்க பவண்டும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #3

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

பரபரப்போன சோளைக்கு அருகில் உள் 
விள்யோட்டுத் திெைில் நுண் துகளக்ளின் பதக்கம் 
குழநளதகள் பள்ளியிைிருநது அளழநதுச் பசல்லும் 
பநரஙக்ளில் பமயின் பரோட்டில் ஏற்பெக்கூடிய 
பதக்கத்துென் ஒப்பிெைோம்.

பபோதுவோன பசயதி
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பள்ளியின் சுற்றுப்புறஙக்ளில் பபோக்குவரத்து மோசு பவ்ளியடீுகள் குளறக்க குழநளதகள் 
அளழத்து வரும் இெத்ளத பள்ளியின் நுளழவு வோயிைிைிருநது பதோளைவில் அளமத்து 
வோகனஙக்ளின் வருளகளய கட்டுப்படுத்த பவண்டும்.

குழநளதகள் அளழத்து வரும் இெஙகளுக்கு அருகில் உள் வகுப்பளறயின் கதவுகளும் 
ஜன்னல்களும் திறப்பளத தவிரக்கவும்.

●	 குழநளதகள் அளழத்து வரும்/அளழத்துச் பசல்லும் இெஙகள வகுப்பளறக்ளின் நுளழவு  
 வோயிைிைிருநது பதோளைவில் இருக்க பவண்டும்.

●	 குழநளதகள வகுப்பளறகளுக்குச் பசல்ை உட்புற கதவுகள/தெஙகள பயன்படுத்த  
 வைியுறுத்துஙகள, அதன் மூைம் அளழத்துவரும்/அளழத்துச் பசல்லும் இெஙக்ளில்   
 பபோக்குவரத்தினோல் ஏற்படும் மோசுளவ கட்டுப்படுத்தைோம்.

● பபோக்குவரத்து பநரிசல் ஏற்படும் இெஙகள் பநோக்கியுள்/அருகில் உள் கதவுகள வழியோக  
 வகுப்பளறகளுக்கு பசல்வளத கட்டுப்படுத்தி பபோக்குவரத்தினோல் ஏற்பெக்கூடிய மோசுபோடு   
 உட்புற கோற்றின் தரத்தின் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தோக்கத்ளத குளறக்கவும். 

● குழநளதகள் அளழத்துவரும்/அளழத்துச் பசல்லும் பநரஙக்ளில் வோகனஙக்ளின்   
 பயன்போட்ளெ முடிநத்வு தவிரக்கவும், கோரகள் பள்ளியின் நுளழவு வோயிைிைிருநது   
 பதோளைவில் நிறுத்திளவக்க முயற்சியுஙகள.

● பபற்பறோரகளும் குழநளதகளும் பள்ளிக்குச் பசன்றுவர நெக்கபவோ அல்ைது ளசக்கிளகள்  
 பயன்படுத்தபவோ ஊக்குவிக்கவும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #4

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

சோளைளய பநோக்கியுள் வகுப்பளறயில் நுண் 
துகளக்ளின் பதக்கம் குழநளதகள் அளழத்து வரும் 
பநரஙக்ளில் இருமெஙகு இருக்கக்கூடும்.

பபோதுவோன பசயதி
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வகுப்பளறக்ளில் பபோக்குவரத்து சோரநத கோற்று மோசுளவ குளறக்க, சோளைளய பநோக்கியுள் 
கதவுகளும்/ஜன்னல்களும் பபோக்குவரத்து பநரிசல் ஏற்படும் பநரஙக்ளில் மூடிளவத்து அதற்கு 
பதிைோக உட்புற கதவுகளும்/ஜன்னல்களும் திறநது ளவயுஙகள.

பள்ளியின் நுளழவு வோயில் உஙக்து வகுப்பளறயில் இருநது போரக்க முடியுமோனோல், 
கோளை பநரஙக்ளில் மோசுபோட்டில் இருநது உஙகள் போதுகோக்கும் பநோக்கத்தில் ஜன்னளை 
மூடிக்பகோள்வும். ஆசிரியர அறிவுறுத்தும்பபோது அல்ைது உஙகளுக்கு பவப்பநிளை 
உயரவதோல் பசோரவளெவதோக இருநதோல் பிறகு அநத ஜன்னளை திறக்கைோம்.

●	 வகுப்பளறயில் கோரபன் ளெ ஆக்ளசடு கண்கோணிப்பு கருவிகள் பபோருத்துவளத கருத்தில் 
 பகோளளுஙகள.

●	 குழநளதகளுக்கு கோரபன் ளெ ஆக்ளசடின் பதக்கத்தோல் ஏற்பெக்கூடிய அறிகுறிகள   
 இருப்பதோக ஆசிரியரகள கண்ெறிய அநத அறிகுறிகள பற்றி பதரிநதுளவத்திருக்க பவண்டும்  
 (உதோரணம். பசோரவு, பத்ளிவோக சிநதிக்க இயைோளம, தளைவைி மற்றும் மயக்கம்).

● சோளை பநோக்கியுள் கதவுகள/ஜன்னல்கள கூட்ெ பநரிசல் இல்ைோத பநரஙக்ளில் மட்டுபம  
 கோற்றுவோஙகுவதற்கோக பயன்படுத்தைோம்.

●		 கோற்று சுத்திகரிப்போன்கள/வடிகட்டிகள வழக்கமோக சுத்தம் பசயயுஙகள அல்ைது சரியோன   
 கோற்று சுத்திகரிப்பு வசதிபகோண்ெ கோற்பறோட்ெ அளமப்புக்கள் பயன்படுத்தி உட்புற   
 கோற்று மோசுளவ குளறத்து, பவ்ளிப்புற மோசுக்கள உளப் நுளழவளதயும் குளறப்பது குறித்து  
 கருத்தில்பகோள்வும்.

குடியிருப்போ்ரகள அரசோஙக அதிகோரிகளுென் ஒத்துளழத்து புதிதோக கட்ெப்படும் பள்ளிகள 
பமயின் பரோடுக்ளில் இருநது விைகி பதோளைவில் அளமக்கப்படுவளத உறுதிப்படுத்த 
பவண்டும், அஙபக சோளையில் இருநதும் குடியிருப்புப் பகுதிக்ளில் இருநதும் பள்ளி 
வ்ோகத்திற்குச் பசல்ை போதுகோப்போன நளெ/ளசக்கிள போளதகள இருக்க பவண்டும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #5 

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

வகுப்பளறயின் கதவுகள/ஜன்னல்கள மூடுவது 
வோகனஙகள பவ்ளியிடும் நச்சுப்புளக உளப் 
நுளழவளத கட்டுப்படுத்தும். இருப்பினும், அதனோல் 
வகுப்பளறக்ளில் கோரபன் ளெ ஆக்ளசடின் பதக்கம் 
அதிகரிக்க கோரணமோகிவிடும்.

பபோதுவோன பசயதி
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நிறுத்தவும் பசல்

பபோக்குவரத்து சநதிப்புகள மற்றும் பபருநது நிறுத்தஙகள பபோன்ற இெஙக்ளில் வோகனஙகள் 
நிறுத்துவது, ஸ்ெோரட் பசயவது, பவகத்ளத அதிகரிக்கச்பசயவது, பவகத்ளத குளறப்பது 
பபோன்ற பசயல்கள அதிகமோக இருப்பதோல் அதுபபோன்ற இெஙக்ளில் மோசு பவ்ளிபோட்ளெ 
குளறக்கும் பநோக்கத்தில் குளறநத பநரம் மட்டுபம அஙகு தஙகியிருக்கைோம்.

வோகனஙக்ளிைிருநது நச்சுப்பபோருட்கள அதிக்வு பவ்ளியிெப்படும் இெஙகள என்பதோல் 
பபோக்குவரத்து சநதிப்புகள, பபருநது நிறுத்தஙகள மற்றும் நளெபோளத ஓரத்தில் வரிளசயோக 
கற்கள பதிக்கப்பட்ெ இெத்திைிருநது பதோளைவில் நிற்க முயற்சியுஙகள.

பபோக்குவரத்து சநதிப்புகள மற்றும் பபருநது நிறுத்தஙகள் பள்ளியின் அருகில் இருநது 
பதோளைவிற்கு மோற்றி அளமக்க பள்ளிக்ளின் ஆதரபவோடு, சமூகத்தினர அரசோஙக 
அதிகோரிகள் ஊக்குவிக்க பவண்டும்.

● பமயின் பரோடுகள வழியோக பள்ளிக்குச் பசன்றுவரும்பபோது வோகனஙக்ளிைிருநது   
 பவ்ளிபயற்றப்படும் நச்சுப்பபோருட்க்ளின் பவ்ளிப்போட்டுக்கோன அபோயம் இருப்பபதன்று   
 பள்ளிகள பபற்பறோரகள மற்றும் கவனளிப்போ்ரகள் அறிவுறுத்த பவண்டும்.

● பபோக்குவரத்து இல்ைோத/குளறவோன மோற்று வழிகள அவரகளுக்கு பரிநதுளரக்க பவண்டும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #6

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

மோசு ஹோட் ஸ்போட்டுக்ளில், அதோவது பபோக்குவரத்து 
சநதிப்புகள மற்றும் பபருநது நிறுத்தஙகள பபோன்ற 
இெஙக்ளில், துகளக்ளின் எண்ணிக்ளக பசறிவு, 
பபோக்குவரத்து பநரிசல் குளறவோக உள் பகுதிக்ளில் 
உள்ளதவிெ மூன்றில் இரண்டு பஙகு அதிகமோக 
இருக்கக்கூடும்.

பபோதுவோன பசயதி
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அெரத்தியோன மோசுக்கள பபோதுவோக தளரமட்ெத்தில் இருநது சுமோர ஒரு மீட்ெர உயரத்தில் அதிகமோக 
இருக்கும், பிறகு சோளையில் இருநது தூரம் (உயரம் உட்பெ) அதிகரிக்க அெரத்தி குளறநது வரும். 
முடியுமோனோல், சிறுகுழநளதகள சுவோசிக்கும் பகுதியின் உயரம் வோகனஙக்ளின் புளகக்குழல்க்ளின் மட்ெத்தில் 
இருநது பமலும் உயரமோக அளமப்பபோமோனோல் நச்சுப்புளக பவ்ளிப்போட்ளெ குளறக்க முடியும்.

பள்ளிக்கு பசன்றுவர நெக்கும்பபோது சோளையின் வி்ளிம்பில் இருநது விைகி நெக்க 
முயலுஙகள.

தளரமட்ெத்தில் இருநது குளறநத உயரத்தில் மோசுக்க்ளின் பசறிவு அதிகமோக இருக்கும் 
என்பளத பள்ளிகள பபற்பறோரகள/குழநளதக்ளிெம் வைியுறுத்த பவண்டும், பமலும் 
தூயளமயோன மோற்று போளதகள் அவரகளுக்கு பரிநதுளரக்க பவண்டும் (உதோரணம். 
பூஙகோக்கள வழியோக நெக்கைோம்).

● சோத்தியமோன இெஙக்ளில், உயரம் அதிகமோன தளளுவண்டிகள்ப் பயன்படுத்துவது 
 குழநளதகள சுவோசிக்கும் உயரத்ளத அதிகரிக்க உதவும் அத்துென் மோசுவின்    
 பவ்ளிப்போட்ளெயும் குளறக்கும்.

● மோசுபடுத்தும் ஹோட்ஸ்போட்க்ளிலும் அளதச் சுற்றியுள் பகுதிக்ளிலும் குழநளதகள அல்ைது  
 சிறு குழநளதகள் (உதோரணம். ஒரு பபபி பகரியர பபக்பபக் பயன்படுத்தைோம்) பகோண்டு 
 பசல்வது போதுகோப்போனது, அவரக்து சுவோச மண்ெைத்தின் உயரத்ளதயும்    
 அதிகரிக்கக்கூடும், இதன் விள்வோக மோசுவின் மூைத்திைிருநது அவரகள் விைகச்  
 பசயது பவ்ளிப்போட்ளெயும் குளறக்கைோம்.

● தனளியோர நிைத்தில் எநதபவோரு வ்ரச்சிப்பணிளயயும் திட்ெமிடும்பபோது பிரதோன   
 சோளைகள, நளெபோளதகள, ளசக்கிள போளதகள மற்றும் கட்டிெஙகளுக்கு இளெபய பசுளம  
 தளெகளுக்கு இெம் ஒதுக்குவளத சமூக உறுப்பினரகள கருத்தில்பகோள்வும் (உதோரணம்  
 பசடிபகோடிக்ோைோன பவைிகள).

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #7

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

தளளுவண்டியில் அளழத்துச் பசல்ைப்படும் 
சிறுகுழநளதகள பள்ளி பநரஙக்ளில் பபரியவரகள்விெ 
60% அதிக்வு மோசுபட்ெ கோற்ளற சுவோசிக்க பநரும், 
ஏபனன்றோல் அவரகள சுவோசிக்கும் இெம் வோகனஙக்ளின் 
புளகக்குழல்க்ளின் நிளைக்கு பவகு அருகிபைபய உள்து, 
அஙகு நச்சுப்புளக அெரத்தியோக இருக்கும்.

பபோதுவோன பசயதி
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சோளை மட்ெத்திற்கு பமபை உள் முதல் ஒரு மீட்ெர, வோகனஙக்ளிைிருநது பவ்ளிபயறும் நச்சுப்புளக 
சுற்றுப்புறக் கோற்ளறச் சநதிக்கும் இெம், இது சிறு குழநளதகள அல்ைது தளளுவண்டிக்ளில் பயணம் பசயயும் 
குழநளதகள சுவோசிக்கும் உயரத்துென் ஒத்துப்பபோகிறது, இதனோல் கோற்று மோசுபோட்டிற்கோன அதிக ஆபத்து 
நிளறநத மண்ெைமோகும்.

மோசுபோட்டிைிருநது விைகி இருக்க பவண்டுமோனோல் சோளையின் வி்ளிம்பிைிருநது பதோளைவில் 
நளெபோளதயின் போதுகோப்போன அகைத்தில் நெநது பசல்ைபவண்டும் என்பளத நிளனவில் 
பகோளளுஙகள.

தளளுவண்டிகள்ப் பயன்படுத்தும் பபற்பறோருக்பகன்று தனளியோக கோத்திருப்பு பகுதிகள 
வழஙகைோம், அளவ வோகனஙகள நிறுத்துமிெஙக்ளிைிருநது விைகி அதிக உயரத்தில் இருக்க 
பவண்டும்.

●	 சோத்தியமோன இெஙக்ளில், பரபரப்போன சோளைகள மற்றும்/ அல்ைது வரிளசயோக   
 நிற்கும் வோகனஙகளுக்கு அருகில் தளளுவண்டிகள்க் பகோண்டுவருவளத பபற்பறோரகள   
 தவிரக்க பவண்டும், பமலும் அவவோறு பசயய முடிநதோல் பபற்பறோரகள் பநோக்கி ஜன்னல்  
 அளமக்கப்பட்டுள் தளளுவண்டிகள்த் பதரவுபசயயைோம்.
● மோசு ஏற்படும் மூைத்தில் பசயைில் கட்டுப்போடு அளமப்பது (உதோரணம். வோகன 
 பயன்போட்ளெக் குளறத்தல்) மோசுபோட்டுக்கு உள்ோபவோளரப் போதுகோப்பதற்கோன எநதபவோரு  
 முளனவற்ற கட்டுப்போட்டு அளமப்ளபயும் விெ மிகவும் பயனுள்தோக இருக்கும்.   
 இருப்பினும், குழநளதக்கோக ஒரு புதிய தளளுவண்டிளய வோஙக நிளனக்கும் எநதபவோரு   
 பபற்பறோரும் குழநளத சுவோசிக்கும் உயரத்ளதக் கருத்தில் பகோள் பவண்டும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #8

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

பிரோம் அல்ைது புஷபசர வளகயிைோன தளளுவண்டிகள 
வழக்கமோன பள்ளி ஓட்ெஙக்ளின் பபோது அதில் பயணிக்கும் 
குழநளதக்ளின் பவ்ளிப்போட்டிற்கு போரோட்ெத்தக்க 
வித்தியோசத்ளத ஏற்படுத்தும். உதோரணமோக, துகள 
எண்ணிக்ளக பசறிவுகள பமல் இருக்ளகளய விெ 
இரட்ளெ அடுக்கு தளளுவண்டியின் ககீழ இருக்ளகயில்  
72% வளர அதிகமோக இருக்கைோம்.

பபோதுவோன பசயதி
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தளளுவண்டியின் மூடிகள பரபரப்போன சோளைகளுக்கு அருகில் அல்ைது மோசுபடுத்தும் இெஙக்ளில் 
பயன்படுத்துவது ஒரு முன்மோதிரியோன நெவடிக்ளகயோகும்.

நீஙகள பயன்படுத்தும் தளளுவண்டியில் மூடி இருநதோல், சோளையின் அருகிலுள் 
மோசுபோட்டிைிருநது உஙகள்ப் போதுகோக்க அளதப் பயன்படுத்தைோம்.

கட்டுப்படுத்தும் நெவடிக்ளககள் பபற்பறோரகள / கவனளிப்போ்ரகள ஊக்குவிக்கைோம். 
அதோவது பபோக்குவரத்து பநரிசல் குளறநத வழிகள்த் பதரநபதடுப்பது, மோசுபடுத்தும் ஹோட் 
ஸ்போட்டுக்ளில் பசைவழிக்கும் பநரத்ளதக் குளறக்கவும், பபோருநதக்கூடிய இெஙக்ளில் 
தளளுவண்டிக்ளின் மூடிகள்ப் பயன்படுத்துவது பபோன்ற நெவடிக்ளககள. குழநளதகளுக்கு 
தளளுவண்டிகள்ப் பயன்படுத்தும் பபற்பறோரகளுக்கோக பள்ளி வ்ோகத்தில் கிளெக்கக்கூடிய 
கோத்திருப்பு பகுதிகள் பள்ளிகள பத்ளிவோக அளெயோ்ம் கோட்ெ பவண்டும்.

●	 கு்ளிரகோைஙக்ளில் மோசுபோடு ஹோட் ஸ்போட்டுக்ளில் (உதோரணம் பபோக்குவரத்து சநதிப்புகள  
 மற்றும் பபருநது நிறுத்தஙகள) தளளுவண்டிக்ளில் பயன்படுத்தும் நீர புகோத/திெமோனமூடிகள  
 வோகனஙக்ளிைிருநது பவ்ளிபயறும் நச்சுப்புளகக்கும் தளளுவண்டிக்குள குழநளத சுவோசிக்கும்  
 இெத்திற்கும் இளெபய ஒரு தடுப்பு பபோல் பசயல்படும். சுவோசிக்க வழிவகுக்கும் மூடிகள   
 (உதோரணம் சூரிய ஒ்ளிளயத் தடுப்பதற்கோன மூடிகள) இபதபபோல் பயனுள்தோ இல்ளையோ  
 என்பளத உறுதிப்படுத்த அறிவியல் சோன்றுகள எதுவும் தற்பபோது இல்ளை.

● கோரபன் ளெ ஆக்ளசடு பதஙகுவளதத் தவிரப்பதற்கோக அல்ைது பவயில் கோைஙக்ளில்   
 தளளுவண்டிக்ளின் மூடிகள் பவகு பநரத்திற்கு பயன்படுத்துவது பரிநதுளரக்கப்பெவில்ளை.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #9

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

மோசுபோட்ளெ 
கட்டுப்படுத்தும்

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

அஙககீகரிக்கப்பட்ெ/ போதுகோப்பு-பசோதளன பசயயப்பட்ெ 
தளளுவண்டி மூடிகள் பயன்படுத்துதல், பள்ளி 
ஓட்ெஙக்ளின் பபோது, குறிப்போக பபோக்குவரத்து ஹோட் 
ஸ்போட்டுகள அல்ைது பபருநது நிறுத்தஙகள பபோன்ற 
மோசுபடுத்தும் இெஙகள்ச் சுற்றி, சிறு குழநளதக்ளின் 
நுண்ணிய துகளகளுெனோன பவ்ளிப்போட்ளெ மூன்றில்  
ஒரு பஙகிற்கு பமல் குளறக்கைோம்.

பபோதுவோன பசயதி
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குடிமக்கள அறிவியல் ஆயவில் பள்ளிகள மற்றும் உளளூர வோசிகள பவறுமபன பஙபகற்போ்ரக்ோக 
இருக்கக்கூெோது, மோறோக மூன்று அம்ச அணுகுமுளறளயப் பின்பற்றி ஆரோயச்சியோ்ரகளுென் விறுவிறுப்புென் 
பஙபகற்க பவண்டும்: (i) பசரத்தல் (உதோரணம். பல்பவறு சமூக-மக்களபதோளகசோர பிரிவுகள்ச் 
பசரநதவரகள் ஈடுபடுத்த கருத்தரஙகுகள மற்றும் பட்ெளறகள் அறிமுகப்படுத்துதல்); (ii) ஒத்துளழப்பு 
(அதோவது ஆரோயச்சியோ்ரகள, சமூகத்தினர மற்றும் பகோளளக வகுப்போ்ரக்ளிளெபயயோன பதோெரபு); மற்றும் 
(iii) பரிமோற்றம் (உதோரணம். குடிமக்கள விஞ்்ோனளிகளுக்கிளெபய அவரக்ளின் ஆரோயச்சி முடிவுகள குறித்த 
விவோதம்).

●	 கல்வி வடிவளமப்பில் பள்ளிகள பஙபகற்கைோம், அதோவது ஆரோயச்சி பநோக்கஙகள்   
 இளணநது வ்ரப்பது மற்றும் மோதிரிகள பசகரிக்க பவண்டிய இெஙகள் இளணநது   
 அளெயோ்ம் கோட்டுவது.

●	 பள்ளிகள தரவு பசகரிப்ளப ஆதரிக்க பவண்டும், பபற்பறோரகள / போதுகோவைரகள   
 மற்றும் குழநளதகளுென் கண்டுபிடிப்புகள்ப் பகிரநது பகோள் பவண்டும், பமலும்   
 நல்ை நளெமுளறளய (சிக்கைோன விஞ்்ோன ரீதிகள மற்றும் பவ்ளிப்போடு கட்டுப்போட்டு   
 நெவடிக்ளககள் அளெயோ்ம் கோண்பதில்) எடுத்துக்கோட்டுவதற்கு வழிவகுக்க பவண்டும்.

● ஆயவுகள இளண உருவோக்கம் பசயவது மற்றும் இளண பசயல்படுத்துவதில் சமூகத்தினர  
 பஙபகற்கைோம், இதன் மூைம் இநத ஆயவுகள மற்றும் அவற்றின் கண்டுபிடிப்புகள ஒரு   
 பரநத பபோது தோக்கத்ளத ஏற்படுத்துவளத உறுதிப்படுத்துகிறது.

● அவரகளுக்கு உளளூர பள்ளிகள, இெஙகள மற்றும் பிற சூழல்களுக்கு பட்ெளறகள,   
 தரவு பசகரிப்பு பபோன்றவற்றுக்கோன அணுகளை எ்ளிதோக்கைோம், பமலும் தனளிநபரக்ோக   
 பஙபகற்கைோம்.

● குழநளதகள அனுபவத்திற்கோக தரவு பசகரிப்பு நெவடிக்ளகக்ளில் பஙபகற்கைோம்.

● அவரகள தஙகள அனுபவஙகள் தஙகள நண்பரகள மற்றும் குடும்பத்தினருென் பகிரநது 
 பகோள்ைோம், இதனோல் அவரக்ளின் சிநதளனளய ஒழுஙகளமக்கவும் நல்ை    
 நளெமுளறகள் வலுப்படுத்தவும் முடியும்.

நிரூபிக்கப்பட்ெ 
உண்ளம #10

குழநளதகளுக்கோன 
பசயதி

பள்ளிகளுக்கோன 
பசயதி

சமூகத்துக்கோன 
பசயதி

அறிவியல் ரீதியில் கோற்றின் தர பமம்போட்டிற்கோன 
முயற்சிகள் இளண வடிவளமப்பதில் மற்றும் இளண 
உருவோக்குவதில் சமூக ஈடுபோடு இருநதோல், கோற்று 
மோசுபோடு மனளித ஆபரோக்கியத்ளத எவவோறு போதிக்கிறது 
என்பளதப் புரிநதுபகோளவளத பமம்படுத்துவபதோடு, 
அன்றோெ பவ்ளிப்போடு குளறப்புக்கோன தகவைறிநத 
முடிவுகள் எடுக்க தனளிநபரகளுக்கு உதவுகிறது என 
கண்ெறியப்பட்டுள்து.

பபோதுவோன பசயதி



இவரக்ளிெமிருநது பபறப்பட்ெ ஆதரளவ நோஙகள ஒப்புக்பகோளகிபறோம், 
போரோட்டுகிபறோம்: கில்ட்ஃபபோரட் ைிவிங பைபின் பசயல்போடுகள் தக்களவப்பதற்கோன; 
சரபர பல்களைக்கழகத்தின் ைிவிங பைப் மோனளியம் (2019-20); மோனளிய ஒப்பநத எண் 
689954 இன் ககீழ ஐபரோப்பிய சமூகத்தின் H2020 திட்ெத்தோல் நிதிய்ளிக்கப்பட்ெ iSCAPE	
(ஐபரோப்போவில் கோற்று மோசுபோட்டின் விளனத்திறமிக்க கட்டுப்போட்ளெ பமம்படுத்துதல்) 
திட்ெம்; EPSRC	PhD மோணவர திட்ெஙகள (1948919 மற்றும் 2124242); மற்றும் மோனளிய 
எண் EP/T003189/1 இன் ககீழ	EPSRC ஆல் நிதிய்ளிக்கப்பட்ெ INHALE	 (Health	assessment	
across	biological	 length	scales	 for	personal	pollution	exposure	and	 its	mitigation).

பபோறுப்புத் துறப்பு
இநத ஆவணத்தின் உள்ெக்கம் ஆசிரியரக்ளின் போரளவகள்யும் அனுபவஙகள்யும் பிரத்திபயகமோக 
முன்ளவக்கிறது நிதி முகவரகள அல்ைது ஆதரவோ்ரகள / விமரசகரகள அல்ைது அநதநத நிதி முகவர 
மற்றும் நிறுவனஙக்ளின் கருத்துக்கள் பிரதிபைிக்கோது. இநத ஆவணத்தில் உள் பரிநதுளரகள 
பவ்ளியிெப்பட்ெ அறிவியல் இைக்கியஙக்ளிைிருநது பிரித்பதடுக்கப்பட்ெளவயோகும். பரிநதுளரக்கப்பட்ெ 
நெவடிக்ளககள முக்கியமோனளவ என்றோலும், அளவ முழுளமயோனளவ அல்ை. சிை தளைப்புக்ளில் 
ஆதோரஙகள் வளரய சக-மதிப்போயவு பசயயப்பட்ெ இைக்கியஙக்ளின் பற்றோக்குளற தற்பபோது 
உள்து, எனபவ, எஙகள பரிநதுளரகள எநதபவோரு குறிப்பிட்ெ சூழநிளைக்கும் பரிநதுளரக்கப்படுவளதக் 
கோட்டிலும் பபோதுவோன மற்றும் பூரவோஙக கருத்தோக கருதப்பெ பவண்டும். வ்ரநது வரும் அறிவுத் த்ம் 
எதிரகோைத்தில் இநத வழிகோட்ெளை பமம்படுத்த உதவும்.

ஒப்புதல்கள

Contact
Professor Prashant Kumar
Founding Director, Global Centre for Clean Air Research (GCARE)
University of Surrey, UK
p.kumar@surrey.ac.uk
T: +44 (0)1483 682762
W:		https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar

						@AirPollSurrey		@pk_shishodia

• Kate Alger, Jen Gale, Victoria Hazel, Sadhana Shishodia, Idil Spearman, 
	 Rachel	Spruce	(parents,	Sandfield	Primary	School,	Guildford)
• Maria de Fátima Andrade (Professor, University of Sao Paulo, Brazil)
•	 Simon	Birkett	(Clean	Air	in	London)
• Stuart Cole (Oxfordshire County Council)
• Silvana Di Sabatino (Professor, University of Bologna, Italy)
• Claire Dilliway (parent, Elm Wood Primary School, London)
• Gary Durrant, Justine Fuller (Guildford Borough Council)
• Stephen Holgate (Professor, UKRI NERC Clean Air Champion)
•	 Stephen	Jackson	(Headteacher,	Valley	Primary	School	Bromley)
• Neil Lewin (Headteacher, St Thomas of Canterbury Catholic Primary School, Guildford)
• Paul Linden (Professor, University of Cambridge)
•	 Antti	Makela	(Finnish	Meteorological	Institute,	Finland)
•	 Lidia	Morawska	(Professor,	Queensland	University	of	Technology,	Brisbane)
• Francesco Pilla (Associate Professor, University College Dublin, Ireland)
• Caroline Reeves (Leader of Guildford Borough Council)
•	 Abdus	Salam	(Professor,	Department	of	Chemistry,	University	of	Dhaka,	Bangladesh)
• Dave Scarbrough (RBWM Climate Emergency Coalition)
• Arun Sharma (Professor, President, Society for Indoor Environment, India)
• Ian Steers (Founder CESA, Climate Emergency in the Sunnings and Ascot)
• Andrew Strawson (Chair, Merrow Residents’ Association, Guildford)
• Catherine Sutton (Director of Airborne Allergy Action)
• Burpham Community Association, Guildford
• Guildford Living Lab and GCARE members

மதிப்புளரயோ்ரகள மற்றும் ஆதரவோ்ரகளுக்கு நன்றி (ஆஙகிை அகரவரிளசயில்):
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பம 2021 இல் அச்சிெப் பபோகும் பநரத்தில் இநத பவ்ளியடீ்டில் உள் தகவல்கள 
சரியோனளவ என்பளத உறுதிப்படுத்த அளனத்து நியோயமோன முயற்சிகள்யும் 

நோஙகள பசயதுளப்ோம், ஆனோல் பவ்ளியிெப்பட்ெ தகவல்க்ளில் ஏபதனும் 
தவறுகளுக்கு நோஙகள எநதபவோரு பபோறுப்ளபயும் ஏற்க முடியோது, பமலும் 

தகவல்கள அவவப்பபோது அறிவிப்பு இல்ைோமல் மோறக்கூடும். சமீபத்திய மற்றும் 
மிகவும் புதுப்பித்த தகவல்களுக்கு, தயவுபசயது எஙகள வளைத்த்த்ளத  

surrey.ac.uk/gcare போரளவயிெவும்.
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