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ெசால்வதற்)ரிய வ.கள் 

இ"தியாவி( காலநிைல மா/ற1 ப/றிய ெச5தியா6க1 7றி8த ைகேய:  

;<=ைர: இ"திய ப8திாிைகயாள@கA ஏ< காலநிைல மா/ற8தி< மீD அ6கைற 

ெகாAளேவF:1?  

1800-ம் ஆண்&ல், ெஜரம்ானிய இயற்ைக4யலாள6ம் 

மனித8லத9்ன் :கப்ெப6ம் <நத்ைனயாளரக்ளில் 

ஒ6வ6மான அெலகச்ாண்டர ்வான் ஹம்ேபால்ட,் 

ெவனிEேவலாFன் ேவெலன்<யா ஏரி ப894ல் நடநத் 

காலனிய ப4ரிHதல் ஏற்பHதI்ம் ெபரியளFலான 

ேமாசமான Eற்JசK்ழல் பா9ப்Mகைளக ்கண்டார.் காடOப்M 

அநத்ப் ப894ன் நிலதை்த தரிசாகP்க ்ெகாண்&6ப்பைத, 

ஏரி4ன் நீரம்டட்தை்தக ்8ைறதI்க ்ெகாண்&6ப்பைத, 

மைலசச்ரிைவச ்Eற்R46க8்ம் மண்ைண மலடாகP்க ்

ெகாண்&6ப்பைத, அங்8 மரங்கள் இல்லாமல் ேபானதால், 

மண்ணில் இJகக்:ன்R, நிலசச்ரிT நிகழ்வைத அவர ்

கவனிதI்ப் MரிநI்ெகாண்டார.் அவர,் மனிதத ்Uண்Hதலால் 

நிகழ்Pன்ற காலநிைல மாற்றம் எப்ப& இ6க8்ம் என்பI 

8RதI்ப் ேப<னார.் காலநிைல மாற்றம் 8RதI் 

Wதன்WதXல் 9றம்படப் ேப<யவர ்அெலகச்ாண்டர ்வான் 

ஹம்ேபால்ட ்தான். மனிதரக்ள் காலநிைல4ன் ெசயல்பாட&்ல் 

8JகP்டH்க ்ெகாண்&6கP்றாரக்ள், அதனால் எ9ரக்ால 

தைலWைற4னர ்பல எ9ரப்ாரக்க் W&யாத பா9ப்Mகைளச ்

சந9்ப்பாரக்ள் என்J எசச்ரிதத்ார.் 

மாதவ் காடP்ல் 2020-ம் ஆண்&ன் ெதாடகக்த9்ல், ேகரளாFல் 

நடநத் ஒ6 நிகழ்ச<்4ல் ேப<யேபாI, “MF 

ெவப்பமயமாதXனால், Z: ேவகமாக 

மாRகெ்காண்&6கP்றI. 8Rப்பாக இந9்யாFல் இதன் 
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பா9ப்Mகள் மற்ற நாHகைளFட அ9கமாகேவ இ6கP்ன்றI.” 

என்J 8Rப்\டH்ள்ளார.் மாதவ் காடP்ல், 2011-ம் ஆண்H 

மத9்ய அர<டம் சமர\்கக்ப்படட் ேமற்8தெ்தாடரச்<் மைல 

KழXயல் ஆய்வRகை்கையத ்தயாரிதத் ஆய்Tக8்aFன் 

தைலவர ்ஆவார.் அநத் ஆய்வRகை்க4ல், கடH்மானங்கள், 

Eரங்க ேவைலகள் மற்Jம் இதர வளரச்<்கbகக்ாக இந9்ய 

காHகள் பX ெகாHகக்ப்பHவைதப் பற்Rcம் அதனால் 

ஏற்பHPன்ற தFரக்க்W&யாத ேபரபாயங்கள் 8RதI்ம் 

8Rப்பாக அவற்ேறாH காலநிைல மாற்றWம் ேசரந்I் 

ஏற்பHதத்கd்&ய பா9ப்Mகள் 8RதI்ம் ெதாடரச்<்யாக 

எசச்ரிதI்ள்ளார.் 

இந9்யாFல் காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் 

ெசய்9யாகக்த9்ற்கான இநத் ைகேயடை்ட நாங்கள் 

எa9கெ்காண்&6க8்ம் ேநரத9்ல்dட, ெதன்னிந9்ய 

ப89களில் ேபரOTகள் ெதாடரந்I்ெகாண்&6கP்ன்றன. 

இநத் ேபரOTகளில் ெப6ம்பாலானவற்Jக8் மனித 

நடவ&கை்ககேள eல காரணம். இரண்H fற்றாண்Hகbக8் 

Wன்னர,் ஹம்ேபால்ட ்கணிதத்I ேபாலேவ, காலநிைல 

மாற்றம் ேபரOTக8்ரிய தாகக்ங்கைள மனித சWதாயத9்ன் 

gI ஏற்பHத9்க ்ெகாண்&6கP்றI. இ9ல் மற்ற 

ப89கைளFட Wன்னிைல4ல் இ6க8்ம் ெதன்னிந9்யா, 

கடநத் இ6பI ஆண்Hகளில் பல ேபரிடரக்ைள 

எ9ரெ்காண்Hள்ளI. 

ெதற்கா<யாTக8்ள், இந9்யாFன் ெதற்8ப் ப89களின் gI 

கவனம் ெசhத9்னால், அநத்ப் ப89 WaவIேம ேமாசமான 

வறட<், அiத ெவப்ப அைலகள், :கக ்கன மைழ மற்Jம் 

ெவள்ளம், iFர Kறாவளி மற்Jம் Eனா: ேபான்ற 

ேபரிடரக்ைளச ்சந9்த9்6ப்பI ெதரிcம். இந9்யாFன் \ற 
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ப89கைளக ்கவனிதத்ால், ேவதைன:கக் ேபரிடரக்ளின் 

பட&்யல் ேமhம் வளரந்I்ெகாண்ேடதான் ெசல்Pன்றI. 

உதத்ரகாண்ட ்மற்Jம் லடாகP்ல் Wைறேய 2013 மற்Jம் 2010-ம் 

ஆண்Hகளில் ேமகெவ&ப்M நிகழ்நத்ேபாI, 

fற்Jகக்ணகக்ான உ4ரக்ைள இழநே்தாம். கடநத் ஆண்H 

ஏற்படட் ஆம்பன் Kறாவளி ேமற்8 வங்கம் Waகக், 8Rப்பாக 

Eநத்ரவனப் ப89 Waகக்ச ்Kைறயா&யI. இைவ ஒ6 <ல 

உதாரணங்கள் மடH்ேம. 

ஐகP்ய நாHகள் அைமப்\mைடய ேத<ய ேபரிடர ்8ைறப்M 

அைமப்\ன்ப&, உலக நாHகளில் ேபரிடரக்ளால் அ9கமாக 

பா9கக்ப்படகd்&ய நிைல4ல் இந9்யா இ6கP்ன்றI. 2018-ம் 

ஆண்H ெவளியான அRகை்க, 1998-ல் இ6நI் ெதாடரந்I் 

இ6பI ஆண்Hகளாக ஆ4ரகக்ணகக்ான உ4ரக்ைள 

ேபரிடரக்bக8் இந9்யா பX ெகாHதI்ள்ளதாகக ்

dJPன்றI. ேமhம், 80 \ல்Xயன் அெமரிகக் டாலர ்அளTக8் 

இழப்Mகைளcம் சந9்தI்ள்ளI. அேத அRகை்க, 8ைறநத் 

வ6மானம் ெகாண்ட நாHகளில் 87 சதFPத ேபரிடரக்ளால் 

ஏற்படட் இழப்Mகள் 8Rதத் தரTகள் இல்ைலெயன்J 

8Rப்\HPன்றI. அநத் அRகை்கப்ப& Pைடகக்ாத தரTகள் 

ேபாக, Pைடதத்ைவ மடH்ேம ேமேல 8Rப்\டH்ள்ள 

இந9்யாFன் இழப்Mகள் என்பIம் 8Rப்\டதத்கக்I. 

இந9்யாFல், லடச்கக்ணகக்ான மகக்ள் ஏற்ெகனேவ சா9, 

இனம் மற்Jம் ப89 சாரந்த் \ரசை்னகளால் அவரக்ள் 

வாழ்Pன்ற ப89களில் பா9கக்ப்படH்க ்

ெகாண்&6கP்ன்றனர.் அேதாH, நாட&்ன் ேவைல 

வாய்ப்\ன்ைம FPதWம் அ9கரிதத் வண்ணம் இ6கP்ன்றI. 

சgபத9்ய தரTகளின்ப& நாட&்ன் ேவைலவாய்ப்\ன்ைம 

FPதம் 7.8 சதFPதம். இப்ேபாI நிலTம் இநத் \ரசை்னகளில் 
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காலநிைல மாற்றம் dHதல் அபாயங்கைளcம் 

<கக்ல்கைளcம் உண்டாக8்Pன்றI. 

அேதேநரம், 8&மகக்ள், நாHகள் மற்Jம் சeகங்கள், 

FைரவைடநI் ெகாண்&6க8்ம் காலநிைல மாற்றதை்தச ்

சமாளிகக், அைதச ்சரிெசய்ய பல MIைமயான iரT்கைளக ்

கண்H\&தI்க ்ெகாண்&6கP்ன்றனர.் கடநத் <ல 

பதத்ாண்Hகளில் பல்ேவJ நாHகளால் ஏற்கப்படட் கரிம-

சமநிைல 8Rதத் உலகளாFய உJ9ெமாOகளாகடH்ம், 

MIப்\கக்தத்கக் எரிெபா6ள் gI ெபரியளFல் ெசய்யப்படட் 

WதqHகளாகடH்ம் அல்லI நீ&தத் நிைலயான Fவசாய 

Wைறைய, கOT மJEழற்<ைய 9றம்பட 

ேமற்ெகாள்வதற்கான உள்rர ்அளFல் ெசhதத்ப்பHம் 

கவனமாகடH்ம், அைனத9்hேம வXைமயான உJ9cம் 

\ரசை்னகைளக ்ைகயாள்வதற்8ரிய Fடாப்\&யான 

Wயற்<cம் இ6கP்ன்றI. 

ஆங்Pலம் மற்Jம் இதர இந9்ய ெமாO ஊடகங்களில் 

களத9்X6நI் ெசயல்பHம் பத9்ரிைகயாளரக்ள், 

ெபங்கr6, ெசன்ைன ேபான்ற ெப6நகரங்களிேலா அல்லI 

ேமற்8தெ்தாடரச்<் மைல4X6க8்ம் ஏெதாெவா6 <Rய 

Pராமத9்ேலா இ6கக்லாம். அப்ப& எங்P6நத்ாhம் 

ேபரிடரக்ள் மற்Jம் காலநிைல மாற்றத9்ன் நீண்டகால 

பா9ப்Mகள் ேபான்றைவ அவரக்bைடய வாழ்Fல் தFரக்க் 

W&யாத ஒன்றாகேவ இ6கP்ன்றI. அRFயல் 

பத9்ரிைகயாளரக்ள் அல்லI  M9தாக வளரந்I்வ6ம் 

காலநிைல மாற்றம் பற்Rய அகக்ைற ெகாண்ட Eற்JசK்ழல் 

பத9்ரிைகயாளரக்ள் மடH்ேம இIபற்Rக ்கவைலெகாள்வI 

ேபாதாI. மாவடட்ம், ெதாOல்சார,் ம6தI்வம், 8ற்றம் மற்Jம் 

FைளயாடH் என்J எநத் Iைற சாரந்த் ெசய்9யாளரக்ளாக 
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இ6ப்\mம் அவரக்ள் உலகளாFய Kழ்நிைல 8RதI்ம் 

அதனால் ஏற்பHPன்ற பா9ப்Mகள் 8RதI்ம் அI அவரக்ள் 

ெசய்9 ேசகரிக8்ம் Iைறைய எப்ப&ப் பா9கP்ன்றI என்பI 

8RதI்ம் ெதரிநI் ைவத9்6கக்ேவண்&யI :கTம் 

அவ<யம். 

இநத் ைகேயட&்ல், இந9்ய பத9்ரிைகயாளரக்ள் காலநிைல 

மாற்றம் 8RதI் எப்ப& ெதரிநI்ெகாள்வI, உள்rர ்மற்Jம் 

உலகளாFய \ரசை்னகைள எப்ப& ெசய்9யாக8்வI 

என்பதற்கான கண்ேணாடட்தை்த வழங்Pcள்ேளாம். இநத் 

ைகேயH உங்கbக8்ம் உங்கள் ெசய்9யைறக8்ம் 

காலநிைல மாற்றம் பற்Rய ெசய்9யாகக்த9்ற்8ப் பயன்பHம் 

வைக4ல் இ6க8்ெமன்J நம்MPேறாம். நம் வாழ்ைவ Fடப் 

ெபரிய நிகழ்Tகைளச ்சமாளிகக் மனிதரக்ள் Wயhம் இநத் 

சண்ைட4ல், நீங்கbம் சரியான தகவல்கைள, உங்கள் 

வாசகரக்bக8் அவரக்bக8்த ்ெதாடரM்ைடய 

சநத்ரப்்பங்களில் ெகாண்H ேசரப்்பதன் eலம், உங்கள் 

பங்களிப்ைபச ்ெசhதத்லாம். 

 

ப)2 3: காலநிைல மாற்றம் )6தத் 7ன்ேனாக்)தல் 

இல்ைல 

அ9கரிக8்ம் ெதாடரச்<்யான மற்Jம் iFரமான 

ேபரிடரக்bக8்ம் சரி, நீண்டகால பா9ப்Mகளான வறட<் 

மற்Jம் நீ&க8்ம் iFர ெவப்பம் ஆPயவற்Jக8்ம் சரி 

ேவகெமHக8்ம் காலநிைல மாற்றம் தான் காரணம் என்பI 

பரவலாக ஏற்Jகெ்காள்ளப்படH்ள்ளI. இ6நத்ேபா9hம், 

காலநிைல மாற்றம் மற்Jம் உள்rர ்நிகழ்Tகbக8் 

இைட4லான ெதாடரM் ெப6ம்பாhம் அரிதாகதத்ான் 

காலநிைல ெசய்9யாகக்த9்ல் ேபEெபா6ளாPன்றI. 
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ெதன்னிந9்யாFன் Kழைலப் ெபாJதத்வைர, ேகரளா மற்Jம் 

கரந்ாடகாFல், 2018 மற்Jம் 2019-ல் ஏற்படட் ெவள்ளம், 2015-ம் 

ஆண்H ெதன்னிந9்யாFல் ஏற்படட் ெவள்ளம் ேபான்ற 

ேபரிடரக்ள், ஊடகங்களால் ெபரியளFல் கவனிகக்ப்படட்ன. 

இநத் ெவள்ளச ்ேசதங்கள் பரவலாக ெசய்9யாகக்ப்படட் 

அளTக8், இIேபான்ற ேபரOைவ உண்டாக8்Pன்ற 

நிகழ்Tகbகக்ான காரணங்கள் gI ஊடகங்கள் கவனம் 

ெசhதத்Fல்ைல. அேதேபால, ெசன்ைன, ைஹதராபாத ்

மற்Jம் ெபங்கr6 ேபான்ற நகரங்களில் நீ&க8்ம் நீர ்

பற்றாக8்ைற, மாநிலங்கbக8் இைட4லான ந9நீர ்8Rதத் 

\ரசை்னகள், மற்Jம் ெவப்பம் :8நத் காலகடட்த9்ன் அளT 

நீ&தத்ல் ேபான்றைவcம்dட ெபரியளFலான \ரசை்னகள் 

நிகaம்ேபாI மடH்ேம ஊடகங்களால் 

கவனிகக்ப்பHPன்றன. இவற்Rல், மனிதத ்

தைலuHகbக8்ம் அI ெதாடரப்ான காரணிகbக8்ம் இநத் 

ேபரிடரக்bக8்ம் இைட4லான ெதாடரM் 8RதI் அ9கமாகப் 

ேபசப்பHவ9ல்ைல. 

மனித 8&ேயற்றங்கbகக்ான இந9்ய நிJவனம் 

ேமற்ெகாண்ட ஊடக Fமரச்னத9்ல் இI ெவளிப்பைடயாகத ்

ெதரிநத்I. 9 இநI், 9 ைடம்ஸ் ஆஃப் இந9்யா, 9 நிxஸ் 

:னிட ்மற்Jம் ஃபரஸ்்ட ்ேபாஸ்ட ்ஆPய நான்8 

பத9்ரிைககைள ைமயமாக ைவதI், 2018 கஜா Mயல், 2018 

மற்Jம் 2019-ல் ஏற்படட் 8ட8 ெவள்ளம், ெதன்னிந9்யாFன் 

இரண்H ெபரிய நகரங்களான ெசன்ைன மற்Jம் 

ெபங்கr6Fல் ஏற்படட் வறட<் ஆPய நான்8 ேபரிடரக்ைள, 

காலநிைல நிகழ்Tகைள அ&ப்பைடயாக ைவதI் இநத் 

Fமரச்னம் ேமற்ெகாள்ளப்படட்I. ெசய்9யாகக்த9்ன் 

WகP்யப் ேபாக8்கள் பலவற்Rல் இநத் Fமரச்னம் கவனம் 
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ெசhத9், காலநிைல மாற்றத9்ற்8ம் ேபரிடரக்bக8்ம் 

இைட4லான ெதாடரை்பப் \ர9நி9தI்வப் பHதI்வ9ல் 

இ6கP்ன்ற இைடெவளிையக ்கண்டRநத்I. 

ெசய்9 வ&வைமதத்ல் 8Rதத் ஆய்Tகளில் 

பயன்பHதத்ப்படட் கடட்ைமப்\ன் அ&ப்பைட4ல், இநத் 

ம9ப்Mைர 80 ஆய்Tகக்டH்ைரகைள அல<ப்பாரத்I், ஐநI் 

WகP்ய ெசய்9யாக8்ம் Wைறகbக8்ம் அநத் 

கடட்ைமப்ைபக ்ெகாண்Hவர Wயன்Jள்ளI.  

i) ெபாJப்M (ஒ6 கடH்ைர ெசயலற்ற தன்ைமகக்ாக 

அல்லI ெசயzகக்மான நடவ&கை்ககைள 

எHகக்ாதைமகக்ாக அரE/தனிநபரக்ள்/சeகங்கள் 

gI 8ற்றஞ்சாடH்தல்);  

ii) மகக்ள் நலன் (ஒ6 ெசய்94ன் கைதைய, 

உணரச்<்Zரவ்மான பாரை்வ4ல் அல்லI தனிநபைரச ்

Eற்Rயதாக வழங்8தல்);  

iii) Wரண் (ஒ6 கைத ெவவ்ேவJ 8aகக்ள் அல்லI 

தனிநபரக்bக8் இைட4லான Wரண்பாHகள் 

அல்லI ேமாதைலக ்8Rப்\Hதல்);  

iv) அறெநR (ஒ6 கைத, தாரg்க அ&ப்பைட4லான 

பாரை்வ4ல் Fவா9கக்ப்பHதல்); மற்Jம்  

v) ெபா6ளாதார எ9ரF்ைனகள் (ஒ6 கைத4ல், 

தனிநப6ைடய, சeகதI்ைடய, ஒ6 மாநிலதI்ைடய 

ெபா6ளாதார எ9ரF்ைனகைள ேமற்ேகாள் காடH்தல்) 

நாங்கள் dHதலாக இரண்H ஆராய்ச<் ேகள்Fகைளcம் 

இைணதI்ள்ேளாம். அவற்Rல் ஒன்J: எaதப்பHம் கடH்ைர, 

8Rப்\டட் \ரசை்னைய அல்லI நிகழ்ைவ காலநிைல 

மாற்றதI்டன் இைணகP்றதா, ஆம் எனில், அவரக்ள் அதற்8 

எநத் ஆதாரங்கைளப் பயன்பHத9்னாரக்ள்? ம9ப்பாய்T 
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ெசய்யப்படட் 80 கடH்ைரகளில் ஐநI் கடH்ைரகளில் மடH்ேம 

காலநிைல மாற்றம் பற்Rக ்8Rப்\ட&்6ப்பைதக ்

கண்டRநே்தாம். அவற்Rல் எITம் 8Rப்\டட் ஆய்Tகள் 

அல்லI ஆதாரங்கைள ேமற்ேகாள் காடட்Fல்ைல. காலநிைல 

மாற்றத9்ற்கான பண்Mகd்ற்J, ெதளிவற்றைவயாகTம் 

நிMணரக்ளிட:6நI் ெபறப்படட் ேமற்ேகாள்களாகTேம 

இ6கP்ன்றன. 

8ைறநத்படச் மா9ரிகளின் அ&ப்பைட4ல் 

ேமற்ெகாள்ளப்படட் ப8தத்ாய்Fல், கஜா Mயல் மற்Jம் 8ட8 

ெவள்ளம் ேபான்ற ேபரிடரக்ளின் ெசய்9களில், காலநிைல 

மாற்றம் 8Rப்\டப்படFல்ைல. இநத் இரண்H ேபரிடரக்ள் 

பற்Rய 20 கடH்ைரகைள ப8தத்ாய்T ெசய்த9ல், ஒன்Rல்dட, 

காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் Fவாதேமா, FOப்Mணரே்வா 

பரவலாக ஏற்பHதI்வதற்8ரிய அகக்ைறேயா ஆரவ்ேமா 

ெதன்படFல்ைல. உலக வானிைல ஆய்T ைமயத9்ன் ஒ6 

கடH்ைர4ல் 8Rப்\டப்பட&்6ப்பI ேபால், “காலநிைல 

மாற்றத9்ன் கண்�க8்த ்ெதரியகd்&ய பா9ப்Mகளான 

ப6வநிைல ேபரிடரக்ள் 8RதI் Fவா9ப்பதற்8ரிய 

ெதளிவான வாய்ப்M ஊடகங்கbக8் இ6கP்ன்றI. 

இ6ப்\mம், இநத் வாய்ப்M ெப6ம்பாhம் 

தவறFடப்பHPன்றI.” 

அேதேநரம், காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் 8Rப்Mகைள 

ேமற்ேகாள் காடH்ம்ேபாIம், அைவ எப்ேபாதாவI தான் 

ஆதாரங்கேளாH இ6கP்ன்றன என்பைதcம் நாங்கள் 

கண்டRநே்தாம். 2020-ம் ஆண்H ெவளியான ெப4ன்டர ்

என்பவ6ைடய ஊடக ெசய்9யாகக்ம் மற்Jம் காலநிைல 

மாற்றத9்ன் பண்Mக ்dற்J 8Rதத் ஆய்Tக ்கடH்ைர4ல், 

“இIேபான்ற நிகழ்Tகள் மற்Jம் காலநிைல மாற்றங்கbக8் 
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இைட4லான ெதாடரை்ப Fவரிகக் ெபாIவான 

ெசாற்ெறாடரக்ைளப் பயன்பHதI்வI F9Wைற. <ல 

அர<யல்வா9கள் மற்Jம் தன்னாரவ் ெதாண்H நிJவனங்கள், 

உJ9யான Fஞ்ஞான ஆதாரங்கைள அRFயலாளரக்ள் 

ெவளி4Hவதற்8 Wன்னேர, 8Rப்\டட் வானிைல 

நிகழ்Tகbக8்ம் காலநிைல மாற்றத9்ற்8ம் இைட4ல் 

ெதாடரM்கைள அவசரமாக ஏற்பHத9்க ்ெகாள்வI 

ெதரிPன்றI. அேதாH, அI8Rதத் ேகள்Fகைள அவரக்ைள 

ேநாகP் எaப்Mவ9ல் பத9்ரிைகயாளரக்ள் தயகக்ம் 

காடH்Pன்றாரக்ள். 

ப)2 4: இந்2யா;ன் காலநிைல எ2ரக்ாலம் 

காலநிைல ஆபதI் 8Rதத் பல்ேவJ உலகளாFய 

ப8ப்பாய்T, காலநிைல மாற்றத9்ன் FைளTகbக8் :கTம் 

பா9கக்ப்படகd்&ய நாH இந9்யா என்J gண்Hம் gண்Hம் 

ம9ப்\HPன்றI. Eற்JசK்ழல் ஆய்T அைமப்பான ெஜரம்ன் 

வாரச் ்ெவளி4டட், MF காலநிைல ஆபதI் அள�H 2019-ன் ப&, 

காலநிைல மாற்றம் காரணமாக உலPல் ஐநத்ாவI 

ேமாசமான நாடாக இந9்யா இ6நத்I. காலநிைல மாற்றம் 

மற்Jம் இரண்டாவI அ9கபடச் பண இழப்M காரணமாக 

நாH அ9க எண்ணிகை்க4லான உ4ரிழப்Mகைளச ்

சந9்தத்I. இந9்ய ரிசரவ்் வங்P மற்Jம் MF அRFயhகக்ான 

அைமசச்கம் ஆPய நிரவ்ாக மற்Jம் அRFயல் 

அைமப்Mகளின் dற்Jப்ப&, Iர9ரஷ்்டவசமாக எ9ரக்ாலம் 

அவ்வளT <றப்பாக இல்ைல. 2019-ம் ஆண்&ன் ெதாடகக்த9்ல், 

வரலாற்Rேலேய Wதல்Wைறயாக, இந9்ய ரிசரவ்் வங்P அதன் 

ஆண்H அRகை்க4ல் காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் 

ஆபதI்கைளக ்8Rப்\டH் எசச்ரித9்6நத்I. இI, 8Rப்பாக 

காலநிைல மாற்றத9்ன் தாகக்ம், iFர மைழ, அ9கரிக8்ம் 
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iFர காலநிைல நிகழ்Tகள் மற்Jம் ெவப்பநிைல உயரT் 

ஆPயவற்Rன் அ&ப்பைட4ல், இந9்யாTைடய 

Fவசாயத9்ன் gI தாகக்ங்கைள ஏற்பHதI்Pன்றI என்J 

தன்mைடய அRகை்க4ல் ேகா&டH்க ்காட&்46நத்I 

இந9்ய ரிசரவ்் வங்P. 

மனித காலநிைல வாOடத9்ன் எ9ரக்ாலம் 8Rதத் ஆய்T, 

ஐகP்ய அெமரிகக்ாTைடய ேத<ய அRFயல் 

அைமப்\mைடய ஆய்FதOல் ெவளியானI. அ9ல், கரிம 

ெவளிuH இேதநிைல4ல் கடH்கக்டங்காமல் 

ெதாடரந்I்ெகாண்&6நத்ால், 2070-ம் ஆண்Hக8்ள் 3.5 

\ல்Xயன் மகக்ள் கடநத் 6,000 ஆண்Hகளில் மனிதரக்ள் 

அவரக்bகெ்கன உ6வாகP்cள்ள த8நத் காலநிைலேயாH 

d&ய வாOடங்கைள FடH், ெவளிேயறேவண்&46க8்ம் 

என்J dறப்படH்ள்ளI. அ9ல், அ9கபடச்மாக மகக்ள் 

வாழதத்89யற்ற KழXல் தங்கள் வாOடங்கbக8் ெவளிேய 

தள்bப்பHம் நிைல4ல், அதாவI அ9iFர ெவப்பத9்னால் 

1.2 \ல்Xயன் இந9்யரக்bக8்ம் ேமற்படே்டார ்

வாழதத்89யற்ற Kழhக8்த ்தள்ளப்பHம் நிைல4ல் 

இந9்யாFல் இ6ப்பாரக்ள். இவ்வாறாக, அ9கம் 

பா9கக்ப்பHம் நிைல4ல், அநத் பட&்யXல் இந9்யா 

WதXடத9்ல் இ6கP்ன்றI. 

மத9்ய MF அRFயல் அைமசச்கம் ெவளி4டட், ‘இந9்ய 

நிலப்ப89களில் காலநிைல மாற்றத9்ன் ம9ப்�Hʼ என்ற 

அRகை்க4ல், இந9்யாFன் WகP்ய Fஞ்ஞானிகள் மற்Jம் 

ஆராய்ச<்யாளரக்ள், காலநிைல மாற்றம் 

அ9கரிதI்ள்ளதாகTம் இந9்யாFன் சராசரி ெவப்பநிைல 

ேமhம் iFரமைடcம் என்Jம் 8Rப்\டH்ள்ளனர.் அவரக்ள் 

அநத் அRகை்க4ல், Kடா8ம் இந9்ய ெப6ங்கடல், 
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மைழப்ெபாOFல் ஏற்படH்ள்ள மாற்றங்கள், வறட<், கடல் 

மடட் உயரT், ெவப்பமண்டல Kறாவளிகள், இமயமைல4ல் 

நிகழ்Pன்ற மாற்றங்கள் ஆPயவற்ைற இந9்ய 

Iைணகக்ண்டத9்ல் காலநிைல மாற்றத9்ன் WகP்ய 

dJகளாகக் 8Rப்\டH்ள்ளனர.் 

காலநிைல மாற்றம் காரணமாக இந9்யா :கப்ெபரிய நி9ச ்

Eைமையச ்Eமப்பதாக பல்ேவJ இந9்ய மற்Jம் உலகளாFய 

அைமப்Mகbம் ம9ப்\டH்ள்ளன. காலநிைல மாற்றதை்தச ்

சமாளிகக், தகவைமதI்கெ்காள்ள <Rய மாற்றங்கைளச ்

ெசய்Iெகாள்Pன்ற வழகக்மான ெதாOல் நிைல ெதாட6ம் 

KழXல், இந9்யாFன் ெமாதத் உள்நாடH் உற்பத9் இநத் 

fற்றாண்&ன் இJ94ல் இப்ேபாI இ6ப்பைதFட 10 

சதFPதம் வைர 8ைறcம் எனக ்கணிகக்ப்பHPன்றI. 

லடச்கக்ணகக்ான இந9்யரக்ள், காலநிைல மாற்றதத்ால் 

அவரக்bைடய வாOடங்கைள FடH் இடம்ெபயர ேவண்&ய 

Kழhக8், கடல் மடட் உயரT்ம் மைழப்ெபாOFன் வ&வம் 

மாJவIம் வOவ8க8்ம். dHதலாக, ேகாFட-்19 மா9ரியான 

மற்Jெமா6 ேமாசமான ெதாற்Jப்பரவல், 8Rப்பாக 

இந9்யாFல் gண்Hம் பரTவதற்கான வாய்ப்Mகள் 

அ9கமாPcள்ளன. 

உJ9யான FைளTகbக8் அப்பாற்படH், மகக்ள் மற்Jம் 

சWதாயம் gதான, அவரக்bைடய வாழ்Fயல் Wைற மற்Jம் 

வாOடம் gதான காலநிைல மாற்றத9்ன் ெதளிவற்ற 

FைளTகள் ஆ4ரம் ஆண்Hகளாக இ6நத் பழகக் 

வழகக்ங்கைளக ்dட மாற்Rcள்ளI, ெப6ம்பாhம் 

Mறகக்ணிகக்ப்பHPன்றI. உதாரணத9்ற்8, 2011-ம் ஆண்H 

மகக்ள் ெதாைக கணகெ்கHப்Mப்ப&, ெவJம் 2,978 மகக்ள் 

ெதாைகையக ்ெகாண்ட ேமய்சச்ல் பழங்8& சeகங்களான 
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ேதாடரக்ள், மாmடFயல் காரணிகளால் :கTம் ேமாசமாகப் 

பா9கக்ப்படH்ள்ளனர.் ேதாடரக்ள் நீலPரி மைலதெ்தாடரின் 

ேமல் ப89களில் மடH்ேம வ<கP்ன்றனர.் அேதாH, 

மாmடFயல் ஆதாரங்கள், அவரக்ள் அநத் நிலப்ப894ல் 

Eமார ்3,500 ஆண்Hகளாக வாழ்நI் வ6வைதக ்

காடH்Pன்றன. ேதாடரக்ைளப் ெபாJதத்வைர, இநத் 

நிலப்ப894ல் மடH்ேம காணப்பHம் மரப� ர9ீயாக 

தனிைமப்பHதத்ப்படட் ேதாடர ்எ6ைம மற்Jம் இங்8 

மடH்ேம காணப்பHம் அவ்Tல் Mல் (Eriochrysis rangacharii) 

ஆPயைவ :கTம் Mனிதமானைவ. ேதாடரக்ளின் 

வாழ்கை்கWைற, அவரக்bைடய எ6ைமையச ்Eற்Rேய 

இ6கP்ன்றI. ேமhம், அவ்Tல் Mல் அவரக்bைடய ேகா4ல் 

dைரகைளத ்Iைடகக்ப் பயன்பHPன்றI. உற்பத9்கக்ாக 

ஈரப்்M:கக் பல்ேவJ அயல்தாவரங்கைள நடT ெசய்வI 

மற்Jம் MF ெவப்பமயமாதல் ேபான்ற மனிதரக்ளால் 

Uண்டப்படட் காரணிகளால், எ6ைமகளின் ேமய்சச்hக8்த ்

ேதைவப்பHம் Mல்ெவளிகள் :கTம் 8ைறநI் வ6Pன்றன. 

இI ேதாடர ்மகக்ளின் எ6ைமகள் எண்ணிகை்கைய ெபரிIம் 

பா9தI்ள்ளI. 2013-ம் ஆண்Hக ்கணகP்ன்ப&, தற்ேபாIள்ள 

ெமாதத் ேதாடர ்எ6ைமகளின் எண்ணிகை்க 3,000 மடH்ேம. 

அேதாH அவ்Tல் Mற்கbம் அரிதாP வ6Pன்றன. கடநத் 

eவா4ரம் ஆண்Hகளாக \ன்பற்றப்படH் வநத் 

ேதாடரக்bைடய மரM மற்Jம் கலாசச்ார பழகக்ங்கள் 

இப்ேபாI அOFன் Fளிம்\ல் நிற்Pன்றன. 

இந9்யாFன் பல ப89களில் ஏற்ெகனேவ உள்ள ஆழமான 

ஆணா9கக் சeகங்களில், காலநிைல மாற்றம் காரணமாக 

அ9கரிதI் வ6ம் <ரமங்கள் ஆண்கைளcம் ெபண்கைளcம் 

ெவவ்ேவJ Fதங்களில் பா9கP்ன்றன. பல Kழ்நிைலகளில், 

ெபண்கேள அநத் பா9ப்Mகளின் Eைமகைளத ்
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தாங்8Pன்றனர.் ஆண் Iைண4ன்R Eதந9்ரமாகச ்ெசல்ல 

W&யாதI ேபான்ற காரணிகளால் ேபரிடரக்ளின்ேபாI, 

8Rப்பாக ெபண்கbக8் எ9ராக அ9களFல் பா8பாH 

கா�ம் நாHகளில், அ9க எண்ணிகை்க4லான ெபண்கள் 

உ4ரிழநI்ள்ளனர.் Fவசாயம் ேபான்ற Iைறகள் காலநிைல 

மாற்றதத்ால் அ9கமாக பா9கக்ப்படH்ள்ளன. அேதாH 

இந9்யாFன் Fவசாய Iைற4ல் 80 சதFPதத9்ற்8ம் 

அ9கமாக ெபண்கேள Fவசாய ெதாOலாளரக்ளாக உள்ளனர.் 

இITம் இந9்யாFல் ெபண்கbக8் ஏற்றதத்ாழ்வான 

FைளTகைள ஏற்பHதI்Pன்றI. அ9கரிதI் வ6ம் 

ெவப்பநிைல,  <ல ேநாய்கbகக்ான ஆபதை்த அ9கரிக8்ம் 

நிைல4ல், ெபண்கள் பல சeகங்களில் Wதன்ைம 8Hம்ப 

பராமரிப்பாளராக ேநாய்வாய்ப்படH்ள்ள 8Hம்ப 

உJப்\னரக்bகெ்கன ேநரதை்த ஒIகக்ேவண்Hம். அநத் 

நிைல இல்ைலெயனில், அவரக்ள் தங்கள் Iைறகளில், \ற 

ேவைல அல்லI கல்F4ல் அநத் ேநரதை்தச ்ெசலFHவாரக்ள். 

காலநிைல மாற்றம் ேமாசமைடநI், வாழ்வாரத9்ற்காக 

Fவசாயதை்தேய ெபரிIம் நம்\cள்ள 8Hம்பங்கைள 

ெபரிIம் அசE்JதI்வதால், இந9்யாFhம் சரி 

உலெகங்Phம் சரி ெபண்கள் ேபாIமான கல்F, அ9க 

ெபா6ளாதார வாய்ப்Mகள் மற்Jம் பாXன சமதI்வதை்த 

அைடவ9ல் இப்ேபாI இ6ப்பைதFட ெபரியளFலான 

தைடகைள எ9ரப்ாரக்க்லாம். 

ெதன்னிந்2யாைவ 7க்=யமாக பா2க்)ம் காலநிைல 

மாற்றம் ெதாடரப்ான நிகழ்@கள்: 

ெதன்னிந9்யாFல் நிகழ்நத் மற்Jம் நிகழகd்&ய காலநிைல 

மாற்றம் ெதாடரப்ான நிகழ்Tகளின் FைளTகbம் அவற்Rன் 

பா9ப்\கbம் \ன்வ6மாJ.  
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• ெவப்பமண்டல Kறாவளிகள்:  

கடநத் ஆண்&ன் (2020) இJ94ல், இரண்H ஆபதத்ான 

ெவப்பமண்டல Kறாவளிகள் த:ழ்நாட&்ன் 

கடேலாரதை்த இரண்H வாரங்கbக8்ள் தாகP்யI. 

கடநத் <ல ஆண்Hகளாக, 8ைறநத்படச்ம் 

ெதன்னிந9்யாைவ பா9க8்ம் ஒ6 KறாவளியாவI 

ஒவ்ெவா6 வ6டWம் ஏற்படH்ள்ளI. வரலாற்Jப்ப&, 

உலகளFல் உ6வான 10 :கTம் ஆபதத்ான 

ெவப்பமண்டல Kறாவளிகளில் 8 Kறாவளிகள் 

வங்ககக்டXல் உ6வாPcள்ளன. வடPழக8் இந9்ய 

ெப6ங்கடXன் ெபரிய, ஆனால் ஒப்�டட்ளFல் 

ஆழமற்ற Fரி8டா, Eமார ்2,173,000 சIர Pேலாgடட்ர ்

பரப்பளTம் சரியாக 8,500 அ&க8் (2,600 gடட்ர)் ேமல் 

ஆழWம் ெகாண்Hள்ளI. வரலாற்Rல் ப9T 

ெசய்யப்படH்ள்ள :கTம் ஆபதத்ான 36 

ெவப்பமண்டல Kறாவளிகளில் 26 Kறாவளிகள் இநத் 

ப894ல் உள்ளன. உலகளFலான கடல் ப894ல் 

ெவJம் 0.6 சதFPதத9்ற்8ம் அ9கமான ப89கைள 

ஆகP்ர:தI்ள்ள வங்காள Fரி8டாFல்தான், உலPல் 

Kறாவளி ெதாடரப்ான அைனதI் இறப்Mகளிhம் 50 

சதFPதத9்ற்8ம் அ9கமாக உள்ளI. MF 

ெவப்பமைடதல் இநத் Mயல்கைள 

ெதாடரச்<்யானதாகTம் iFரமானதாகTம் 

ஆக8்Pன்றI என்J அRFயல் சeகம் பரவலாக 

ஒப்Mகெ்காண்Hள்ளI. 

• கடல் மடட் உயரT்: 

கடநத் fற்றாண்&ல் உலகளாFயல் கடல் மடட்ம் 

ஒவ்ேவார ்ஆண்Hம் சராசரியாக 1.8 :ல்Xgடட்ர ்
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உயரந்I் வ6PறI என்J காலநிைல மாற்றம் 

ெதாடரப்ான சரவ்ேதச 8aFன் ஐநத்ாவI ம9ப்�டH் 

அRகை்க4ல் ெதரிFகக்ப்படH்ள்ளI. மனிதனால் 

ஏற்பHம் MF ெவப்பமைடதhக8்க ்காரணமான 

Z:4ன் I6வங்கbக8் அ6Phள்ள ெப6ங்கடXன் 

ெவப்ப Fரிவாகக்ம் மற்Jம் உ68ம் பணி ஆPயைவ 

20-ம் fற்றாண்&X6நI் உலகளாFய சராசரி கடல் 

மடட் உயரT்க8் WகP்யப் பங்8 வPகP்ன்றன என்J 

அநத் அRகை்க dJPன்றI. உலக ெபா6ளாதார 

மன்றம் 2019-ம் ஆண்H ெவளி4டட் உலகளாFய 

அபாயங்கள் பற்Rய அRகை்க, கடல் மடட் உயரT் 

8&நீர ்வச9கள், இைணய இைணப்M, ஆற்றல் மற்Jம் 

கடேலார நகரங்களில் உள்ள சாைலகள் மற்Jம் 

IைறWகங்கள் ேபான்ற உள்கடட்ைமப்M 

ஆPயவற்Rல் ேமாசமான தாகக்தை்த ஏற்பHதI்ம் 

என்J 8Rப்\HPன்றI. 

ெதன்னிந9்யாFன் கடேலார ப89கள், கடல்மடட் 

உயரT் காரணமாக ேநர&யாக பா9கக்ப்பHம் என்J 

எ9ரப்ாரக்க்ப்பHPன்றI. 2018-ம் ஆண்&ல், இந9்ய 

கடேலாரத9்ல் கடல் மடட்ம் 2100-ம் ஆண்&ன்ேபாI 2.8 

அ& வைர உயரகd்Hம் என்J மத9்ய Eற்JசK்ழல், 

காH மற்Jம் காலநிைல மாற்ற அைமசச்கம் 

ெதரிFதI்ள்ளI. இதனால் கடற்கைரேயாரத9்ல், 

8Rப்பாக பல்ேவJ ெபரிய ந9களின் ெடல்டா 

ப89கள் ெப6ம் நிலதை்த இழக8்ம். கடற்கைரகைள 

ெந6ங்P, காFரி, ேகாதாவரி, ேபான்ற ந9களின் 

ஓரங்களில் உள்ள பண்ைண நிலங்கள் Wற்Rhம் நீரில் 

eழ்8ம். நகரங்களிhம் FைளTகள் ேபரOைவ 

உண்டாகக்கd்&யைவயாக இ6க8்ம். 
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உதாரணத9்ற்8, அெமரிகக்ாைவ தளமாகக ்ெகாண்ட 

காலநிைல ைமயத9்ன் உலகளாFய ஆய்T, ெசன்ைன 

ேபான்ற நகரங்களில் நான்8 Pேலாgடட்ர ்உள்நாட&்ல் 

உள்ள ப89கள் 2050-ம் ஆண்Hக8்ள் கடல் மடட் 

உயரT் காரணமாக ெவள்ளதத்ால் பா9கக்ப்பHம் 

என்J கணிதI்ள்ளI. 

• அiத ெவப்பம்: 

ெதன்னிந9்யா மடH்மல்ல, Wa இந9்ய Iைணக ்

கண்டWம் ஏற்ெகனேவ கHைமயான ெவப்பத9்ன் 

ேமாசமான FைளTகளால் பா9கக்ப்படH்ள்ளன. 2015 

மற்Jம் 2019 ஆண்Hகளில் இந9்யாFல் :க நீளமான 

ெவப்ப அைலகள் ப9வாPcள்ளன. 40 &Pரி 

ெசல்�யஸ�க8்ம் dHதலான ெவப்பநிைல ஒ6 

மாதத9்ற்8ம் ேமலாக நீ&தத்I. அIேவ <ல 

ப89களில் 45 நாள்கbக8்ம் ேமலாக நீ&தத்I. 2010-ம் 

ஆண்&X6நI் இந9்யா WaவIம் 6,000-க8்ம் 

அ9கமாேனார ்கHைமயான ெவப்பதத்ால் 

உ4ரிழநI்ள்ளனர.் 

சரவ்ேதச ஆய்வாளரக்ள் 8aவால் ேமற்ெகாள்ளப்படட் 

மனித காலநிைல வாOடத9்ன் எ9ரக்ாலம் 8Rதத் 

ஆய்T,  

ஐகP்ய அெமரிகக்ாTைடய ேத<ய அRFயல் 

அைமப்\mைடய ஆய்FதOல் 2020-ம் ஆண்H 

ெவளியானI. அ9ல், கரிம ெவளிuH இேதநிைல4ல் 

கடH்கக்டங்காமல் ெதாடரந்I்ெகாண்&6நத்ால், 2070-

ம் ஆண்Hக8்ள் 3.5 \ல்Xயன் மகக்ள் கடநத் 6,000 

ஆண்Hகளில் மனிதரக்ள் அவரக்bகெ்கன 

உ6வாகP்cள்ள த8நத் காலநிைலேயாH d&ய 
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வாOடங்கைள FடH், ெவளிேய 

வாழேவண்&46க8்ம் என்J dறப்படH்ள்ளI. 

அHதத் 50 ஆண்Hகளில் 1.2 \ல்Xயன் இந9்யரக்ள் 

சகாரா பாைலவனம் ேபான்ற ப894X6க8்ம் 

அ9iFர ெவப்பநிைலையப் ேபான்ற காலநிைல 

உள்ள இடங்களில் தான் வாழேவண்&46க8்ம் என்J 

அநத் ஆய்Fல் 8Rப்\டப்படH்ள்ளI. 

• வறட<் 

இந9்யாFல் ேகாைடகக்ாலம் அதன் நகரங்களில், 

8Rப்பாக ெசன்ைன மற்Jம் ெபங்கr6 ேபான்ற 

நகரங்களில் ஏற்பHம் நீர ்பற்றாக8்ைற, 

Pராமப்Mறங்களில் வறண்ட வயல்களில் ஏற்பHம் நீர ்

ெந6கக்&க8் ஒதத்தாக இ6கP்றI. ஒaங்கற்ற 

மைழப்ெபாOT மற்Jம் கணிகக் W&யாத 

கHைமயான ப6வம் என்J, இநத் Kழ்நிைல இேதாH 

W&நI்Fடப் ேபாவ9ல்ைல. ஜ�ன் 10, 2019 அன்J, 

நாட&்ன் 44 சதFPதத9்ற்8ம் அ9கமான ப89 

பல்ேவJ அளFலான வறட<் நிைலைமகளின் �ழ் 

இ6நத்ன. மைழப்ெபாOT 8ைறவI மடH்:ன்R, 

Fவசாயத9்ல் நிலதத்& நீரின் பயனபாH 

அ9கரிப்பIம் வறட<்ைய ஏற்பHதI்Pன்றI. 

ெதன்னிந9்ய மாநிலங்களின் ப89கள், 8Rப்பாக, 

ஆந9்ரா, ெதhங்கானா, த:ழ்நாH மற்Jம் கரந்ாடகா 

ஆPயைவ வறட<்க8் ஆளாPன்றன. ேமhம் 

அHதத்Hதத் ஆண்Hகளில் வறட<் நிைலைம இன்mம் 

ேமாசமாP வ6Pன்றI. 

• அiத மைழ மற்Jம் ெவள்ள நிகழ்Tகள் 
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கடநத் ஐநI் ஆண்Hகளில், ெதன்னிந9்யாFல் 

8ைறநத்I eன்J iFர மைழ நிகழ்Tகள் 

நடநI்ள்ளன. அதாவI, ேகரளா மற்Jம் கரந்ாடக 

ெவள்ளம் 2018, 2019 மற்Jம் ெதன்னிந9்ய ெவள்ளம் 2015. 

9டட்:டப்படாத வளரச்<், காலநிைல மாற்றதத்ால் 

Uண்டப்படட் iFர வானிைல மற்Jம் 

ேபரOTகbக8்ப் ேபாIமான தயாரிப்M ஆPயைவ 

அைனதI்ம் மகக்ளின் வாழ்கை்க4hம் 

வாழ்வாதாரத9்hம் ெப6ம் பா9ப்ைப 

ஏற்பHத9்cள்ளன. 

ெதன்னிந9்ய ெவள்ளத9்ல் மடH்ேம 347 ேபர ்

உ4ரிழநத்னர,் 50,000 ேகா& �பாய்க8் ேமற்படட் 

ெசாதI்கள் ேசதமைடநI்ள்ளன. iFர மைழ4ன் 

மற்ெறா6 WகP்ய FைளT, 8Rப்பாக 

ேமற்8தெ்தாடரச்<் மைல ப89களில் ஏற்பHPன்ற 

நிலசச்ரிTகள். கரந்ாடகாFன் 8ட8 ேபான்ற 

ப89களில், கடநத் <ல ஆண்Hகளில் Wa 

Pராமங்கbம் நிலசச்ரிFல் அOகக்ப்படH்Fடட்ன. 

ேமhம் கா\ மற்Jம் \ற வணிக ப4ரக்ளின் 

ேதாடட்ங்களின் இழப்ைபக ்8Rப்\டத ்

ேதைவ4ல்ைல. அவற்ைற gண்Hம் gடெ்டHகக் பல 

ஆண்Hகள் அல்லI பல பதத்ாண்Hகள் ஆகலாம். 

 

ப)2 5: பக்க )6ப்A 

இB காலநிைல மாற்றமா காலநிைல ெநCக்கDயா?  

ேம 2019-ல், \ரிட&்ஷ் ெசய்9தத்ாளான 9 கார&்யன் 

தன்mைடய எaதI் வ&வ வOகாட&்4ல் ஒ6 மாற்றதை்த 
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அRFதத்I. :கTம் ெபாIவான ‘காலநிைல மாற்றம்ʼ, ‘MF 

ெவப்பமயமாதல்ʼ ஆPய ெசாற்கbக8்ப் ப9லாக, காலநிைல 

ெந6கக்& அல்லI WRTʼ மற்Jம் ‘MF ெவப்பமயமாதல்ʼ 

ேபான்ற ெசாற்கbக8் Wன்mரிைம ெகாHப்பதாக அவரக்ள் 

அRFதத்னர.் உலகம் எ9ரெ்காள்bம் Eற்JசK்ழல் 

ெந6கக்&கைள இன்mம் Iல்Xயமாக Fவரிக8்ம் 

ெசாற்கைள அRWகப்பHதத் இைத W&T ெசய்Iள்ளதாக 

அநத் அRகை்க dRcள்ளI. ‘பல்h4ர்̓  என்பைதFட 

‘காடH்4ர்̓ , ‘காலநிைல சநே்தகம்ʼ என்பதற்8ப் ப9லாக 

‘காலநிைல அRFயல் மJப்Mʼ மற்Jம் gன்கைளச ்சரகக்ாக 

மடH்ேம பாரக்8்ம் பதங்கbக8் ப9லாக ‘gன்களின் 

எண்ணிகை்கʼ ேபான்ற \ற ெசாற்கைளcம் இநத் அRFப்\ல் 

MIப்\தத்I. அநத் கடH்ைர E�டைனச ்ேசரந்த் இைளஞ6ம் 

காலநிைல ஆரவ்ல6மான Pெரடட்ா தன்ெபரக்ை்க 

ேமற்ேகாள் காட&்யI. அ9ல், “இI 2019. காலநிைல WRT, 

காலநிைல ெந6கக்&, காலநிைல அவசரம், Eற்JசK்ழல் 

WRT, Eற்JசK்ழல் ெந6கக்& மற்Jம் Eற்JசK்ழல் 

அவசரநிைல என்J நாம் அைனவ6ம் இப்ேபாI 

அைழகக்லாமா?” என்J அவர ்ேப<யைத ேமற்ேகாள் 

காட&்cள்ளI. உலகளாFய கரிம வாc அளைவ 

அவரக்bைடய அன்றாட வானிைல அRகை்ககளில் 

ேசரக்க்Tம் அநத் அRகை்க W&T ெசய்தI. அநத் ேநரத9்ல் 9 

கார&்யன் இதOன் தைலைம ஆ<ரியர ்ேகதத்ரின் ைவனர,் 

“காலநிைல ெந6கக்& இனி எ9ரக்ால \ரசை்னயாக 

இ6கக்ாI என்பைத மகக்bக8் நிைன�டட் ேவண்Hம். 

ஏெனனில் நாம் இப்ேபாI அைதச ்சமாளிதத்ாக ேவண்&யI, 

ஒவ்ெவா6 நாbம் WகP்யமானI. இந9்யாFல், காலநிைல 

மாற்றம் 8RதI் அRகை்க4HவI அவ்வளT பரவலாக 

இல்ைல என்பதால், பயன்பHதத் ேவண்&ய ெசாற்கைளப் 
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பற்Rய Fவாதம் ெகாஞ்சம் 8ைறவாகேவ இ6கP்ன்றI. 

இ6ப்\mம்dட, சரவ்ேதச ஊடகங்களில் காலநிைல மாற்ற 

ெசய்9யாகக்த9்ல் இநத் WகP்யமான ேபாக8்கைள பற்R 

அRந9்6ப்பI பயmள்ளI. 

ப)2 6: காலநிைல ெசய்2யாக்கத2்ல் Eன்பற்றேவண்Dய 

Gறந்த வ.7ைறகள் 

இந9்யாFல் சeகத9்ன் பல்ேவJ \ரிTகைளப் Zரத்9் 

ெசய்cம் ஒ6 மாJபடட் மற்Jம் I&ப்பான ஊடக Kழல் 

அைமப்M உள்ளI. ெதாைலகக்ாட<் ெசய்9கள் அ9கம் 

�கரப்பHம் அேதேநரத9்ல், இைணய ெசய்9 தளங்கள் 

மற்Jம் பல காலமாக இ6கP்ன்ற ஊடகங்கbம் ெசய்9 

பரவXல் WகP்ய பங்8தாரரக்ளாக உள்ளன. :கப்ெபரிய 

அசE் Fற்பைனையக ்ெகாண்ட Wதல் இ6பI ஊடக 

நிJவனங்களில் ஏa இந9்யாFல் இ6கP்ன்றன. :கப்ெபரிய 

அளFல் FநிேயாPகக்ப்படட் நாளிதழ்கள் ெப6ம்பாலானைவ 

ஆங்Pலத9்ல் ைடம்ஸ் ஆஃப் இந9்யா, த:Oல் 9னதத்ந9், 

மைலயாள மேனாரமா, மற்Jம் மைலயாள ெமாO4ல் 

மாத6்Z: ஆPயைவ இந9்யாFன் Wதல் 10 நாளிதழ்களில் 

உள்ளன. ெசய்9ையக ்ெகாண்H ேசரப்்பதற்காக இநத் <றநத் 

தளங்கள் இ6நத்ேபா9hம், இநத் Fவகாரம் 8RதI்ப் 

ேப<cள்ள பல்ேவJ ஆய்Tக ்கடH்ைரகள், இந9்ய 

ஊடகங்களில் காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் தகவல்கள் 

8ைறவாகேவ உள்ளன என்J 8Rப்\HPன்றI. 

ெதாைலகக்ாட<் ெசய்9கள் எப்ேபாதாவI இநத் நிகழ்ைவப் 

பற்R 8Rப்\HPன்றன என்றாhம், \ற ஊடகங்களின் 

நிைலைம4hம் Wன்ேனற்றம் இன்mம் ேதைவப்பHPன்றI. 

2019-ம் ஆண்H ஹாப்ேக மற்Jம் பலர ்ெவளி4டட் ஓர ்

ஆய்Tகக்டH்ைர4ல், ஆங்Pல ெமாO4ல் ெவளியாககd்&ய 
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நான்8 ஆங்Pல ெசய்9தத்ாள்களிhம் ஒ6 ெசய்9மடXhம் 

ெவளி4டப்படட் கடH்ைரகைள ஆய்T ெசய்தேபாI, 2013 

மற்Jம் 2018-ம் ஆண்Hக8் இைடேய, இந9்யாFல் ஏற்படட் 

ெவப்ப அைலகைளப் பரப்Mவ9ல் காலநிைல மாற்றத9்ற்8 

பங்8 உண்H என்பI ெமாதத் கடH்ைரகளில் ஒன்பI 

சதFPத கடH்ைரகளில் மடH்ேம 8Rப்\டப்படH்ள்ளன 

என்J ேமற்ேகாள் காடட்ப்படட்I. ஆராய்ச<்யாளரக்ள் கனடா, 

�னா, இந9்யா, அெமரிகக்ா மற்Jம் இங்PலாநI் ஆPய ஐநI் 

நாHகளில் ஊடகங்களின் காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் 

ெசய்9யாகக்தை்த ஆய்T ெசய்தேபாI, இந9்ய ஊடகங்களில் 

காலநிைல மாற்றம் 8RதI் :கTம் 8ைறவாகேவ 

8Rப்\டப்பட&்6ப்பைதக ்கண்டRநத்னர.் 

இந9்ய ஊடகங்கbக8் இநத் \ரசை்ன4ல் ஆரவ்:ன்ைம 

இ6நத்ேபா9hம், காலநிைல மாற்றம் என்பI நம் வாழ்நாள் 

Waவைதcம் பா9க8்ம் \ரசை்ன என்J இநத் ைகேயட&்ன் 

Wநை்தய \ரிTகளிX6நI் ெதளிவாகத ்ெதரிPறI. இநத் 

நிகழ்Tகைளச ்ெசய்9யாக8்ம் நி6பரக்ள் என்ற வைக4ல், 

ேவJபடட் நிகழ்Tகைள எவ்வாJ இைணப்பI மற்Jம் 

காலநிைல மாற்ற கடட்ைமப்\ற்8ள் அவற்ைற ைவப்பI 

எப்ப& என்பைத நாம் அRநI்ெகாள்ள ேவண்Hம். காலநிைல 

மாற்றம் 8Rதத் <கக்லான க6தI்கைள எளி9ல் 

MரிநI்ெகாள்ளகd்&ய வைக4ல் ெவளிப்பHதI்வேத இன்J 

பத9்ரிைகயாளரக்bக8் இ6க8்ம் WகP்ய சவால். 

உதாரணத9்ற்8, எநத்ெவா6 8Rப்\டட் iFர வானிைல 

நிகழ்Tக8்ம் காலநிைல மாற்றம் ேநர&யான காரணமாக 

இ6கக் வாய்ப்\ல்ைல, ஆனால் இIேபான்ற நிகழ்Tகள் 

அ9கரிகக்க ்காரணமாக காலநிைல மாற்றம் அைமநI்ள்ளI 

என்ற க6தை்த எவ்வாJ Fவரிப்பI? 
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இநத் \ரிFல், <ல Fைரவான 8Rப்Mகைளcம் 

Eட&்கைளcம் உங்கbக8் வழங்8Pேறாம். இI காலநிைல 

மாற்றம் மற்Jம் \ற ெதாடரM்ைடய ஆரவ்Wள்ள ப89கைளப் 

பற்R <ந9்கக்Tம் <றப்பாக ெசய்9யாகக்Tம் உதTம். 

ெசய்9யைற4ன் உதFcடன், பல்ேவJ ஊடகங்களில் 

நி6பரக்ள் ஒ6 WகP்ய இைனப்பாக இ6நI் ெசயல்பட 

W&cம். இI மகக்bைடய அன்றாட வாழ்கை்கைய 

பா9க8்ம் என்பதால் காலநிைல மாற்றதை்த உணர 

உதTPன்றI. 

Eரி@ 6 (ெதாடரச்G்): காலநிைல மாற்றம் )6தB் Gறப்பாக 

ெசய்2யாக்)வதற்கான ;ைரவான உத;க் )6ப்Aகள் 

ெசய்2கைளக் கண்ட6வதற்கான )6ப்Aகள்: 

• பணதை்தப் Eன்ெதாடரேவண்Iம். 

எநத்ெவா6 நல்ல Mலனாய்T பத9்ரிைகயாள6ம் 

உங்கbக8்ச ்ெசால்வIேபால், ‘பணம் இ6க8்ம் 

இடத9்ல் கைத இ6க8்ம்ʼ. காலநிைல மாற்றம் இதற்8 

F9Fலகக்ல்ல. ஒவ்ேவார ்ஆண்Hம், காலநிைல மாற்றம் 

ெதாடரப்ாக அல்லI அைத ைகயாbம் பல்ேவJ 

9டட்ங்கள் மற்Jம் ேமம்பாடH்த ்9டட்ங்கbக8் 

ஆ4ரகக்ணகக்ான ேகா& ெசலFடப்பHPன்றI. 

பத9்ரிைகயாளரக்ளாக, பணம் எங்P6நI் வ6PறI 

என்பைத உங்களால் கண்H\&கக் W&நத்ால், அI 

நிசச்யம் <றநத் கைதகbக8் வOவ8க8்ம். 

உதாரணத9்ற்8, உங்கள் ப894ன் பல்ேவJ 

தகவைமப்M மற்Jம் எ9ரெ்சயலாற்Jதல் 

9டட்ங்கbகக்ான பணம் எங்P6நI் வ6PறI? யார ்

அநத் பணதை்த கடH்ப்பHதI்Pறாரக்ள்? இநத் பணம் 

எப்ப& வழங்கப்படட்I? அI கடனாக வழங்கப்படட்தா 
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அல்லI ெகாைடயளிகக்ப்படட்தா? ெசலவOப்பI யார?் 

அைதப் பயன்பHத9் என்ன ெசய்யேவண்Hேமா அI 

ெசய்யப்பHPறதா என்பைத யார ்கண்காணிப்பI? 

தன்னாரவ் நிJவனங்கbக8்ம் அர<யல்வா9கbக8்ம் 

யார ்நி9cதF ெசய்வI? காலநிைல மாற்றதை்த 

நிவரத்9் ெசய்வதற்கான ெசயல்பாHகளில் இ6நI் எநத் 

நிJவனங்கள் லாபமைடPன்றன? யார ்

நஷ்டமைடவாரக்ள்? 

இநத் ேகள்Fகள் ஒவ்ெவான்Jம் ெபா6தத்மானைவ 

மடH்:ன்R, காலநிைல மாற்ற Fவாததை்த <றப்பாகப் 

MரிநI்ெகாள்வதற்8ரிய :கTம் ெபா6தத்மான 

கைதகbக8்ம் வOவ8க8்ம். 

• உலகளா;ய ;ஷயங்கைள உள்Lரம்யமாக்)தல் 

உலெகங்Phம் உள்ள Fஞ்ஞானிகள் ஒவ்ெவா6 நாbம் 

M9ய ஆராய்ச<்கைள ெவளி4HPறாரக்ள், ெகாள்ைக 

வ8ப்பாளரக்ள் M9ய அRகை்ககைள 

ெவளி4HPறாரக்ள், Eற்JசK்ழல் ஆரவ்லரக்ள் M9ய 

ேகாரிகை்ககைள ெவளி4HPறாரக்ள். அேதாH நாம் 

அைனவ6ம் அRநத்ப&, iFர வானிைல நிகழ்Tகள் 

அ&கக்& நிகழ்Pன்றன. இநத் Wன்ேனற்றங்கள் <ல 

நாட&்ன் பல்ேவJ ப89களிேலா அல்லI உலPன் 

ெவவ்ேவJ ப89களிேலா நிகழ்நத்ாhம், 

ஊடகFயலாளரக்ள் இநத் Wன்ேனற்றங்கைள 

அவரக்ளின் ெமாO4hள்ள ஊடக 

பாரை்வயாளரக்bக8்ம் வாசகரக்bக8்ம் 

ெதாடரM்பHத9், அரத்த்Wள்ளதாக ஆக8்வதற்கான 

வOகைளக ்காணலாம். உதாரணத9்ற்8, பல்ேவJ Kரிய 

:ன்சக9் 9டட்ங்கbகக்ாக ெதன்னிந9்யாFல் ெப6ம் 
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நிலங்கள் ைகயகப்பHதத்ப்பHPன்றன. இநத் 

9டட்ங்கள் MIப்\கக்தத்கக் எரிசக9்க8் 

மாJவதற்கான இந9்யாFன் உJ9ப்பாட&்ற்8 

பங்களிப்பதா8ம். இதனால், நாH WaவIம் உ:aம் 

பEைம இல்ல வாcகக்ளின் அளைவக ்8ைறகக்W&cம். 

இநத் W&Tகள் ேத<ய மற்Jம் சரவ்ேதச 

ெகாள்ைககளால் iரம்ானிகக்ப்பHPன்றன என்றாhம், 

Kரிய :ன்சக9் 9டட்ங்கள் வரF6க8்ம் இநத் 

ப89களில் வ<க8்ம் மகக்ள் gIம் இI உJ9யான 

Fைளைவக ்ெகாண்Hள்ளI. எனேவ, ஒ6 

பத9்ரிைகயாளராக, உள்rரில் நிகaம் இநத் ெபரிய 

மாற்றத9்ல் உலகளாFய \ன்னணிையக ்ெகாண்H 

வ6வI 8RதI் நீங்கள் <ந9்கக்லாம். 

• அைனதை்தNம் காலநிைல மாற்ற கண்ேணாடட்த2்ல் 

பாரக்்க@ம் 

நீங்கள் சந9்க8்ம் எநத்ெவா6 M9ய வளரச்<், ெகாள்ைக 

மாற்றம், வளரந்I் வ6ம் வணிக மா9ரி, M9ய 

கண்H\&ப்M, உண்ைம4ல் எIவாக இ6நத்ாhம், 

\ன்வ6ம் ேகள்Fகைளக ்ேகடப்ைத உJ9 ெசய்க. “இநத் 

M9ய வளரச்<் எப்ப& காலநிைல மாற்றதை்த 

பா9க8்ம்?” மற்Jம் “காலநிைல மாற்றம் இநத் M9ய 

வளரச்<்4ன் வாய்ப்Mகைள எவ்வாJ பா9க8்ம்?” இநத் 

ேகள்Fகைளக ்ேகடப்I, நீங்கள் ஆழமாக ஆராயகd்&ய 

<றநத் கைதகக்ான <நத்ைனகைள FைளFக8்ம் 

என்பI உJ9. 

• காலநிைல ெசய்2யாக்கம் )6தB் ெதாடரந்்B 

ெதரிந்Bெகாண்ேட இCங்கள்  
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காலநிைல மாற்றத9்ன் சgபத9்ய Wன்ேனற்றங்கைளத ்

ெதரிநI்ெகாள்ள d8ள் அெலரட்ஸ்், பல்ேவJ சeக 

ஊடக க6Fகள், ெசய்9 மடல்கள் ேபான்ற க6Fகைள 

நீங்கள் பயன்பHதI்வைத உJ9 ெசய்Iெகாள்ளTம். 

காலநிைல ெசய்9த ்ெதாடரM் ேபான்ற தளங்கbம் 

அதற்காக உள்ளன. அைவ பத9்ரிைகயாளரக்ள் தங்கள் 

ெசாநத் பயன்பாட&்ற்8 ஏற்றவாJ 

பயன்பHத9்கெ்காள்ளக ்d&ய கைதகைள 

வழங்8Pன்றன. (http://www.climatenewsnetwork. net/). 

இன்mம் பல பயmள்ள இைணயதளங்களின் 

Fவரங்கள், இநத் ைகேயட&்ன் இJ94ல், ‘ேமhம் 

ப&கக்ʼ என்ற ப894ல் ெகாHகக்ப்படH்ள்ளன. 

• ெதாடரA், ெதாடரA், ெதாடரA்: ஒ6 

பத9்ரிைகயாள6க8் அ9கமான ெதாடரM்கள் 

இ6கக்ேவண்&யI WகP்யம். காலநிைல மாற்றம் 

அைனவைரcம் பா9க8்ம் என்பதால், 

ஊடகFயலாளரக்ள் பல்ேவJ Iைறகளில் இ6நI் 

ெபரிய ெதாடரM் பட&்யைல உ6வாகக் W&cம். இ9ல், 

ெகாள்ைக வ8ப்பாளரக்ள், அரEகbக8் இைட4லான 

நிJவனங்கள், ஐகP்ய நாHகள் Wகவர ்நிைலயங்கள், 

8&ைமச ்சeக அைமப்Mகள் மற்Jம் ஆராய்ச<் 

ைமயங்கbம் அ9ல் அடங்8ம். பல்ேவJ மாவடட்ங்கள் 

மற்Jம் நகரங்களில் ெசய்9 ேசகரிக8்ம் ஒ6 

பத9்ரிைகயாளர,் Fவசா4கள், gனவரக்ள் மற்Jம் 

ெபாI மகக்bடன் ெதாடரM் ெகாள்ளலாம். தைர4hள்ள 

Kழ்நிைலைய நன்8 அRநத் eலங்களிX6நI் <ல 

<றநத் கைதகள் ெவளிப்பHPன்றன. 
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• ஒேரெயாC ஊடகதே்தாI உங்கைளச ்SCக்=க் 

ெகாள்ளாTரக்ள்: நீங்கள் ஆங்Pலத9்ல் அல்லI ஒ6 

\ராந9்ய ெமாO4ல் ஒ6 Eதந9்ரமான 

பத9்ரிைகயாளராக இ6நத்ால், ஓர ்ஊடகத9்ற்8 

எaIவதற்8 மடH்:ன்R, ெவவ்ேவJ ஊடகங்கbக8்ச ்

ெசய்9யளிகக்Tம் இIெவா6 <றநத் ேநரம். இைவ, 

அவரக்bகக்ாக நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளகd்&ய ெசய்9 

ேசகரிதத்ல் மற்Jம் ெசய்9யாகக்ம் ஆPயவற்Rன் 

அ&ப்பைட4ல் பல்ேவJ ேநாகக்ங்கைளக ்ெகாண்ட 

ஊடகமாக இ6கக்லாம். அேதாH, உலகளFல் பல 

<நத்ைன:கக் தைலவரக்ளால் \ன்பற்றப்பHம் 

வளரந்I் வ6Pன்ற ஊடகமாக அைலபரப்Mகள் 

(பாடக்ாஸ்டக்ள்) இ6கP்ன்றன. ஆகேவ, 

ெசய்9யாக8்ம்ேபாI, அவற்ைற ஆ&ேயாவாக ப9T 

ெசய்வைதத ்தவறFடாiரக்ள். அைத காலநிைல மாற்றம் 

மற்Jம் Eற்JசK்ழல் 8Rதத் ேபரOTகள், 

மJகடட்ைமகக்ப்படட் அைலபரப்M(பாடக்ாஸ்ட)் அல்லI 

NPR அைலபரப்M(பாடக்ாஸ்ட)் ேபான்றைவயாக \ன்னர ்

ெவளி4டலாம். உள்rர ்மகக்bக8் :கTம் 

பயனளிகP்ன்ற மற்Jெமா6 ஊடகம் சeக வாெனாX. 

உதாரணத9்ற்8, ஆழமான ெதற்8 த:ழ்நாட&்ல் உள்ள 

சeக வாெனாXயான கடல் ஓைச எஃப்.எம், காலநிைல 

மாற்றதை்தப் பற்R ெசய்9யளிக8்ம் ஒ6 <றநத் 

ேவைலையச ்ெசய்I வ6Pன்றI. இI அவரக்ளின் 

ேநயரக்ள் அைனவைரcம் உள்ளடகP்ய gனவரக்bக8்ப் 

ெபா6நI்ம் வைக4ல் உள்ளI. ஒ&சாFன் 

ேகானாரக்P்ல் உள்ள வாெனாX நமஸ்கார,் 

உதத்ரகாண&ல் உள்ள ஏa சeக வாெனாX 

நிைலயங்கைள உள்ளடகP்ய Eற்JசK்ழல் 
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பாIகாப்\ற்கான சeக வாெனாX dடட்ைமப்M, 

மIைர4ல் உள்ள களஞ்<யம் சeக வாெனாX ேபான்ற 

சeக வாெனாX நிைலயங்கள், காலநிைல மாற்றம் 

8Rதத் FOப்Mணரை்வ ஏற்பHதI்வ9ல் :கTம் 

9றம்படச ்ெசயல்பHPன்றன மற்Jம் ேபரிடர ்காலத9்ல் 

அவசர கால தகவல் ெதரிFக8்ம் ஆதாரமாகTம் அைவ 

ெசயல்பHPன்றன. 

• மனிதேநயம், மனிதேநயம், மனிதேநயம்: 

எல்லாவற்Jக8்ம் ேமலாக, மகக்ள் தங்கள் உடல்நலம், 

ெசல்வம் மற்Jம் 8ழநை்தகளின் எ9ரக்ாலம் 8RதI் 

அகக்ைற காடH்Pறாரக்ள். இநத் eன்J 

Fஷயங்கbக8்ம் காலநிைல மாற்றம் ெபா6தத்மானI. 

எனேவ உங்கள் கைதைய உங்கள் ஆ<ரியர ்மற்Jம் 

பாரை்வயாளரக்ளிடம் எப்ப&ச ்ெசால்வI என்J நீங்கள் 

<ந9்கக் Wயhங்கள். ேமhம் கைதகக்6 

உண்ைமயானதாக இ6கக்டH்ம். ஒ6 நடவ&கை்க 

அல்லI ெசயலற்ற தன்ைமக8் Fைல ைவப்பI உதTம், 

8Rப்பாக அைத மகக்ள் MரிநI்ெகாள்bம் வைக4ல், 

அதாவI உணFன் Fைல அல்லI எரிவாcFன் Fைல 

ேபால ைவப்பI, மகக்ள் Fளகக்மாகப் 

MரிநI்ெகாள்ளவதற்8 உதTம். 

• வாசகரக்ைளத ்ெதரிந்Bெகாள்Uங்கள்: எநத்ெவா6 

கைதையcம் எaIம்ேபாI இJ94ல் WகP்யமானவர ்

வாசகர ்மடH்ேம. நீங்கள் ேமற்ெகாள்bம் அைனதI் 

ேவைலகளிhம் அைத மன9ல் ெகாள்ளேவண்Hம். 

காலநிைல மாற்றம் ெதாடரப்ான <கக்ைல நீங்கள் 

ைகயாbP�ரக்ள் என்றால், உங்கள் கைத4ன் அHதத் 

ப89க8்ச ்ெசல்வதற்8 Wன் 8ைறநத்படச்ம் ஒ6 வரி 
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Fளகக்தை்தக ்ெகாHப்பI நல்லI. எப்ேபாIம் உங்கள் 

ஆ<ரிய6க8் அmப்Mவதற்8 Wன்M கைதைய 

சதத்மாகப் ப&cங்கள். உங்கbக8் ேநரம் இ6நத்ால், 

காைல4ல் gண்Hம் ப&cங்கள். அதன்eலம், உங்கள் 

வாசகரக்ளின், பாரை்வயாளரக்ளின் காலணிகளில் 

நீங்கேள இ6நI் பா6ங்கள். உங்கள் எaத9்ன் Wதல் 

வைரைவத ்தாகக்ல் ெசய்cம்ேபாI, நீங்கள் 

கவனிகக்ாமல் இ6க8்ம் ெவளிப்பைடயான 

இைடெவளிகைளக ்கண்டRநI்ெகாள்ள W&cம். 

• பாரை்வயாளரக்ேளாI ெதாடரை்ப 

ஏற்பIத2்க்ெகாள்Uங்கள்: மகக்ளின் ம9ப்Mகள் 

மற்Jம் அர<யல் பாரை்வகள் காலநிைல மாற்றம் 

8Rதத் அவரக்bைடய அ�8Wைறகளில் ெப6ம் 

தாகக்தை்த ஏற்பHதI்Pன்றன. பரவலாக பPரப்படட் 

ெபாI ம9ப்Mகள் அல்லI உங்கள் கைதகளில் உள்ள, 

‘உள்rர ்ஆரவ்த9்ன்ʼ Mள்ளிகbடன் இைணப்பI 

உங்கள் பாரை்வயாளரக்ளிட:6நI் நல்ல வரேவற்ைபப் 

ெபJவதற்கான வாய்ப்ைப அ9கப்பHதI்Pன்றI. 

• வாசகரக்ைளக் கைதையக் ‘காணʼ ைவNங்கள்: பல 

காலநிைல மற்Jம் Eற்JசK்ழல் கைதகள் 

<கக்லானைவ. ஆனால் அைவ ெப6ம்பாhம் <கக்ைலக ்

8RகP்ன்ற ெபா6தத்மான காட<்கள் eலம் 

Fளகக்ப்படலாம். ேமhம் இைதெயா6 ஈரப்்M:கக் 

மனிதரக்ைள ைமயப்பHத9்ய கைதயாக மாற்றலாம். 

“ஒ6 கைதைய எப்ப& மனகக்ண்ணில் காட<்ப்பHதத் 

ைவப்பI?” என்ற ேகள்Fைய பத9்ரிைகயாளரக்ள் 

அ&கக்& ேகடH்கெ்காள்ள ேவண்Hம். ஒ6ேவைள 

அIெவா6 ஒளிப்படக ்கடH்ைர, ஒ6 உ6வப்படத ்ெதாடர,் 
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ஒ6 8JPய Fளகக்மளிக8்ம் இைணய காெணாளி, 

இன்mம் ஆழமான ஆவணப்படம் அல்லI ெதளிவான 

மற்Jம் எளி9ல் MரிநI்ெகாள்ளகd்&ய Fளகக்ப்படமாக 

இ6கக்லாம். ஒ6 நல்ல ஒளிப்படத ்ெதாடர ்அல்லI 

காெணாளி இநத் <கக்ைல வாசகரக்bக8்த ்ெதளிவாக 

Fளகக்W&cம். காலநிைல அக9கள் 8RதI் நிx யாரக் ்

ைடம்ஸ் இதOல் ெவளியான இநத் அRகை்க இதற்8 ஒ6 

<றநத் உதாரணம். 

• பல்ேவY வைகப்படட் )ரல்கைளப் ெபYவைத உY2 

ெசய்Nங்கள்: 9 அடல்ான்&க ்பத9்ரிைக4ன் 

Mகழ்ெபற்ற பத9்ரிைகயாளரான எட ்ேயாங், <ல 

ஆண்Hகbக8் Wன்M தனI அRகை்க4ல் பாXன 

ஏற்றதத்ாழ்ைவ எவ்வாJ சரி ெசய்ய Wயன்றார ்என்பI 

பற்R எa946நத்ார.் மற்ற எல்லா Iைறகைளcம் 

ேபாலேவ, பாXன சாரM்கள் ஊடகங்களிhம் இடம் 

ெபற்Jள்ளன. பாXன அ&ப்பைட4ல் மடH்:ன்R, சா9 

மற்Jம் வரக்க் சாரM் ஆPயவற்Rhம் உங்கள் சாரM் 

8RதI் எசச்ரிகை்கயாக இ6ங்கள். காலநிைல மாற்றம் 

8RதI் நீங்கள் ெசய்9யாக8்ம் ஒவ்ெவா6 கைத4hம் 

பா9கக்ப்படட் அைனதI் பங்8தாரரக்ளிட:6நI்ம், 

8Rப்பாக, :கTம் பா9கக்ப்படகd்&யவரக்ளின் 

8ரல்கள் அடங்8ம் என்பைத உJ9ப்பHத9்க ்

ெகாள்bங்கள். உதாரணத9்ற்8, Indiaspend ெவளி4டட் 

இநத் அRகை்க அைனதI் பங்8தாரரக்ைளcம் 

Waைமயாக \ர9நி9தI்வப்பHத9்cள்ளI. 

• ஆய்@க்கடI்ைரகைள வாGNங்கள் ஆய்Fதழ்கள் 

WதXல் Mரியாதைவயாக, அசE்Jதத்லாகத ்

ேதான்றலாம். ஆனால், எல்லாவற்ைறcம் ேபாலேவ 
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இITம் வா<தI்ப் பழகப் பழக எளிைமயாPFHம். 

காலநிைல மாற்றதை்தப் பற்R ெசய்9யாகக் 

ஆய்வWள்ள ஒ6 பத9்ரிைகயாளர ்என்ற Wைற4ல், 

ஆதாரங்கைளத ்ேதHவ9ல் அRFயல் ஆய்Fதழ்கள் 

உங்கbகக்ான Wதல் ேதரவ்ாக இ6கக்ேவண்Hம். 

எநத்ெவா6 8Rப்\டட் கடH்ைரcம் உங்கbக8் 

ஆரவ்மாக இ6க8்மா என்பைதக ்கண்H\&ப்பதற்கான 

ஒ6 Eலபமான வO, நிசச்யம் E6கக்மாகப் ப&ப்பI 

மற்Jம் கடH்ைர4ன் அRWகம் மற்Jம் 

கலநI்ைரயாடல் \ரிTகைளப் பாரப்்பIம் ஆ8ம். 

உங்கள் ப89க8் :கTம் ெபா6தத்மான 

Wன்ேனற்றங்கள் வழகக்மாக ெதரியவ6ம். நீங்கள் 

அ9கமான Fஞ்ஞான பத9்ரிைககைளப் ப&க8்ம்ேபாI, 

ெதாடரந்I் ப&கக்ப் ப&கக் அவற்ைற எளிதாகப் ப&கக் 

W&PறI என்பைதcம் கவனிப்�ரக்ள். 

• பத2்ரிைக ெசய்2களி[Cந்B அற்Aதமான 

ெசய்2கைளக் கண்ட6Nங்கள்: ெப6ம்பாலான 

ஊடகFயலாளரக்ள் அரசாங்க Iைறகள், கல்; 

நிYவனங்கள், Gந்தைன )\க்கள், ஆராய்சG் 

நிYவனங்கள் மற்Yம் ெபாBமக்கள் ெதாடரA் 

நிYவனங்களிட]Cந்B ெசய்9 ெவளிuHகைளப் 

ெபJம்ேபாI, அ9ல் <லவற்Rல் <றநத் கைதகள் 

இ6கக்லாம். ெசய்9க ்8Rப்ைப நகெலHதI் 

ஒடH்வதற்8 ப9லாக, ஒ6 ேமாசமான ெசய்9ையத ்

தயாரிப்பதற்8 ப9லாக, உங்கள் கைதையத ்தாகக்ல் 

ெசய்வதற்8 Wன்னர,் எaIPன்ற தைலப்ைபப் பற்R 

இன்mம் ெகாஞ்சம் ஆராய்ச<் ெசய்cங்கள். 

உதாரணத9்ற்8, காலநிைல நி9 8Rதத் ெசய்9 

ெவளிuH ெதாடகக்த9்ல், ஆரவ்மற்றதாகத ்ெதரியலாம். 
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ஆனால், அநத் நி9 ஒ6 Wரண்பாH :கக் 9டட்த9்ற்8ச ்

ெசல்PறI அல்லI அநத் நி9 ஒ6 ப894ல் :கப்ெபரிய 

பா9ப்ைப உண்டாக8்PறI என்பைத நீங்கள் 

கண்H\&தத்ால், அI ஒ6 WகP்யமான, <றப்பான 

கைதயாக உ6ெவHக8்ம். 

• ஆதாரங்கள் எங்)ம் இCக்=ன்றன: காலநிைல 

மாற்றதை்தப் பற்R அRநI்ெகாள்ள, சக ம9ப்பாய்T 

ெசய்யப்படட் பத9்ரிைககள் அல்லI அரE மற்Jம் 

ெபாIமகக்ள் ெதாடரM் ஆPயவற்Rன் ெசய்9 

ெவளிuHகைளப் ப&ப்பIதான் ஒேர வO என்றல்ல. 

களத9்ல் ெசன்J, Fவசா4கள், <J வணிகரக்ள், 

மாணவரக்ள், ெதாOலாளரக்ள் மற்Jம் 

ஆராய்ச<்யாளரக்bடன் ேபEங்கள். அ9கரிக8்ம் 

ெவப்பம் அல்லI எநத்ெவா6 8Rப்\டட் iFர வானிைல 

நிகழ்Tம் நீண்ட மற்Jம் 8JPய காலத9்ல் அவரக்ைள 

எவ்வாJ பா9தத்I என்பைதக ்கண்டRcங்கள். 

இைவதான் காலநிைல மாற்றத9்ன் உண்ைமயான 

தாகக்ங்கள், அேதாH பத9்ரிைகயாளரக்ளாக, 

அ9கமாகப் Mறகக்ணிகக்ப்பHம் மகக்bகக்ாக நீங்கள் 

8ரல் ெகாHகக்W&cம். 

• காலநிைல மாற்ற Tர@்கள் மற்Yம் அவற்6ன் 

ெசயல்2றைன உற்Y ேநாக்க@ம்: காலநிைல 

மாற்றதை்தச ்சமாளிகக் எHகக்ப்படட் பல்ேவJ 

எ9ரெ்சயலாற்Jதல் மற்Jம் தகவைமப்M 

நடவ&கை்ககள் 8RதI் ெசய்9யாக8்வI :கTம் 

WகP்யமானI என்றாhம், அவரக்ள் அைனவ6ம் 

தங்கbக8்த ்ேதைவயான பாIகாப்M அளைவப் 

ெபJவ9ல்ைல. உதாரணத9்ற்8, ெபரிய அளFலான 
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MIப்\கக்தத்கக் எரிசக9் 9டட்ங்கள் ஊடகங்களில் 

அ9க WகP்யதI்வம் ெபJPன்றன. அவற்Rல், 

ெப6ம்பாலானைவ 9டட்ங்களின் அளT மற்Jம் 

ெபா6ளாதார ஈTதெ்தாைககளில் கவனம் 

ெசhதI்Pன்றன. இI நல்லI என்றாhம், 

பழகக்வழகக்ங்களில் மாற்றதை்தச ்ெசயல்பHதI்Pன்ற 

ெபாIமகக்bகக்ான FOப்MணரT் 

9டட்ங்கள்(8ைறவான �கரT், 8ப்ைபகைளக ்

8ைறதத்ல் ேபான்றவற்Jகக்ான \ரசச்ாரங்கள்) ேபான்ற 

\ற பயmள்ள காலநிைல மாற்ற iரT்கள் ஊடகங்களில் 

ெசய்9யாகக்ப்பHவIம் WகP்யம். இநத் iரT்கள் 

காலநிைல நடவ&கை்ககளில் இன்Rயைமயாதைவ. 

• உங்கUக்)த ்ெதரிந்தவற்6[Cந்B ெதாடங்)ங்கள்: 

நிசச்யமற்ற தன்ைம என்பI காலநிைல அRFயXன் ஓர ்

அம்சமா8ம். இI Mறகக்ணிகக்ப்படேவா ஒIகP் 

ைவகக்ப்படேவா dடாI. உங்கள் வாசகரக்ள் 

\ரசை்ன4ன் iFரதை்தப் MரிநI்ெகாள்வ9ல் 

இIெவா6 ெபரிய தைடயாக மாJம். உங்கள் கைத4ல் 

ெதரியாதவற்ைறத ்ேதHவதற்8 Wன்னால், ெதரிநத்ைவ 

gI கவனம் ெசhதI்ங்கள். ஒ6 தைலப்ைபச ்

Eற்R46க8்ம் வhவான அRFயல் உடன்ப&கை்க4ன் 

ப89கைள வXcJதI்ங்கள். 

• ெவற்6க்கைதகைள 7ன்னிைலப்பIதB்ங்கள்: 

காலநிைல மாற்றம் ெப6ம்பாhம் மனிதரக்ளின் 

கற்பைன மற்Jம் Mத9் dரை்மையச ்<றப்பாக 

ெவளிப்பHதத் ைவதI்ள்ளI. இந9்யாFhம் 

உலெகங்Phம் தனிநபரக்ள் MIைம, ஒதI்ைழப்M, 

அணி9ரடட்ல் eலம், காலநிைல மாற்றத9்ற்கான 
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iரT்கைளக ்கண்டRய W&cம் என்பேதாH மடH்:ன்R, 

வாழ்வாதாரத9்ற்கான M9ய வOகைளcம் வழங்க 

W&cம் என்பைத நி�\கP்ன்றனர.் உதாரணமாக, 

லடாகP்ன் பனிப்பாைறகள் அ9க உயரWள்ள 

பாைலவன ப894ல் நீர ்பாIகாப்\ற்8 உதTPன்றன. 

இநத் நிகழ்Tகைள Wன்னிைலப்பHதI்வI, 

வாசகரக்ைள ெவJமேன கடநI் ெசல்ல FHவ9ல்ைல. 

அைதச ்ெசய்ய சாத9்யமான வOகைளக ்கண்டRcம் 

வாய்ப்ைபcம் வழங்8Pன்றI. 

• ேபரிடரக்ைள மடI்ம் பாரக்்காTரக்ள்: காலநிைல 

மாற்றம் 8RதI் ெசய்9யாக8்வI என்பI ேபரிடரக்ள் 

மற்Jம் அவற்Rன் \ன்FைளTகள் 8RதI் 

ெசய்9யாக8்வI மடH்மல்ல. அைவ ெபரியளFலான 

பாரை்வையக ்ெகாண்&6கக் ேவண்&யIம் நீண்டகால 

மாற்றங்கைளக ்காண்பIம் WகP்யம். ெமIவாக, 

ஆனால நீண்டகாலத9்ற்8 நைடெபJம் மாற்றங்கைளப் 

பற்Rய கைதகைளக ்கண்டRcங்கள். உதாரணத9்ற்8, 

பனிப்பாைற உ68தல் அல்லI iFர ெவப்பம் பற்Rய 

கைதகைள சgபத9்ய ேபரிடரக்ள் பற்Rய கைதகேளாH 

உங்கள் வாசகரக்ள் ெதாடரM்பHத9்க ்ெகாள்ள 

ைவகக்லாம். இநத் நீண்டகால மாற்றங்கைளப் பற்R 

நிைறய தகவல்கள் PைடகP்ன்றன. அவற்ைற, உங்கள் 

கைதகைள ஈரப்்M:கக்தாக மாற்ற பயன்பHதத்லாம். 

ேமல9க வா<ப்பதற்கான (ேமhம் ப&கக்) \ரிFல், 

இIேபான்ற தகவல்கைள தவறாமல் ெவளி4Hம் <ல 

நிJவனங்கbக8் நாங்கள் உங்கைள 

வOநடதI்Pேறாம். 
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ப)2 6 (ெதாடரச்G்): காலநிைல மாற்றம் )6தத் 

)6ப்Eடட் அம்சங்கைள ெசய்2யாக்)வதற்கான உத;க் 

)6ப்Aகள்: 

காலநிைல மாற்றம் என்பI மனித வாழ்கை்க மற்Jம் 

சeகத9்ன் பல்ேவJ அம்சங்களில் ஒ6 Fைளைவக ்

ெகாண்&6ப்பைத நாம் அRேவாம். காலநிைல மாற்றம் 

உJ9யான தாகக்தை்த ஏற்பHதத்கd்&ய <ல WகP்ய 

ப89கள் \ன்வ6மாJ. இநத் \ரிFல், பல்ேவJ ஆரவ்Wள்ள 

ப89கள் மற்Jம் காலநிைல மாற்றத9்ற்கான ெதாடரை்ப 

எவ்வாJ உள்ளடக8்வI என்பதற்கான பரிநI்ைரகைள 

வழங்8Pேறாம். 

இடப்ெபயர@், இடமாற்றம் மற்Yம் காலநிைல மாற்றம் 

• காலநிைல மாற்றம் இடப்ெபயரT் மற்Jம் மனித 

நடமாடட்தை்த எப்ப&ப் பா9கP்ன்றI? 

• மனித இடப்ெபயரை்வ காலநிைல மாற்றம் எப்ப& 

பா9கP்ன்றI? காலநிைல மாற்றதத்ால் இடம் 

ெபய6ம்ேபாI மகக்ள் சeகங்கள் என்ெனன்ன 

சவால்கைளச ்சந9்கP்ன்றன? 

• உங்கள் ப894ல் Eற்JசK்ழல் காரணதத்ால் இடம் 

ெபயரப்வரக்ள் யார?் அவரக்bைடய கைதகள் என்ன? 

• உங்கள் மாநில அரE, இடம் ெபயரப்வரக்bைடய 

நலmகக்ாக என்ன மா9ரியான நடவ&கை்ககைள 

ேமற்ெகாள்Pன்றன? உதாரணத9்ற்8, இடம்ெபய6ம் 

ெதாOலாளரக்bைடய 8ழநை்தகbகக்ாக, 

ஆேராகP்யம் :கக் கல்Fக ்ெகாள்ைகைய 

வ8தI்ள்ளI. 
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• உங்கள் ப894ல் Eற்JசK்ழல் காரணதத்ால் இடம் 

ெபயரப்வரக்ள் இ6கP்ன்றனரா? அவரக்bைடய 

இடப்ெபயரT் வ&வம் என்ன? அவரக்bைடய இயகக்ம், 

தகவைமப்M ஆPயைவ காலநிைல மாற்றதே்தாH எப்ப& 

ெதாடரM்ெகாண்Hள்ளன? 

• காலநிைல மாற்றத9்ற்கான தகவைமப்\ல் 

இடப்ெபயரT் என்ன மா9ரியாக பங்8 வPகP்ன்றI? 

• உங்கள் ப894X6க8்ம் மகக்ள் நகரங்கbக8் இடம் 

ெபயரP்றாரக்ளா அல்லI நாட&்ன் ேவJ ப89கbக8் 

இடம்ெபயரP்றாரக்ளா? அவரக்ள் எங்8 ெசல்Pறாரக்ள்? 

ஏன் இ6க8்ம் இடதை்த FடH்FடH்ச ்ெசல்Pறாரக்ள்? 

காலநிைல மாற்றத2்ன் மனித உரிைம பரிமாணம் 

• காலநிைல மாற்றதத்ால் எளி9ல் 

பா9கக்ப்படகd்&யவரக்ள் யார?் சWதாயத9்ன் எநத் 

தரப்M காலநிைல மாற்றதத்ால் அ9கம் 

பா9கக்ப்பHPன்றI? 

• காலநிைல மாற்றம் எப்ப& மனித உரிைமகைளப் 

பா9கP்ன்றI? அநத் உரிைமகளில் எநத் பரிமாணம் 

எநத் சeகதை்த, எநத் ப89ைய அ9கமாகப் 

பா9கP்ன்றI? 

• காலநிைல மாற்றத9்ன் eலமாக, மனித பாIகாப்\ற்8 

WகP்ய அபாயமாக உ6ெவHத9்6ப்பI எI? மற்ற 

சeக 8aகக்ைளFட அவரக்ள் காலநிைல மாற்றதத்ால் 

எநத்Fதத9்ல் பா9கக்ப்பHPறாரக்ள்? அவரக்bைடய 

பா9ப்M மற்Jம் ேதைவகள் ஏதாவI ெகாள்ைக அல்லI 

தகவைமப்M 9டட்த9்ன் eலம் கவனிகக்ப்பHPன்றதா? 

காலநிைல மாற்றதத்ால் அவரக்bக8் ஏற்பHPன்ற 
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பா9ப்Mகைள எப்ப&க ்8ைறப்பI? காலநிைல 

மாற்றதை்தச ்சரிகக்டH்வதற்காக உ6வாகக்ப்பHம் 

அரE 9டட்ங்கள் மற்Jம் உத9்களில் பா9கக்ப்பHPன்ற 

சeகங்கள் சம்பநத்ப்பHதத்ப்பHPறாரக்ளா? 

• சeக மற்Jம் அர<யல் ஸ்9ரதத்ன்ைம4ல், காலநிைல 

மாற்றம் மற்Jம் உணT பாIகாப்\ற்8 இைடேய 

ஏேதmம் சம்பநத்ம் இ6கP்ன்றதா? 

• காலநிைல மாற்றம் மற்Jம் நீங்கள் ெசய்9 ேசகரிக8்ம் 

ப894ன் சeக, அர<யல், ெபா6ளாதார நXTக8் 

இைடேய ஏேதmம் ெதாடரM் இ6கP்ன்றதா? 

காலநிைல மாற்றம் மற்Yம் கலாசச்ாரம் 

• காலநிைல மாற்றம் மற்Jம் இயற்ைக வளங்களின் 

மாற்றங்கள் கலாசச்ாரம் மற்Jம் வாழ்வாதாரம் மற்Jம் 

அதmடன் ெதாடரM்ைடய ெசயல்பாHகைள எவ்வாJ 

பா9க8்ம்? 

• Pராமப்Mற வாழ்வாதாரங்கள், கலாசச்ார நைடWைறகள், 

இயற்ைகசார ்eலதனத9்ன் gதான தாகக்ங்கள் 

காலநிைல மாற்றங்களால் எவ்வாJ 

பா9கக்ப்பHPன்றன?	
• காலநிைல மாற்றதை்தச ்சமாளிதத்ல் மற்Jம் 

தகவைமதI்க ்ெகாள்bதல் ஆPயவற்Rல் 

கலாசச்ாரத9்ன் FைளTகள் என்ன? 

• ெவவ்ேவJ கலாசச்ாரங்கள் 8Rப்\டதத்கக் Eற்JசK்ழல் 

மாற்றங்கbக8் எவ்வாJ ெபா6நI்Pன்றன? 

காலநிைல மாற்றத2்ன் பா[ன ர2ீ_லான பரிமாணம்  

• காலநிைல மாற்றம் ஏன் ஒ6 பாXன \ரசை்ன? 
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• காலநிைல மாற்றம் ெபண்கைள எவ்வாJ, ஏன் 

பா9கP்ன்றI? ெபண்கள் gI காலநிைல மாற்றத9்ன் 

மாJபடட் தாகக்ங்கள் என்ன? 

• காலநிைல மாற்ற தகவைமப்\ல், ேபரிடர ்அபாயக ்

8ைறப்M 9டட்ங்கைள உ6வாக8்வ9ல், ெபண்கள் 

எப்ப&ப் பங்8 ெபJPறாரக்ள்? இைளஞரக்ள் எப்ப&, 

காலநிைல மாற்றத9்ன் தகவைமப்Mச ்ெசயல்Wைற4ல் 

பங்8 ெபJPறாரக்ள்? 

• உங்கள் ப894ல் காலநிைல ெசயல்Wைற4ல் 

ெபண்களின் பங்8 என்ன? காலநிைல மாற்ற 

தகவைமப்M மற்Jம் சமாளிதத்Xல், ெபண்களால் 

Wன்ெனHகக்ப்படட் அைமப்Mகbகக்ான 

உதாரணங்கள் இ6கP்ன்றனவா? உதாரணத9்ற்8, 

ேகரளாFல் வJைமைய ஒOப்பதற்காக 

உ6வாகக்ப்படட் 8Hம்ப� 9டட்ம், iFர ப6வநிைல 

நிகழ்Tகளில் இ6நI் அநத் மாநிலம் gண்H வ6வ9ல் 

WகP்யப் பங்8 வPதத்I. 

காலநிைல மாற்றம் மற்Yம் ஆேராக்=யம் 

காலநிைல மாற்றத9்ற்8ம் ஆேராகP்யத9்ற்8ம் 

இைட4லான ெதாடரM் வhவானI. அேதேநரத9்ல், 

காலநிைல மாற்றம் காரணமாக மனித ஆேராகP்யத9்ல் 

ேநர&யாகTம் மைறWகமாகTம் ஏற்பHம் FைளTகள் 

8RதI்ப் பல தவறான அmமானங்கள் உள்ளன. 8Rப்பாக 

இIேபான்ற காலங்களில், ஆபதI் மற்Jம் நிசச்யமற்ற 

தன்ைமைய Fளக8்வ9ல் ஊடகFயலாளரக்ள் 

9றைமயானவரக்ளாக இ6கக்ேவண்Hம். Fஞ்ஞானிகbம் 

ஆராய்ச<்யாளரக்bம் எைதப் பற்R Waைமயாக 

நம்MPறாரக்ள், எைத இன்mம் Waைமயாக நம்பFல்ைல 
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என்பைதcம் அவரக்ள் MரிநI்ெகாள்ள ேவண்Hம். காலநிைல 

மாற்றத9்ற்8ம் அப்பாற்படH், ஆேராகP்யம் என்பI ஊடகத ்

Iைற4ன் �கரே்வா6க8் ஆரவ்Wள்ள ஒ6 ப89யா8ம். 

ஆகேவ, காலநிைல மாற்றம் மற்Jம் ஆேராகP்யத9்ற்8 

இைட4லான ெதாடரM்கைள, ஆேராகP்யம் சாரந்த் இதர 

Wன்mரிைமகளின் பரநத் KழXல் ைவப்பI WகP்யமானI. 

உங்கள் கைதகைள வDவைமக்கக் ேகடக்ேவண்Dய Gல 

ேகள்;கள்: 

1.தற்ேபாIள்ள Eகாதார \ரசை்னகளில் காலநிைல 

மாற்றத9்ன் FைளT என்ன? காலநிைல மாற்றம் 

ெகாண்Hவரகd்&ய M9ய Eகாதார ஆபதI்கள் என்ன? 

2.இநத் ஆபதI்கள் 8RதI் Fஞ்ஞானிகள் எவ்வளT 

உJ9யாக இ6கP்ன்றனர?் ேவJ என்ெனன்ன 

காரணிகbக8் இ9ல் பங்8ண்H? 

3.நீண்டகால காலநிைல மாற்றதI்டன் இைணகக்ப்படட் 

நிகழ்Fன் ஒ6 8Rப்\டட் 8JPய காலகடட்த9்ல் எநத் 

அளTக8் ஆபதI் உள்ளI? ேமhம் அI மற்ற 

அபாயங்கேளாH எப்ப& ஒப்\டப்பHPறI? 

4.அ&ப்பைட தரT எவ்வளT நம்பகமானI 

(உதாரணத9்ற்8, Fலங்Pயல் ேநாய்கள் அ9கரிப்பI, 

மற்Jம் காடOப்M ேபான்ற மாmடFயல் காரணங்கள் 

Fலங்Pயல் ேநாய் பரவைல Iரிதப்பHதI்வI)? 

5.காலநிைல ேபரிடர ்ேநரத9்ன் ேபாI அல்லI M9ய 

ேநாய் பரTம்ேபாI, ம6தI்வமைனகள் மற்Jம் அரE 

Iைறகள் எநத்ளTக8்த ்தயாராக இ6கக்ேவண்Hம்? 

6.காலநிைல மாற்றதத்ால் ஏற்படகd்&ய ஆேராகP்யம் 

சாரந்த் இைண-பயன்கள் என்ன? 
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7.உங்கள் மாநிலத9்ன் தகவைமப்\ற்கான 9டட்ம், 

ஆேராகP்யம் 8RதI் என்ன ெசால்PறI? காலநிைல 

மாற்றத9்ன் கண்ணா& Fல்ைல வOயாகப் பாரத்I் 

ஆேராகP்யம் 8Rதத் ெகாள்ைககைள 

உ6வாக8்Pறாரக்ளா? 

8.காலநிைல மாற்றதத்ால் Eகாதாரத ்Iைற4ல் 

ஏற்படகd்&ய பா9ப்Mகைளச ்சமாளிகக், உங்கள் 

மாநிலம் என்ன ெசய்Iள்ளI? 

9. அiத ெவப்பதத்ால் ஏற்படகd்&ய ஆேராகP்ய 

\ரசை்னகள் என்ன? 

10. காலநிைல மாற்றத9்ன் 8Rப்\டட் �ழ்ச<், ஏேதmம் 

ேநாய்ப்பரவைல iFரப்பHதI்மா? 

11. உங்கள் ப89 அல்லI நாட&்ன் Eகாதாரத ்Iைற 

காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் ஆபதI்கbக8் எப்ப&யான 

தகவைமப்M நடவ&கை்ககைள எHகக்ேவண்Hம்? 

நகரங்கUம் காலநிைல மாற்ற7ம் 

உலPன் ேவகமாக நகரமயமாP வ6ம் ப89களில் 

இந9்யாTம் ஒன்J. அேதாH, 2050-ம் ஆண்Hக8்ள் 

இந9்யாFன் நகரப்்Mற மகக்ள் ெதாைக இரண்H மடங்8 

அ9கரிக8்ம் என்J எ9ரப்ாரக்க்ப்பHPன்றI. கைட< மகக்ள் 

ெதாைக கணகெ்கHப்\ல், 53 நகரங்களில் ஒ6 லடச்த9்ற்8ம் 

dHதலான மகக்ள் இ6நத்னர.் அேதாH, அநத் கணக8்ப்ப& 

நாட&்ல் ெமாதத்ம் 317 நகரங்கள் இ6கP்ன்றன. இந9்ய 

நகரங்கள் சந9்க8்ம் ஒ6 WகP்யமான Fைளவாக iFர 

ெவப்பநிைல இ6கP்ன்றI. காலநிைல மாற்றதத்ால் இந9்ய 

நகரங்கள் சந9்கP்ன்ற ேமhம் <ல \ரசை்னகளாக, ெவள்ளம், 

கடல் மடட் உயரT் மற்Jம் நகரப்்Mற வறட<் ஆPயைவ 
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இ6கP்ன்றன. அபாயங்கள் :த:ஞ்< இ6நத்ாhம், 

தனிதI்வமான வைக4ல் இந9்யாFன் நகரப்்Mறங்கள் 

வளரச்<்யைடநI் ெகாண்Hம் அHதத் <ல பதத்ாண்Hகளில் 

வளரச்<்யைடயப் ேபா8ம் நிைல4hம் இ6கP்ன்றன. இI, 

அரE மற்Jம் நகரச்ாரந்I் 9டட்:Hபவரக்ைள காலநிைல 

மாற்ற தகவைமப்M மற்Jம் எ9ரெ்சயலாற்Jதல் 8Rதத் 

ெப6ந9்டட்ங்கைள உ6வாகக் வOவ8கP்ன்றI. 

ெவப்ப ெசயல்9டட்ம் ேபான்ற Wன்ெனHப்Mகைள iFர 

ெவப்பநிைலக8் எ9ரெ்சயலாற்Jவதற்காக இந9்யாFன் 

பல்ேவJ நகரங்களில் ஏற்ெகனேவ இ6கP்ன்றன. 

பத9்ரிைகயாளரக்ளாக, இநத் வளரச்<்கைள \ன்ெதாடரந்I், 

கண்காணிதI், :கTம் Eவாரஸ்யமான மற்Jம் 

வாசகரக்ேளாH, 8Rப்பாக நகரப்்Mறங்களில் 

வாழ்பவரக்ேளாH, அI ெபரிய நகரமாக இ6நத்ாhம் சரி, 

<Rய நகரமாக இ6நத்ாhம் சரி, ெதாடரM்பHதத்கd்&ய 

கைதகைள உ6வாகக்லாம். 

நகரங்கள் மற்Yம் காலநிைல மாற்றம் )6தத் 

ெசய்2யாக்கத2்ல் ேகடக்ேவண்Dய Gல ேகள்;களின் 

படD்யல்: 

1. நீங்கள் இ6க8்ம் நகரம் அல்லI நீங்கள் ெசய்9 ேசகரிக8்ம் 

நகரம், இந9்யாFன் ஸ்மாரட் ்<ட&் 9டட்த9்ல் இ6கP்ன்றதா? 

அப்ப& இ6நத்ால், அநத் 9டட்த9்ன் என்ெனன்ன அம்சங்கள், 

உங்கள் நகரத9்ல் இ6கP்ன்ற காலநிைல மாற்றதே்தாH 

ெதாடரM்ைடய \ரசை்னகைளச ்சமாளிக8்ம் வைக4ல் 

இ6கP்ன்றன? 

2. உங்கள் நகரதை்தப் பா9கP்ன்ற :க WகP்ய காலநிைல 

மாற்ற \ரசை்ன என்ன? உங்கள் நகரத9்ற்காக 
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9டட்:Hபவரக்ள் மற்Jம் நிரவ்ாPகள் அைதச ்சமாளிகக் 

என்ன மா9ரியான நடவ&கை்ககைள 9டட்:டH்ள்ளனர?் 

3. உங்கள் நகரத9்ற்கான காலநிைல மாற்ற தகவைமப்M 

மற்Jம் எ9ரெ்சயலாற்Jதல் நடவ&கை்ககbக8் எப்ப& 

நி9cதF PைடகP்றI? அநத் நி9, சம்பநத்ப்படட் ேவைலக8் 

9றம்படப் பயன்பHதத்ப்பHPன்றதா? 

4. 8&46ப்பவரக்ள் மாRவ6ம் Kழ்நிைலகbக8்த ்

தகவைமதI்கெ்காள்ள என்ன மா9ரியான மாற்றங்கைளச ்

ெசய்Iெகாள்Pறாரக்ள்? அைத ேவJ எங்காவI gண்Hம் 

ேமற்ெகாள்ள W&cமா? 

5. உங்கள் நகரத9்ன் வளரச்<் வ&வங்கள், காலநிைல 

மாற்றதை்த எ9ரெ்காள்வதற்கான Wயற்<ைய <ைதப்பI 

அல்லI இயற்ைக வளங்கைள அOப்பI ேபான்றவற்Jக8் 

வOவ8கP்ன்றதா? அப்ப&46நத்ால், அைதத ்தHகக், 9ைச 

96ப்ப என்ன ெசய்யேவண்Hம்? 

)6ப்Aகள்! 

ேமhம் ப&கக் மற்Jம் காலநிைல மாற்றம் 8RதI் 

ெசய்9யளிக8்ம் ஊடகFயலாளரக்bக8் உதவகd்&ய 

பயmள்ள இைணயதளங்களின் பட&்யல்	
19-ம் fற்றாண்&ன் \ெரஞ்E எaதத்ாளர,் ஆண்டே்ர 

ெமௗேராய், “எaIதல் என்பI :கTம் க&னமான வரத்த்கம், 

:கப்ெபரிய எaதத்ாளரக்ைள வா<ப்பதன் eலம் அைத 

ெமIவாக கற்Jகெ்காள்ள W&cம்; ெதாடகக்த9்ல் 

அவரக்ைளப் ேபான்J எaத Wயன்J; \ன்னர ்உங்கள் Eய 

எaதI்கைள உ6வாக8்ம் ைதரியம் வநத்\ற8, 

ெதாடகக்த9்ல் எa9யவற்ைற அOதI்Fடலாம்.” 
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அவ6ைடய ஆேலாசைன, காலநிைல மாற்றத9்ற்கான 

ெசய்9யாகக்த9்ற்8ம் நன்றாகேவ ெபா6நI்ம். கடநத் <ல 

ஆண்Hகளில், இநத் \ரசை்ன 8RதI் பல <றப்பான 

பைடப்Mகள் இந9்யாFhம் மற்ற ப89களிhம் உள்ள 

பத9்ரிைகயாளரக்ள் ெகாHதI்ள்ளனர.் �ேழ நீங்கள் 

வா<ப்பதற்காக அதத்ைகய <ல Eவாரஸ்யமான 

கடH்ைரகளின் இைணப்Mகள் ெகாHகக்ப்படH்ள்ளன. 

காலநிைல மாற்ற ெசய்9கள் 8RதI் ெதரிநI்ெகாள்ள 

\ன்ெதாடரேவண்&ய இந9்ய ெசய்9 ஊடகங்கள்: 

• Down to Earth magazine/ Climate Change: 

https://www.downtoearth.org.in/climate-change  

• Mongabay India: https://india.mongabay.com/ 

• Carbon Copy: carboncopy.info/  

• Indiaspend/ Climate Change: 

https://www.indiaspend.com/category/climate-change/ 

• India climate dialogue: https://indiaclimatedialogue.net/ 

• The Wire Science: https://science.thewire.in/ 

• The Hindu/ Science and Environment: https://www.thehindu.com/sci-tech/ 

• India Water Portal: https://www.indiawaterportal.org/ 

• India Biodiversity Portal: https://indiabiodiversity.org/ 

• India Environment Portal: 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1937/thesaurus/clima

te-change/ 

• Nature India: https://www.natureasia.com/en/nindia/ 

• PARI: ruralindiaonline.org/ 
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• LiveMint/ Climate Change tracker: https://www.livemint.com/mint-

lounge/features/climate-change-tracker-key-indian-voices-on-the-climate-

crisis-11597352371162.html  

• NDTV/ Climate Change: https://www.ndtv.com/topic/climate-change 

• Hindustan Times/ Climate Change: 

https://www.hindustantimes.com/topic/climate-change 

• Carbon Copy: https://carboncopy.info/  

• India Climate Dialogue: https://indiaclimatedialogue.net/  

காலநிைல மாற்ற ெசய்9கள் 8RதI்த ்ெதரிநI்ெகாள்ள 

\ன்ெதாடர ேவண்&ய சரவ்ேதச ஊடகங்கள்: 

• Carbon Brief: https://www.carbonbrief.org/  

• Climate Change News: https://www.climatechangenews.com/ 

• Reuters/ Climate Change: https://www.reuters.com/subjects/focus-

climate-change 

• The Guardian/ Climate Change: 

https://www.theguardian.com/environment/climate-change 

• Associated Press/ Environment: https://apnews.com/hub/environment 

• Nature.com: https://www.nature.com/news/ 

• NASA Climate news: https://climate.nasa.gov/news/ 

• Inside Climate News: https://insideclimatenews.org/newsletter 

• National Geographic/ Environment: 

https://www.nationalgeographic.com/environment/ 

• The Energy News Network: https://energynews.us/ 

• Science Daily.com/ Climate Change: 

https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/climate/ 

43



• New York Times/ Climate and environment: 

https://www.nytimes.com/section/climate 

• DeSmog Blog: https://www.desmogblog.com/ 

• SciDev.Net: http://www.scidev.net 

காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் தரTகbக8்: 

• World Bank Climate Indicators: http://data.worldbank.org/topic/climate-

change  

• Climate Funds Update (CFU): http://www.climatefundsupdate.org/  

• Dara Climate Vulnerability Monitor: http://daraint.org/climate-

vulnerability-monitor  

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Data Distribution Centre: 

http://www.ipcc-data.org  

காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் இைணய அைலபரப்Mகbக8் 

\ன்ெதாடர ேவண்&யைவ: 

• Living on Earth: https://www.loe.org/ 

• NPR Podcasts on environment: https://www.npr.org/sections/environment/ 

• Suno India/ Climate Emergency: https://www.sunoindia.in/climate-

emergency/ 

• Deutsche Welle’s Living Planet: https://www.dw.com/en/living-planet-

environment-stories-from-around-the-world/a-19385797 

• Warm regards: https://warmregardspodcast.com/  

• The Climate Minute: https://massclimateaction.podbean.com/  

• Can’t take the heat: https://www.stitcher.com/show/cant-take-the-heat  

• TIL Climate: https://climate.mit.edu/users/tilclimate-podcast 

• Hot take: https://www.hottakepod.com/ 

• Mothers of Invention: https://www.mothersofinvention.online/   
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• A matter of degrees: https://www.degreespod.com/  

• Inherited: https://www.stitcher.com/show/inherited  

• How to save a planet: https://gimletmedia.com/shows/howtosaveaplanet 

• Drilled: https://www.drillednews.com/podcasts  

• Disasters, Deconstructed Podcast: 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/disasters-deconstructed-

podcast/id1464487896 

 

 

காலநிைல மாற்றம் )6தத் ெசய்2யாக்கத2்ன்ேபாB, 

பாரக்்கேவண்Dய பய`ள்ள இைணயதளங்கள்: 

காலநிைல மாற்றம் ெதாடரப்ான கைதகbகக்ாக ேவைல 

ெசய்cம்ேபாI, சரியான தகவல்கைளcம் ஆதாரங்கைளcம் 

ேசகரிகக் �ேழcள்ள <ல இைணயதளங்கள் உங்கbக8் 

உதTம். 

ஐகP்ய நாHகள் மற்Jம் பல்ேவJ சரவ்ேதச அைமப்Mகள் 

• ஐகP்ய நாHகள் / காலநிைல மாற்றம்: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/ 

• ஐகP்ய நாHகளின் உணT மற்Jம் Fவசாயத9்ற்கான 

அைமப்M – FAO 

www.fao.org/climatechange 

• காலநிைல மாற்றம் 8Rதத் கடட்ைமப்\ற்கான ஐகP்ய 

நாHகளின் மாநாH, உள்rரில் சமாளிப்பதற்கான 

உத9்கbகக்ான தரTதத்ளதை்தக ்ெகாண்Hள்ளI. இI 

ஊடகFயலாளரக்ள் வறட<் ேபான்ற அபாயங்கள் 

மற்Jம் தாகக்ம் 8RதI்த ்ேத&த ்ெதரிநI்ெகாள்ள 
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பயன்பHதத்லாம் (http://maindb.unfccc.int/public/adaptation/). 

ஆ<ய நாHகளில் இ6க8்ம் ேத<ய தகவைமப்M 

ெசயல்9டட்ங்கள் 8Rதத் தகவல்கbம் அ9ல் 

இ6கP்ன்றன. 

• எல்&ஸ் ஆவணத9்ல் தகவைமப்M 8RதI், ேபEெபா6ள் 

மற்Jம் ப89வாரியாக ஒaங்கைமகக்ப்படட் Fரிவான 

தகவல்கbம் தகவைமப்M ெதாடரப்ாகப் பணிMரிcம் 

நிJவனங்களின் Fரிவான பட&்யhம் 

பத9்ரிைகயாளரக்bக8் நல்ல ஆதாரங்களாக உள்ளன. 

(http://www. linkingclimateadaptation.org/) 

• UN-REDD என்பI வள6ம் நாHகளில் நடக8்ம் காடOப்M 

மற்Jம் காH �ரOT ஆPயவற்றால் ெவளியா8ம் கரிம 

உ:ழ்Tகைளக ்8ைறப்பதற்கான ஐகP்ய நாHகள் 

அைமப்\ன் dடH்த9்டட்ம். http://www.un-redd.org/ 

• ஐ.நா-Fன் காலநிைல மாற்றம் ெதாடரப்ான 

இைடWகைம நிைலக8்a: http://www.humanitarianinfo. 

org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=76  

• Eற்JசK்ழல் கண்காணிப்\ற்கான ஐ.நா கண்காணிப்M 

ைமயம் (UNEP-WCMC) http://www. unep-wcmc.org/  

• நீண்டகால நிைலயான வளரச்<்கக்ான ஐகP்ய நாHகள் 

ஆைணயம்: http://www.un.org/en/development/  

• உலக Eகாதார நிJவனம், மனித Eற்JசK்ழhகக்ான 

பாIகாப்M: http://www.who.int/peh/index. html  

• உலக வானிைல ஆராய்ச<் அைமப்M: 

http://www.wmo.int/pages/index_en.html  

• உலக தண்ணரீ ்அைமப்M (WWO) http://www.theworldwater.org/ 
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• உலக Eற்JசK்ழல் வச9 (GEF) http://www.thegef.org/  

• உலக தண்ணரீ ்dடட்ாண்ைம (GWP) http://www.gwp.org/  

• \ராந9்ய ஒதI்ைழப்Mகக்ான ெதற்கா<ய சங்கம் (SAARC) 

http://www.saarc-sec.org/  

• ெதற்கா<ய dடH்றT Eற்JசK்ழல் 9டட்ம் (SACEP) 

http://www.sacep.org/  

• தகவைமப்M நி9 https://www.adaptation-fund.org/  

• இயற்ைக பாIகாப்\ற்கான சரவ்ேதச ஒன்Rயம், IUCN: 

https://www.iucn.org/  

 

8&ைமச ்சeக அைமப்Mகள் 

சரவ்ேதச அளFல் 

• ேகரஸ்் காலநிைல மாற்ற தகவல் ைமயம் (CARE’s Climate 

Change Information Centre): http://www.careclimatechange.org/  

• சரவ்ேதச காலநிைல ெசயல் dடட்ைமப்M (Climate Action 

Network – International) http://www.climatenetwork.org/  

• ெதற்கா<ய காலநிைல dடட்ைமT (Climate South Asia 

Network) http://www.climatsouthasia.org/  

• Eற்JசK்ழல் பாIகாப்\ற்கான அ&தத்ளம் (Foundation for 

ecological security): http://fes.org.in/ 

இந9்யளFல் 

• இந9்ய Eற்JசK்ழல் கல்F ைமயம் (Centre for Environmental 

Education India, CEE) http://www.ceeindia.org/  

• இந9்ய அRFயல் மற்Jம் Eற்JசK்ழல் ைமயம் (Centre for 

Science and Environment India, CSE) http://www.cseindia.org/  
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கல்Fயாளரக்ள் மற்Jம் ஆராய்ச<்யாளரக்ள் 

சரவ்ேதச அளFல் 

• இயற்ைகப் 

ேபரிடரக்bக8்: https://www.nonaturaldisasters.com/useful-

information 

• காலநிைல மாற்றத9்ற்கான இைட அரEக ்8aFல் 

பத9்ரிைகயாளரக்bகெ்கன <ல பகக்ங்கள் உள்ளன. 

அவற்Rல் ெசய்9 ெவளிuHகள், dடட்ங்கள் பற்Rய 

தகவல்கள் மற்Jம் உண்ைம தாள்கள் உள்ளன. 

http://www.ipcc.ch/press_information/press_information.htm  

• காலநிைல மாற்றத9்ற்கான இைட அரEக ்

8aFmைடய இரண்டாவI பணிக ்8a (http://www.ipcc-

wg2.org/) பா9ப்M மற்Jம் தகவைமப்M, எளி9ல் 

பா9கக்ப்பHம் தன்ைம ஆPயவற்ைற உள்ளடகP்யI. 

• காலநிைல மாற்ற இைட அரEக ்8aFmைடய 

Fஞ்ஞானிகளின் காலநிைல ெதாடரM்த ்தளம்: 

https://climateoutreach.org/  

• சரவ்ேதச MF அRFயல் தகவல் dடட்ைமT ைமயம் 

http://www.ciesin.columbia.edu   

• சரவ்ேதச கா&யல் ஆராய்ச<் ைமயம் (CIFOR) 

http://www.cifor.org/  

• காலநிைல மற்Jம் வளரச்<் அRTகக்ான dடட்ைமT 

http://cdkn.org/regions/asia/ 

• உலகளாFய காலநிைல கண்காணிப்M அைமப்M 

https://www.wmo.int  
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• நீண்டகால நிைலதத்ன்ைமகக்ான சரவ்ேதச நிJவனம் 

www.iisd.org 

• உலக ேவளாண் காHகள் ைமயம் – ICRAF 

www.worldagroforestry.org  

• :த வறட<்யான ெவப்பமண்டல ப89கbகக்ான 

சரவ்ேதச ப4ர ்ஆராய்ச<் ைமயம்: 

https://www.icrisat.org/tag/climate-change-research/  

 

 

இந9்யளFல் 

• மனித 8&46ப்Mகbகக்ான இந9்ய நிJவனம்/ 

Eற்JசK்ழல் மற்Jம் நிைலதத்ன்ைமகக்ான பள்ளி: 

https://iihs.co.in/schools/school-of-environment-and-sustainability/  

• காலநிைல மாற்ற ஆராய்ச<் ைமயம், இந9்ய 

ெவப்பமண்டல வானிைல ஆய்T நிJவனம் (IITM): 

http://cccr.tropmet.res.in/home/index.jsp அல்லI 

https://www.climate.rocksea.org/  

• இந9்ய வானிைல ஆய்Tத ்Iைற: 

(internal.imd.gov.in/pages/press_release_mausam.php)  

• ைடெவகா காலநிைல மாற்றத9்ற்கான ைமயம், இந9்ய 

அRFயல் நிJவனம்: http://dccc.iisc.ac.in/ 

• அRFயல் மற்Jம் ெதாOல்�டப் Iைற/காலநிைல 

மாற்றம்: https://dst.gov.in/climate-change-programme  

• டாடா சeக அRFயல் ைமயம் / காலநிைல மாற்றம் 

மற்Jம் நிைலதத்ன்ைம கல்Fகக்ான ைமயம்: 

49



https://www.tiss.edu/view/6/mumbai-campus/school-of-habitat-studies-

2/centre-for-climate-change/research-6/ 

• ஆற்றல் வள நிJவனம் (TERI): https://www.teriin.org/climate 

• உலக வளங்கbகக்ான நிJவனம் (WRI)- இந9்யா/ 

காலநிைல மாற்றம்: https://www.wri.org/our-work/topics/climate  

• காலநிைல மா9ரியைமதத்ல் தனிச<்றப்Mகக்ான 

ைமயம், இந9்ய ெதாOல்�டப் நிJவனம் (IIT)- ெடல்X: 

http://dcecm.iitd.ac.in/  

• கடட்ட ெபாR4யல் Iைற, IIT-காந9்நகர:் 

https://civil.iitgn.ac.in/  

• எம்.எஸ்.Eவா:நாதன் ஆராய்ச<் ைமயம்: 

https://www.mssrf.org/content/climate-change 

• இந9்ய ேவளாண் ஆய்T மன்றம்: icar.org.in 

அரசாங்கம் (மாநில அரE/ மத9்ய அரE) 

• மத9்ய Eற்JசK்ழல், காH மற்Jம் காலநிைல மாற்ற 

அைமசச்கம்: http://moef.gov.in/ 

• Eற்JசK்ழல் அmம9 சான்Rதழ் தரTகbகக்ான 

இைணயதளம்: http://parivesh.nic.in/  

• ேத<ய ேபரிடர ்ேமலாண்ைம ஆைணயம்: 

https://ndma.gov.in/  

• த:ழ்நாH மாநில காலநிைல மாற்ற ெசயல்9டட்ம்: 

https://www.environment.tn.gov.in/tnsapcc 

• கரந்ாடக மாநில இயற்ைகப் ேபரிடர ்கண்காணிப்M 

ைமயம்: ksndmc.org  

• Eற்JசK்ழல் மற்Jம் காலநிைல மாற்ற இயக8்னரகம், 

ேகரளா: http://envt.kerala.gov.in/climate-change/ 
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• ெதலங்கானா மாநில காலநிைல மாற்ற ைமயம்: 

http://www.tsccc.eptri.com/ 

• அRFயல், ெதாOல்�டப்ம் மற்Jம் Eற்JசK்ழல் Iைற: 

https://dste.py.gov.in/  

பத9்ரிைகயாளரக்ள் dடட்ைமT 

• உலக Mலனாய்T இதOயல் dடட்ைமT: gijn.org  

• சரவ்ேதச பத9்ரிைகயாளரக்ள் dடட்ைமT: ijnet.org 

• மாசற்ற ஆற்றல் dடட்ைமT: 

https://www.cleanenergywire.org/clew-network   

• MF இதOயல் dடட்ைமT: earthjournalism.net  

• காலநிைல ெசய்9 dடட்ைமT: 

https://climatenewsnetwork.net/training/ 
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