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सदरिय नियंत्रि: नियंत्रण प्रणाली ज्ा थटे स्त्रोतावरील वायू 
प्रदूषण उत्सर्जि कमी करतात (उदा. वाहिांच्ा टेलपाइपम-
धील कण फिल्टर).

कारपलू कलब: ड्रॉप-ऑि/फपक-अप तासांदरम्ाि कारची 
सखं्ा कमी करण्ासाठी शाळचे्ा समुदायाद्ारे व्यवस्ाफपत 
करता येणारी फरियाकलाप.

काब्गि डाय ऑक्ाइड: ररी रीवाशम इधंिाचा वापर 
मािववंशीय कार्जि डायऑक्ाइडचा मुख् स्त्रोत रिवत्रो, 
तरीही शवसि प्रफरियेचा एक भाग म्हणिू ते मािवाद्ारे देखील 
स्रोडल ेराते आणण रवे्ा म्रोरल ेराते तेव्ा ते रदं वाताव-
रणात वायुवीरिाच्ा पया्जप्ततेच ेमूलांकि करण्ासाठी 
वापरल ेराऊ शकते. कार्जि डाय ऑक्ाईडची उच्च पातळी 
य्रोग्य वायुवीरिाची कमतरता दश्जवते आणण लक्ष केंफरित 
करण्ाच्ा कमी क्षमतेसह िकारात्मक सजं्ािात्मक प्रभावांशी 
सरंंधधत आहे.

िारररक ववज्ाि: ल्रोकांच्ा सदसांिी केलले ेवैज्ानिक 
सशं्रोधि. वायू प्रदूषणाची साव्जरनिक समर वाढवण्ासाठी, 
िागररक ववज्ािािे समावेशि (उदा. सशं्रोधिाच्ा निय्रोरिात 
समुदायाचा सहभाग), सहय्रोग (उदा. शाळा, समुदाय आणण 
सशं्रोधक यांच्ात) आणण परस्परसवंाद (उदा. शाळांद्ारे 
तांच्ा अधभप्रायासाठी समुदायांसम्रोर निकालांच ेसादरीक-
रण) यांचा समावेश केला पाफहरे. ).

खडबडीत कि: २. ५ ते १० मायरि्रोमीटर व्यासासह कणणक 
पदाथ्ज; PM२. ५ - १०  म्हणिूही ओळखल ेराते. हवेतील खडरडीत 
कण प्रामुख्ािे रस्तावरील धळुीच ेपुिरुत्ाि यांसारख्ा 
िरॉि-एक्रॉस्ट स्त्रोतांद्ारे निमा्जण ह्रोतात.
सहनिनमसिती: एक धड्ाइि प्रफरिया ज्ामध् ेसव्ज भागधारक 
(उदा. सशं्रोधक, शाळा, मुल)े वततकेच सहभागी आहेत आणण 
य्रोगदाि देण्ासाठी मुक्त आहेत. 

समुदाय: पालक, मुल,े स्ानिक रफहवासी आणण सामान्य 
रिता.

फलैाव: वारयाद्ारे स्त्रोतापासिू वायू प्रदूषणाची वाहतूक आणण 
सौम्ता (उदा. वाहिातूि राहेर पडण)े.

सूक्ष्म कि: २. ५ मायरि्रोमीटर व्यासापेक्षा कमी कण;  
PM२. ५  म्हणिूही ओळखल ेराते. सकू्ष्म कण हे वायु प्रदूषकां-
च्ा सवा्जत हानिकारक वगाांपकैी एक आहेत कारण तांच्ा 
लहाि आकाराचा अथ्ज असा आहे की ते शवसि प्रणालीमध्े 

ख्रोलवर राऊ शकतात, हृदय आणण िुफ्सुाच्ा आरारास 
कारणीभूत ठरतात. ते प्रामुख्ािे ज्वलिामुळ ेनिमा्जण ह्रोतात 
आणण रस्तावरील वाहिांच्ा एक्रॉस्टद्ारे उत्सररजित ह्रोतात.

घरातील हवयेची रिुवत्ा: रफंदस्त इमारती आणण सरंचिेतील 
हवेची गुणवत्ा, रस ेकी शाळा, र ेइमारतीतील रफहवाशांच े
आर्रोग्य, आराम आणण कलाण प्रभाववत करते. खरार 
हवेच्ा गुणवते्मध् ेहानिकारक कण आणण िायट््रोरि 
डायऑक्ाइड, िरॉम्जल्डिहाइड आणण वाष्पशील सेंफरिय सयुंगे 
यांसारख्ा इतर प्रदूषकांचा समावेश अस ूशकत्रो. यूके आणण 
आंतरराष्टीय ससं्ा एअर फिल्टरेशि आणण वेंफटलशेिसाठी 
माग्जदश्जि देतात.

इि-प्ररॅम बाळ: वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा धसंगल/डरल ३ फकंवा 
४-व्ीलर प्ररॅम्स, पशुचअेस्ज, रग्ी, स्ट््रोलस्जमधील राळ.ं

मखु्य रस्ा: सामान्यतः वापरला राणारा साव्जरनिक रस्ता 
ज्ामध् ेप्रवेश आहे (म्हणर ेरदं रस्ताचा/रस्ता ज्ामधे् 
प्रवेश फकंवा राहेर पडण्ाचा एकच माग्ज आहे यांचा समावेश 
िाही). मुख् रस्तांवरील वाहतूक कोंडी सामान्यत: सकाळी 
आणण दुपारी उरशरापयांत वाढते (उदा. लहाि मुलांच ेस्रोडणे 
आणण सकंलि/फपक-अप दरम्ाि).

कि संख्या एकाग्रता: हवेच्ा प्रवत युनिट आकारमािाच्ा 
कणांची एकूण सखं्ा, री सामान्यतः # cm-३ म्हणिू 
दश्जववली राते.

निष्क्रिय नियंत्रि: एक हस्तके्षप र्रो अप्रतक्षपण ेवायू 
प्रदूषणाच ेप्रदश्जि कमी करत्रो, रस ेकी रस्त ेआणण पादचारी 
यांच्ातील फहरवे अडथळ.े

प्रदूषि हॉटस्ॉट: ज्ा फठकाणी गाडांसारख्ा ववरशष्ट 
स्त्रोतांमधिू उत्सर्जि ह्रोत आहे, ते स्ानिक ल्रोकसखें्ला 
आर्रोग्याच्ा र्रोखमीत वाढ करू शकतात. प्रदूषणाच्ा 
हरॉटस्परॉटमध् ेसामान्यत: रहदारीच ेचौक आणण रस स्टरॉप 
यांचा समावेश ह्रोत्रो.

तरुि मलुये: राळ, एक ते तीि वय्रोगटातील मुल, अभ्जक  
(रन्म ते १ वष्ज).  वायू प्रदूषणाच्ा प्रदश्जिाच्ा रारतीत, 
प्रौढ आणण म्रोठ्ा मुलांपके्षा (उदा. फकश्रोरवयीि) तांच्ा 
उच्च शवास्रोच्छवासाच ेदर आणण कमी शवास्रोच्छवासाची 
उंची यामुळ ेलहाि मुल ेसवा्जत सवेंदिशील आणण असरुणक्षत 
गटांमधे् आहेत.

सुचववलयेलये उद्धरि:

कुमार, पी., ओनमडवरबोिा्ज, एच., रारवाइर, वाय., वतवारी, ए., 2020. शाळांमध्े आणण आसपासच्ा रहदारीच्ा प्रदूषणाला कमी करणे: मुले, शाळा आणण 
स्ानिक समुदायांसाठी माग्जदश्जि. पृष्ठ 24, https://doi.org/10.5281/zenodo.3754131
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वायुप्रदूषिाच्ा संपका्गत ययेण्ामारये लहाि मुलांचा सजरता आणि एकाग्रतयेचा अभाव, तसयेच बााँकायदटस, फफु्सुाचा ववकास खुटंिये 
आणि अस्मासह दीघ्गकालीि पररस्स्तीचा धोका वाढतो.१ आणि इतर ्वसि रोर२. फफु्सुाचा अपिू्ग ववकास, कमी ्वासोच्छा-
साची उंची आणि उच्च शारीररक हालचाली आणि ्वासोच्छवासाचये प्रमाि यामळुये लहाि मलुये प्ररौढांपयेक्ा अरधक असुरणक्त असतात३. 
तथादप, प्रवयेशयोग्यतयेसाठी, अियेक शाळा मखु्य रस्ांजवळ आहयेत, ज्ामधूि वाहिांचये उत्सज्गि शाळयेच्ा आवारात, ज्ात वर्गखोलांचा 
समावयेश होतो. यूकयेमध्ये, २,000 पयेक्ा जास् शाळा आणि िस्गरी उच्च पातळीचये वायू प्रदूषि असलयेला रस्ांजवळ आहयेत, ज्ामध्ये २.५ 
मायरिोमीटर व्ास (PM२.५) पयेक्ा कमी कि सारख्या ववषारी प्रदूषकांचा समावयेश आहये. यूकयेमध्ये इतर कोित्ाही युरोपीय दयेशांपयेक्ा 
बालपिातील दम्ाचये प्रमाि जास् आहये४ .

मुलांिा शाळयेत घयेऊि जाण्ासाठी आणि रोळा करण्ासाठी कारचा वापर शाळयेच्ा पररसरात आणि आजबूाजलूा प्रदूषिाचये हॉटस्ॉट 
वाढवतो. इगंलडंमध्ये, शालयेय प्रवासासाठी कारचा वापर रयेला दोि दशकांमध्ये दुप्पट ्झाला आहये आणि सकाळच्ा रददीच्ा वयेळी रस्ा-
वर चालिाऱया ४ पकैी १ कार मलुांिा शाळयेत घयेऊि जात आहयेत५. शाळयेच्ा आवारात आणि जवळ, ड्ॉप-ऑफ/दपक-अप तासांमध्ये इजंजि 
निष्क्रिय (इजंजि चाल ूअसलयेली स्स्र वाहिये) आणि वाहिाचा प्रवयेर-मदंता यामळुये मलुांचा संपक्ग अिाव्यकपिये वाढू शकतो.
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वाऱयाची बाजू वारा रदहत 
ददशा / वारा 
िसलयेला 
बाजलूा 

सफरिय नियंत्रण प्रणाली (उदा. उगमस्ािी 
एक्रॉस्ट उत्सर्जि कमी करण)े हा 
िहेमीच सवा्जत प्रभावी उपाय असला तरी, 
प्रदूषण एकाग्रता कमी करण्ासाठी आणण 
शाळांमधे् आणण आसपासच्ा प्रदश्जिास 
कमी करण्ासाठी इतर परुाव्या-आधाररत 
ध्रोरणांचा अवलरं केला राऊ शकत्रो. 
तथाफप, तळागाळाच्ा पातळीवर प्रतक्ष 
रदल घडवूि आणण्ासाठी प्रदूषणात थटे 
य्रोगदाि देणारया आणण/फकंवा प्रभाववत 
्ाललेांकडूि सवाांगीण दृष्ष्टक्रोि 
आवशयक आहे६. यशस्ी एक्प्रोरर कमी 
करण्ाच्ा ध्रोरणासाठी शालये मुल,े शाळा 
आणण स्ानिक समुदायाला लक्ष्य करणारया 
रहुआयामी कृती आवशयक असतात.. 

हा दस्तऐवर शाळांमधये आणण आसपासचया 
वायू प्रदूषणाच्ा प्रादुभा्जव कमी करणयासरंंधी 
सवबोत्म सरावाचा सारांश देत्रो. रशिारशी 
समकालीि वैज्ानिक परुाव्यावर आधाररत 
आहेत आणण तामुळ ेपरुाव्याचा आधार 
ववकधसत ह्रोत असतािा ता रदलाच्ा 
अधीि अस ूशकतात. या दस्तऐवराचे 
वेगळपेण ताच्ा सह-निनमजित आणण 
सह-धड्ाइि केललेा व्यावहाररक 
दृष्ष्टक्रोिामधे् आहे, मुख् ररसपे्टर गटांिा 
(मुल,े शाळा आणण समुदाय) समािपण ेलक्ष्य 
करते. हे प्रमुख सरंंधधत सशं्रोधि ७-१० आणण 
पिुरावल्रोकि अभ्ास ३,११-१३ चा वापर करते 
आणण आमच्ा नगडिि्रोड्ज धलवव्गं लरॅर 
(GLL) वर तयार करते.१४

उपरिम आणण साव्जरनिक आणण 
व्यवसायी माग्जदश्जि प्रदाि करण्ाचा 
व्यापक अिभुव (उदा. हररत पायाभूत 
सवुवधांच्ा अमंलररावणीवर अग्रगण् 
माग्जदश्जि १५, विस्पती प्रराती निवड आणण 
व्यवस्ापिासाठी सामान्य रशिारसी१६, 
आणण अिेक परॉधलसी ब्ीफस १७ ). हा 

वरील आकृती लहाि मुलांची आणण प्ररॅममध्े असलेला राळांची कमी 
श्ास्रोच्छासाची उंची दर्जवते, रे वाहि उत्सर्जि रास्त केंफरित असलेला उंचीवर 
आहेत (रमा्ज आणण कुमार३ कडूि स्ीकारलेले). लहाि मुलांची श्ास्रोच्छासाची 
उंची रनमिीच्ा पातळीपासूि ०. ५५m आणण ०. ८५m दरम्ाि असते आणण 
वाहिांचे एक्रॉस्ट पाईप्स रस्ताच्ा पातळीपासूि १m च्ा आत असतात. यामुळे 
तांची वायू प्रदूषणाची असुरणक्षतता वाढते.

वत्जमाि दस्तऐवर पवूवीच्ा कामांिा परूक आहे, उदाहरणाथ्ज, शाळा आणण महाववद्ालयीि 
कम्जचारयांसाठी हवेच्ा गणुवते्च ेमाग्जदश्जि१८, राहेरील हवेची गुणवत्ा आणण आर्रोग्य१९, 
भववष्ातील रमीि-वापर निय्रोरि आणण ववकास नियंत्रण२०, स्च्छ हवा टूलफकट्स२१-२५ , 
घरातील हवेच्ा गणुवते्च ेआर्रोग्यावर पररणाम२६ , आणण ववर्रोधी निव्रिय२७.

या मार्गदश्गि दस्ऐवजाचये उददिष्ट जदटल ववज्ािाचये सोप्ा कृती वबदंंूमध्ये भाषांतर करिये हये आहये जये 
शाळा, मुलये आणि समुदायांिा मादहतीपिू्ग निि्गय घयेण्ास सक्म करतये आणि शालयेय मलुांचा वायू 
प्रदूषिाचा संपक्ग कमी करण्ास मदत करतये.

पररचय 
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या माग्जदश्जि दस्तऐवरातील रहुतेक रशिारशी सकू्ष्म कणांच्ा शमिाशी सरंंधधत आहेत, मािवी आर्रोग्यावर सवा्जत गभंीर पररणाम करणारे 
वायु प्रदूषकांचा एक वग्ज.२८. तथाफप, सामान्य सदेंश इतर हानिकारक प्रदूषकांिा लाग ूह्रोऊ शकतात, रस ेकी िायट््रोरि ऑक्ाइड. हे माग्जदश्जि 
शाळाचं्ा आसपासच्ा ट्रॅफिक कोंडी आणण ड्रॉप-ऑि/फपक-अप परॉईंट्सच्ा ववरशष्ट समसेवर लक्ष केंफरित करते. घरातील (उदा. वग्ज) हवेची 
गणुवत्ा आणण सरंंधधत आर्रोग्यावरील पररणामांरारत तपशीलवार वण्जि फकंवा रशिारसी ताच्ा व्याप्तीच्ा राहेर आहेत. दस्तऐवर तीि 
लक्षक्ष्यत प्रके्षकांसाठी (मुल,े शाळा आणण स्ानिक समुदाय) १० सामान्य आणण १० ववरशष्ट रशिारसी ऑिर करत्रो. आम्ही ओळखत्रो की काही 
शाळा, रस ेकी लहाि पररसर असललेा शहरी शाळांिा काही रशिारशींची अमंलररावणी करतािा आव्ािांिा साम्रोरे रावे लागले, परंतु शक्य 
वततक्या लागू करण ेिायदेशीर ठरेल. हे शैक्षणणक माग्जदश्जक म्हणिू दखेील काम करू शकते, आवशयकतेिुसार वयािुसार अिकुलू केल ेराते,

आमच्ा सामान्य आणण लक्षक्ष्यत रशिारशींिा महत्व फकंवा प्रभावािुसार प्राधान्य फदल ेरात िाही फकंवा रिम फदललेा िाही. हे अशंतः प्रतके 
फरियेच्ा तुलिात्मक प्रभावारारत परुाव्याच्ा अभावामुळ ेआहे आणण अशंतः समसा हाताळण्ासाठी सवाांगीण दृष्टीक्रोि आवशयक आहे 
(सामान्य रशिारस #१ पहा). नियमािुसार, सफरिय नियंत्रण प्रणाली (उदा. निव्रिय ध्रोरण ेआणण वाहिांचा वापर कमी करण्ासाठी प्र्रोत्साहि) 
ही सवा्जत प्रभावी ध्रोरण ेआहेत आणण ती सरंक्षणाची पफहली ओळ असावी.
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वायू प्रदूषणाच्ा प्रदश्जिास मया्जफदत करण्ाच्ा उपायांमधे् स्त्रोता-
वरील सफरिय आणण/फकंवा निव्रिय नियंत्रण प्रणाली (उदा. एक्रॉस्ट 
उत्सर्जि मया्जफदत करण)े, ररसपे्टर (उदा. मुखवटे) आणण स्त्रोत आणण 
ररसपे्टर (उदा. फहरवे अडथळ)े यांच्ामधे् समाववष्ट आहे. प्रदुषणाचे 
हरॉटस्परॉट टाळण्ासाठी मागाांची निवड यासारख्ा य्रोग्य वत्जणकुीतील 
रदल आणण माफहतीपणू्ज निण्जयाद्ारे एक्प्रोरर कमी करता येते. शाळा, 
मुल,े पालक, समुदाय आणण सरकारी ससं्ा यांच्ातील सवंाद आणण 
सहभागासह सवाांगीण दृष्टीक्रोि हा एकंदरीत रदल आणण प्रभावी 
एक्प्रोरर कमी करण्ासाठी महत्वाचा आहे.

१.   सवालंिा सहभारी करूि घ्ा आणि एकत्र 
काम करा

'सफरिय' उपाय अमंलात आणिू शाळांभ्रोवती स्च्छ हवा के्षत्र तयार 
करण े(वाहि उत्सर्जिावर नियंत्रण ठेवण्ासाठी निव्रिय दृष्टीक्रोि, 
शाळचे्ा प्रवेशद्ारापासिू दूर स्रोडण/ेफपक-अप परॉइट्ंस इ. स्लांतररत 
करण ेइ.) शाळचे्ा पररसरात आणण आसपासच्ा प्रदूषणाची पातळी 
कमी करू शकते.

२.   शाळांभोवती विच्छ हवयेचा पररसर  
तयार करा

६ 

निष्क्रियता (इजंजि चाल ूअसलयेली 
स्स्र वाहिये) िाही

एखाद्ाला घयेण्ासाठी कुठयेतरी 
जािये , ववशयेषत: एखाद्ाच्ा कार/

बसमध्ये



'परॅधसव्' नियंत्रण प्रणाली, रस ेकी राळचेा पररसर आणण लगतच्ा 
रस्तांच्ा सीमेवर फहरवे अडथळ े(उदा. हेरेर), राळतेील मुलांच ेदरर्रोर 
ह्रोणारे वाहतूक उत्सर्जि कमी करू रकतात. साइटच ेभौवतक सदंभ्ज 
आणण पया्जवरणीय पररस्स्ती लक्षात घेऊि काळरीपवू्जक विस्पती 
निवडण,े व्यापार-रंद (उदा. परागकण उत्सर्जि) कमी करू रकते 
आणण इतर इक्रोधसस्टम सवेांसाठी (उदा. ध्विी प्रदूषण कमी करणे 
फकवंा रवैववववधता समथ्जि) सभंाव्यता वाढवू रकते.

३.  'निष्क्रिय' नियंत्रि प्रिाली वापरा

ड्रॉप-ऑि/फपक-अप परॉईंटला तोंड देणारे दरवारे/ष्खडक्या 
उघडण्ावर प्रवतरंध केलािे वाहतूक उत्सररजित कणांची घुसख्रोरी कमी 
ह्रोऊ रकते परंतु रवळच्ा वग्जख्रोलांमधे् कार्जि डाय ऑक्ाईड 
तयार ह्रोण्ाच ेप्रमाण वाढू रकते. परेुरा यांनत्रक वेंफटलरेि आणण 
एअर फिल्टरेरिचा वापर, कदानचत स्यं-स्ायी युनिट्ससह, कार्जि 
डायऑक्ाइडसह हानिकारक कण आणण इतर प्रदूषकांचा रमाव 
आणखी कमी करू रकत्रो.

४.  वरा्गतील हवयेच्ा रुिवत्येचा ववचार करा
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एखाद्ाला घयेण्ासाठी 
कुठयेतरी जािये , ववशयेषत: 

एखाद्ाच्ा 
कार/बसमध्ये



रहुसखं् राळा गरररललेा रस्तांच्ा रवळ आहेत, रेथ ेवायू 
प्रदूषण ववरषेत: सवा्जधधक असते. रस्तावरील अतंरामुळ ेप्रदूषणाचे 
प्रमाण ्पाट्ािे क्षीण ह्रोते. पररणामी, िवीि राळा इमारती 
ध्रोरणात्मकदृष्ट्ा मुख् रस्तांपासिू दूर, रेथ ेरक्य असले तेथ,े परंतु 
राळचे्ा आवारात आणण मुख् र्रोडणारया रस्तांमधला सरुणक्षत 
चालण्ाच्ा मागा्जसह असाव्यात. चालण ेआणण सायकल चालवण्ास 
प्र्रोत्साहि देण्ासाठी आणण राळचे्ा धावण्ाच्ा दरम्ाि पालक/
काळरी घेणारयांद्ारे कार उत्सर्जिाचा प्रभाव कमी करण्ासाठी ते 
समुदायांच्ा चालण्ाच्ा अतंरावर असल ेपाफहरेत.

५.   िवीि शाळा इमारतींचये काळजीपूव्गक 
नियोजि करा

मािधसक आणण रारीररक आर्रोग्याच्ा िायद्ासाठी आणण मुलांसाठी 
स्ातंत्य, सामाररक कौरले आणण रस्ता सरुक्षा कौरलांच ेसमथ्जि 
करण्ासाठी तसचे रहदारीच ेप्रमाण/कोंडी आणण वायू प्रदूषण कमी 
करण्ासाठी राळतूेि चालण/ेचालण्ास प्र्रोत्साहि फदल ेपाफहरे. राळकेडे/
येण्ासाठी नियनमत चालण ेदेखील मुलांची समुदायाची भाविा आणण 
तांच्ा स्ानिक के्षत्राची समर मररतू करू रकते.

६.  शाळयेत चालत जा
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दुपारच्ा फपक-अप तासांच्ा तुलिेत (१५:00-१७:00) रास्त रहदारी 
आणण कमी अिुकूल िलैाव पररस्स्तीमुळ ेसकाळच्ा ड्रॉप-ऑि 
तासांमधे् (0७:00-0९:00)सकू्ष्म कणांची सांरिता सामान्यतः सवा्जधधक 
असते. तथाफप, सकाळी आणण दुपारच्ा द्रोन्ी पीक अवस्जमध्े 
अिावश्यक प्रवास टाळलास वाहतुकीच ेप्रमाण, गददी आणण प्रवासाच्ा 
वेळा कमी करूि थटे, सकारात्मक पररणाम ह्रोऊ रकत्रो आणण 
पररणामी रालये धावण्ाच्ा दरम्ाि मुल ेआणण तांच ेपालक/काळरी 
घेणारे प्रदूषण कमी करू रकतात.

७.   अत्ावश्यक िसलयेला वाहिांचा वापर 
टाळा

सकाळच्ा ड्रॉप-ऑि तासांच्ा तुलिेत दुपारच्ा फपक-अप तासांमधे् 
कमी रहदारी आणण वातावरणातील पसरण्ाची चांगली पररस्स्ती 
असिूही, दुपारच्ा वेळी रस्ताच्ा पषृ्ठभागावर क्रोरडे पडलामुळे 
खडरडीत कणांच ेप्रमाण अरूिही रास्त अस ूरकते, ज्ामुळे 
रस्तांवरील धळू रस्तावरील रहदारीमुळ ेपनु्ा सरुू ह्रोण्ास मदत 
ह्रोते. रात्रभर दव सहसा सकाळच्ा वेळते रस्ताच्ा कडेला पडणारे 
ररसस्पनेरि दडपिू टाकते आणण फदवसा क्रोरडा कालावधीत 
रस्ताच्ा पषृ्ठभागावर ओल ेकरण ेप्रभावीपण ेरस्तावरील धळुीचे 
पिुरुत्ाि कमी करू रकते.

८.   रस्ाच्ा पृष्ठभारावरील धूळ ववचारात 
घ्ा
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िागररक ववज्ािाद्ारे थटे सहकाया्जमुळ ेमुल,े पालक, राळा आणण 
समुदायांमधे् वायू प्रदूषण आणण कमी करण्ाच्ा उपायांरद्दल 
रागरूकता सधुारू रकते. िागररक ववज्ाि आणण सहभागात्मक 
सरं्रोधि देखील व्यक्त्ंतिा तांच ेअिुभव आणण/फकंवा नचंता (उदा. रस्ता 
सरुके्षरारत) सरं्रोधक आणण ध्रोरणकताांस्रोरत सामाययक करण्ास 
सक्षम करू रकतात आणण महत्वपणू्ज समसांच ेनिराकरण करण्ासाठी 
सवाांगीण कृती करू रकतात.

९.  िारररक ववज्ाि प्रकल्प उभारा 

वायू प्रदूषण आणण कमी करण्ाच्ा ध्रोरणांचा राष्टीय अभ्ासरिमात 
समावेर केला राऊ रकत्रो. उदाहरणाथ्ज, या माग्जदर्जि दस्तऐवरात 
ररिारस केललेा पद्धतींचा भाग म्हणिू मूलभूत वैज्ानिक, सामाररक 
आणण रस्ता सरुक्षा कौरले अधधक मररूत केली रातात, र ेसव्ज 
मुलांिा अभ्ासरिमाची उफद्दषे्ट पणू्ज करण्ास मदत करतात. ररवाय, 
परवडणारया प्रदूषण सने्सरची वाढती उपलब्धता सरंंधधत हँड-ऑि 
व्यायाम आणण अभ्ासरिमाच्ा ववषयांमधे् फकवंा राळचे्ा आधी/
ितंर-रालये क्लरमधे् ववद्ार्ाांच्ा िेतृत्ाखालील प्रय्रोगांिा समथ्जि 
देऊ रकते.

१०.   जशक्िामध्ये वायू प्रदूषिाच्ा समस्ा 
एम्येड करा

१० 

हवयेची रुिवत्ा 



लक्ष्यित जशफारसी
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वाहि स्रोडण्ाच्ा वेळते वाहिांचा वापर टाळलािे शाळकरी मुलांच्ा हानिकारक वाहिांच्ा प्रदूषकांच्ा सपंका्जत वतपटीिे घट ह्रोऊ शकते.

• इरंरि चाल ूअसतािा कार फकंवा कारच्ा रांगेपासिू दूर रहा.

• राळांिी अधधक मुलांिा चालण्ासाठी मदत केली पाफहरे, उदा. मान्यता आणण वत्जि रदल य्रोरिांद्ारे.

• राळचे्ा आवारात फकंवा ताच्ा अगदी रवळ वाहिांचा वापर राळचे्ा प्रवेरद्ारापासिू दूर ठेवूि ड्रॉप-ऑि/फपक-अप 
परॉइट्ंस रदलिू परावृत् केल ेपाफहरे.

• स्टरॅगड्ज ड्रॉप-ऑि वेळा आणण/फकंवा कारपलू क्लरिा प्र्रोत्साहि फदल ेराऊ रकते.

• राळचे्ा आरूरारचू्ा क्रोणताही ि थांरललेा भागांचा (उदा. दुहेरी फपवळ्ा रेषा) आदर केला रावा हे दृढ करा.

• तुम्ही वाट पाहत असतािा इरंरि रंद करा, ररी ते िक्त थ्रोडक्यातच असल ेतरीही.

• स्रोडण्ाच्ा (तसचे फपक-अप) वेळते वाहिाचा वापर टाळा फकंवा राळचे्ा प्रवेरद्ारापासिू दूर कार पाक्ज करा.

• हवेच्ा गुणवते्वर ह्रोणारा िकारात्मक प्रभाव कमी करण्ासाठी, तांची रारीररक हालचाल वाढवण्ासाठी आणण रस्ता सरुक्षा 
आणण िेवव्गेरि कौरलांचा सराव करण्ासाठी पालक आणण मुलांिी, रक्य असले वतथ ेचालण ेफकंवा राळतूेि सायकल 
चालवण ेआवश्यक आहे.

तथ्य #१ 

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

राडी सोडण्ाच्ा वयेळयेत रांरयेत उभ्ा रादहला/आडव्ा ्झालामुळये शाळयेच्ा 
आवारात सकू्ष्म किांचये प्रमाि ३००% पयलंत वाढू शकतये.

सामान्य संदयेश

३००%
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शाळिंेतरच्ा फरियाकलापांमुळ ेफपक-अप तासांमधे् स्टरॅग्ज केललेा सकंलिाच्ा वेळमुेळ ेवाहतूक कोंडी आणण तािंतर वाहतूक उत्सर्जि कमी ह्रोते. 

• निव्रिय गाडांपासिू रक्य वततके अतंर ठेवा.

• मुलांच ेड्रॉप-ऑि आणण फपक-अप वेळा फकंवा कारची सखं्ा कमी करण ्यासाठी कारपलू क् लरमधे् वाढ ह्रोण ्यासाठी 
राळचे ्या अग्रोदर आणण िंतरच ेफरियाकलाप आय्रोररत करा आणण रेडूल करा.

• सवाांसाठी सायकलींच्ा प्रवेरास समथ्जि, उदा. राइक पूल य्रोरिेद्ारे. 

• रालये धावण्ासाठी वाहिाचा वापर टाळा, रेथ ेरक्य असले, फकवंा राळचे्ा प्रवेरद्ारापासिू दूर कार पाक्ज करा. 

• स्ानिक प्राधधकरणांिा नियंनत्रत पाफकिंग ््रोि तयार करण्ासाठी आणण राळांच्ा आसपासच्ा रस्तावर पाफकिंगला 
प्रवतरंध करण्ासाठी प्र्रोत्साहि द्ा रेणकेरूि ड्रॉप-ऑि/फपक-अप तासांमधे् कारचा प्रवाह सधुारेल.

तथ्य # २

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

ववतरीत दपक-अप वयेळा आणि दुपारच्ा चांरला फलैाव पररस्स्तीमुळये दपक-
अप तासांमध्ये सकू्ष्म किांचये प्रमाि ड्ॉप-ऑफ तासांपयेक्ा तीि पट कमी असतये.

सामान्य संदयेश
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• निसगा्जवर आधाररत उपाय, रस ेकी शाळचे्ा पररघाभ्रोवती दाट हेर, शाळचे्ा वातावरणातील हवेची गुणवत्ा सधुारण्ास मदत करू शकतात.

•  शाळा आणण/फकंवा समुदायाद्ारे परेुशा शमि उपायांची अमंलररावणी ह्रोईपयांत खेळाच्ा मैदािातील क्रोणतेही फरियाकलाप ड्रॉप-ऑिच्ा वेळते 
मया्जफदत असल ेपाफहरते.

• तुमच ेखेळाच ेमैदाि रस्ताच्ा रवळ असलास, सकाळी ता रस्तारवळ ि खेळण्ाचा प्रयत्न करा. 

• सकाळच्ा वेळतेील क्रोणतेही मैदािी वग्ज, रेथ ेरक्य असले तेथ,े राळचे्ा फदवसाच्ा ितंर (म्हणर ेदुपारच्ा) साठी पनु्ा 
रडूेल केल ेरावे.

• रालये वातावरणावरील रहदारीच ेपररणाम कमी करण्ासाठी राळा राळचे्ा पररसरात आणण रवळच्ा रस्तांमध ्ये कमी-
अ ॅलरवी, गरै-ववषारी फहरवे अडथळ े(उदा. हेरेर) लावू रकतात फकंवा सधुारू रकतात.

• राळचे्ा आवारात फहरव्या अडथळ्ांिी वेढललेा सरुणक्षत पदपथासह मुख् रस्ताच्ा रवळ अवतररक्त प्रवेर लागू 
करण्ाचा ववचार करा.

• राळांिी मुलांिा वद्जळीच्ा रस्ताला लागूि असललेा क्रोणताही कंुपणारवळ खेळण्ापासिू र्रोखल ेपाफहरे.

• स्ानिक समुदायाच ेसदस राळभे्रोवती फहरवे अडथळ ेलावण्ासाठी आणण/फकंवा इतर य्रोग्य नियंत्रण उपायांची 
अमंलररावणी करण्ासाठी राळलेा पाफठंरा देऊ रकतात.

• पालक आणण मुलांिा चालण्ास प्र्रोत्साफहत करण्ासाठी, सरुणक्षत आणण आिंददायक रस्तांिा प्राधान्य देणार् या सव्ज 
ववद्माि आणण िवीि घडाम्रोडींमधे् निय्रोरिाचा दृष्टीक्रोि स्ीकारण्ासाठी स्ानिक समुदायािे स्ानिक प्राधधकरणांरी 
सहकाय्ज केल ेपाफहरे.

तथ्य #३

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

व्स् रस्ालरतच्ा खयेळाच्ा मदैािात सूक्ष्म किांचये प्रमाि मुख्य रस्ाव-
रील ड्ॉप-ऑफ तासांच्ा तलुियेत तलुिा करता ययेतये. 
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वाहि प्रवेश प्रवतरंधधत करूि आणण शाळचे्ा प्रवेशापासिू दूर स्रोडण्ाच ेफठकाण रदलिू शाळलेगतच्ा रहदारीच ेउत्सर्जि कमी करा. 

• ड्रॉप-ऑि परॉइट्ंसच्ा ररेारी वग्जख्रोलांमधे् दरवारे फकवंा ष्खडक्या उघडण ेटाळा.

• ड्रॉप-ऑि/फपक-अप परॉइट्ंस वगा्जच्ा प्रवेरापासिू दूर असावेत.

• ड्रॉप-ऑि/फपक-अप परॉईंट्समधिू वाहतूक उत्सर्जिास प्रवतरंध करण्ासाठी, मुलांिा अतंग्जत दरवारे/मागाांद्ारे सरंंधधत 
वग्जख्रोलांकडे निददेररत केल ेरावे.

• ट्रॅफिक-उत्सर्जक कणांचा घरातील हवेच्ा गुणवते्वर ह्रोणारा पररणाम कमी करण्ासाठी वाहतूक कोंडीच्ा फदरेि/ेरवळ 
असललेा दरवारांद्ारे वग्जख्रोलांमधे् प्रवेर प्रवतरंधधत केला पाफहरे. 

• रक्य असले तेथ ेड्रॉप-ऑि/फपक-अप तासांमध् ेवाहिाचा वापर टाळा आणण राळचे्ा प्रवेरद्ारापासिू दूर कार पाक्ज 
करण्ाचा प्रयत्न करा.

• पालकांिा आणण मुलांिा राळते/येण्ासाठी चालायला फकंवा सायकल चालवायला प्र्रोत्साफहत करा.

तथ्य # ४

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

रस्ाच्ा कडयेला असलयेला वरा्गत सूक्ष्म किांचये प्रमाि ड्ॉप-ऑफ तासांम-
ध्ये दुप्पट होऊ शकतये.
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वग्जख्रोलांमधील रहदारी-सरंंधधत वायू प्रदूषण कमी करण्ासाठी, गददीच्ा वेळते रहदारीला तोंड देणारे क्रोणतेही दरवारे/ष्खडक्या रंद ठेवा आणण 
ताऐवरी अतंग्जत दरवारे/ष्खडक्या उघडा.

• रर तुम्हाला तुमच्ा वगा्जच्ा ष्खडकीतूि राळचे ेप्रवेरद्ार फदसत असले, तर सकाळच्ा प्रदूषणापासिू स्तःच ेरक्षण 
करण्ासाठी तुमच्ा पफहला धडादरम्ाि ष्खडकी रंद ठेवण्ाचा प्रयत्न करा. रर तुमच्ा ररक्षकािे अस ेम्हटल ेतर, तुम्ही 
फदवसा िंतर ष्खडक्या उघडू रकता फकंवा तुम्हाला गरम फकंवा थकलासारखे वाटत असले.

• वगा्जत कार्जि डायऑक्ाइड मरॉनिटस्ज रसवण्ाचा ववचार करा.

• उच्च कार्जि डाय ऑक्ाईड पातळी असललेा मुलांमधे् (उदा. थकवा, स्पष्टपण ेववचार ि करण,े ड्रोकेदुखी, चक्कर येण)े 
लक्षण ेररक्षकांिा लक्षात आलास/रागरूक करूि फदलास वगा्जत तारी हवा काढा.

• रस्ताला लगेच तोंड देणारी दारे/ष्खडक्या िक्त ऑि-पीक अवस्जमधे् एअर एक्चेंरसाठी वापरला पाफहरेत.

• एअर प्रुरिायर/फिल्टस्ज नियनमतपण ेस्च्छ करा फकंवा घरातील वायू प्रदूषण कमी करण्ासाठी आणण राहेरील प्रदूषकांची 
घुसख्रोरी कमी करण्ासाठी य्रोग्य एअर फिल्टरेरि आणण वेंफटलरेि धसस्टम सटे करण्ाचा ववचार करा.

• राळचे्ा पररसराला मुख् र्रोडणारे रस्त ेतसचे घरे/समुदायांरी र्रोडण्ासाठी सरुणक्षत चालण/ेसायकल चालववण्ाच्ा 
परॅसरेसह, मुख् रस्तांपासिू दूर असललेा भागात िवीि राळा ध्रोरणात्मकरीता आहेत याची खात्री करण्ासाठी 
रफहवारांिी स्ानिक अधधकारयांस्रोरत काम केल ेपाफहरे.

तथ्य # ५

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

वरा्गचये दरवाजये/खखडक्ा बंद कयेलािये रहदारी-संबंरधत उत्सज्गिाच्ा प्रवयेशास 
प्रवतबंध होऊ शकतो. तथादप, असये कयेलािये वरा्गत काब्गि डायऑक्ाइड 
एकाग्रता वाढू शकतये.
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स्टरॉप-स्टाट्ज आणण प्रवेग-मंदीकरण पररस्स्ती सामान्यत: वाहतूक छेदिवरंदू आणण रस स्टरॉप यांसारख्ा फठकाणी उच्च प्रदूषक सांरिता आणते आणण ता 
फठकाणी घालवललेा वेळ कमी केलािे प्रदूषणाचा ध्रोका कमी ह्रोत्रो. 

• हािीकारक वाहिे प्रदूषकांचा सपंक्ज कमी करण्ासाठी अकुंर, वाहतूक चौक आणण रस थांबांपासिू दूर उभे राहण्ाचा 
प्रयत्न करा.

• राळांिी पालकांिा/काळरीकांिा सनूचत केल ेपाफहरे की मुख् रस्तांद्ारे राळते/येतािा वाहिांच्ा उत्सर्जिाचा ध्रोका रास्त 
असत्रो.

• कमी/कमी रहदारी िसलले ेपया्जयी माग्ज सचुवावेत.

• राळांच्ा पाफठंबािे, समुदायांिी स्ानिक अधधकारयांिा रक्य असले तेथ ेरहदारीच ेचौक आणण रस स्टरॉप राळचे्ा 
पररसरापासिू दूर हलवण्ास प्र्रोत्साफहत केल ेपाफहरे.

तथ्य # ६

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

थांबवा;  
ववराम द्ा

एका दठकािाहूि 
दुसऱया दठकािी 

जािये ; प्रवास.

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

प्रदुषिाच्ा हॉटस्ॉट्सवर, जसये की ट्रॅदफक इटंरसयेकशन् आणि बस स्ॉप-
वर किांची संख्या सांद्रता, फ्ी-फलो ट्रॅदफक असलयेला मारा्गच्ा ववभारांपये-
क्ा जवळजवळ दोि-ततृीयांश जास् असू शकतये.
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रनमिीच्ा पातळीपासिू पफहला मीटरमधे् प्रदूषक सांरिता साधारणपण ेसवा्जधधक असते आणण रस्तापासिू अतंर (उंचीसह) कमी ह्रोते. रेथ ेशक्य 
असले तेथ,े शवास्रोच्छवासाची उंची वाढवण ेआणण वाहिाच्ा राहेर पडण्ापासिू शक्य वततके दूर ठेवलास एक्प्रोरर कमी ह्रोईल.

• तुम्ही राळते फकंवा राळते रात असाल तर रस्ताच्ा काठावरुि दूर राहण्ाचा प्रयत्न करा. 

• राळांिी पालक/मुलांिा कमी उंचीवर उच्च एकाग्रतेच ेमहत्व पटवूि द्ावे आणण पया्जयी, स्च्छ माग्ज सचुवावे (उदा. 
उद्ािांमधिू राण)े.

• रथे ेरक्य असले तेथ,े ल्रो-राइधडगं परुचअेरच्ा ऐवरी हाय-राइधडंग प्ररॅम्सचा वापर केलािे मुलाची श्ास्रोच्छासाची उंची 
वाढू रकते आणण तांच ेएक्प्रोरर कमी ह्रोऊ रकते.

• लहाि मुलांिा फकंवा लहाि मुलांिा (उदा. राळाच्ा वाहक ररॅकपरॅकमधे्) वाहुि िणे ेप्रदूषणाच्ा हरॉटस्परॉटवर आणण ताच्ा 
आसपास, रथे ेअस ेकरण ेसरुणक्षत आहे, तांच्ा श्ास्रोच्छवासाच्ा के्षत्राची उंची देखील वाढू रकते आणण पररणामी कमी 
करण्ासाठी तांिा स्त्रोतापासिू दूर तोंड देण्ाची सधंी प्रदाि करू रकते. उद्ासि.

• खारगी रनमिीवरील क्रोणताही ववकासाच ेनिय्रोरि करतािा समुदायाच ेसदस मुख् रस्त ेआणण इमारती, पदपथ, 
सायकल माग्ज इतादींमधील फहरव्या अडथळ्ांसाठी (उदा. हेरेर) रागा स्रोडण्ाचा ववचार करू रकतात.

तथ्य #७

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

शालयेय धावण्ाच्ा दरम्ाि प्ररॅममधील मुलये आणि लहाि मुलये प्ररौढांच्ा तलुियेत 
६०% जास् प्रदूवषत हवा ्वास घयेऊ शकतात कारि त्ांचये ्वासोच्छवासाचये 
क्येत्र वाहिांच्ा एक्झॉस् उंचीच्ा जवळ असतात, जयेथये एकाग्रता सवा्गरधक असतये.
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रस्ताच्ा पातळीच्ा वरच ेपफहल ेमीटर, रेथ ेवाहिांच ेएक्रॉस्ट उत्सर्जि सभ्रोवतालच्ा हवेला नमळते, लहाि मुलांच्ा फकंवा पशुचअेर स्ारांच्ा शवास्रो-
च्छवासाच्ा उंचीशी एकरूप ह्रोते आणण तामुळ ेवायू प्रदूषणाच्ा प्रदश्जिासाठी उच्च-र्रोखीम के्षत्र आहे. 

• प्रदूषणापासिू दूर राहण्ासाठी िुटपाथच्ा कडेला, रस्ताच्ा काठापासिू दूर चालण्ाच ेलक्षात ठेवा.

• परुचअेर असललेा पालकांसाठी समफपजित प्रतीक्षा के्षत्र ेप्रदाि केली राऊ रकतात, री वाहि पाफकिंगच्ा रागपेासिू दूर आणण 
उंच उंचीवर असावीत.

• रथे ेरक्य असले तेथ,े पालकांिी व्यस्त रस्तांरवळ प्ररॅम फकंवा परुचअेर आणण ेटाळावे आणण/फकंवा रहदारीच्ा रांगेत उभे 
राहण ेटाळावे आणण रर ते तस ेकरू रकत असतील तर पालकांिा तोंड देणारे प्ररॅम्स निवडू रकतात.

• स्त्रोतावरील सफरिय नियंत्रण (उदा. वाहिाचा वापर कमी करण)े प्राप्तकता्जच ेसरंक्षण करण्ासाठी क्रोणताही एकल 
निव्रिय ध्रोरणापके्षा िेहमीच अधधक प्रभावी असते. तथाफप, िवीि प्ररॅम फकंवा परुचअेरचा ववचार करणारे क्रोणतेही पालक 
इि-प्ररॅम श्ास्रोच्छवासाच्ा उंचीचा ववचार करू रकतात.

तथ्य #८

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

प्ररॅम दकंवा पशुचयेअरचा प्रकार ठराववक शालयेय धावांच्ा दरम्ाि रायडस्गच्ा 
प्रदश्गिात लक्िीय फरक करू शकतो. उदाहरिाथ्ग, कि संख्या एकाग्रता 
वरच्ा आसिापयेक्ा दुहयेरी प्ररॅमच्ा खालच्ा सीटवर ७२% जास् असू शकतये.

१९ 



तद्तच, प्ररॅम फकंवा पशुचअेर कव्स्ज व्यस्त रस्तांरवळ फकंवा प्रदूषणाच्ा हरॉटस्परॉटवर वापरावेत. 

• रर तुमच्ा परुचअेरला कव्र असले, तर तुम्ही ते रस्तारवळील प्रदूषणापासिू तुमच ेसरंक्षण करण्ासाठी वापरू रकता.

• पया्जयी आणण कमी रहदारीच ेमाग्ज निवडण,े प्रदूषण हरॉटपरॉटवर घालवललेा वेळ कमी करण ेआणण लाग ूअसले तेथ ेप्ररॅम 
कव्स्ज वापरण ेयासारख्ा पालक/काळरीकांिा राळा कमी करण्ाच्ा उपायांिा प्र्रोत्साहि देऊ रकतात. राळांिी 
परुचअेर असललेा पालकांसाठी राळचे्ा आवारात क्रोणतेही उपलब्ध प्रतीक्षा के्षत्र स्पष्टपण ेनचन्ांफकत केल ेपाफहरे.

• प्रदुषण हरॉटस्परॉट्स (उदा. ट्रॅफिक इटंरसके्शन्स आणण रस स्टरॉप) थडं हवामािात कमी कालावधीसाठी वरॉटरप्रिू/सरॉधलड 
प्ररॅम कव्स्जचा वापर वाहिातूि राहेर पडणारे उत्सर्जि आणण इि-प्ररॅम श्ास घेण्ाच्ा के्षत्रांमधील भौवतक अडथळ ेम्हणिू 
केला राऊ रकत्रो. श्ास घेण्ाय्रोग्य आवरण े(उदा. सयू्ज सरंक्षणासाठी) सारखीच प्रभावी आहेत की िाही हे सांगण्ासाठी 
क्रोणताही वैज्ानिक परुावा उपलब्ध िाही.

• कार्जि डाय ऑक्ाईडच ेसचंय टाळण्ासाठी फकंवा उष्ण हवामािात प्ररॅम कव्र वापरण्ाची ररिारस केललेी िाही.

तथ्य #९

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

मान्यताप्राप्त/सुरक्ा-चाचिी कयेलयेलये प्ररॅम दकवंा पशुचयेअर कव्हस्गची अमं-
लबजाविी करिये, ववशयेषत: प्रदूषिाच्ा हॉटस्ॉट्सच्ा आसपास जसये 
की ट्रॅदफक इटंरसयेकशि दकंवा बस स्ॉप, शाळयेच्ा धावण्ाच्ा दरम्ाि 
लहाि मलुांचये सूक्ष्म किांच्ा संपका्गत एक ततृीयांश पयेक्ा जास् कमी करू 
शकतात. 
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शाळा आणण स्ानिक रफहवाशांिी केवळ िागररक ववज्ाि अभ्ासात सहभागी ह्रोऊ िये, तर सशं्रोधकांस्रोरत सफरिय भागीदार असल ेपाफहर,े या 
तीि-पक्षीय दृष्ष्टक्रोिािुसार: (i) समावेश (उदा. ववववध सामाररक-ल्रोकसखं्ाशास्तातील ल्रोकांिा समाववष्ट करण्ासाठी सनेमिार आणण काय्जशाळा 
सादर करण)े; (ii) सहय्रोग (म्हणर ेसशं्रोधक, समुदाय आणण ध्रोरणकतदे यांच्ातील सतत सवंाद); आणण (iii) प्रवतपतूवी (उदा. िागररक शास्तज्ांमधे् 
तांच्ा सशं्रोधिाच्ा निष्कषाांरारत वादवववाद).

• मुल ेअिभुवासाठी डेटा सकंलि फरियाकलापांमधे् सहभागी ह्रोऊ रकतात.

• तांची ववचारसरणी व्यवस्स्त करण्ासाठी आणण चांगला पद्धतींिा रळ देण्ासाठी ते तांच ेअिभुव तांच्ा नमत्र आणण 
कुटंुवरयांस्रोरत रेअर करू रकतात.

• राळा अभ्ासाच्ा रचिेत सहभागी ह्रोऊ रकतात, रस ेकी सरं्रोधि उफद्दषे्ट सह-ववकधसत करूि आणण िमुिा स्ािे 
सह-ओळखण.े 

• राळांिी डेटा सकंलिाच ेसमथ्जि केल ेपाफहरे, पालक/पालक आणण मुलांसह निष्कष्ज सामाययक केल ेपाफहरे आणण 
उदाहरणाद्ारे िेतृत् करण्ासाठी चांगला सरावाचा अवलरं केला पाफहरे (वैज्ानिक कठ्रोरता आणण क्रोणताही 
ओळखललेा एक्प्रोरर नियंत्रण उपायांच्ा दृष्टीिे) 

• समुदाय अभ्ास सह-निनमजिती करूि आणण सह-अमंलररावणी करूि सहभागी ह्रोऊ रकतात, ज्ामुळ ेया अभ्ासांचा 
आणण तांच्ा निष्कषाांचा व्यापक साव्जरनिक प्रभाव आहे याची खात्री ह्रोईल.

• ते काय्जराळा, डेटा सकंलि इतादींसाठी स्ानिक राळा, फठकाण ेआणण इतर वातावरणात प्रवेर सलुभ करू रकतात आणण 
व्यक्त्त म्हणिू भाग घेऊ रकतात.

तथ्य # १०

टयेक-होम संदयेश (मुलये)

सामान्य संदयेश

टयेक-होम संदयेश (शाळा)

टयेक-होम संदयेश (समुदाय)

वैज्ानिक हवयेच्ा रिुवत्येच्ा उपरिमांची सह-रड्झाइनिंर आणि सह-निनमसितीमध्ये 
समदुायाच्ा सहभारािये वायू प्रदूषिाचा मािवी आरोग्यावर कसा पररिाम होतो 
याची समज सुधारतये आणि दैिदंदि एक्पोजर कमी करण्ासाठी मादहतीपिू्ग निि्गय 
घयेण्ास व्क्ंतिा मदत होतये. 
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अविीकरि
या दस्तऐवराची सामग्री केवळ लखेकांची मते आणण अिुभव प्रस्ततु करते आणण निधी एरन्सी फकंवा समथ्जक/समीक्षक फकंवा तांच्ा सरंंधधत 
निधी एरन्सी आणण/फकंवा ससं्ा यांच ेमत प्रवतवरंवरत करत िाही. या दस्तऐवरात समाववष्ट असललेा रशिारसी प्रकारशत वैज्ानिक साफह-
तातूि काढला गेला आहेत. सचुवलले ेहस्तके्षप महत्वाच ेअसल ेतरी ते सव्जसमावेशक िाहीत. काही ववरशष्ट ववषयांवरील पीअर-पिुरावल्रो-
कि केललेा साफहताचा सध्ा अभाव आहे ज्ातूि परुावे काढावेत, आणण म्हणिू आमच्ा रशिारसी, क्रोणताही ववरशष्ट पररस्स्तीसाठी 
फप्रल््रिपशि करण्ाऐवरी सामान्य आणण प्राथनमक ववचार म्हणिू मािला पाफहरेत. वाढता ज्ािाचा आधार भववष्ात या माग्जदश्जिामधे् 
सधुारणा करण्ास मदत करेल.

नगडिि्रोड्ज धलवव्गं लरॅरच्ा फरियाकलापांिा फटकवूि ठेवण्ासाठी सरे युनिव्धसजिटी ऑि सरेच्ा धलवव्गं लरॅर ग्रटँ (२०१९-२०) कडूि नमळा-
ललेा समथ्जिाची आम्ही करुली आणण प्रशसंा करत्रो; अिदुाि करार रिमांक ६८९९५४ अतंग्जत युर्रोफपयि समुदायाच्ा H२०२० काय्जरिमा-
द्ारे निधी प्राप्त iSCAPE (युर्रोपमधील वायु प्रदूषणाच ेस्ाट्ज नियंत्रण सधुारण)े प्रकल्प; EPSRC पीएचडी ववद्ाथवीत् प्रकल्प(१९४८९१९ 
आणण २१२४२४२); इिहेल (वैयक्षक्तक प्रदूषण एक्प्रोरर आणण ताच ेशमि करण्ासाठी रवैवक लांरीच्ा से्लवर आर्रोग्य मूलांकि; 
अिदुाि रिमांक EP/T००३१८९/१) आणण COTRACE (COVID-१९ ट्ान्सनमशि ररस् अससेमेंट केस स्टडीर - शैक्षणणक आस्ापिे; EP/
W००१४११/१ ) प्रकल्प EPSRC द्ारे; आणण ररसच्ज इगंलडंच्ा अतंग्जत CArE-Cities, CArE-Homes आणण KTP-IAQ प्रकल्पांसाठी सरे 
ववद्ापीठाच ेपरुस्ारगल्रोरल चरॅलेंर ररसच्ज िडं (GCRF).

पावती

संपक्ग करा

प्राध्ापक प्रशांत कुमार

ससं्ापक सचंालक, गल्रोरल सेंटर िरॉर कलीि एअर ररसच्ज (GCARE)

युनिव्धसजिटी ऑि सरे, यूके

p.kumar@surrey.ac.uk

T: +४४ (०) १४८३ ६८२७६२

प: https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar

        @AirPollSurrey @pk_shishodia

समीक्क आणि समथ्गकांचये आभार (वि्गरिमािसुार):

• 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
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GCARE@surrey.ac.uk 
surrey.ac.uk/gcare

हे प्रकाशि मे २०२२ मधे् मुफरित ह्रोण्ाच्ा वेळी तात असललेी माफहती अचकू ह्रोती  हे 
सनुिशशचत करण्ासाठी आम्ही सव्ज वारवी प्रयत्न केल ेआहेत परंतु आम्ही प्रकारशत 

केललेा माफहतीतील क्रोणताही अशुद्धतेसाठी क्रोणतेही दाययत् स्ीकारू 
शकत िाही व  माफहती वेळ्रोवेळी सचूिा ि देता रदल ूशकते. िवीितम आणण
सवा्जत अद्यावत माफहती साठी, कृपया surrey.ac.uk/gcare येथ ेआमच्ा 

वेरसाइटला भेट द्ा.

युनिव्हरससिटी ऑफ सरये, यूकये
नरल्डफोड्ग, सरये GU27XH

University of Surrey
Guildford, Surrey GU2 7XH

GCARE@surrey.ac.uk
surrey.ac.uk/gcare
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