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കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം 

ആമുഖം 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുണൈറ്റഡ് നനഷൻസ ്ത്തരെയിംവർക്ക ്

കൺത്തവൻഷൻ (UNFCCC) രരകാരം, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം എന്നത ്നമ്മുത്തെ 

അന്തരീക്ഷെിനത്്തറ ഘെനയിൽ മാറ്റം വരുെുന്ന മനുഷയനത്്തറ രരവർെനെിന ്

നനരിനടാ അല്ലാത്തതനയാ കാരൈമായ ഭൂമിയുത്തെ കാലാവസ്ഥയിത്തല മാറ്റമാൈ.് 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം എന്നിവത്തയ കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനം എന്ന ്നിർവചിക്കാം, സ്ഥലെിനും സമയെിനും അനുസരിച്ച ്

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനങ്ങൾ. ഉദാ - ചൂെുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതും ചൂെുള്ളതും 

വരണ്ടതുമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം. 

 ആന ാള താരനിലയിത്തല വർദ്ധനവും മനുഷയ രരവർെനങ്ങളും കാരൈം 

രരാനദശികനമാ രരാനദശികനമാ ആന ാളനമാ ആയ അന്തരീക്ഷെിലുണ്ടാകുന്ന 

മാറ്റമാൈിത.് 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ നതാത ്കാരൈ ഘെകെിനത്്തറ നവ തത്തയ 

ആരശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 കാരയകാരൈ ഘെകങ്ങളുത്തെ  തിത്തയ ആരശയിച്ച,് രരാനദശിക, രരാനദശിക, 

അത്തല്ലങ്കിൽ ആന ാള തലെിൽ, കാലാവസ്ഥ രകനമൈനയാ നവ െിനലാ, 

ഭാ ികമാനയാ അത്തല്ലങ്കിൽ ശക്തമാനയാ, രരസവകാലനമാ ദീർഘകാലനമാ 

മാറിനയക്കാം. 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ വിനാശകരമായ െലം ജുറാസിക് കാലഘടെിൽ, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം തൈുെ കാലാവസ്ഥയുത്തെ രദുത തിയിലുള്ള 

ആവിർഭാവം കാരൈം ദിനനാസറുകളുത്തെ കൂട വംശനാശെിനലക്ക ്നയിക്കുന്നു 

എന്ന വസ്തു ത മനസ്സിലാക്കാം. 

ആശങ്കയുള്ള നമഖലകൾ 

 ഇന്റർ  വൺത്തമനറ്ൽ രാനൽ ഓൺ ണൈമറ്റ ്നചഞ്ച ്(IPCC) നെെിയ ഒരു  നവഷൈ 

രഠനമനുസരിച്ച,് മനുഷയ രരവർെനങ്ങൾ ആന ാള താരനിലയിൽ 

വയാവസായികെിനു മുമ്പുള്ള നിലനയക്കാൾ ഏകനദശം 1 ° C (0.8 ° C മുതൽ 1.2 ° C 

വത്തര) വർദ്ധനവിന ്കാരൈമായി. 

 നിലവിത്തല നിരക്കിൽ വർധിച്ചാൽ 2030-നും 2052-നും ഇെയിൽ ആന ാള താരനില 1.5 

ഡിര ി ത്തസൽഷയസ ്വത്തര ഉയർനന്നക്കാം. 

 രരാഥമിക രരിത ൃര വാതകെിനത്്തറ (CO2) അന്തരീക്ഷ സാരരത വയാവസായിക 

കാലഘടെിന ്മുമ്പുള്ള 280 രിരിഎമ്മിൽ നിന്ന ്410 രാർട്സ് ത്തരർ മിലയൺ (രിരിഎം) 

ആയി വർദ്ധിച്ചു. 

 നലാകാനരാ യ സംഘെനയുത്തെ കൈക്കനുസരിച്ച,് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 

മലിനീകരൈവുമായി ബന്ധത്തപ്പട രരശ്നങ്ങൾ കാരൈം ഓനരാ വർഷവും ഏകനദശം 

250,000 ആളുകളുത്തെ മരൈെിനത്്തറ രരധാന കാരൈം കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനമായിരിക്കാം. 
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 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം ഏറ്റവും കൂെുതൽ ബാധിക്കുന്നത ്രാവത്തപ്പട 

ജനങ്ങളായിരിക്കും. 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ ത്തതളിവ ്

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാത്തൈന്നും ഭാവി നയങ്ങൾക്കും 

നെരെികൾക്കും ഇത് കൈക്കിത്തലെുനക്കണ്ടതുത്തണ്ടന്നും ത്തതളിയിക്കുന്ന ത്തതളിവുകൾ 

ഇനിപ്പറയുന്നവയാൈ്:- 

 ആന ാള താരനിലയിൽ വർദ്ധനവ ്

 രിമരാളികളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറയുന്നു 

 ആർടിക് സമുരദെിത്തല മഞ്ഞുരാളികൾ കുറയുന്നു 

 സമുരദജലെിന്ത്തറ താരനം 

 സമുരദെിനത്്തറ ഉയരുന്ന സമുരദനിരപ്പ ്

 നലാകത്തമമ്പാെുമുള്ള കാടുതീയിൽ വർദ്ധനവ ്

 സമുരദെിത്തല അമ്ലീകരൈം സമുരദെിത്തല സസയങ്ങളുത്തെയും മൃ ങ്ങളുത്തെയും 

മരൈെിന ്കാരൈമാകുന്നു 

 കൃതയമായ ഇെനവളകളിൽ തീരവ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ. അതുനരാത്തല - 

അമിതമായ മഴ, ത്തവള്ളത്തപ്പാക്കം, ഭൂകമ്പം, സുനാമി, ഉയർന്ന കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം, 

ഇെിമിന്നൽ, ഇെിവ,് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, വാടർ സ്രൗടുകൾ, ഉഷ്ണനമഖലാ 

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ തുെങ്ങിയവ. 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ കാരൈങ്ങൾ 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിന ്നിരവധി കാരൈങ്ങളുണ്്ട. 

 അവത്തയ സവാഭാവിക കാരൈങ്ങത്തളന്നും നരവംശ കാരൈങ്ങത്തളന്നും രണ്ടായി 

തിരിക്കാം:- 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ സവാഭാവിക കാരൈങ്ങൾ 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിന് കാരൈമാകുന്ന രരധാന രരകൃതി ഘെകങ്ങൾ 

ചുവത്തെ നചർക്കുന്നു- 

 ക ോണ്ടിനെെ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ ്- ഇത ്ജലാശയങ്ങളുത്തെയും കരയുത്തെയും ഭൗതിക 

സവിനശഷതകൾ മാറ്റുന്നു, ഇത ്സമുരദ രരവാരങ്ങളുത്തെയും കാറ്റുകളുത്തെയും 

ഒഴുക്കിത്തന കൂെുതൽ മാറ്റുന്നു. 

 ഭൂമിയുനെ ഡ്ഭമണപഥത്തിെ്നറ വ്യതിയോെത്തിനെ മോറം - ഇത് കാലാവസ്ഥയിൽ 

വലിയ സവാധീനം ത്തചലുെുന്ന 'മിലനങ്കാവിച്ച ്ണസക്കിളുകൾ' ഉത്രാദിപ്പിക്കുന്നു, 

കൂൊത്തത നേഷയൽ, ഇന്റർനേഷയൽ കാലഘടങ്ങളുമായി രശനദ്ധയമായ ബന്ധമുണ്്ട. 

 അഗ്നിപർവ്വത ഡ്പവ്ർത്തെങ്ങൾ മൂെമുളള് മെിെീ രണം - അഗ്നിരർവ്വത 

സ്നൊെന സമയെ,് വാതകങ്ങളുത്തെയും ത്തരാെിരെലങ്ങളുത്തെയും വിസ്നൊെനം 

സൂരയന്ത്തറ ഇൻകമിം ് കിരൈങ്ങത്തള തെസ്സത്തപ്പെുെുന്നു. കൂൊത്തത, 

അഗ്നിരർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന ്ഉത്രാദിപ്പിക്കുന്ന 
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സൾെർ ഡനയാക്ണസഡ് ജലവുമായി സംനയാജിച്ച ്സൾെയൂറിക് ആസിഡിനത്്തറ 

ത്തചറിയ തുള്ളികളായി മാറുന്നു, ഇത ്വർഷങ്ങനളാളം രരിസ്ഥിതിയിൽ 

നിലനിൽക്കും. 

 കേറ ്നെ ്കറോണിക്സ് - ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുത്തെ വയതിയാനം സമുരദങ്ങളുത്തെ ജയാമിതിയിൽ 

മാറ്റം വരുെുന്നതിനാൽ സമുരദ രരവാരങ്ങളുത്തെ രാനറ്റൈിത്തനയും ബാധിക്കുന്നു. 

 സമുഡ്ര ഡ്പവ്ോഹങ്ങളുനെ രീതിയിെുള്ള മോറം - തിരശ്ചീനമായ കാറ്റിനത്്തറ 

െലമായി സമുനരദാരരിതലെിത്തനതിരായ ജലെിനത്്തറ സ്ഥാനചലനം 

സംഭവിക്കുന്നു. ഇത ്മാറിയാൽ കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മാറിനയക്കാം. 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ നരവംശ കാരൈങ്ങൾ 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ മനുഷയനിർമിത ഘെകങ്ങൾ 

ചുവത്തെ നചർക്കുന്നു- 

 ഹരിതഗൃഹ വ്ോത ങ്ങളുനെ അമിതമോയ ഉരവമെം - ഇത ്അന്തരീക്ഷെിൽ 

മലിനീകരൈെിന ്കാരൈമാകുന്നു, ഇത ്കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനങ്ങൾക്ക ്

കാരൈമാകുന്നു. 

 അന്തരീക്ഷ എയകറോകസോളു ളുനെ ഘെെയിനെ മോറം - എയനറാനസാളുകൾ 

സൗര, ഇൻരൊത്തറഡ് വികിരൈം ചിതറിക്കാനും ആ ിരൈം ത്തചയ്യാനും 

കാരൈമാകുന്നു. കൂൊത്തത, അവയ്ക്ക ്നമഘങ്ങളുത്തെ ണമനരകാെിസിക്കൽ, 

ത്തകമിക്കൽ  ുൈങ്ങത്തള മാറ്റാൻ കഴിയും. 

 വ്െെശീ രണം - മരങ്ങളും വനങ്ങളും ത്തവടിമാറ്റുന്നതിനാൽ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന ്

ബരിരാകാശനെക്ക ്രരതിെലിക്കുന്ന സൂരയരരകാശെിനത്്തറ അളവ ്മാറുന്നു, ഇത ്

കാലാവസ്ഥാ രീതിത്തയ മാറ്റുന്നു. കൂൊത്തത, വനം ഒരു കാർബൺ സിങ്കായി 

രരവർെിക്കുന്നു, വനനശീകരൈം കാരൈം അത് കുറയുകയാത്തൈങ്കിൽ, അത് 

അന്തരീക്ഷ ഘെനയിത്തല സന്തുലിതാവസ്ഥത്തയ തെസ്സത്തപ്പെുെും. 

 ഡ്പ ൃതി വ്ിഭവ്ങ്ങളുനെ അമിതമോയ ചൂഷണം - ജനസംഖയയിത്തല വർദ്ധനയും 

ആവശയകതയിത്തല വർദ്ധനയും കാരൈം രരകൃതിക്ക ്അതിനത്്തറ രരകൃതി 

വിഭവങ്ങളിൽ വലിയ ഭാരം ഉണ്ട.് 

 പരിസ്ഥിതിനയക്കോൾ വ്യോവ്സോയി വ്ൽക്കരണത്തിെുള്ള െയം മുൻഗണെ 

- വയാവസായികവൽക്കരൈെിനായുള്ള ഓടെിൽ, നലാകത്തമമ്പാെുമുള്ള 

 വൺത്തമനറ്ുകൾ കൂെുതൽ വയാവസായികവൽക്കരൈെിനലക്കുള്ള ചാനയവാത്തെ 

നയങ്ങൾ രൂരത്തപ്പെുെുന്നു. രാരിസ്ഥിതിക രരതയാഘാതങ്ങൾ അവ ൈിക്കത്തപ്പെുന്നു. 

 അമിതമോയ CO2 പുറന്തള്ളൽ - വയാവസായികവൽക്കരൈവും വാരനെിനത്്തറ 

ഉരനയാ ം വർദ്ധിക്കുന്നതും CO2 രുറന്തള്ളൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിനത്്തറ രരതയാഘാതങ്ങൾ 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മൂലം നമ്മുത്തെ ര രം ചില സുരരധാന മാറ്റങ്ങൾ 

നനരിെുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനെിന്ത്തറ ചില സുരരധാന രരതയാഘാതങ്ങൾ 

ചുവത്തെ നചർക്കുന്നു:- 

 തീരവമായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളുത്തെ 

വർദ്ധിച്ച അരകെസാധയത 
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 കാടുതീയുത്തെ അരകെസാധയത വർദ്ധിക്കുന്നു 

 ത്തവള്ളത്തപ്പാക്ക സാധയത വർധിച്ചു 

 വരൾച്ചയുത്തെ വർദ്ധിച്ച അരകെസാധയത 

 നരാ ങ്ങളും നരാ ങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയത വർദ്ധിക്കുന്നു 

 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വർധിച്ച സാമ്പെിക നഷ്ടം 

 സമുരദനിരപ്പിൽ വർദ്ധനവ ്

 ആന ാള താരനിലയിത്തല കുതിച്ചുചാടം 

 ആവാസവയവസ്ഥയ്ക്കും തണ്ണീർെെങ്ങൾക്കും ഭീഷൈി 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തെ രരതിനരാധിക്കാനുള്ള ഇന്തയയുത്തെ രശമം 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നദശീയ കർമ്മ രദ്ധതി 

(NAPCC) 

NAPCC യുത്തെ കീഴിൽ കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തെ നനരിൊൻ സർക്കാർ 

ഇനിപ്പറയുന്ന രരിരാെികൾ ആരംഭിച്ചു:- 

 ണവദയുതി ഉൽരാദനെിനായി സൗനരാർജ്ജെിനത്്തറ ഉരനയാ ം 

നരരാത്സാരിപ്പിക്കുന്നതിനായി നദശീയ സൗനരാർജ്ജ ദൗതയം ആരംഭിച്ചു 

 വയവസായങ്ങളിത്തല ഊർജ്ജ സംരക്ഷൈെിനായി ഇന്തയാ  വൺത്തമന്റ ്നാഷൈൽ 

എൻരാൻസ്ഡ ്എനർജി എെിഷയൻസി മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. 

 ന രാസൂരതൈെിൽ ഊർജ്ജ കാരയക്ഷമത സാനങ്കതികവിദയ 

നരരാത്സാരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്തയാ  വൺത്തമനറ് ്നദശീയ സുസ്ഥിര ആവാസ 

ദൗതയം ആരംഭിച്ചു. 

 വിലനിർണ്ണയെിലൂത്തെയും മറ്റ ്നെരെികളിലൂത്തെയും ജല സംരക്ഷൈെിനായി 

നദശീയ ജല ദൗതയം ആരംഭിച്ചു. 

 രിമാലയൻ നമഖലയിത്തല ണജവണവവിധയം, വനനമഖല, മറ്റ ്രാരിസ്ഥിതിക 

മൂലയങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രിമാലയൻ ഇനക്കാസിസ്റ്റം 

സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനുള്ള നദശീയ മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. 

 6 മില്ലയൺ ത്തരക്ടറിൽ കൂെുതൽ നശിച്ച വനഭൂമിയിൽ വനവൽക്കരൈെിനും 

വനവിസ്തൃ തി 23% ൽ നിന്ന ്33% ആക്കുന്നതിനുമായി ഇന്തയാ  വൺത്തമന്റ ്ഒരു "ര ീൻ 

ഇന്തയ മിഷൻ" ആരംഭിച്ചു. 

 കാലാവസ്ഥത്തയ രരതിനരാധിക്കുന്ന കൃഷിത്തയ രിന്തുൈയ്ക്കുന്നതിനായി സുസ്ഥിര 

കൃഷിക്കായുള്ള നദശീയ മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. 

 യുഎൻ കൺത്തവൻഷൻ െു നകാംബാറ്്റ ത്തഡസർടിെിനക്കഷൻ (യുഎൻസിസിഡി) വഴി, 

മരുഭൂവത്കരൈത്തെ ത്തചറുക്കുന്നതിനുള്ള 20 വർഷത്തെ നദശീയ കർമരദ്ധതി ഇന്തയ 

തയ്യാറാക്കിയിടുണ്്ട. 

 രരിസ്ഥിതിയിൽ വയവസായങ്ങൾ ത്തചലുെുന്ന ആഘാതം അളക്കുന്നതിന,് 

രരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുെൽ രരിരാെി ഇന്തയാ  വൺത്തമന്റ ്

ആരംഭിച്ചിടുണ്്ട. 

 വനയജീവി സനങ്കതങ്ങളുത്തെയും നദശീയ രാർക്കുകളുത്തെയും മികച്ച 

സംരക്ഷൈെിനായി ഇനക്കാ ത്തസൻസിറ്റീവ ്നസാൈിത്തന അറിയിച്ചിടുണ്്ട. 

 രുനരുരനയാ  ഊർജ നരസാതസ്സുകളുത്തെ 

ഉരനയാ ം ഇന്തയ നരരാത്സാരിപ്പിക്കുന്നു. 
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 രരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷൈം) നിയമം, 1986, വനം (സംരക്ഷൈം) നിയമം, 1980, വനയജീവി 

സംരക്ഷൈ നിയമം, 1972 എന്നിങ്ങത്തന രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷൈെിനായി ഇന്തയ 

വിവിധ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
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