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ఆక్టి వ్ కాంట్్ర ల్: వాయుకాలుష్యానిని ప్ర తయాక్ాంగా తగగా ాంచే 
పద్ధ తులు (పొగ గొట్్ట లలో ఫిల్ట రలి ను అమర్చడాం).

కార్ పూల్ క్ల బ్: బడులలో పిలలి లను దాంపివెయయాడాం మర్యు 
ఎకు్కాంచుకోని పోవడాం వాంటి సమయాలలో కారలి  సాంఖయాని 
తగగా ాంచడాం కోసాం ఉపయోగాంచే ప్ర కి్ర య.

కార్బన్ డయాక్సైడ్: కారబోన్ డయాక్సిడ్ వాయువు వాహన్ల 
నుాండి మాత్ర మే కాకుాండా, శా్వస తీసుకునే క్ర మాం లో 
వెలువడుతుాంద. కారబోన్ డయాక్సిడ్ ని గదలో కొల్స్తే  
గద లోపల్ బయటకి వాయువులు వెళ్తే న్నియో లేదో 
తెలుసుకోవచు్చ. కారబోన్ డయాక్సిడ్ ఎకు్కవగా ఉాంటె గద 
లో ఉాండే వాళ్ళకి ఏకాగ్ర త కోలోపోవడాం వాంటి సమసయాలు 
ఏరపోడతాయి 

సిటిజెన్ సైన్సై: ప్ర జల ద్్వర్ చేయబడే పర్శోధన. 
వాయుకాలుషయాాం గుర్ాంచ ప్ర జలకు అర్ధ ాం అయయాాందుకు 
సిటిజెన్ సైన్సి పద్ధ తిని ఉపయోగస్తే ర్. ఇాందులో ప్ర జలను 
పర్శోధనలోలి  జర్గే ప్ర ణాళికలలో భాగస్్వములను చేస్తే ర్. 
సూ్కలు విద్యార్థు లు, ప్ర జలు, శాసత్ర వేతతే లు అాందర్ 
కల్సి పనిచేస్తే ర్. పర్శోధనల ఫల్తాలను పాంచుకొని 
అభిపా్ర యాలను స్కర్ాంచ ప్ర జలకు ఉపయోగపడే పర్ష్్కర్ల 
గుర్ాంచ చర్్చస్తే ర్. 

కోర్సై పారిటి కల్సై: ధూళి కణాల వాయాసాం 2.5 మైకో్ర మీటరలి  నుాండి 
10 మైకో్ర  మీట్రలి  మధయా ఉాంటె వాటిని కోర్సి పార్్ట కల్సి అాంట్ర్. 
ఇవి పొగ గొట్్ట ల నుాండి వెలువడవు. ర్డు్డ  మీద ఉాండే దుముము 
లో ఇవి ఎకు్కవగా ఉాంట్యి. 

కో-క్్ర యేషన్: భాగస్్వములాందర్ (విద్యార్థు లు, ప్ర జలు, 
శాసత్ర వేతతే లు) సమానాంగా సహకారాం అాందాంచడాం 

కమ్్యనిటీ: తల్లి దాండు్ర లు, విద్యార్థు లు, పర్సర పా్ర ాంతాలలో 
నివాసాం ఉాండే వాళ్్ళ మర్యు ప్ర జలు 

డిస్పరిసైన్: వాయు కాలుష్యానిని కల్గాంచే ఉద్గా ర్లు గాల్ 
ద్్వర్  రవాణా జరగడాం మర్యు పలుచ బడటాం 

ఫైన్ పారిటి క్్యలేట్సై: 2.5 మైకో్ర  మీటరలి  కన్ని తకు్కవగా ఉాండే 
ధూళి కణాలను ఫైన్ పార్్ట క్యాలేట్సి అాంట్ర్. ఇవి చననిగా 
ఉాండటాం వలన ఊపిర్తితుతే లలో వెళిలి  గుాండె కి ఊపిర్తితుతే లకు 
హాని కల్గస్తే యి. ఇవి పొగ గొట్్ట ల నుాండి డీజిల్ పెట్్ర ల్ వాంటి 
ఇాంధన్లను ఉపయోగాంచనప్పోడు వెలువడతాయి. 

ఇన్డో ర్ ఎయిర్ కావాలిటీ:   భవన్లలో ఉాండే గాల్ న్ణయాత 
(పాఠశాలలు) ని ఇన్్డ ర్ ఎయిర్ కా్వల్టీ అాంట్ర్.  గాల్ 
న్ణయాత సర్గాగా  లేకపోతే ఆర్గయా కరమైన సమసయాలు మర్యు 
సౌకరయా పరమైన సమసయాలు ఏరపోడతాయి.  గాల్ న్ణయాత 
ధూళి కణాలు, నైట్్ర జన్ డయాక్సిడ్, ఫారము డిహైడ్ మర్యు 
ఆవిర్ అయయా వాయువుల వలన క్షీ ణిసుతే ాంద.  బ్్ర టన్ మర్యు 
ఎన్ని అాంతర్జా తీయ సాంసథు లు ఈ సమసయాల పర్ష్్కరాం కోసాం 
గాల్ని వడపోయడాం మర్యు గాల్ లోపల్ బయటకి వెళ్లి లా 
మార్గా లను సూచాంచడాం చేస్తే ర్. 

ఇన్ పా్ర ాం బేబీస్: వివిధ చకా్ర ల బాండలి  లో ఉాండే పిలలి లు 

మెయిన్ రోడ్:  ప్ర జలు స్ధారణాంగా వాడే ర్డు్డ . ట్్ర ఫిక్ 
సమసయా మయిన్ ర్డ్ లో ఉదయాం మర్యు మధాయాహనిాం బడి 
నుాండి పిలలి లు ఇాంటికి వెళ్లి  సమయాం లో ఎకు్కవగా ఉాంటాంద 

పారిటి కల్ నాంబర్ కానసైాంట్్ర షన్:  ఒక ఘాన పర్మాణాం లో 
ఉాండే ధూళి కణాల సాంఖయా. దీనిని సాంటీమీటర్ క్యాబ్ ద్్వర్ 
కొలుస్తే ర్. 

పాసివ్ కాంట్్ర ల్: పర్క్ాంగా వాయు కాలుష్యానిని తగగా ాంచే 
పద్ధ తులు. ఉద్హరణ కి ర్డు్డ  కి పాదచార్లకు మధయాలో 
మొక్కలను పెాంచడాం 

పొల్్యషన్ హాట్ స్్పట్:  కారలి  నుాండి లేద్ ఇతర మూలాల 
నుాండి ఉద్గా ర్లను ఎకు్కవగా వొదలే   ప్ర దేశాలు. ఇక్కడ 
వెలువడే ఉద్గా ర్ల వలన ఆర్గాయానికి ఎకు్కవ హాని 
కలుగుతుాంద. 

యాంగ్ చిలడో ్రన్ : చనని పిలలి లు మర్యు శిశువులు . 
వాయుకాలుషయా ప్ర భావాం శిశువుల మీద, చనని పిలలి ల మీద 
ఎకు్కవగా ఉాంటాంద.  ఎకు్కవగా శా్వస తీసుకోవడాం, 
తకు్కవ ఎతుతే  లో ఉాండే ధూళి, పొగ ఉాండే పా్ర ాంతాలలో గాల్ 
పీలు్చకోవడాం వలన వార్ ఆర్గయాాం పైె ఎకు్కవ ప్ర భావాం 
ఉాంటాంద. 

Suggested citation: 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

పదకోశాం 



విద్యార్థు లు వాయు కాలుషయాాం బార్న పడితే వార్లో ఊపిర్తితుతే లకు సాంబాందాంచన వాయాధులు, ఏకాగ్ర త లేకపోవడాం, దీర్ఘ కాల 
జబ్బోలైన ఆసతే మా వాంటి సమసయాలు ర్వడాం జర్గుతుాంద 1, 2. వాయుకాలుషయాాం వలన పిలలి లలపైె ఎకు్కవ ప్ర భావాం ఉాంటాంద. 
చనని పిలలి లలో ఊపిర్తితుతే లు సర్గాగా  అభివృద్ధ  చాందకపోవడాం, ఎకు్కవగా ఊపిర్ తీసుకోవడాం, తకు్కవ ఎతుతే లో నిలబడి శా్వస 
తీసుకోవడాం లాాంటివి ముఖయాకారణాలుగా భావిాంచ వచు్చ 3.  

సులభాంగా చేర్కునే విధాంగా ఉాండాలని 
ఎన్ని పాఠశాలను రదీదీ  గా ఉాండే ర్డలి  పక్కన 
నిర్ముాంచార్.  అయితే, అటవాంటి పా్ర ాంతాలలో 
వాహన్ల నుాండి వాయువులు ధూళి కణాలు 
సూ్కల్ పర్సరపా్ర ాంతాలలో, తరగతి గదులలో 
సైతాం లభయామవుతున్నియి. బ్్ర టన్ లో ద్ద్ప్ 
2000 పాఠశాలలు, నరసిరీలు రదీదీ  గా ఉాండే 
ర్డలి  పక్కన ఉాండటాం వలన అక్కడ వాయు 
కాలుషయాాం ఎకు్కవగా నమోదు అయియాాంద 

4. గాల్ లో సూక్ష్మ కణాలైన ధూళి 2.5 మైకో్ర న్ 
కన్ని తకు్కవగా ఉాంటాంద. దీనిని PM2.5 ని 
అాంట్ర్. ఇద ఉపిర్తితులలోకి వెళలి డాం వలన 
మానవులకి ఎాంతో హాని కల్గసుతే ాంద. బ్్ర టన్ లో 
మిగతా ఐర్పా దేశాలతో పోల్స్తే  చనని పిలలి లలో 
ఆసతే మా వొచే్చ పిలలి ల సాంఖ్యా చాల ఎకు్కవ 
4. విద్యార్థు లను తల్లి దాండు్ర లు పాఠశాల 
వదదీ  దాంపడాం తిర్గ తీసుకుర్వడాం కోసాం 
వాహన్లను వాడటాం వలన పాఠశాల పర్సర 
పా్ర ాంతాం లో వాయుకాలుషయాాం పెర్గపోతుాంద. 
బ్్ర టన్ లో గత రాండు దశాబాదీ లలో పాఠశాలల లో 
విద్యార్థు లను తీసుకువెళలి డాం, తీసుకుర్వడాం 
కోసాం తిర్గే వాహన్ల సాంఖ్యా రటి్ట ాంప్ 
అయియాాంద.  ఉదయాం స్యాంత్ర ాం ద్ద్ప్ 
న్లుగు కారలి లో ఒక కార్ విద్యార్థు లను 
బడి నుాండి తీసుకుర్వడాం లేద్ బడికి 
తీసుకుపోవడాం కోసాం రహద్ర్లపైె కి 
వసుతే న్నియి5.

పాఠశాల పర్సర పా్ర ాంతాలలో 
విద్యార్థు లను తీసుకువచే్చ, తీసుకువెళ్లి  
సమయాం లో వాహన్ల ఇాంజిన్ 
ఆపకుాండా ఉాండటాం, వాహన్ల వేగానిని 
పెాంచడాం, తగగా ాంచడాం వలన విద్యార్థు ల 
పైె కాలుషయా ప్ర భావాం ఎకు్కవగా ఉాంటాంద.

వాయు కాలుషయా నివారణ కి ఆకి్ట వ్ కాంట్్ర ల్ సిస్ట ాం పద్ధ తి ఉతతే మమైనద (వాహన్ల నుాండి 
వెలువడే విషవాయువులను మూలాల నుాండి తొలగాంచే ప్ర యతనిాం చయయాడాం). ఇతర 
పదదీ తులను క్డా పాటిాంచ విషవాయువుల మర్యు ధూళి యొక్క గాఢతని తగగా ాంచ 
పాఠశాల ఆవరణ లో విద్యార్థు లపైె కాలుషయాాం ప్ర భావానిని తగగా ాంచే ప్ర యతనిాం చయొయాచు్చ.  
కానీ, ఈ సమసయాని పర్ష్కర్ాంచడాం కోసాం అనిని కోణాలలో విషయాలను పర్గణాం లోకి 
తీసుకొని ప్ర తయాక్ాంగా పర్క్ాంగా వాయుకాలుషయాాం పెరగడానికి కారణమైన అాంశాలను 
పర్శీల్ాంచ ఆచరణలో పెట్్ట ల్6. 

కాలుషయా ప్ర భావానిని తగగా ాంచడానికి ఎాంచుకునే వ్యాహాలలో విద్యార్థు లు, పాఠశాల 
యాజమాన్యాలు మర్యు వివిధ వర్గా ల ప్ర జల కరతే వాయాలు మర్యు వాటి ఆచరణ 
ఎాంతో అవసరాం. ఈ పత్ర ాంలో వాయు కాలుషయా ప్ర భావానిని పాఠశాల పర్సరపా్ర ాంతాలలో 

పైెన ఉనని చత్ర ాం పసిపిలలి లు గాల్ పీలే్చ ఎతుతే , చకా్ర ల బాండి లో పిలలి లు గాల్ పీలే్చ ఎతుతే  
మర్యు వాహన్ల నుాండి వెలువడే విషవాయువులు ధూళి ఉాండే ఎతుహు  సమాాంతరాంగా 
ఉాండటాం గమనిాంచవచు్చ. అక్కడ కాలుష్యానికి కారణమయయా ఉద్గా ర్ల గాఢత ఎకు్కవగా 
ఉాంటాంద 3.  పిలలి లు గాల్ పీలే్చ ఎతుతే   0.55  నుాండి  0.85 మీటరలి  వరకు ఉాంటాంద. వాహన్ల 
నుాండి వెలువడే ఉద్గా ర్లు ఒక మీటర్ ఎతుతే  వరకు ఎకు్కవగా ఉాంట్యి. ఇాందువలన పిలలి ల 
పైె  వాయు కాలుషయా ప్ర భావాం ఎకు్కవగా ఉాంటాంద. 

 ఈ మారగా దర్శక పత్ర ాం యొక్క లక్ష్ాం సాంకిలి  ష్ట  విజ్ఞా  న శాస్త్ర నిని ఆచరణలో పెట్ట గల్గే మారగా దర్్శగా సూచకలుగా  అనువదాంచడాం.  ఇద పాఠశాలలు, పిలలి లు 
మర్యు వివిధ వర్గా ల ప్ర జల నుాండి స్కర్ాంచన సమాచారాంతో నిర్ణ యాలు తీసుకునేలా మర్యు పాఠశాల పిలలి లను వాయు కాలుష్యానికి గుర్కాకుాండా 
తగగా ాంచడాంలో సహాయపడతాయి.  

పరిచయాం



   

This document summarises the best practice regarding air pollution exposure mitigation in and 
around schools. Recommendations are based on contemporary scientific evidence and may, 
therefore, be subject to modification as the evidence base evolves. The uniqueness of this document 
lies in its co-created and co-designed practical approach, targeting the key receptor groups (children, 
school, and community) equally. It utilises major relevant research7-10 and review studies3,11-13 and 
builds upon our Guildford Living Lab (GLL)14  activities and extensive experience in providing 
public and practitioner guidance (e.g. pioneering guidance on green infrastructure implementation15, 
general recommendations for plant species selection and management16, and numerous policy 
briefs17). This present document also supplements previous work on, for example, air quality 
guidance for school and college staff18, outdoor air quality and health19, future land-use planning
and development control20, clean air toolkits21-25, health effects of indoor air quality26, and anti-idling27.

Most of the recommendations in this guidance document concern the mitigation of fine particles, 
a class of air pollutants with the most severe impact on human health28. However, the general 
messages may apply to other harmful pollutants, such as nitrogen oxides. This guidance focuses 
on the particular issue of drop-off/pick-up points and traffic congestion around schools. Detailed 
descriptions or recommendations regarding indoor (e.g. classroom) air quality and related health 
effects are beyond its scope. The document offers 10 generic and 10 specific recommendations for 
three target audiences (children, schools, and local communities). We recognise that some schools, 
such as urban schools with smaller premises, will face challenges in implementing some of the 
recommendations, but implementing as many as possible will be beneficial. It may also serve as an 
educational guide, adapted to be age appropriate where necessary, helping schools to improve the 
knowledge of children and their parents/carers and thus reduce their contribution and exposure to 
air pollution.

Our general and targeted recommendations are not prioritised or ordered according to significance 
or impact. This is partly due to a lack of evidence regarding the comparative impact of each action, 
and partly because a holistic approach is needed to tackle the problem (see general recommendation 
#1). As a rule of thumb, active control systems (e.g. anti-idling policies and incentives to reduce 
vehicle use) are the most effective strategies and should constitute the first line of defence.
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తగగా ాంచేాందుకు తీసుకునే ఉతతే మమైన చరయాలను వివర్ాంచాము. ఇాందులో ఇచ్చన సూచనలు శాస్తత్ర య పరమైన ఆధార్లను పర్శీల్ాంచ 
ఇవ్వడాం జర్గాంద. శాసత్ర  పరాంగా మర్ కొనిని ఆధార్లు దొర్కితే, ద్నికి అనుక్లాంగా ఇాందులో చపిపోన వివర్లలో మార్పోలు చేర్పోలు 
చయయాడాం జర్గుతుాంద. 

ఈ పత్ర ాం తయార్ చయయాడాంలో విద్యార్థు లను, పాఠశాల యాజమాన్యాలను, వివిధ వర్గా ల ప్ర జలను సాంప్ర దాంచడాం జర్గాంద. అాందర్ 
అభిపా్ర యాలను పర్గణాం లోకి తీసుకొని సూచనలు చేయబడినవి. ఈ సాంప్టి లో ఇపపోటివరకు ఈ అాంశాంలో జర్గన పర్శోధనలు 
7-10, వివిధ పర్శోధన పతా్ర ల3 , 11-13, బ్్ర టన్ లోని గల్డ ఫోర్్డ  ల్విాంగ్ లాబర్టరీ లో పర్శోధాంచన అాంశాలు14 ప్ర స్తే విాంచడాం జర్గాంద. 
అాంతే కాకుాండా మొక్కలు న్టే ప్ర కి్ర య మర్యు వాటి ఆచరణలు15 , మొక్కల ఎాంపిక మర్యు నిర్వహణ16 పాలస్త సాంబాందాంచన 
చర్చలు17 వాంటి అాంశాలను క్డా పర్గణాం లోకి తీసుకోవడాం జర్గాంద.  ఈ పత్ర ాంలో చర్్చాంచన విషయాలు పాఠశాల మర్యు కాలేజీ 
విద్యార్థు లకు వాయు న్ణయాత మీద అవగాహన18,వెలుపల్ పా్ర ాంతాం లో వాయు కాలుషయాాం మర్యు ఆర్గయాాం19,అభివృద్ధ  పనులకు 
భూకేట్యిాంప్ మర్యు భవిషయాతు ప్ర ణాళికలు20, స్వచ్ఛమైన గాల్ కోసాం ఉపయోగాంచే పర్కర్లు21-25, ఇాంట్లి  వాయు న్ణయాత 
మర్యు ఆర్గయాాం పైె ప్ర భావాం26, యాాంటీ  ఐడీల్ాంగ్ 27 (వాహన్ల ఇాంజిన్ నిల్పివేయుట) వాంటి అాంశాలలో ప్ర స్తే విాంచన విషయాలతో 
అనుబాంధాంచబడినద.

మా సూచనలు వాయు కాలుషయాాం తీవ్ర త, ప్ర భావానిని దృష్్ట లో పెట్ట కొని ఇవ్వడాం జరగలేదు. శాస్తత్ర య పరమైన ఆధార్లు లేకపోవడాం 
వలన, ఒకో్క చరయా వలన ఎాంత మార్పో వసుతే ాందో తెల్యకపోవడాం వలన, వాయు కాలుషయా నిర్ములన కి సర్న ప్ర ణాళిక లేకపోవడాం 
వలన మా సూచనలు స్ధారణ స్థు యిలోనే ఉన్నియి. మొదటి సూచన లో మేము ఈ విషయాం గుర్ాంచ కులి పతే ాంగా వివర్ాంచాము.  
కాలుషయాాం తగాగా లాంటే అనిని పర్ష్్కర మార్గా ల కన్ని, వాహన్ల వాడకానిని తగగా స్తే  పో్ర తాసిహకాలు ఇవ్వడాం, వాహన్నిని ఐడీల్ాంగ్ లో 
ఉాంచకుాండా పాల్స్తని రూపొాందాంచడాం లాాంటి చరయాలకు పా్ర ధానయాాం ఇవా్వల్.

 మా సూచనలు ముఖయాాంగా సూక్ష్మ ధూళి కణాల మీద దు్ర ష్్ట  స్ర్ాంచ చేస్ము. ఇవి మన ఆర్గాయానికి చాలా హాని కల్గస్తే యి28.కొనిని 
సూచనలు హాని కల్గాంచే నైట్్ర జన్ డయాక్సిడ్ లాాంటి విష వాయువులకి వర్తే స్తే యి.  ఈ సూచనలు కేవలాం పాఠశాలల చుట్ట పక్కల 
విద్యార్థు లను తీసుకువెళ్లి  సమయాం లో, తీసుకొచే్చ సమయాం లో పెర్గపోయ సూక్ష్మ ధూళి కణాలను ఉదేదీ శిాంచ చేయడాం జర్గాంద.  
తరగతి గదులలో వాయున్ణయాత, హాని కల్గాంచే అాంశాలు, తెసుకోవాల్సిన జ్గ్ర తతే ల గుర్ాంచ కులి పతే ాంగా చర్్చాంచలేదు. ఈ పత్ర ాం లో 10 
స్మానయా సూచనలు, 10 నిర్దీ ష్ట  సూచనలు విద్యార్థు లకు, పాఠశాల యాజమాన్యానికి, వివిధ వర్గా ల ప్ర జలకి ఇవ్వడాం జర్గాంద. పట్్ట న 
పా్ర ాంతాలలో ఉనని చనని చనని పాఠశాలలలో ఈ సూచనలు అమలు పరచడాం స్ధయాాం కాకపోవచు్చ. కానీ వీలైననిని సూచనలు ఆచరణలో 
పెట్ట డాం ఎాంతో అవసరాం.  అాంతే కాకుాండా కాలుషయాాం గుర్ాంచ చదవే విద్యార్థు లకు ఇదొక విషయాం సూచక గా, విద్యార్థు ల విజ్ఞా న్నిని 
పెాంపొాందాంచడానికి ఉపయోగ పడుతుాంద. అాంతే కాకుాండా తల్లి దాండు్ర లకు, వివిధ వర్గా ల ప్ర జలకు వాయు కాలుషయా నివారణ లో 
తమవాంతు సహకార్నిని అాందాంచడాం కోసాం ఎాంతగాన్ ఉపయోగ పడుతుాంద. 



స్ధారణ సూచనలు 

५ 



ఇాందులో భాగాంగా, సూ్కల్ పర్సర పా్ర ాంతాలలో ఆకి్ట వ్ సోలుషన్సి (పర్ష్్కర్లు) మీద 
దృష్్ట  పెట్్ట ల్.  సూ్కల్ చుట్్ట  వాహన్లను ఐడిల్ాంగ్ లో ఉాంచడానిని నిషేధాంచడాం, 
సూ్కల్ గేట్ దగగా ర్నిాండి పిలలి లని దాంచే మర్యు ఎకి్కాంచుకొని వెళ్లి  పా్ర ాంతాలను  
కొదీదీ  దూరాంలో ఏర్పోట చయయాడాం వలన వాయు కాలుషయాాం ప్ర భావాం విద్యార్థు ల పైె 
పడకుాండా తగగా ాంచగలము 

వాయు కాలుషయాాం వలన విద్యార్థు లకు కల్గే హాని తగగా ాంచడాం కోసాం వివిధ చరయాలు 
చేపట్్ట ల్సి ఉాంటాంద. అాందులో భాగాంగా యాకి్ట వ్ కాంట్్ర ల్ సిస్ట ాం మర్యు పాసివ్ 
కాంట్్ర ల్ సిస్ట ాం ముఖయామైనవి. ఈ   చరయాలను వాయు కాలుషయాాం కల్గాంచే మూలాల 
దెగగా ర , వాయు కాలుష్యానిని తీసుకునే గా్ర హకాల దగగా ర (మాసు్కలు ) మర్యు  
మూలలకి,  గ్ర హకాలకి మధయాలో ( పచ్చని చటలి  తో ఏరపోడిన తీగలు, మొక్కలు) 
ఏర్పోట చయాయాల్ . వాయు కాలుషయాాం బార్న పడకుాండా ఉాండేాందుకు మనుషుల 
ప్ర వరతే న మర్యు సమాచారాం ఆధారాంగా తీసుకునని నిర్ణ యాల పైె క్డా ఆధారపడి 
ఉాంటాంద. ఉద్హరణకి కాలుషయాాం ఎకు్కవగా ఉాండే మార్గా ల నుాంచ ప్ర యాణాం 
చేయకుాండా ద్ర్మళిలి ాంప్లు పో్ర తసిహాంచడాం. 

వాయు కాలుషయాాం నివారణ కోసాం ఒక సాంపూర్ణ మైన ప్ర ణాళిక సిద్ధ ాం చేయడాం ఎాంతో 
అవసరాం. ఈ ప్ర ణాళిక లో విద్యార్థు లు, తల్లి దాండు్ర లు, ఉపాధాయాయులు, ప్ర భుత్వరాంగ 
సాంసథు లు మర్యు వివిధ సాంఘాల పాత్ర  ఉాండటాం అతయాాంత అవసరాం. 

1. అాందరిని కలుపుకొని పోద్ాం కలిసి 
పనిచేద్్ద ాం 

2. సూకూల్ పరిసర పా్ర ాంతాలను శుద్ధ మైెన 
వాయుకాంద్్ర లుగా  మార్చడాం 

ఐడీలిాంగ్  నిషేధాం 

తీసుకువెళ్ాండి 



పాసివ్ కాంట్్ర ల్ సిస్ట ాం లో భాగాంగా వాయుకాలుష్యానిని కల్గాంచే ధూళి, 
వాయువులను సూ్కల్ గోడల దగగా ర, ర్డలి  మీద ఏర్పోట చేస్ హర్త  కాంచల ద్్వర్ 
తగగా ాంచడాం . ఈ   హర్త కాంచల వలన సూ్కల్ పిలలి లకు ట్్ర ఫిక్ నుాండి వెలువడే 
విషవాయువుల నుాండి మర్యు ధూళి నుాండి ఉపశమన్నిని అాందాంచగలవు.  
ఈ హర్త కాంచలు నిర్ముణాం చేపటే్ట  ముాందు మొక్కల రకాల పైె, చుట్్ట  పక్కల 
ఉనని పర్యావరణ పర్సిథు తుల పైె ఖచ్చతమైన అవగాహన ఉాండటాం అవసరాం.  
అాంతేకాకుాండా, శబదీ  కాలుషయా నివారణ, జీవ వైెవిధయానికి  సాంబాందాంచన అాంశాలు, 
ప్ష్పోడి  యొక్క రవాణా వాంటి విషయాలను క్డా పర్గణాం లోకి తీసుకోవాల్.

సూ్కల్ పిలలి లు ఎకి్కాంచుకొని వెళ్లి , దాంచేసి వెళ్లి  మారగా ాం వైెప్ ఉాండే తలుప్లను 
తీయడాం తగగా ాంచడాం వలన బయట నుాండి వచే్చ విష వాయువులు తరగతి 
గదలోకి వెళలి డానిని తగగా ాంచవచు్చ.  కానీ ఒకో్కస్ర్ ఇలా చయయాడాం వలన తరగతి 
గద లో కారబోన్ డయోకిసిడ్ వాయువు శాతాం పెర్గే అవకాశాం ఉననిద.  యాంతా్ర ల 
సహాయాం తో వాయువు యొక్క ర్కపోకలని నియాంతి్ర ాంచడాం, వాయువుని 
శుద్ధ  చేస్ పర్కర్లను అమర్చడాంవలన హాని కల్గాంచే ధూళి కణాల్ని, విష 
వాయువులని పెరగకుాండా నివార్ాంచ వొచు్చ. 

3. పాసివ్ కాంట్్ర ల్ సిసటి ాం ని ఉపయోగాంచడాం 

4. తరగతి గది లో  వాయు నాణ్యత పై దృష్టి  
స్రిాంచడాం 

తీసుకువెళ్ాండి 



బడి నుాండి ర్కపోకలు స్గాంచడాం కోసాం నడిచ వెళ్లి  అలవాటని పో్ర తసిహాంచాల్. 
నడక వలన విద్యార్థు  శారీర్క మానసిక సిథు తి మర్గుపడుతుాందని, ఎన్ని 
స్మాజిక అాంశాలపైె, ర్డు్డ  భద్ర త, ఎవర్ మీద ఆధార పడకుాండా ఉాండటాం వాంటి 
విషయాలపైె అవగాహన ఏరపోడుతుాంద. అాంతే కాకుాండా ట్్ర ఫిక్ సమసయాలు తగగా డాం 
తో పాట వాయు కాలుషయాాం తగుగా తుాంద. క్ర మాం తపపోకుాండా బడికి నడిచ వెళలి డాం 
వలన విద్యార్థు కి తన పర్సర పా్ర ాంతాల పైె మర్ాంత అవగాహన్ పెర్గుతుాంద.  

ఎన్ని పాఠశాలలు రదీదీ గా ఉాండే ర్డలి కి దగగా ర ఉాండటాం వలన వాయుకాలుషయాాం ఆ 
పర్సరపా్ర ాంతాలలో ఎకు్కవగా ఉాంద. ఉద్గా ర్ల గాఢత ర్డు్డ  కి దూరాంగా వెళ్లి  కొదీదీ  
ఎకసిపోసనిషీ యల్ పద్ధ తి లో తగుగా తుాంద.  ఈ విషయానీని దృష్్ట లో ఉాంచుకొని కొతతే గా 
నిర్ముాంచే బడులను రదీదీ  గా ఉాండే రహద్ర్లకు వీలైనాంత దూరాంగా ఉాండేలా 
చూడాల్. అాంతేకాకుాండా ర్డు్డ కి అనుసాంధానాం అయయాలా పాదచార్ల మార్గా లు 
ఉాండేలా చూడాల్. ఈ పాఠశాలలు నివాస పా్ర ాంతాలకి దగగా ర ఉాండాల్. విద్యార్థు లు 
మర్యు తల్లి దాండు్ర లు నడిచ మర్యు సైకిల్ మీద వెళిలి  వచే్చలా ఉాండాల్. 
ఇలాాంటి చరయాల వలన పాఠశాల పర్సర పా్ర ాంతాలలో కారలి  వలన  
కాలుషయాాం తగుగా తుాంద. 

5. బడిక్ నడిచి వెళ్ల డాం 

6. నూతనాంగా నిరి్మాంచే పాఠశాల 
భవనాలను జాగ్ర త్త గా పరిశీలిాంచాలి 
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ధూళి కణాల గాఢత ఉదయాం విద్యార్థు లను తల్లి దాండు్ర లు పాఠశాల వదదీ  వొదల్ 
పెటె్ట  సమయాం (07:00-09:00) లో ఎకు్కవగా ఉాంటాంద. వాహన్ల రదీదీ , 
అనుక్లమైన వాతావరణాం లేకపోవడాం ప్ర ధాన కారణాం. మధాయాహనిాం వేళలో 
విద్యార్థు లను తల్లి దాండు్ర లు తీసుకువెళ్లి  సమయాం (15:00-17:00) లో గాఢత 
కొాంత తకు్కవగా నమోదు అవుతుాంద.  కావున వీలైనాంత వరకు చనని చనని 
అవసర్ల కోసాం ఈ సమయాలలో వాహన్లను ఉపయోగాంచక్డదు. వాహన 
వినియోగాం తగగా ాంచడాం వలన ట్్ర ఫిక్ లో తగుగా దల, ప్ర యాణ సమయాం లో తగుగా దల 
తో పాట కాలుషయాాంక్డా తగుగా తుాంద. పాఠశాల పర్సర పా్ర ాంతాలలో కాలుషయా 
ప్ర భావాం తగగా ాంచడానికి ఇద ఉతతే మమైన పద్ధ తి. 

7. చిన్న చిన్న అవసరాలకు వాహనాల 
వినియోగాం తగ్గ ాంచడాం 

మధాయాహనిాం సమయాం లో ట్్ర ఫిక్ తకు్కవగా ఉన్ని, ధూళి చదర్పోవడానికి 
వాతావరణ పర్సిథు తులు అనుక్లాంగా ఉన్ని, మధాయాహనిాం వేళలో ధూళి 
కణాల గాఢత ఎకు్కవగా ఉాంటాంద. ర్డు్డ  ఉపర్తలాం పొడిగా ఉాంటడాం వలన, 
ట్్ర ఫిక్ కదల్కల వలన భూమి ఉపర్తలాం మీద ఉనని ధూళి మళి్ళ పైెకి ర్వడాం 
జర్గుతుాంద.  ఉదయాం వేళా పొగ మాంచు, తేమ లాాంటివి ఉాంటడాం వలన ధూళి 
కణాలు తకు్కవగా ఉాంట్యి.  మధాయాహనిాం ర్డు్డ  ఉపర్తలాం మీద నీటిని చలలి డాం 
ద్్వర్ పైెకి వచే్చ ధూళిని తగగా ాంచ వచు్చ. 

8.  రోడ్డో  ఉపరితలాం మీద ఉన్న ధూళిని 
పరిగణాం లోక్ తీసుకోవాలి 



నగర పౌర్లతో కల్సి సైన్సి పా్ర జెకు్ట లను రూపొాందాంచ ప్ర జలలో వాయుకాలుషయాాం 
మీద అవగాహన్ పెాంచే ప్ర యతనిాం చయాయాల్.  నగర పౌర్ల సహకారాంతో, 
వాయుకాలుషయా ప్ర భావానిని తగగా ాంచడాం కోసాం చేపట్ట బోయ చరయాలను విద్యార్థు లు, 
తల్లి దాండు్ర లు, సూ్కలు యాజమానయాాం మర్యు వివిధ వర్గా ల ప్ర జలాందర్కి 
అర్ధ మయలా చూడాల్. వివిధ వర్గా ల ప్ర జలు మర్యు నగర పౌర్లు కల్సి 
తమ అనుభవాలను పాంచుకోవడాం వలన నిర్ణ యాలు తీసుకునే సమయాంలో 
పర్శోధనలు చేస్ సమయాంలో, నిప్ణులకు సమసయా పర్ష్్కర్నికి మార్గా లు 
వెతకడాం సులభాం అవుతుాంద. సమసయాలకు అనిని కోణాల నుాండి తెలుసుకొని 
అాందర్కి ఆమోదయోగయామయయా పర్ష్్కర మార్గా లను అనే్వష్ాంచడానికి మారగా ాం 
సుగమాం అవుతుాంద. 

9. పౌరుల సహకారాంతో పా్ర జెకుటి ల నిరవాహణ 

వాయుకాలుషయాాం మర్యు నివారణ చరయాలు అనిని కల్పి దేశవాయాపతే ాంగా పాఠయా 
ప్సతే కాలలో ప్ర చుర్ాంచాల్. స్ాంకేతిక, స్మజిక మర్యు ర్డు్డ  భద్ర త కు 
సాంబాందాంచన విషయాలను పర్గణాం లోకి తీసుకొని ఈ పత్ర ాం లో సూచనలు 
ఇవ్వడాం జర్గనద.  ఇటవాంటి అాంశాలనీని విద్యార్థు లకు ఎాంతగాన్ 
ఉపయోగపడతాయి.  అాంతే కాకుాండా తకు్కవ ఖర్్చతో సన్సిరలి  వాడకాం చేపటి్ట  
కాలుషయా గాఢతని గుర్ాంచ విద్యార్థు లకు వివిధ కారయాక్ర మాల ద్్వర్ తెల్యజేస్తే  
విద్యార్థు లు కాలుష్యానికి సాంబాందాంచన అాంశాలను కులి పతే ాంగా తెలుసుకుాంట్ర్. 

10. వాయు కాలుష్్య సమస్యలని పాఠ్య 
అాంశాంగా చేర్చడాం 

వాయు నాణ్యత 



సూచనలు 



వాహన్ల వాడకానిని సూ్కల్ లో దాంపే సమయాం లో మర్యు ఎకి్కాంచుకుని సమయాం లో తగగా స్తే  వాయు కాలుషయాాం నుాండి వెలువడే 
ప్ర మాదకరమైన వాయువులు మర్యు ధూళి నుాండి విద్యార్థు లను రకిషీ ాంచవచు్చ 

• సూ్కల్ బయట వాహన్లు వర్సగా నిలబడి, ఇాంజిన్ ఆఫ్ చయయాకుాండా ఉననిటలి యితే ఆ పా్ర ాంతానికి దూరాంగా ఉాండాండి 

• విద్యార్థు లు ఎకు్కవగా నడిచేలా అటవాంటి విషయాలను పో్ర తసిహాంచేలా ప్ర ణాళికలను సిద్ధ ాం చేసుకోవాల్. విద్యార్థు ల 
నడవడికతో ఈ రకమైన మార్పోలు వొచే్చలా చరయాలు తీసుకోవాల్ 

• విద్యార్థు లని ఎకి్కాంచుకునే / దాంచే పా్ర ాంతాలని సూ్కల్ కి కొదీదీ  దూరాం లో ఉాంచడానికి ప్ర యతానిలు చయాయాల్. 

• విద్యార్్ధ లు పాఠశాలలకు వొచే్చ సమయ పటి్ట క లో మార్పోలు చేసి అాందర్ ఒకే సర్ వొచే్చ విధాంగా కాకుాండా ఒకో్క తరగతి 
విద్యార్థు  ఒకో్క సమయాం లో వచే్చ లా చరయాలు తీసుకోవాల్. వీలైతే విద్యార్థు లు అాందర్ సూ్కల్ బసుసి లో ర్వడాం లేద్ 
ఎకు్కవమాంద పిలలి లు ఒకే వాహనాం లో ర్వడాం లాాంటి విషయాలను పో్ర తసిహాంచాల్. 

• పాఠశాల దగగా ర వాహన్లు నిలుపకుాండా చరయాలు తీసుకోవాల్. ఆ చరయాలు మర్యు నియమాలను అాందర్ పాటిాంచేలా 
చూసుకోవాల్ 

• ర్డు్డ  మీద ఆగాల్సి వొచ్చన ప్ర తిస్ర్ మీ వాహనాం ఇాంజిన్ ని ఆపాండి 

• పాఠశాలకి వాహనాం తీసుకువెళ్ళడాం తగగా ాంచాండి. అవసరాం అయితే, పాఠశాల ముఖద్్వర్నికి కొాంత దూరాంలోనే వాహనాం 
నిల్పేలా చుడాండి 

• విద్యార్థు లు మర్యు తల్లి దాండు్ర లు వీలైనాంత వరకు బడి నుాండి ఇాంటివరకు నడవటాం, సైకిల్ వాడకాం లాాంటివి 
పో్ర తసిహాంచడాం వలన వాయు కాలుషయాాం తగగా ాంచడాం మాత్ర మే కాకుాండా ఆర్గయాాంగా ఉాండట్నికి దోహద పడుతుాంద.  
అాంతే కాకుాండా ర్డు్డ  భద్ర త ని అలవరచుకోవడాంతో పాట గమన్గమనముకు సాంబాందాంచన విషయాలలో పా్ర వీణయాత 
పెర్గుతుాంద. 

వాస్త వాం #1 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు  
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  

విద్్యరుథు లను విడిచిపటటి డానిక్, తీసుకొని వెళ్డానిక్ పాఠశాలలకు 
వొచే్చ కారు్ల  వరుసగా నిలబడటాం మరియు ఇాంజిన్ ఆన్ లో ఉాండటాం 
వలన 300% వరకు అతి సూక్ష్మ మైెన ధూళి కణాలు సూకూల్ పరిసర 
పా్ర ాంతాలలో పరిగే ప్ర మాదాం ఉాంది 

సూచన

300%



తలి్ల దాండ్్ర లు పిల్ల లను వేరు వేరు సమయాలలో పాఠశాలలకు వదిలి పటటి డాం, తీసుకువెళ్ల డాం చేస్్త  వాహనాల రద్్ద  
తగ్గ  తద్వారా వాటినుాండి వెలువడే కాలుష్యాం క్డా తగ్్గ తాంది. 

• ఇాంజిన్ ఆపని వాహన్లకు దూరాంగా ఉాండాండి. 

• పాఠశాల యాజమానయాాం విద్యార్థు లను వచే్చ సమయాం లో మర్యు వెళ్లి  సమయాం లో వివిధ రకాల కారయాక్ర మాలు నిర్వహాంచే 
ప్ర ణాళిక రూపొాందాంచాల్. ఆ ప్ర ణాళికకు అనుక్లాంగా విద్యార్థు లను తల్లి దాండు్ర లు సూ్కల్ వదదీ  దాంచడాం, సూ్కల్ నుాండి తీసుకు 
వెళలి డాం చయాయాల్. వాహన్ల రదీదీ  తగగా ాంచడాం కోసాం కార్ పూల్ాంగ్ లాాంటి పద్ధ తులు పాటిాంచేలా చరయాలు తీసుకోవాల్ 

• అాందర్కి సైకిల్ అాందుబాటలో ఉాండేలా చరయాలు తీసుకోవాల్. ఇాందుకోసాం బైక్ పూల్ాంగ్ స్త్కాం లను ప్ర వేశ పెట్్ట ల్. 

• వీలైనాంత వరకు వాహన్లను పాఠశాల పర్సరపా్ర ాంతాలలోకి తీసుకువెళలి కాండి. ఒకవేళ తీసుకు వెళాలి ల్సి వొస్తే  పాఠశాల 
ముఖద్్వర్నికి కొాంత దూరాం లోనే నిలపాండి .సాంబాంధాంత అధకార్లతో చర్్చాంచ, అవసరమైన పార్్కాంగ్ సథు లానిని 
కేట్యిాంచాల్. పాఠశాల మొదలయయా సమయాం మర్యు ముగస్ సమయాం లో ర్డలి  మీద వాహన్లను నిలపకుాండా 
చరయాలు తీసుకోవాల్. 

 వాస్త వాం#2

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  

సూక్ష్మ ధూళి కణాలు ఉదయాం విద్్యరుథు లను వొదిలి పట్టి  సమయాం 
తో పోలిస్్త  మధా్యహ్నాం విద్్యరుథు లను తీసుకు వెళ్్ల  సమయాం లో 
మ్డిాంతలు తకుకూవగా నమోదు అవుతాయి. మధా్యహ్నాం పూట 
తలి్ల దాండ్్ర లు వేరు వేరు సమయాలలో రావడాం, మధా్యహ్నాం ఉన్న 
వాతావరణాంలో ధూళి కణాలు సులభాంగా చెదిరిపోవడాం వలన ఈ 
మారు్పలు చోటుచేసుకుాంట్యి. 

సూచన 



• పాఠశాల చుట్్ట  దట్ట ాంగా పెర్గే మొక్కలను వర్సగా పెాంచడాం వలన పాఠశాలలో వాయు న్ణయాత ని మర్గు పరచవచు్చ. 

•  విద్యార్థు లను తల్లి దాండు్ర లు వొదల్పెటి్ట  వెళ్లి  సమయాం లో సమీపాం లో ఉననిఆట సథు లాం లో ఆటలు ఆడట్నిని నియాంతి్ర ాంచాల్.  కాలుషయాాం తగేగా ాంత 
వరకు తగన చరయాలు తీసుకొని ఆ తర్్వతే విద్యార్థు లని ఆట సథు లాం లోకి అనుమతిాంచాల్. 

• మీ ఆట సథు లాం ర్డు్డ  కి దెగగా రగా ఉాంటె, ఉదయాం వేళ ఆ ఆట సథు లాం లో ఎకు్కవ స్ప్ గడపక్డదు. 

• తరగతి గద బయట ఏదైెన్ కారయాక్ర మానిని నిర్వహాంచాలనుకుాంటే , ఆ కారయాక్ర మానిని ఉదయాం కాకుాండా మధాయాహనిాం 
నిర్వహాంచాల్ 

• పాఠశాల యాజమానయాాం దట్ట ాంగా పెర్గే మొక్కలని (తకు్కవ ఎలరీజా  కల్గాంచేవి) బడి ఆవరణలో ర్డు్డ కు అడు్డ గా పెాంచ 
కాలుషయా ప్ర భావాం విద్యార్థు ల మీద పడకుాండా చరయాలు తీసుకోవాల్. 

• పాఠశాల యాజమానయాాం మయిన్ ర్డు్డ  కు దెగగా రలో మరొక ప్ర వేశ మార్గా నిని ఏర్పోట చేస్ విషయానిని పర్శీల్ాంచాల్.  
ఆ మారగా ాం నుాండి పాదచార్లు నడిచే మారగా ాం, మొక్కలు పెర్గే చోట ఉాంచుతూ, పాఠశాల పా్ర ాంగణాం లోకి విద్యార్థు లు 
చేర్కునేలా చరయాలు తీసుకోవాల్. 

• పాఠశాల యాజమానయాాం విద్యార్థు లను రదీదీ గా ఉాండే ర్డు్డ కు దెగగా రగా ఉనని కాంచ పర్సర పా్ర ాంతాలలో విద్యార్థు లు 
ఆటలాడుకునేాందుకు అనుమతి ఇవ్వక్డదు. 

• వివిధ వర్గా ల ప్ర జలు సూ్కలు ఆవరణ లో మొక్కలు, దట్ట మైన మొక్కలు పెర్గే పా్ర ాంతాలను పెాంచడాం లో సహకర్ాంచాల్. 
అాంతే కాకుాండా కాలుష్యానిని నివార్ాంచే ప్ర కి్ర య లో తెసుకోవాల్సిన వివిధ చరయాలలో తమ వాంతు సహకారాం అాందాంచాల్. 

• నివాస పా్ర ాంతాం లో ఉాండే ప్ర జలు, అధకార్లతో కల్సి ప్ర ణాళికలను, అభివృద్ధ  కారయాక్ర మాలను పరయావేకిషీ ాంచ, ప్ర జలు, 
విద్యార్థు లు వీధులపైె నడిచ వెళ్లి లా చరయాలు తీసుకోవాల్. 

వాస్త వాం #3

సూచన 

రోడ్డో  మీద వాహనాలు విద్్యరుథు లను ఎక్కూాంచుకొని దిాంపివేస్ 
పా్ర ాంతాలలో ఉాండే సూక్ష్మ ధూళి కణాల సాంఖ్య రోడ్డో  పకకూన 
ఆటసథు లాం లో ఉాండే ధూళి కణాల సాంఖ్్య ద్ద్పు సమానాంగా 
ఉాండవచు్చ. 
 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



ట్్ర ఫిక్ నుాండి వెలువడే వాయువులు ధూళి ని సూ్కల్ పర్సర పా్ర ాంతాలలో తగగా ాంచాల్. అాందుకోసాం వాహన్ల ర్కపోకలను నియాంతి్ర ాంచడాం, సూ్కల్ 
దెగగా ర పిలలి లను దాంచేసి వెళ్లి  పా్ర ాంతాలను కొాంత దూరాం లో ఏర్పోట చయాయాల్. 

• బడి ఆవరణలో తల్లి దాండు్ర లు పిలలి లని వొదలేసి వెళ్లి  పా్ర ాంతానికి దగగా రగా ఉాండే తరగతి గద  తలుప్లు కిటిక్లు 
వీలైనాంతవరకు మూసి ఉాంచాల్  

• విద్యార్థు లని తల్లి దాండు్ర లు వొదల్ పెటి్ట  వెళ్లి  చోట మర్యు వాహనాం లోకి ఎకి్కాంచుకుని చోట తరగతి గద ముఖద్్వర్నికి 
వీలైనాంత దూరాంగా ఉాండాల్. 

• విద్యార్థు లను తల్లి దాండు్ర లు సూ్కల్ వదదీ  దాంపి వెళిలి న తర్్వత మర్యు ఎకి్కాంచుకొని వెళ్్ళటప్పోడు వీలైనాంత వరకు 
భవనాం లోపల్ మార్గా ల ద్్వర్ విద్యార్థు లు నడిచేలా చూసుకోవాల్. దీనివలన విద్యార్థు లు ట్్ర ఫిక్ నుాండి వెలువడే 
వాయువులు, ధూళికి దూరాంగా ఉాంట్ర్. 

• ట్్ర ఫిక్ కి ఎదుర్గ ఉనని తరగతి గదుల తలుప్లు తెరవడాం నియాంతి్ర ాంచాల్.  దీనివలన తరగతి గద లోపల వాయు 
న్ణయాత మర్గుపడుతుాంద. 

• విద్యార్థు లను బడి వదదీ  దాంపేటప్పోడు వెాంట తీసుకొని వెళ్్ళటప్పోడు వాహన వినియోగాం వీలైనాంత వరకు తగగా ాంచాల్.  
ఒకవేళ వాహనాం వాడాల్సి వొస్తే  సూ్కల్ ముఖద్్వర్నికి  కొాంత దూరాంలో  వాహన్లు నిలపాల్.  విద్యార్థు లు మర్యు 
తల్లి దాండు్ర లు వీలైనాంత వరకు బడికి సైకిల్ మీద లేద్ నడిచ ర్వడాం మాంచద. 

వాస్త వాం #4

సూచన 

ఉదయాం విద్్యరుథు లను తలి్ల దాండ్్ర లు బడి లో వొదిలి పట్టి  
సమయాం లో సూక్ష్మ ధూళి కణాల సాంఖ్య పరుగ్తాంది.   
రోడ్డో క్ ఎదురుగా ఉన్న తరగతి గదులలో ఈ సాంఖ్్య రెటిటి ాంపు 
అవుతాంది. 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



ట్్ర ఫిక్ తో ముడిపడిన వాయు కాలుష్యా ప్ర భావానిని తరగతి గదులలో తగగా ాంచడాం కోసాం, ట్్ర ఫిక్ కి ఎదుర్గ ఉాండే కిటిక్లు, తలుప్లని  వాహన్లు 
ఎకు్కవగా ఉాండే సమయాం లో  మూసి ఉాంచ మిగతా తలుప్లు కిటిక్లు తెరవాల్. 

• తరగతి గదకి ఉనని కిటిక్లు సూ్కల్ ముఖద్్వర్నికి ఎదుర్గ ఉననిట్ట యితే తరగతి మొదలైన మొదటి గాంట వరకు కిటిక్ 
తెరవక్డదు.  పర్సిథు తులని బటి్ట  గాంట సమయాం తర్్వత ఉపాధాయాయుల అనుమతి తో కిటిక్లు తెరవడాం మాంచద. 

• తరగతి గదులలో కారబోన్ డయాక్సిడ్ ని గుర్తే ాంచే యాంతా్ర లను అమర్చల్  

• గదలో కారబోన్ డయాక్సిడ్ ఎకు్కవగా ఉననిప్పోడు ఉపాధాయాయులు గదలోకి గాల్ ప్ర వేశిాంచేలా చరయాలు తీసుకోవాల్. 
విద్యార్థు లలో ఎవర్క్న్ తలనొపిపో, అలసట, సర్గాగా  ఆలోచాంచలేక పోవడాం, తల తిరగడాం లాాంటి లక్ణాలు కనిపిస్తే  వెాంటనే 
అప్ర మతతే మవా్వల్. ఇటవాంటి లక్ణాల గుర్ాంచ విద్యార్థు లకు అవగాహన కల్పోాంచాల్. 

• ర్డు్డ  వైెప్ ఉనని తలుప్లు, కిటిక్లను కేవలాం ర్డు్డ  మీద ట్్ర ఫిక్ తకు్కవ ఉనని సమయాలలోనే తెరవాల్ 

• ఇాంట్లి  ఉననిప్పోడు బయట నుాండి లోపల్ ధూళి, హాని కల్గాంచే వాయువులు ర్కుాండా, గాల్ని శుద్ధ  చేస్, వడబోస్  
యాంతా్ర లను వాడటాం చేపట్్ట ల్. అాంతే కాకుాండా గాల్ లోపల్ బయటకి నిరాంతరాం వెళ్తే  ఉాండేలా చరయాలు తీసుకోవాల్ 

• అనిని వర్గా ల ప్ర జలు నగరాం లోని అధకార్లతో చర్్చాంచ కొతతే గా నిర్ముాంచే బడులను ప్ర ధాన రహద్ర్కి దూరాంగా, 
పాదచార్లు చేర్కునేాందుకు వీలుగా, సైకిల్ నడిచే మార్గా లను అనుసాంధానాం చేసూతే , ముఖయామైన రహద్ర్లను, వివిధ 
కాలనీలను కలుప్తూ ఉాండేలా ప్ర ణాళిక రూపొాందాంచాల్.  

వాస్త వాం #5

సూచన 

తరగతి గది లో క్టికీలు తలుపులు మ్సి వెయ్యడాం వలన 
ట్్ర ఫిక్ ద్వారా వొచే్చ విషవాయువులు ధూళి కణాలు తగ్గ పోతాయి. 
కానీ తరగతి గది లో కార్బన్ డయాక్సైడ్ శాతాం పరిగపోతాంది. 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



ఇాంజిన్ ఆపడాం ఆన్ చయయాడాం మర్యు వేగానిని పెాంచడాం తగగా ాంచడాం లాాంటివి చయయాడాం వలన కాలుష్యానిని కల్గాంచే ధూళి, పొగ ఎకు్కవగా 
వెలువడుతాయి. ట్్ర ఫిక్ క్డల్ వదదీ , బసుసి స్్ట ప్ వదదీ  ఈ సమసయా ఎకు్కవగా ఉాండటాం వలన అటవాంటి ప్ర దేశాలలో ఎకు్కవస్ప్ గడపక్డదు. 

• ర్డు్డ  అాంచునుాండి, ట్్ర ఫిక్ క్డల్ నుాండి, బసుసి స్్ట ప్లకు దూరాంగా ఉాండటాం వలన వాహన కాలుషయాాం బార్న పడకుాండా 
చూడవచు్చ . 

• సూ్కల్ యాజమానయాాం తల్లి దాండు్ర లకు ఏ ద్ర్లో ప్ర యాణిస్తే  ఎకు్కవ వాహన కాలుషయాాం బార్న పడతార్ వివర్ాంచాల్. 

• ట్్ర ఫిక్ లేని ప్ర తాయామానియ మార్గా ల గుర్ాంచ సూచనలు ఇవా్వల్ 

• సూ్కల్ అధకార్ల సహకారాంతో అనిని వర్గా ల ప్ర జలు, నగర పర్పాలన విభాగాం లో ఉనని అధకార్లతో కల్సి బసుసిలు 
నిల్పే సథు లాలను, ట్్ర ఫిక్ క్డలులను సూ్కల్ కి దూరాంగా ఉాంచేలా చరయాలు తీసుకోవాల్. 

వాస్త వాం #6

సూచన 

ధూళి కణాలు హాట్ స్్పట్సై (ట్్ర ఫిక్ క్డళ్్ల , బసుసై స్టి పు్ల ) దగ్గ ర 
ఎకుకూవగా ఉాంట్యి.  ట్్ర ఫిక్ నిరాంతరాంగా స్గపోతన్న పా్ర ాంతాల 
తో పోలిస్్త  హాట్ స్్పట్సై వద్ద  కాలుష్యాం ద్ద్పు 66% ఎకుకూవ. 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  

ఆగ్ము వెళ్ళాండి



ర్డు్డ  ఉపర్తలాం దెగగా ర్నుాండి ఒక మీటర్ ఎతుతే లో విషవాయువులు ఎకు్కవగా ఉాంట్యి.  అక్కడినుాండి ఎతుతే ని బటి్ట , దూర్నిని బటి్ట  వీటి ఉనికి తగగా పోతూ 
ఉాంటాంద. ఈ ప్ర దేశాం నుాండి వీలైనాంత దూరాంగా ఉాంటె వాహన్ల నుాండి వెలువడే వాయువులు, ధూళి నుాండి కల్గే హాని తకు్కవగా ఉాంటాంద. 

• బడికి వెళ్్ళటప్పోడు, తిర్గ వచే్చటప్పోడు ర్డు్డ  అాంచు నుాండి వీలైనాంత దూరాంగా నడవాండి. 

• పాఠశాల యాజమానయాాం ఎకు్కవ కాలుషయాాం ఉనని పా్ర ాంతాల గుర్ాంచ తల్లి దాండు్ర లకు, పిలలి లకు తెల్యజేయాల్. బడికి 
ర్కపోకలు స్గాంచే ప్ర తాయామానియ మార్గా ల గుర్ాంచ సూచనలు ఇవా్వల్ (ఉద్హరణ: పార్్కల మీదుగా) 

• వీలైనాంత వరకు పసిపిలలి లను తీసుకళ్లి  చకా్ర ల బాండి ఎతుతే  ఎకు్కవగా ఉాండేలా చూడాల్. దీనివలన పసిపిలలి లు శా్వస 
తీసుకునే ఎతుతే , వాహన్ల నుాండి వెలువడే విషవాయువుల ఎతుతే  కన్ని ఎకు్కవగా ఉాండటాం వలన పసిపిలలి ల పైె కాలుషయాాం 
ప్ర భావాం తగుగా తుాంద 

• పసిపిలలి లను వీప్ మీద మోసుకళ్లి  బేబీ కార్యర్ బాయాక్ పాయాక్ వాంటివి వాడటాం వలన పసిపిలలి లకు కాలుషయాాం వలన కల్గే 
నష్్ట నిని తగగా ాంచవచు్చ. ర్డు్డ  ఉపర్తలాం మీద నుాండి ఎకు్కవ ఎతుతే  లో ఉాండటాం వలన కాలుషయాాం వలన నష్ట ాం తగుగా తుాంద 

• ర్డలి కి   మర్యు భవన్లకు, పాదచార్ల మార్గా నికి, సైకిల్ మార్గా నికి మధయాలో మొక్కలు న్టే విషయానీని పర్శీల్ాంచాల్. 

వాస్త వాం #7

సూచన 

చకా్ర ల బాండిలో ఉాండే పసిపిల్ల లు, చిన్న పిల్ల లు 60% ఎకుకూవ 
విషవాయువులు పీలుస్్త రు. సూకూల్ పరిసర పా్ర ాంతాలలో వారు గాలి పీలే్చ 
ఎత్త , వాహనాల నుాండి వెలువడే విష వాయువులు వదిలే ఎత్త  దగ్గ ర 
ఉాంట్యి. ఆ పా్ర ాంతాంలో ధూళి, పొగ ఎకుకూవగా ఉాంట్యి. 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



1 m
1 m

ర్డు్డ  పక్కన ఒక మీటర్ ఎతుతే లో వాహన్ల నుాండి వెలువడే విషవాయువులు, ధూళి మన పిలలి లు శా్వస పీలు్చకునే ఎతుతే తో, చకా్ర ల బాండి లో పసిపిలలి లు 
గాల్ పీలే్చ ఎతుతే  తో సమాాంతరాంగా ఉాంట్యి. ఇాందువలన వాయుకాలుషయాాం యొక్క ప్ర భావాం పిలలి ల మీద తీవ్ర ాంగా ఉాంటాంద. 

• పాదచార్ల కోసాం ఏర్పోట చేసిన సథు లాం లో ర్డు్డ కు దూరాంగా నడవాల్. ర్డు్డ  చవర నుాండి వీలైనాంతగా దూరాం 
పాటిాంచడాం వలన కాలుషయాాం బార్న పడకుాండా నివార్ాంచవచు్చ. 

• చకా్ర ల బాండి లో పసిపిలలి లను తీసుకొచే్చ తల్లి దాండు్ర లకు పాఠశాల యాజమానయాాం ప్ర తేయాకమైన సథు లానిని వేచ ఉాండటాం కోసాం 
నిర్దీ శిాంచాల్. ఆ సథు లాం వాహన్ల పార్్కాంగ్ సథు లానికాంటే ఎత్ెతే న ప్ర దేశాంలో ఉాంచాల్ 

• వీలైనాంత వరకు పసిపిలలి లను తీసుకొచే్చ చకా్ర ల బాండలి ను ర్డు్డ  దగగా ర, ట్్ర ఫిక్ ఎకు్కవగా ఉనని పా్ర ాంతాలలో 
తీసుకుర్క్డదు. ఒకవేళ తీసుకొస్తే  చకా్ర ల బాండి తల్లి  దాండు్ర ల వైెప్ ఉాండేలా చూడాల్. 

• కాలుష్యానికి ప్ర ధానాంగా కారణమయయా విషయాలను తగగా ాంచడాం లో దృష్్ట  పెట్ట డాం (వాహన్ల వినియోగాం తగగా ాంచడాం) వలన 
వీలైనాంతగా కాలుష్యానిని తగగా ాంచవచు్చ.  వేర్ ఏ పదదీ తిని అనుసర్ాంచన్, ఆర్గయాాం మీద ప్ర భావానిని ఇాంతగా తగగా ాంచలేము.  
చకా్ర ల బాండిని కొనేటప్పోడు తల్లి దాండు్ర లు ఆ బాండిలో పసిపిలలి లు శా్వస తీసుకునేాందుకు వీలుగా ఎాంత సథు లాం (ఎతుతే ) ఉాందో  
చూసుకోవాల్ 

వాస్త వాం #8

సూచన 

పసిపిల్ల లను తీసుకళ్్ల ాందుకు వాడే చకా్ర ల బాండిని సరిగా్గ  ఎాంచుకుాంట్ 
సూకూల్ సమయాం లో కాలుష్య ప్ర భావాని్న తగ్గ ాంచవచు్చ.  రెాండాంతసు్త ల 
చకా్ర ల బాండి లో క్ాంది వరసలో ఉన్న పసిపిల్ల లు పై వరుసలో ఉన్న 
పిల్ల లలో్త  పోలిస్్త    72% ఎకుకూవ ధూళిని పీలుస్్త రు.  

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



చకా్ర ల బాండికి ఉాండే రక్ణ కవచానిని రదీదీ  ఎకు్కవగా ఉాండే ర్డలి  దగగా ర మర్యు కాలుషయాాం ఎకు్కవగా ఉాండే పా్ర ాంతాలలో వాడాల్. 

• పసిపిలలి లకు ఉపయోగపడే చకా్ర ల బాండికి రక్ణ కవచాం ఉాంటె ఆ కవచాం పిలలి లని ర్డు్డ  దగగా ర ఉనని కాలుషయాాం నుాండి రక్ణ 
కల్పోసుతే ాంద 

• పాఠశాల యాజమాన్యాలు కాలుష్యానిని తగగా యిాంచే చరయాలను తల్లి దాండు్ర లకు వివర్ాంచాల్. తకు్కవ ట్్ర ఫిక్ ఉనని పా్ర ాంతాల 
నుాండి ప్ర యాణాం స్గాంచడాం, వాయుకాలుషయాాం అధకాంగా ఉాండే చోట తకు్కవ సమయాం గడపడాం, పసిపిలలి ల కోసాం వాడే 
చకా్ర ల బాండి లో కవచాలు ఏర్పోట చయయాడాం లాాంటి చరయాలు తీసుకోవాల్.  పాఠశాల యాజమానయాాం పసిపిలలి ల చకా్ర ల 
బాండి తో వొచే్చ తల్లి దాండు్ర లకు ప్ర తేయాకాంగా వేచయుాండే పా్ర ాంతాలను ఏర్పోట చయయాడాం తో పాట వాటిని సూచసూతే  బోర్్డ  
ఏర్పోట చయాయాల్. 

• నీటిని పీల్చని, ఘాన పద్ర్థు లతో తయార్న కవచాలను కాస్ప్ చల్ ఎకు్కవగా ఉాండే పా్ర ాంతాలలో, కాలుషయాాం 
ఎకు్కవగా ఉాండే పా్ర ాంతాలలో వాడొచు్చ. (ట్్ర ఫిక్ క్డల్ వదదీ , బసుసి స్్ట ప్ వదదీ  ఈ కవచాలు వాహన్ల నుాండి వెలువడే 
విషవాయువులు, ధూళిని, చకా్ర ల బాండి లో పసిపిలలి లు గాల్ పీలే్చ పా్ర ాంతాలకు అడు్డ  గోడ గా వయావహర్స్తే యి. అయితే కొనిని 
కవచాలలో గాల్ లోపల్ వెలుపల్కి వెళ్లి  లా ఏర్పోటలి  చయయాడాం వలన అటవాంటి కవచాలలో పిలలి ల రక్ణ ఎాంత వరకు 
ఉాంటాంద అనే విషయానికి శాసత్ర పరాంగా ఆధార్లు లభయాాం కాలేదు. 

• పసిపిలలి లను రకిషీ ాంచడానికి వాడే చకా్ర ల బాండి మీద కవచానిని ఎకు్కవస్ప్ ఉాంచడాం వలన లోపల కారబోన్ డయాక్సిడ్ 
పెర్గపోయ ప్ర మాదాం ఉాంద. అాంతే కాకుాండా వేడి ఎకు్కవగా ఉననిప్పోడు ఈ కవచానిని వాడక్డదు.

వాస్త వాం #9

సూచన

నాణ్యత ప్ర మాణాలు కలిగన చకా్ర లబాండిని వాటి కవచాలని 
పసిపిల్ల ల కోసాం వాడటాం మాంచిది. ముఖ్యాంగా వాయుకాలుష్యాం 
ఎకుకూవగా ఉాండే పా్ర ాంతాలైన ట్్ర ఫిక్ క్డలి వద్ద , బసుసైలు నిలుపు 
సథు లాం వద్ద  పసిపిల్ల లతో ఉన్నపు్పడ్ ఈ కవచాలు వాడితే సూక్ష్మ 
ధూళి కణాల  నుాండి మ్డోవాంత రక్ణ కలి్పాంచవచు్చ . 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



•  పాఠశాల యాజమానయాాం మర్యు పర్సర పా్ర ాంత నివాసాం లో ఉనని ప్ర జలు కేవలాం ఇటవాంటి పర్శోధనలో పాల్గా నడమే కాకుాండా పర్శోధనలు జర్పే 
శాసత్ర వేతతే లతో భాగస్్వములవా్వల్. దీనికి సాంబాంధాంచ ఒక మూడు సూతా్ర ల ప్ర ణాళికని పాటిాంచాల్ 

• అాందర్ని కలుప్కొని పోవడాం (వివిధ వర్గా ల ప్ర జలను భాగస్్వములు చేస్లా సదసుసిలు నిర్వహాంచడాం )

• కల్సి పని చయయాడాం (శాసత్ర వేతతే లు , ప్ర జలు , పాలస్త నిప్ణులు  నిరాంతరాం కలుసూతే  ఉాండటాం )

•  పరసపోర సమాచార్నిని చర్్చాంచడాం (ప్ర జలు , శాసత్ర వేతతే లు తమ అనుభవాల మీద చర్చలు జరపడాం) 

• విద్యార్థు లు సర్న అనుభవానినిసాంపాదాంచేాందుకు గణాాంకాల స్కరణ లో భాగస్్వములు కావొచు్చ 

• విద్యార్థు లు తమ అనుభవాలని మితు్ర లతో, కుటాంబాలతో పాంచుకొని ఆలోచన విధాన్లను మార్చడాం లో,  మాంచ 
అలవాటలి ని అలవర్చడాం లో భాగస్్వములు కావొచు్చ

• పాఠశాలలు పర్శోధనలు జరగాల్సిన పా్ర ాంతాలను గుర్తే ాంచడాంలో , అవసరమైన పర్శోధనలు జరగాల్సిన విషయాలను , 
పర్శోధనలకు సాంబాందాంచన కరతే వాయాలను గుర్తే ాంచడాం లో పాల్గా నవచు్చ 

• పాఠశాలలు గణాాంకాల స్కరణ కి మదదీ తుతే  తెలపడాం తో పాట, పర్శోధన ఫల్తాలను తల్లి దాండు్ర లకు, పిలలి లకు 
తెల్యజేయడాం, మాంచ పదదీ తులను పాటిాంచడాం చేసి ఉద్హరణగా నిలవాల్.  శాస్తత్ర య పదదీ తులతో పాట, విద్యార్థు లకు 
కాలుషయాాం బార్న పడకుాండా తీసుకునే ఎటవాంటి చరయాలైన్  తీసుకోవాల్. 

• సమాజాం లోని వివిధ వర్గా లు ప్ర జల మీద ప్ర భావితాం చాందే అాంశాల మీద జర్గే పర్శోధనలలో, ఆచరణ ప్ర ణాళికలలో 
పాలుపాంచుకోవాల్. 

• పర్సరపా్ర ాంతాలలో ఉనని పాఠశాలలో, వేదకలలో, సదసుసిలలో, గణాాంకాల స్కరణలో సహాయపడుతూ, ఈ కారయాక్ర మాలలో 
పాల్గా న్ల్.

వాస్త వాం #10

సూచన

వివిధ వరా్గ ల ప్ర మేయాం తో శోదిాంచబడిన వివిధ వాయు కాలుష్య నివారణ 
కార్యక్ర మాల వలన ప్ర జలు వాయుకాలుష్్యనిక్ సాంబాందిాంచిన విషయాలను 
అర్ధ ాం చేసుకోవడమే కాకుాండా, ఆరోగా్యని్న కాపాడట్నిక్, ప్ర జలు కాలుష్యాం బారిన 
పడకుాండా నిర్ణ యాలు తీసుకునాందుకు ఎాంతగాన్ ఉపయోగ పడిాంది. 

విద్్యరుథు లకు సూచన

పాఠశాల అధికారులకు 
సూచన 

వివిధ వరా్గ ల ప్ర జలకు 
సూచన  



ఈ పత్ర ాం తయారీలో మా గల్్డ  ఫోర్్డ  ల్విాంగ్ లాయాబ్ లో కారయాక్ర మాలకు ఆర్్ధ కాంగా సహకారాం అాందాంచన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సర్్ర , ల్విాంగ్ లాయాబ్ 
గా్ర ాంట్ (2019-20) కు కృతజఞా తలు తెలుప్తున్నిము.  యూర్పియన్ కమూయానిటీ వార్ H2020 కారయాక్ర మాం లో భాగాంగా గా్ర ాంట్ నాంబర్ 
689954తో అనుసాంధానమైన iSCAPE (Improving Smart Control of Air Pollution in Europe) పా్ర జెకు్ట  సభుయాలకి మా 
ధనయావాద్లు తెల్యజేసుతే న్నిము.  EPSRC సూ్ట డెాంట్ ష్ప్ పో్ర జెకు్ట  (నాంబర్ 1948919 మర్యు 2124242) మర్యు EPSRC ఆర్్ధ క 
సహకారాం అాందాంచన INHALE (Health assessment across biological length scales for personal pollution 
exposure and its mitigation; పా్ర జెకు్ట  గా్ర ాంట్ నాంబర్ EP/T003189/1) మర్యు COTRACE (COvid-19 Transmission 
Risk Assessment Case studies - education Establishments; EP/W001411/1) పా్ర జెకు్ట  సభుయాలక్ మా హృదయపూర్వక 
ధనయావాద్లు తెల్యజేసుతే న్నిము.  రీసర్్చ ఇాంగలి ాండ్ ద్్వర్ నిధులు విడుదల చేసిన Global Challenge Research Fund (GCRF) 
సాంసథు కి, CArE-సిటీస్ మర్యు CArE-హోమ్సి పా్ర జెకు్ట  సభుయాలకి హృదయపూర్వక ధనయావాద్లు తెల్యజేసుతే న్నిము. 

ముఖ్య గమనిక 
ఈ పత్ర ాంలో వివర్ాంచబడిన విషయాలు రచయిత యొక్క అనుభవాల మీద ఆధారపడి ఉననివి.  ఇతర సాంసథు లు, మదదీ తుతే  ద్ర్లు, సమీక్కుల 
మర్యు వార్ సాంసథు ల ఆలోచనలతో, భావాలతో కలవకపోవచు్చ. ఇాందులో ప్ర చుర్ాంచ బడిన అాంశాలు అనిని పర్శోధన్ పతా్ర ల నుాండి స్కర్ాంచబడినద. 
ఇాందులో చపపోబడిన సూచనలు ముఖయామైనవి మాత్ర మే. ఇాంకా ఎన్ని సూచనలు అవసరాం. ప్ర సుతే తాం కొనిని అాంశాల పైె పర్శోధన పతా్ర లు తకు్కవగా 
ఉాండటాం వలన కావాల్సిన ఆధార్లను స్కర్ాంచలేక పోతున్నిము. అాందుకే మేము చపేపో సూచనలు కేవలాం స్ధారణ సూచనలే కానీ నిర్దీ ష్ట  సాందర్భాలలో 
ఈ సూచనలు సర్పోక పోవచు్చ. ర్బోయ కాలాంలో, పర్శోధనల ఫల్తాల ఆధారాంగా చేసుకొని ఈ పత్ర ాంలో మర్ాంత సమాచార్నిని జతపరచడాం 
జర్గుతుాంద. 

కృతజ్ఞ తలు 

సాంప్ర దిాంపు వ్యక్్త

సాంప్ర దిాంపు వ్యక్్త : 
పొ్ర ఫసర్ ప్ర శాాంత్ కుమార్ 
ఫాండిాంగ్ డైరెకటి ర్, గ్్ల బల్ సాంటర్ ఫర్ కీ్ల న్ ఎయిర్ రీసర్్చ (GCARE) 
యూనివరిసైటీ అఫ్ సర్్ర , యుక 

p.kumar@surrey.ac.uk
T: +44 (0)1483 682762
W:  https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar

      @AirPollSurrey  @pk_shishodia

సహకారాం అాందిాంచిన మద్ద త్త  ద్రులకు ధన్యవాద్లు 

• 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

ఈ  పత్ర ము సిద్ధ ాం చయయాడాం కోసాం మా సభుయాలాందర్ వీలైనాంత వరకు కృష్ చేస్ర్. 
ఈ పత్ర ాం ఆాంగలి ము లో  మే 2020 లో ప్ర చుర్ాంచబడినద . కావున ఆ తర్్వత  లభయామైన  ఆధార్లను ఇాందులో పొాందుపరచలేదు. 
ఇటీవల్ కాలాం లో  లభయామైన  ఆధార్లను పర్శీల్ాంచ , ఈ పతా్ర నిని నవీకరణ చయయాడాం జర్గుతుాంద.  ఆ వివర్ల కోసాం మా  

వెబ్ సైట్ ని చూడగలర్ surrey.ac.uk/gcare.

 యూనివరిసైటీ అఫ్ సర్్ర , యునైట్డ్ క్ాంగడో మ్
గల్డో  ఫోర్డో  ,  సర్్ర   GU27XH

University of Surrey
Guildford, Surrey GU2 7XH

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

iSCAPE H2020-SC5-04-2015
గ్రాాంట్ అగ్రిమెాంట్ నాంబరు : 
689954 


