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ആഗ ോള തോപനം
ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിടെ ശരോശരി തോപനിെയിടെ ക്രമോനു തമോയ
വർദ്ധനവോണ് ആഗ ോളതോപനം. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതെത്തിൽ പതിക്കുന്ന
സൂരയരശ്ിമ രളുടെ വർദ്ധിച്ച അളവ് രോരണം അത് രുെുങ്ങുരയും പിന്നീെ്
ബഹിരോരോശഗത്തക്ക് വിരിരണം ടെയ്യോതിരിക്കുരയും ടെയ്യുന്നു.
ഈ രിരണങ്ങൾ 'ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ' എന്നറിയടെെുന്ന െിെ
വോതരങ്ങളോൽ രുെുങ്ങിക്കിെക്കുന്നു. രോർബൺ ഡൈ ഓര്ഡസൈ്, നീരോവി,
മീടെയ്ൻ, ഓഗസോൺ, ഡനക്െസ് ഓര്ഡസൈ് തുെങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾടെെുന്നു.

ഹരിത ൃഹ വോതരങ്ങൾ എങ്ങടനയോണ് ഉത്പോദിെിക്കടെെുന്നത്?
ഹരിത ൃഹ വോതരങ്ങൾ ഉത്പോദിെിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിത
ക്പവർത്തനങ്ങളോണ്, അവ െുവടെ പട്ടിരടെെുത്തിയിരിക്കുന്നു:




രത്തുന്ന രൽക്കരിയും ടപഗക്െോളിയവും, 'ഗ
മഴക്കോെുരൾ മുറിക്കൽ.
മൃ ോവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്പോദനം

ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ' എന്നറിയടെെുന്നു.

ഹരിത ൃഹ വോതരങ്ങൾ ഗദോഷ്രരമോഗണോ?
ഹരിത ൃഹ വോതരങ്ങൾ ഇടെങ്കിൽ, ഭൂമി വളടര തണുെുള്ളതുതും
നിെനിൽക്കോനോവോത്തതുമോയിരിക്കും. ഈ ക് ഹത്തിടെ ജീവൻ അഭിവൃദ്ധി
ക്പോപിച്ച ഏറ്റവും ക്പധോനടെട്ട രോരയമോയിരുന്നു അത്. എന്നോൽ ഇഗെോൾ, ഈ
വോതരങ്ങളോൽ വളടരയധിരം സൂരയക്പരോശം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
രുെുങ്ങിക്കിെക്കുരയോണ്.

ആഗ ോളതോപനത്തിന്ടറ




െങ്ങൾ:

ഹരിത ൃഹ വോതരങ്ങളിൽ വളടരയധിരം െൂെ് രുെുങ്ങിക്കിെക്കുന്നതിനോൽ, മുൻ
ദശരങ്ങടള അഗപക്ഷിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതെത്തിടെ ശരോശരി തോപനിെ വെിയ
ഗതോതിൽ വർദ്ധിച്ചുടരോണ്ടിരിക്കുരയോണ്.തോപനിെയിടെ ഈ വർദ്ധനവ്
രോെോവസ്ഥോ വയതിയോനത്തിടെ മോറ്റങ്ങളിഗെക്ക് നയിക്കുന്നു.
നമുക്കറിയോവുന്നതുഗപോടെ, ഭൂമിയുടെ 75% ടവള്ളതുത്തോൽ മൂെടെട്ടിരിക്കുന്നു.
ടവള്ളതും െൂെോരുന്നത് ബോഷ് ീപ രരണത്തിന് ഗശഷ്ം ഗമഘങ്ങളോയി മോറുന്നു. ഈ ടവള്ളതും
പിന്നീെ് തോഗഴക്ക് വരിരയും െിെഗെോൾ നദിരളുടെ ടവള്ളതുടെോക്കത്തിഗെക്ക്
നയിക്കുരയും ടെയ്യും.
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െൂെുള്ളതു അന്തരീക്ഷം ഹിമോനിരളും പർവത മഞ്ഞുപോളിരളും, ക്ധുവീയ
മഞ്ഞുപോളിയും, അന്റോർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് ഉരുരുന്ന വെിയ മഞ്ഞുപോളിയും
സമുക്ദനിരെ് ഉയർത്തുന്നു.
തോപനിെയിടെ മോറ്റങ്ങൾ രോറ്റിന്ടറ പോഗറ്റണുരടള വളടരയധിരം മോറ്റുന്നു, അത്
ഏഷ്യയിടെ മൺസൂണും ഗെോരടമമ്പോെുമുള്ളതു മഴയും മഞ്ഞും ടരോണ്ടുവരുന്നു, ഇത്
ക്പവെനോതീതമോയ രോെോവസ്ഥടയ രൂെുതൽ സോധോരണമോക്കുന്നു.
അതുടരോണ്ടോണ് ശോസ്ക്തജ്ഞർ ആഗ ോളതോപനത്തിൽ ക്ശദ്ധ ഗരക്രീരരിക്കുന്നത്
നിർത്തുരയും ഇഗെോൾ രോെോവസ്ഥോ വയതിയോനം എന്ന വെിയ വിഷ്യത്തിൽ ക്ശദ്ധ
ഗരക്രീരരിക്കുരയും ടെയ്തത.്

ഗെോരം സവീരരിച്ച നെപെിരൾ:
ആഗ ോളതോപനിെ രുറയ്ക്കുന്നതിെൂടെ ആഗ ോളതോപനത്തിന്ടറ ഗവ ത
രുറയ്ക്കോൻ ഗെോരം നിരവധി മുൻരരുതെുരൾ എെുത്തിട്ടുണ്ട്.
1. രോെോവസ്ഥോ വയതിയോനടത്തക്കുറിച്ചുള്ളതു ഐരയരോഷ്്ക്െ െട്ടക്കൂെ് രൺടവൻഷ്ൻ:


UNFCCC പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ഒരു അന്തോരോഷ്്ക്െ ഉെമ്പെിയോണ്, അത് 9 ഗമയ് 1992 ൽ അം ീരരിക്കടെെുരയും 1992 ജൂൺ 3 മുതൽ 14 വടര റിഗയോ ൈി ജനീഗറോ എർത്ത്
ഉച്ചഗരോെിയിൽ ഒെിനോയി തുറക്കുരയും ടെയ്തു.

2.പാരീസ് ഉടമ്പടി:




2016 ൽ ഒെുവച്ച ഹരിത ൃഹ വോതര ഉദ്വമനം െഘൂരരിക്കുന്നതിനും
അനുരൂെിക്കുന്നതിനും ധനസഹോയം നൽരുന്നതിനുമുള്ളതു യുഡണറ്റൈ്
ഗനഷ്ൻസിന്ടറ രോെോവസ്ഥോ വയതിയോന ഉെമ്പെിയോണ് പോരീസ് ഉെമ്പെി.
2015 ൽ പോരീസ് ഉെമ്പെി അം ീരരിച്ചു, 2020 മുതൽ ഗദശീയമോയി നിർണയിക്കടെട്ട
സംഭോവനരളിടെ രോജയങ്ങളുടെ ക്പതിബദ്ധതയിെൂടെ ഉദവമനം രുറയ്ക്കുന്നതിടന
നിയക്ന്തിക്കുരയും െക്ഷയം 1.5 ° C ആയി രുറയ്ക്കുരയും ടെയ്തു. രരോർ 2016 നവംബർ
4 ന് ക്പോബെയത്തിൽ വന്നു.

ഇന്തയ സവീരരിച്ച നെപെിരൾ :
ഇന്തയ ഒരു വിരസവര രോജയമോണ്, അതിന്ടറ ജിൈിപി വർദ്ധിെിക്കുന്നതിന്, അത്
അതിന്ടറ ഊർജ്ജ ആവശയങ്ങൾ നിറഗവറ്റുന്നതിന് പരമ്പരോ ത ഇന്ധനങ്ങടള
ആക്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗ ോളതോപനം മൂെം ഗെോരം അഭിമുഖീരരിക്കുന്ന എെോ
ന
ക്പശ്ങ്ങ
ളും ഇന്തയയ്ക്ക് നന്നോയി അറിയോം, അതിനോൽ അത് വിവിധ നെപെിരൾ
സവീരരിച്ചു:
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ഊർജ്ജ ഗമഖെ ഇെടപെെുരൾ
ഊർജ്ജ ഗമഖെയിടെ ഇെടപെെുരളുടെ െക്ഷയം ഊർജ്ജ രോരയക്ഷമത
ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിെൂടെയും ശുദ്ധമോയ ഊർജ്ജ ഗക്സോതസ്സുരൾ
സവീരരിക്കുന്നതിെൂടെയും GHG (ഹരിത ൃഹ വോതരം) ഉദ്വമനം രുറയ്ക്കുര
എന്നതോണ്.

അന്തോരോഷ്്ക്െ സൗഗരോർജ്ജ സഖയം:
ഇന്റർനോഷ്ണൽ ഗസോളോർ അെയൻസ് (ISA) എന്നത് ഇന്തയ ആരംഭിച്ച 122 െധിരം
രോജയങ്ങളുടെ രൂട്ടോയ്മയോണ്, അവയിൽ ഭൂരിഭോ വും സൂരയക്പരോശമുള്ളതു
ണ മഖെോ ക്പഗദശത്തിനും മരര രോശിയുടെ ഉഷ്ഗ
ണ മഖെോ
രോജയങ്ങളോണ്, രർക്കെര ഉഷ്ഗ
ക്പഗദശത്തിനും ഇെയിൽ, പൂർണ്ണമോയും അടെങ്കിൽ ഭോ ിരമോയി. ഇത് ഇഗെോൾ എെോ
യുഎൻ അം ങ്ങളിഗെക്കും വയോപിെിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങടള
ആക്ശയിക്കുന്നത് രുറയ്ക്കുന്നതിന് സൗഗരോർജ്ജത്തിന്ടറ രോരയക്ഷമമോയ
ഉപഗയോ ത്തിനോയി ക്പവർത്തിക്കുര എന്നതോണ് സഖയത്തിന്ടറ ക്പോെമിര െക്ഷയം.

ക്പധോനമക്ന്തി ഉജ്ജവെ ഗയോജന (PMUY):




24 ഗരോെി രുെുംബങ്ങളിൽ, 10 ഗരോെി രുെുംബങ്ങൾ ഇഗെോഴും പോെര
ഡജവവസ്ുത ക്കളോയ വിറരും െോണരവും ഉപഗയോ ിക്കുന്നു, ഇത് ആളുരളുടെയും
പരിസ്ഥിതിയുടെയും ആഗരോ യത്തിന് ഹോനിരരമോയ മെിനീരരണത്തിന്
രോരണമോരുന്നു.
ഉജ്ജവെ ഗയോജന വഴി സർക്കോർ സൗജനയ എൽപിജി രണക്ഷൻ നൽരുരയും വിറര്,
െോണരം തുെങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങടള ആക്ശയിക്കുന്നത് രുറയ്ക്കുരയും ടെയ്തു.

സംഗയോജിത ആവോസ വയവസ്ഥയുടെ ക് ീൻ ഗററ്റിം ് (GRIHA)



സ ് (TERI) വിരസിെിച്ച GRIHA, സർക്കോർ
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓ ് എനർജി ആൻൈ് റിഗസോഴ്സ
ഗദശീയ ഹരിത ടരട്ടിെ ഗററ്റിം ് സംവിധോനമോയി സവീരരിച്ചു.
ഇത് ഒരു ടരട്ടിെത്തിന്ടറ പോരിസ്ഥിതിര ക്പരെനടത്ത അതിന്ടറ ജീവിത
െക്രത്തിെുെനീളം വിെയിരുത്തുന്നു, അങ്ങടന ഒരു ഹരിത ടരട്ടിെം
എന്തോടണന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത നിെവോരം സ്ഥോപിക്കുന്നു
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പുനർനിർമ്മിക്കോവുന്ന ഊർജ്ജ വിരസനം
2022 ആരുഗമ്പോഗഴക്കും സ്ഥോപിതമോയ 30 ജി ോവോട്ടിന് മുരളിെോയി 175 ജി ോവോട്ട്
(ജിൈബ്ല്യു) പുനരുൽെോദിെിക്കോവുന്ന ഊർജ്ജ ഗശഷ്ി രൂട്ടിഗച്ചർക്കോനോണ് ഇന്തയ
െക്ഷയമിെുന്നത്.

സൗര ന രങ്ങൾ:
രോറ്റും സൗഗരോർജ്ജവും ഉപഗയോ ിച്ച് പുനരുൽെോദിെിക്കോവുന്ന energyർജ്ജ
ഇൻസ്റ്റോഗളഷ്നുരളിെൂടെ ന രങ്ങളുടെ ക്പതീക്ഷിത energyർജ്ജ ആവശയത്തിന്ടറ
10% രുറയ്കര
് ൽ. മുനിസിെൽ മോെിനയങ്ങൾ പുനരുപഗയോ ം ടെയ്യുരയും െക്ഷയം
ഡരവരിക്കുന്നതിന് energyർജ്ജ രോരയക്ഷമത നെപെിരൾ നെെിെോക്കുരയും
ടെയ്യുന്നു.

അൾക്െോ ടമ ോ ഗസോളോർ പോർക്കുരൾ:
ആസൂക്തിതമോയ സൗഗരോർജ്ജ പദ്ധതിരളുടെ ഒരു പരമ്പര, അവയിൽ ഓഗരോന്നും 500
ടമ ോവോട്ടിൽ രൂെുതൽ ഗശഷ്ിയുള്ളതുതോണ്. ഇതിൽ 25 പ്ലോന്റുരൾ സ്ഥോപിക്കോൻ
സർക്കോർ പദ്ധതിയിെുന്നു, സൗഗരോർജ്ജ ഗശഷ്ിയുടെ 20GW രൂട്ടിഗച്ചർക്കുന്നു.

ഗദശീയ ഡജവ ഇന്ധന നയം:
ഈ നയം ഒരു പരമ്പരോ ത ഇന്ധനത്തിൽ എത്തഗനോൾ മിക്ശിതത്തിന്ടറ 20% ഗനെോൻ
െക്ഷയമിെുന്നു. നിെവിൽ 5% എെഗനോൾ മിക്ശണം മോക്തമോണ് നെക്കുന്നത്.

ഗദശീയ ഓ

ഗ
് ഷ്ോർ വിൻൈ് എനർജി ഗപോളിസി 2015:

23 ജി ോവോട്ട് പവർ സഡപ്ല ഇൻസ്റ്റോൾ ടെയ്തുടരോണ്ട്, ഇന്തയ രരയിടെ രോറ്റോെി പവർ
ഗക്പോക് ോം വിജയരരമോയി വിരസിെിച്ചു. ഈ പുതിയ നയം രോറ്റിന്ടറ
ഊർജ്ജത്തിനോയി ഭൂമിടയ മോക്തം ആക്ശയിക്കുന്നത് രുറയ്ക്കുന്നതിന് രെെിൽ
ആഴത്തിൽ രോറ്റോെി രൃഷ്ി വിരസിെിക്കോൻ ക്ശമിക്കുന്നു.
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നയൂക്ലിയർ പവർ ഗക്പോക് ോം:
ഇന്തയ ഇഗെോൾ അതിന്ടറ ഊർജ്ജ ആവശയങ്ങളുടെ 2% ആണവ ഊർജ്ജ ർജ്ജത്തിൽ
നിന്നോണ് ഉത്പോദിെിക്കുന്നത്. നയൂക്ലിയർ പവർ ഗക്പോക് ോമിന്ടറ ഗസ്റ്റജ് 3,
പൂർത്തിയോരുഗമ്പോൾ ഗെോര ഗതോറിയം രരുതൽ ഗശഖരത്തിന്ടറ 25%
ത യുള്ളതു
ഡരവശമുള്ളതുതിനോൽ ഇന്തയ ആണവ ഇന്ധനത്തിൽ സവയം പരയോപ്ത
രോജയമോയി മോറുടമന്ന് ഉറെോക്കും.
ട ുരൾ സർക്കോർ
7000 ടമ ോവോട്ട് ഗശഷ്ിയുള്ളതു പഗത്തോളം നയൂക്ലിയർ പവർ റിയോക്റ
അെുത്തിടെ വൃത്തിയോക്കി.

വയോവസോയിര ഗമഖെ പദ്ധതിരൾ െക്ഷയം
വോഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതു മെിനീരരണം രുറയ്ക്കുന്നു

നോഷ്ണൽ ഇെര്ക്െിര് ടമോബിെിറ്റി മിഷ്ൻ പ്ലോൻ (NEMMP):
രോജയത്ത് ഡഹക്ബിൈ്, ഇെര്ക്െിര് വോഹനങ്ങൾ ഗക്പോത്സോഹിെിക്കുന്നതിെൂടെ
ഗദശീയ ഇന്ധന സുരക്ഷ ഡരവരിക്കുരയും ഡഹഗക്ൈോരോർബണുരളിൽ
ക്പവർത്തിക്കുന്ന വോഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതു ഗദോഷ്രരമോയ ഉദ്വമനം സമോന്തരമോയി
രുറയ്ക്കുരയും ടെയ്യുന്നു. 2020 മുതൽ 6-7 ദശെക്ഷം ഡഹക്ബിൈ്, ഇെര്ക്െിര്
വോഹനങ്ങളുടെ വോർഷ്ിര വിൽെന ഡരവരിക്കോനോണ് ഇത് െക്ഷയമിെുന്നത്.

(ഡഹക്ബിൈ് &) ഇെര്ക്െിര് വോഹനങ്ങളുടെ (FAME) അതിഗവ
ദടത്തെുക്കെും നിർമ്മോണവും:
ഡഹക്ബിൈ് / ഇെര്ക്െിര് വോഹനങ്ങളുടെ ഉൽപോദനത്തിനുള്ളതു മോർക്കറ്റ്
വിരസനവും ഇഗക്കോ സിസ്റ്റവും പിന്തുണയ്ക്കോൻ ഇത് െക്ഷയമിെുന്നു.
പദ്ധതിക്ക് നോെ് ഗ ോക്കസ് ഏരിയരളുണ്ട്, അതോയത്. സോഗങ്കതിര വിരസനം,
ച .
ൈിമോൻൈ് ക്രിഗയഷ്ൻ, ഡപെറ്റ് ഗക്പോജക്ുട രൾ, െോർജിം ് ഇൻക് ോസ്ക്െക്ർ
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പ ം ബന്ധിെിക്കുന്ന പരിപോെി
നദി പരസ്ര
ന
വരൾച്ചയും ടവള്ളതുടെോക്കവും ഗപോെുള്ളതു ദുരന്തങ്ങൾ രോരണം ഉയരുന്ന ക്പശ്ങ്ങ
ൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിനും ജെഗസെന െോനെിന് രീഴിെുള്ളതു ക്പഗദശം
വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും സഹോയിക്കുര.

ഗദശീയ ഹരിതപോത ദൗതയം:
ഗദശീയ പോതഗയോരത്ത് മരങ്ങൾ നട്ടുപിെിെിക്കുന്നതിെൂടെ,
ശബ്ദമെിനീരരണത്തിനും CO2 സംഭരിക്കുന്നതിനും ഡഹഗവരൾക്ക് സമീപം
തോമസിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനമോർഗ്ഗത്തിനും ഇത് ഒരു പച്ച മഫ്ലറോയി
ക്പവർത്തിക്കും.

