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संपादकीय 

वाय ुप्रदषूण ही सध्याच्या जगाची प्रमखु चचिंता आह,े ज्याचा मानवी आरोग्यावर आचण पयाावरणावर 

गिंभीर पररणाम होतो. वाय ुप्रदषूणाचे अनेक स्रोत असनू यात प्रामखु्याने वाहने आचण औद्योचगक 

प्रचिया मोठा हातभार लावतात. जागचतक आरोग्य सिंघटनेच्या (WHO) मते, प्रमखु वाय ु

प्रदषूकािंमध्ये Particulate Matter (PM), भ-ूस्तर ओझोन (O3), कार्ान मोनॉक्साईड (CO), 

सल्फर ऑक्साईडस (SOx), नायट्रोजन ऑक्साईडस (NOx) इत्यादींचा समावेश होतो. हवतेील 

चवषारी पदार्ाांच्या अल्प आचण दीघाकालीन सिंपकाामळेु मानवी आरोग्यावर चवपरीत पररणाम होतो. 

याचा सवाात घातक पररणाम श्वसनसिंस्र्ेवर होतो. तसेच हृदय व रक्त वाचहन्यासिंर्िंधीचे रोग, मेंदचूे 

आजार, डोळयािंची जळजळ, त्वचा रोग आचण कका रोगासारखे दीघाकालीन आजारसुद्धा होऊ 

शकतात. प्रदचूषत हवचे्या सातत्त्याने सिंपकाात आल्यास मानवी शरीरावर गिंभीर पररणाम होऊन 

शवेटी मतृ्यहूी ओढव ू शकतो, असे अनेक अहवालािंनी उघड केले आह.े ह े लक्षात घऊेन या 

वतृ्तपत्रात आम्ही जागचतक आरोग्य सिंघटनेच्या हवा गणुवत्ता 2022 अहवालाचा तपशील आचण 

त्याचा मानवी आरोग्यावर होणारा  चवपरीत  पररणाम नमदू केला आह.े तसेच आम्ही भारताच्या 

अलीकडील हवचे्या गणुवत्तेच्या चस्र्तीवर दखेील लक्ष कें चित केले, ज े चशकागो चवद्यापीठाच्या 

वाय ुगणुवत्ता अहवाल 2022 वर आधाररत आह.े 

- डॉ. मूती 



WHOच्या हवा गुणवत्ता अहवाल 2022 

नुसार, जगातील 99% लोकसंख्या 

स्वीकृत मयागदेच्या पलीकडे प्रदूणित 

हवेमध्ये श्वास घेत आहे. 

वातावरणातील हवमेध्ये दचूषत, अपायकारक घटक 

चमसळल्यामळेु हवा प्रदचूषत होत असत.े यामळेु त्या 

हवचेी गणुवत्ता खालावते, अशी हवा सजीवािंच्या 

आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू लागते यालाच वाय ु

प्रदषूण म्हणतात. 

घरगतुी ज्वलन साधने, मोटार वाहने, औद्योचगक 

सचुवधा आचण जिंगलातील आग ह े वायु प्रदषूणाचे 

सामान्य स्रोत आहते. सावाजचनक आरोग्याशी सिंर्िंचधत 

प्रमखु प्रदषूकािंमध्ये Particulate Matters (PM), 

कार्ान मोनोऑक्साइड (CO), भ-ूस्तर ओझोन (O3), 

नायट्रोजन ऑक्साइडस (NOx) आचण सल्फर 

ऑक्साइडस (SOx) यािंचा समावशे होतो.  

जागचतक आरोग्य सिंघटना (WHO) अहवाल 

दशाचवतो की जगातील 99% लोकसिंख्या चह जास्त 

प्रमाणात प्रदषूक असलेल्या हवमेध्ये श्वास घतेे. तसेच 

कमी आचण मध्यम उत्पन्न असलेल्या दशेािंना या वाय ु

प्रदषूणाचा सवााचधक सामना करावा लागतो. 

सध्यचस्र्तीत, 117 दशेािंमध्ये पसरलेली 6,000 हून 

अचधक शहरे हवचे्या गणुवत्तेचे चनरीक्षण करत आहते. 

कमी आचण मध्यम उत्पन्न असलेल्या दशेािंमध्ये 

राहणाऱ्या लोकािंना PM आचण नायट्रोजन 

डायऑक्साइडच्या वाढलेल्या पातळीचा सवााचधक 

त्रास होतो, असे WHO ने आपल्या अहवालात 

म्हटले आह.े वाय ुप्रदषूण कमी करण्यासाठी, जीवाश्म 

इिंधनाचा कमी वापर करण्यासोर्तच इतर पावले 

उचलण्याची गरजही त्यािंनी अधोरेचखत केली आह.े 

 

 

हवा गणुवत्तचेा डेटार्ेस हा हवचे्या गणुवत्तवेर आचण 

प्रदचूषत कणािंच्या स्तरावरील माचहतीचे सिंकलन आह.े 

हा डेटार्ेस तयार करण्याचे काम सवा प्रर्म २०११ 

मध्य ेसरुु झाले. दचूषत हवते जास्त वळे श्वास घतेल्याने 

हृदय रोग, फफ्फुसे खरार् होण,े कका रोग, मानचसक 

समस्या व चकडनीचे रोग होतात. वायु प्रदषूणामळेु 

होणाऱ्या आजारािंर्द्दलच्या अभ्यासात या डेटार्ेसचा 

उपयोग होत आह.े   

दरवषी, WHO हवचे्या गणुवत्तचे े आचण चवशषेतः 

PM2.5 आचण PM10 कणािंच्या स्तरावरील जचमनीच्या 

मोजमापािंसह डेटार्ेस प्रकाचशत करत आह.े 2011 

मध्य,े 2003 ते 2010 या कालावधीसाठी 91 

दशेािंमधील 1,100 शहरािंची चनरीक्षणे दशाचवली गलेी 

होती.  
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या वषी डेटार्ेसच्या पाचव्या अद्यतनानिंतर, प्रर्मच 

डेटार्ेसमध्ये नायट्रोजन डायऑक्साइडच्या वाचषाक 

सरासरी स्तराचे मापन समाचवष्ट आह.े WHO नसुार, 

नायट्रोजन डायऑक्साइड हा एक शहरी प्रदषूक आह े

आचण ओझोनसारख्या घातक प्रदषूकाच्या उत्पत्तीला 

कारणीभतू आह.े 

2018 मधील अद्यतनापासनू जवळपास 2,000 

अचधक शहरे आचण मानवी वसाहती PM2.5 आचण 

PM10 या प्रदषूकािंच्या स्तराची माचहती गोळा करत 

आहते. WHO नसुार, डेटार्ेसचे पाचव े आचण 

सध्याचे अद्यतन ह े जचमनीवरील वायु प्रदषूणाच्या 

क्षेत्रामध्ये सवाात चवस्ततृ आह.े 

अशाप्रकारे, 2022 आवतृ्तीमध्ये 117 दशेािंमधील 

6,743 मानवी वसाहतींमधनू 2010 ते 2019 या 

वषाांसाठी PM2.5, PM10 आचण नायट्रोजन 

डायऑक्साइडच्या वाचषाक सरासरीचवषयी माचहती 

असेल. डेटार्ेसमधील सरासरी सामान्यतः सिंपणूा 

शहर/नगरासाठी असते. 

 

 

 

 

 

 

डेटार्ेस प्रार्चमकतः PM2.5, PM10 आचण नायट्रोजन 

डायऑक्साइड या तीन दचूषत घटकािंच्या पातळीची 

नोंद करतो. PM2.5 आचण PM10 अशा कणािंचे 

प्रचतचनचधत्व करतात ज्यािंचा व्यास अनिुमे 2.5 

मायिॉन (µ) आचण 10 मायिॉनइतके चकिं वा त्याहून 

कमी असतो. जीवाश्म इिंधनाच्या ज्वलनाशी सिंर्िंचधत 

मानवी चियािंमधनू या प्रदषूकािंची उत्पत्ती मोठ्या 

प्रमाणात होत असते. 

चवशेषत: PM2.5, फुफ्फुसात आचण मानवी 

रक्तप्रवाहात खोलवर प्रवशे करू शकतात. याचा 

मेंदचू्या रक्तवाचहन्यािंवर व श्वसन सिंस्र्ेवर चवपरीत 

पररणाम होऊ शकतो. तसेच नायट्रोजन डायऑक्साइड 

हा प्रदषूक दम्यासारख्या श्वसन सिंस्र्ेंच्या रोगािंशी 

सिंभिंचधत आह.े 

WHO अहवाल मानवी शरीरासाठी वाय ुप्रदषूणाच्या 

धोक्यािंकडे लक्ष वधेणाऱ्या वाढत्या परुाव्यािंर्द्दल 

चेतावणी दतेो आचण पनुरुच्चार करतो की अनेक वाय ु

प्रदषूकािंच्या कमी पातळीमळेु दखेील मानवी शरीरास 

लक्षणीय हानी होऊ शकते. 

 

  

  

2022 च्या अहवालात नवीन काय आहे? PM2.5, PM10 आणण नायट्रोजन 
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उच्च-उत्पन्न गटातील दशेािंमध्ये, 17% शहरािंमध्ये 

PM2.5 आचण PM10 ची पातळी WHO च्या चनधााररत 

पातळीपेक्षा कमी होती. परिंत ु कमी आचण मध्यम-

उत्पन्न असलेल्या दशेािंमध्ये 1% पेक्षा सदु्धा कमी 

शहरे या पातळीचे अनपुालन करताना चदसत आहते. 

तर्ाचप, या दोन्ही गटािंच्या दशेातील शहरािंमध्ये 

नायट्रोजन डायऑक्साइडच्या स्तरात कमी फरक 

चदसनू आला, असे WHO ने म्हटले आह.े 

चवशेष म्हणजे, 74 दशेािंमधील केवळ 4,000 

शहरे/मानवी वसाहती नायट्रोजन डायऑक्साइड 

र्द्दलची माचहती गोळा करत आह.े एकूणच, या 

शहरािंतील फक्त २३% लोक WHO ने नमदू केलेल्या 

पातळीनसुार नायट्रोजन डायऑक्साइड रचहत हवते 

श्वास घते आहते.  

WHO च्या वाणिगक डेटाबेसनुसार वाय ूप्रदूिणाबद्दल 

माणहती जमा करणाऱ्या मानवी वसाहतीची सखं्या 

 

2011 पासनू, जवे्हा WHO ने पचहला डेटार्ेस 

प्रकाचशत केला, तेव्हापासनुची माचहतीची उपलब्धता 

नाटकीयररत्या वाढली आह.े वरील आलेख, 2021 

पयांत ज्या वस्त्यािंसाठी PM मोजमाप उपलब्ध होते 

त्यािंची सिंख्या दशाचवतो. वायु गणुवत्ता मोजणीनसुार 

एका दशकात, हवा गणुवत्ता मोजणाऱ्या शहरािंची 

आचण मानवी वसाहतींची सिंख्या सहा पटीन े वाढली 

आह.े अतिरिक्त माचहती सिंकलन, तिशषेि: अश्या 

िसाहिींमध्ये जरे्े PM2.5 आचण PM10 च े प्रमाण 

वाढलेले आह,े ह ेिाष्ट्रीय प्रदषूण चवरोधी धोरण ेआति 

प्रगिीिि लक्ष ठेिण्यासाठी तििाायक ठििील. 

 

 

WHO ने 2021 मध्य े जारी केलेल्या मागादशाक 

तत्त्वािंमध्ये, प्रमखु प्रदषूकािंसाठी वाचषाक सरासरी 

मयाादा चनचदाष्ट केली आह.े त्यानसुार, PM2.5 साठी 

वाचषाक सरासरी 5µg/m
3
 स्वीकारली जाते, आचण 

PM10 साठी स्वीकृत पातळी 15µg/m
3
 आह.े 

नायट्रोजन डायऑक्साइडसाठी वाचषाक सरासरी 

स्वीकृत पातळी 10µg/m
3
 आह.े 

याचशवाय, प्रदषूकािंसाठीची 24-तासािंची स्वीकृत 

सरासरी मयाादा दखेील या मागादशाक तत्वामध्ये 

समाचवष्ट आह.े त्यानसुार, PM2.5, PM10 आचण 

नायट्रोजन डायऑक्साइडसाठी अनिुमे 15µg/m
3
, 

45µg/m
3
 आचण 25µg/m

3
 आहते.  

अहवालाची प्रमखु  णनरीक्षण े

 

 

हवा गणुवत्ता मागगदर्गक तत्त्वे - 2021 

 

पषृ्ठ क्रमाांक - ५ 



 

 

वाय ु प्रदषूणामळेु भारतात दरवषी लाखो लोकािंचा 

र्ळी जातो. चहवाळयात सामान्यत: भारतातील 

र्रीचशी शहरे चह धकु्यािंनी व्यापलेली असतात, 

ज्यामध्ये PM2.5 प्रदषूकािंचे प्रमाण उच्च असते ह ेकण 

मानवी आरोग्यास धोकादायक असतात. जे 

फुफ्फुसािंना अडर्ळा आण ू शकतात आचण अनेक 

रोगािंना कारणीभतू ठरतात. 

अमरेरकेतील एका सिंशोधन गट, ENERGY 

POLICY INSTITUTE AT THE 

UNIVERSITY OF CHICAGO (EPIC) ने 

तयार केलेल्या हवा गणुवत्ता चनदशेािंकानसुार उत्तर 

भारतात राहणारे समुारे 51 करोड लोक (भारताच्या 

एकूण लोकसिंख्येपैकी समुारे 40% लोक) ह ेवाढत्या 

प्रदषूणामळेु, त्यािंच्या आयषु्यातील सरासरी 7.6 वष े

गमावण्याच्या मागाावर आहते. या अहवालानसुार, 

चवशेषतः भारताची राजधानी चदल्ली ही सध्याच्या 

हवा गणुवत्ता पातळीनसुार जगातील सवाात प्रदचूषत 

शहर असल्यामळेु तेर्ील लोकािंचे आयषु्यमान 

जवळपास 10 वषाांनी कमी होऊ शकते. तसेच 

भारतातील 100% लोक (1.3 अब्ज) अशा भागात 

राहतात जरे्े PM ची वाचषाक सरासरी प्रदषूण पातळी 

चह WHO ने नमदू केलेल्या स्वीकृत सरासरी 

मयाादचे्या पलीकडे असते, असहेी त्यात म्हटले आह.े  

EPIC असेही दशावते की 2013 पासनू, एकूण 

जगातील वायू प्रदषूणाच्या समुारे 44% प्रदषूण 

भारतातनू आल े व त्यामळेु भारत जगातील दसुऱ्या 

िमािंकाचा वायू प्रदचूषत दशे र्नला आह.े 

वाय ू प्रदषूण ह े आयमुाानाच्या दृष्टीने मानवी 

जीवनासाठी सवाात मोठा धोका आह े आचण 1998 

पासनू ह ेप्रदषूण 61.4% वाढले आह,े ज ेधमु्रपानापेक्षा 

अचधक प्राणघातक असनू मानवी आयमुाान समुारे 2.5 

वषाांनी कमी करते.  

 

भारतात गले्या दोन दशकािंमध्य,े वायू प्रदषूणात 

झालेली वाढ ह ेप्रामखु्याने औद्योचगकीकरण, आचर्ाक 

चवकास आचण जीवाश्म इिंधनाच्या अचतररक्त 

वापरामळेु झाली आह.े दशेातील रस्त्यािंवरील 

वाहनािंची सिंख्याही समुारे चार पटीने वाढली आह,े 

असे अहवालात नमदू केले आह.े 

वाय ू प्रदषूण कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक 

पावले उचलण्याची गरज आह ेतसेच ‘राष्ट्रीय स्वच्छ 

वाय ुकायािम’ (National Clean Air Program) 

ने 20% ते 30% प्रदषूके कमी करण्याचे उचद्दष््टय ठेवले 

पाचहज.े  

      भारतातील हवेची गणुवत्ता 
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"जर भारताने ही कपात चटकवनू ठेवली, तर यामळेु 

आरोग्यामध्ये उल्लेखनीय सधुारणा होईल," असे 

अहवालात म्हटले आह,े 25% कपात केल्यास 

राष्ट्रीय आयमुाान सरासरी 1.4 वषाांनी आचण 

चदल्लीच्या रचहवाशािंसाठी 2.6 वषाांनी वाढेल. 

तर्ाचप, WHO मानकािंनसुार, प्रदषूण पातळी कमी 

करण े म्हणजे भारतातील उत्तर प्रदशे राज्यातील 

अिंदाजे 24 करोड लोकािंचे आयमुाान 10 वषे वाढेल. 

 

 

 

उपलब्ध हवा गणुवत्ता माचहतीच्या प्रकाशात, WHO 

च्या अहवालानसुार हवचेी गणुवत्ता आचण आरोग्य 

सधुारण्यासाठी सरकारद्वारे तसेच नागररकािंद्वारे काही 

कठोर पावले उचलली पाचहजते.  

1. राष्ट्रीय हवा गणुवत्ता मानकािंचे कठोर पालन, 

स्वच्छ घरगतुी ऊजचेा वापर, वाहन उत्सजानाची 

कठोर अिंमलर्जावणी करणे. 

2. शक्य असेल तेव्हा सावाजचनक वाहतकुीचा वापर 

करावा. 

3. वीज उत्पादनासाठी जीवाश्म इिंधनाचा वापर न 

करता अक्षय ऊजाा स्रोतािंचा वापर करावा.  

4. नवीन वाहन खरेदी करताना, सवाात कायाक्षम, 

सवाात कमी-प्रदषूण करणारी चकिं वा अगदी शनू्य-

उत्सजान इलेचक्ट्रक वाहनाचा चवचार करावा. 

5. घन इिंधन जाळणे, जसे की उघड्या शकेोटी आचण 

लाकूड जाळणाऱ्या स्टोव्हचा वायू प्रदषूणावर 

लक्षणीय पररणाम होतो. तसेच र्ागतेील पान े आचण 

कचरा जाळणे टाळाव.े 

6. स्र्ाचनक उद्यान उपिमािंना समर्ान केल्याने तमुच्या 

स्र्ाचनक पररसरात दीघाकालीन हवचेी गणुवत्ता 

सधुारण्यास मदत होऊ शकते.  

7. सण आचण लग्नसमारिंभात फटाक्यािंचा वापर हा 

वाय ू प्रदषूणात सवाात मोठा योगदान दणेारा घटक 

आह.े त्यामळेु फटाके न फोडण्याची प्रर्ा रार्वावी. 

8. कारखान्याचे ऑपरेशन ग्रीनर ऑचटटमाइझ करण,े 

अचधक ऊजाा-कायाक्षम ऑपरेशन्समळेु कारखान्यात 

चनमााण होणारे प्रदषूण कमी होते. ऊजाा वाचवण्यासाठी 

किं पन्या त्यािंच्या ऑपरेशनचे वगेवेगळे भाग 

ऑचटटमाइझ करू शकतात, त्यामळेु सचुवधेचे एकूण 

उत्सजान कमी होते. 

 

 हवेची गणुवत्ता सधुारण्यासाठी 

पावल े
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