
�ెల�గ� అను�ాదం గంట� సూరయ్���ాయణ మ���త్ �ే �యేబ��న��  

సమసత్  మ�న�ా���  ప్రపంచ �ాసత్ ���తత్ల  ��చ్చ��క:  ��ండవ ప్రకటన  
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మహమ�ద్ ఐ. మహమ�ద్, ��యం ఎఫ్. ల���న్స్ 

మ��య� 184 �ే�ాల నుం� 15,364 �ాసత్ ���తత్ల�ే ఆ���ంపబ��న��  

 
ఇర��ౖ ఐదు సంవతస్�ాల ���తం,1992 ల� ఆం�ో�త �ాసత్ ���తత్ల సమ�ఖయ్ (య��యన్ అఫ్ �ానస్ర్�� 

��ౖంట�స్్ట�), 1700లక� ��ౖ�ా స్వతంత్ర �ాసత్ ���తత్ల� (�ా��ల� అపప్ట��� ��ం� ఉనన్ ��బ�ల్ అ�ార�్డ  గ���తల�్ల  

��చు్చ మం�� ఉ��న్ర�) “మ�న�ా��� ప్రపంచ �ాత్ర��తత్ల ��చ్చ��క” ను జ��� �ే�ార� (సు�ీ����ంటల్ ��ౖల్ 

స్ 1ను చూడగలర�). �ర� సమసత్  మ�న�ా�� ప�ాయ్వరణ �ధ్వం�ా�న్ ఆపవ��ిన���ా �ె�ిప్, “భ�� 

మ��య� �వ�ాసుల��  మనక�నన్ సంబం���న్ ప��ర��ంచు��క�� �ే, మ�న�ా��� ఎ��న్  అగ��ట�్ల  

తపప్వ�” ��చ్చ��ం��ర�. మ�నవ�ల� ప్రకృ���  తలప�ే సమయం ��ందరల��� ఆసనన్మవ���ంద� �ా�� 

ప్రకటనల� �ె��ార�. మన భ���ళం��ౖ  జరగబ� వ�  ఓజ�న్ �� రక� ��, తర�గ�త�నన్ మం��ట� లభయ్త, 

అంత��సుత్ నన్ సమ�ద్ర �వ�ల�, �సత్��సుత్ నన్ సమ�ద్ర మృత�య్ ప��స�ాల� (“ఓషన్ �ెడ్ జ�న్స్”), 

అంత��ం��� త�నన్ వ��ల�, తర�గ�త�నన్  �వ ��ౖ�ధయ్త,  �ా��వరణ మ�ర�ప్ల� మ��య� ��ర�గ�త�నన్ 

మ�నవ జ���� సంఖయ్ గ���ం� �ార� ఆం�ోళన వయ్కత్ం �ే�ార�. ఈ ప��ణ�మ�లనుం� త�ిప్ంచు���ాలంట� 

తకష్ణ�� మ��క మ�ర�ప్ల� �ేయ�ల� �ార� ప్రకట�ం��ర�. 

1992 ప్రకటన రచ�తల�, మ�నవ�ల� సమసత్  ��ా��ర���న భ���క్క ప�ాయ్వరణ 

�ామ�ా్థ ��న్ అ�క��సుత్ ��న్ర� భయప��్డ ర�. �ార� మనం ఎంత ��ందర�ా ��ావరణం తట�్ట ��ల��, 

గణ�య���న �ర�గ�ల�� మ�ర�ప్లక� �ారణ�����య్ ప�ాయ్వరణ ప���త�లను �ేర�క�ంట���న్� 

�వ��ం��ర�. ఆ �ాసత్��తత్ల� మ�నవ జ����ను �ి్థ��క��ంచమ�  ��డ���ంట� (జ���� 1992 నుం�  200 

��ట�్ల  అంట� 35% ������ం��), భ����ా�న్ త��గ్ం�ే  మ��య�  �ి్థర���న భ�షయ్త�త్  ��సం మనం 

�ే��  ప్రయ��న్లను �����న ప్రపంచ జ���� ఎల� �శ్ఫలం �ేసుత్ ం�ో  �వ��ం��ర� (���స్్ట  ఎట్ ఎల్. 2017). 

�����్హ స్ �ాయ�వ�ల ఉ��గ్ �ాలను మ��య� �ల�జ ఇంధ��ల �ాడ�ా�న్ దశల�ా���ా త��గ్ంచమ�, అట� 

�ర�్మలన ఆ�ి, గణ�యం�ా తగ�గ్ త�నన్ �వ ��ౖ���య్�న్ ����� ��ంచమ� �ార� అ��ధ్ం��ర�.  

ఇప�ప్డ� �ా�� ��చ్చ��క �క్క  25వ �ా��ష్��తస్వం సందరభ్ం�ా  ��మ� �ా�� 

��చ్చ��కను  ప�నఃశ్చరణ �ే�ి మ�న�ా� �క్క సప్ందనను సమయ-���ణ� సమ���రం (ట�ౖం �ి��స్ �ేట�) 

�� అంచ�� ��యత���మ�. 1992 నుం�, �ా్ట � ట� ఆవరణ ఓజ�న్ �� ర �ి్థ��కరణ �న�, మ�న�ా� ��ౖన 



సూ�ం�న ప�ాయ్వరణ స�ాళ్ళను ఎదు��్కవడంల� త��నంత ప���గ� �ా��ంచడంల� ప���త్�ా 

�ఫలమ�య్ం��. ��చ�యం�ా ఈ మ�ర�ప్ల� ఇంక  ��ను�రగ�, మరల్చల�� అ��్వనన్ �ి్థ��� 

�ేర���ంట���న్� (1 ���్ర �న్, అనుబంధ ��ౖల్ S1 నందు చూడగలర�). ఆం�ోళనకర���న ఈ ప్రసుత్ త 

పథం  భ�షయ్త�త్ ల� ��ర�ణ���న �ా��వరణ మ�ర�ప్లక� �ారణమ��య్ అవ�ా�ాల� ఉ��న్�. ����� 

��ర�గ�త�నన్ �ల�జ ఇంధ��ల �ాడకం ���వల్ల   ��ర�గ�త�నన్ �����్హ స్ �ాయ�వ�ల ఉ��గ్ �ాల� (���స్న్ et 

al. 2013), ��ర�గ�త�నన్ అట� �ర�్మలన (��నన్ et al. 2015), మ��య� �సత్��సుత్ నన్ వయ్వ�ాయ 

ఉతప్త�త్ ల� -మ�ఖయ్ం�ా ��మర� ��య� ప�వ�ల (ఆవ�ల�, ���ెల� �దల�ౖన�) మ�ంసం ��సం �ా�ే ��ణ� 

(��పప్ల్, et al. 2017) మ�ఖయ్ �ారణ�ల�.  ఇ���ాక,  మ�నవ �ారయ్కల��ాల మ�లం�ా 54 ��ట్ల  

సంవతస్�ాలల� ఆరవ �వ��ట� �ల�పత్  దశ �దల�య్ం��. ��� మ�లం�ా ఇప�ప్డ� ఉనన్ �వ�ాసులల� 

అ��క �ాతం ఈ శ��బద్  అం����� అంత��ం� �� ���.  

ఆం�ోళనకర���న ఈ  �ోరణ�ల దృ�ా్ట �,  మ�న�ా��� ఇ�� ��ండవ ��చ్చ��క (1 ���్ర �న్చూడగలర�). 

ఇప�ప్డ� �����కం�ా మ��య� జ���� పరం�ా అ��క అసమ�నల�� �ాగ�త�నన్ వసుత్  ���గం, 

�రంతరం  ��ర�గ�త�నన్  ప్రపంచ జ���� అ��క ��ావరణ మ��య� �ామ��క మ�ర�ప్లక� ప్ర��న 

�ారణమ� గ���త్ంచక�� వడం వల్ల    మన భ�షయ్త�త్ క� �� క���సుత్ ��న్మ� (���స్్ట  et al. 2017).  జ���� 

��ర�గ�దలను ప���తం �ేయడం, �రంతర వృ�ేధ్  లకష్య్ం�ా ఉనన్ ప్రసుత్ త ఆ��ధ్క వయ్వస్థ� ప�నః 

స���ంచడం,  �����్హ స్ �ాయ�వ�ల ఉ��గ్ �ాలను త��గ్ంచడం, ప�నర���ప్దక శ��త్వనర�లను 

�� ్ర తస్��ంచడం,  ప�ాయ్వరణ వయ్వస్థలను ర��ంచడం, �ాల��ాయ్�న్ త��గ్ంచడం, �ెట్లను ప��ర��ంచడం మ��య� 

అనయ్ �్ార ం��లనుం�� వ�ే్చ ��కర���న ��ాలను �ర్బం��ంచడం ల�ంట� �ా�ాయ్చరణ �ేపట్టక�� �ే మన 

��ావరణ���� క��� ��కర���న మ�ర�ప్ల నుం� ర��ంచు��ల�మ�.  

�ామ�నయ్ ప్రజ��కం,  �ాసత్ ���తత్ల�, ���య� నుం� వ�ే్చ ఒ�త్�� �ాజ��య ��యక�ల �ర్ణయ�లను 

ప్ర���తం �ే�ాత్ �.  �ాబట�్ట , మన ప్రభ���్వల� మన ��సం, సమసత్  �వ��ట� భ�షయ్త�త్ ను ప��ర��ంచడం ��సం 

తకష్ణ చరయ్ల� �సు����ల� �ేయడం మన ��ౖ�క బ�ధయ్త. ఉ��స్హవంతం�ా �ామ�నయ్ ప్రజ��కం �ే�� 

వయ్వ�ీ్థకృత ప్రయ��న్ల�� ఎంతట� ప్ర�క�ల ప���ి్థత�ల��ౖ�� ఎదు��్కనవచు్చ మ��య� ప్రజ� ప్ర��ధుల��ౖ 

ఒ�త్�� �సుక�వ�్చ �ార� స���న �ర్ణయ�ల� �సుక���ల� కట్ట�� �ేయవచు్చ. ఇప�ప్డ� ప్ర� 

ఒక్కర�  తమ  అల�ాట్లను ప�నః ప����ం� మ�ర�్చ���� సమయం ఆసస్నన్����య్ం��. మ�ఖయ్ం�ా 

ప్ర�ఒక్కర� క�టంబ �యంత్రణ (అతయ్��కం�ా సగట� భ��త్ ��ట�క� సమ�నం�ా) �ాట�సూత్ , తలస�� �ల�జ 

ఇంధ��ల�, మ�ం�ా�రం మ��య� ఇతర వనర�ల ���గం �����ా త��గ్ం���.       



ప్రపంచ �ాయ్పత్ం�ా తగ�గ్ మ�ఖం పడ�త�నన్ ఓజ�న్ �� రక� �� క���ం�ే ప���ా్థ ల �ాడకం మనం 

�శ్చయ�త్మకం�ా వయ్వహ����త్  �ానుక�ల మ�ర�ప్ల� తపప్క �సుక��ాగలమ� �ర��ి��త్ ం��. మనం 

��ద��కం మ��య� ఆక� బ�ధ త��గ్ంచడంల� ప���గ� �ా��ం��మ� (www.worldbank.org). ఇ�ే�ాక అ��క 

�షయ�లల� ప���గ� �ా��ం��మ� (ఇపప్ట��� ఇం�ా 1 �త్రంల� ప్రపంచ సమ���రంల�  ప���త్�ా 

క��ించట�్ల దు): అ��క �్ార ం��ల�్ల  తగ�గ్ మ�ఖం పడ�త�నన్ ప్రజనన సూ��  య�వత�ల� మ��య� మ��ళల 

�దయ్ ��సం �ే�ిన  ��ట�్ట బడ�ల��ౖ  ఆ�ా��ంచవచు్చ  (www.un.org/esa/population); ఇపప్ట��� ���న్ 

�్ార ం��ల�్ల  అడవ�ల �ర�్మలన గ� తగ�గ్ మ�ఖం పట్టడం ఏం�� ఆ�ాజనక���న �షయం; మ��య� 

ప�నర���ప్దక-శ��త్ వనర�ల రంగం ప్రపంచ�ాయ్పత్ం�ా ��గం�ా వృ��ధ్  �ెందు��ం��. మనమ� 1992 నుం�� గత 

25 సంవతస్�ాలల� ��ల� ��ర�్చక���న్మ� �ా� ప�ాయ్వరణ �����ల�, మ�నవ�ల అల�ాట�్ల , 

ప్రపంచ�ాయ్పత్ం�ా ఉనన్ అసమ�నతలను ��ల��ంచట����  �ావల�ిన మ�ర�ప్ల �షయంల� ఇపప్ట� వరక� 

�ా��ం�న అ�వృ��ధ్  స���� దు.  

మన భ�షయ్త�త్ � �ా�ాడ�������� ఉనన్ ��నన్ �����ల �ాధన�� ��ర సమ�జం మదద్త�త్ , 

ప్రమ�ణబదధ్���న ఆచరణ, �ాజ��య ��యకత్వం, �ాలక ���న �షయ�ల�, ఆ��ధ్కవయ్వస్థ మ��య� ఇతర 

�ాధ��ల సమగ� అవ�ాహన �ా�ా�.  �ి్థర���న భ�షయ్త�త్ ��� మ�న�ా� ఆచ��ంచతగగ్ సమర్థవంత���న ��నన్ 

చరయ్ల�్ల   ���ం�� ఉ��హరణల� �ెపప్వచు్చ  (�్ార ��నయ్తను �ా� ఆవశయ్కతను బట�్ట  �ా� ఈ క�మం ల�దు): 

• ప్రపంచంల�� భ�, సమ�ద్ర, మం��ట�, మ��య� �ాయ� ఆ�ా�ాలను 

ప��ర��ంచు��వ�����  �ధుల ��రత ల�క�ం�� చక్క�ా �ర్వ��ంచ�����   సమర్థవంత���న ���-

�����లను య�దధ్ �్ార �ప��కన ర��� ం��ం���; 

• ప�ాయ్వరణ వయ్వస్థ ��్వ�ా వ�ే్చ ప్ర�జ��లను ప��ర��ంచ����� అడవ�ల�, గ��్డ  భ�మ�ల� 

మ��య� ఇతర సహజ�ిదధ్���న ఆ�ా�ాల  ప��వరత్నను ���ి��య��; 

• సహజ �ిదధ్���న �ా్థ �క ససయ్సంపద� ���� �ా్థ �ల� మ�ఖయ్ం�ా అడవ�లందు  ప�నర�దధ్��ం���; 

• �ా్థ �క ససయ్-వనయ్ జ�త�లను, మ�ఖయ్ం�ా  ప్ర��న జంత� జ�త�లను ప్ర��శ��ట�్ట ,  ప�నః 

అట�కరణ��్వ�ా ��ావరణ �ి్థ�-గత�లను ప�నర�దధ్��ం���; 

• అంత��సుత్ నన్ వృకష్-జంత� సంపదలను, సం��భంల� ఉనన్ జంత� జ�త�లను ర��ంచ����� 

త��న  �ాలక ���-�����లను అమల�పర���; 

• �దయ్ మ��య� త��న మ��క సదు�ాయ�ల ��్వ�ా ఆ�ర వయ్�ా్థ ల� త��గ్ం���; 

• �ా�ా��ా�న్ �� ్ర ��స్��ం���; 

http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/esa/population


• అంద���� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే �దయ్ మ��య� స్వచ్ఛంద క�ట�ంబ ప్రణ��కల  ��్వ�ా ప్రజనన 

సూ�� ఇం�ా త��గ్ం���. మ�ఖయ్ం�ా ఇ� అందుబ�ట�ల� ల�� ప్ర�ే�ాల పట్ల   ప్ర�ేయ్క శ�దధ్  అవసరం.  

• �ిల్లల��  తరగ� గదుల ��ల�పల ప్రకృ� �షయ�ల� బ� ��ం��� మ��య� సమ�జం ప్రకృ�-

ప�ాయ్వరణ �ల�వను గ���త్ం�ేల� �ేయ��; 

• ప�ాయ్వరణంల�  అనుక�ల మ�ర�ప్లను �� ్ర తస్��ం�ే  �ధం�ా చ����� ��ట�్ట బడ�ల� మ��య� 

��ను��ళ్లను �� ్ర తస్��ం���; 

• ��� తత్  హ��త-�ాం���క �����లను �� ్ర తస్��సూత్ ,  ప�నర���ప్దక-శ��త్ వనర�ల �ాడ�ా�న్ బృహత్ 

�ా్థ �ల� అవలం�సూత్ ,  �ల�జ ఇంధనఉతప్�త్  �ా��లను దశల�ా���ా ��ల��ం���;  

• ఆ��్థక వయ్వస్థను అసమ�నతలను ��ల��ం�ేల�, వసుత్ వ�ల ధరల�, పనున్ల�, �ా��ల� �ాట� 

�జ���న ప్రకృ� ���ా�న్ ప్ర��ం��ేల� ప��ష్క��ం���; మ��య�  

• ��ర్ఘ�ా�క �ి్థర���న మ�నవ జ���� ప��మ�ణ��న్ �ాసత్ �బదధ్ం�ా అంచ�� ���ి ���� స్వచ్ఛందం�ా 

�ా��ంచడం ��సం  ��ధ �ే�ాల� మ��య� ��యక�ల మదద్త�త్  క�డగట�్ట �.  

మ�నవ జ���� �సత్ ృత దురద్శను మ��య� �పత్కర���న �వ��ౖ�ధయ్ న�ా్ట �న్ ��ా��ంచ�����, ఇప�ప్డ� 

మనం అనుస��సుత్ నన్ �����లక� �నన్ం�ా ప�ాయ్వరణపరం�ా  మ��ంత  �ి్థర���న ప్ర��య్మ�న్యలను 

�ాధన �ేయ��. ఈ ఆ�ేశం 25 సంవతస్�ాల ���తం ప్రపంచంల� ప్రమ�ఖ �ాసత్ ���తత్ల� 

వయ్��త్క��ం�న� ే అ�నపప్ట���,  ����ప��ా మనం �ా�� ��చ్చ��కలను  లకష్య్ ��ట్టల�దు. అ� ��ందరల� 

ప���ి్థ� మన �ే� జ����� � మ�నవ జ�� ఉ����� ప్రమ�దం �� ం� ఉం��. మన �ైనం���  ��తంల�, 

�ాలక వయ్వస్థల� గ���త్ం���స్న �షయం ఏ�టంట�, ఈ ఇల� మనక� ఉనన్ ఒక్క�ా��క్క ఇల�్ల .   

 
ఉపసం�రమ� 

��మ� మ� �ాయ్�ా��� భ�� ��ల�మ�లల నుం� 15,000 ��ౖ�ా సంత�ాల� �ే�ి మదద్త� 

ప్రకట�ం�న �ా���� ధనయ్�ా��ల� �ెల�ప�త���న్మ� (సంత�ాల పట�్ట  ��సం అనుబంధ ��ౖల� S2 చూడం��). 

మ�క� �ెల�సునన్ంత వరక�, అతయ్��క�ల� సంతకం �ే�ి మదద్త� ప���న �జ�్ఞ న ప�్రక ల�� ఏ���క �ాయ్సం 

ఇ�ే.  ఈ �ాయ్సం ల�, ��మ�  గత 25 సంవతస్�ాల��ా ప�ాయ్వరణ సరళ�ల��ౖ �ాసత్�క దృ�ి్ట  

�ా��సూత్   �ా�ాయ్చరణక� తగగ్ ���న్ ఉ�ాయ�లను సూ�ం��మ�. ఇప�ప్డ�, ప్రపంచ �ాసత్ ���తత్ల సమ�శ�యం 

(అలయన్స్ అఫ్ వరల్్డ   ��ౖంట�స్్ట�) (scientists.forestry.oregonstate.edu) మ��య� �ామ�నయ్ ప్రజల� క��ి 

ఈ స�ాళ్ళను �� ందుప��� , మ��య� సప్ష్ట���న ఆచరణ�త్మక ప���ా్క�ాల� అ�వృ��ధ్�ే�ి �ట�� ప్రపంచ 

��యక�లక� �వ��ంచడం మన తకష్ణ కరత్వయ్ం. బహ�ళ జ��య ప్రజల ��ౖ���య్�న్ ��ర�సూత్ , �ామ��క 

http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/


��య్య���� కట�్ట బ��, సమసత్  మ�న�ా� ��రక� మనక�నన్  ఒక్క�ా��క్క భ��� ప��ర��ంచు��వడంల� 

��పప్ ప���గ� �ా��ంచడం ��సం మనం అందరం నడ�ంక��ం.   

 
ఈ �ాయ్సం �ెల�గ�, ��ం��, �ాప్�ష్, �� ర�్చ��స్ మ��య� ��్రంచ్ ��రష్న్ అనుబంధ ��ౖల్ S1 ల� చూడవచు్చ. 

 
గ���త్ంప�  

�ీటర్ ఫ�� మహ� ఫ్ మ��య� �ౌ బ�చర్, ఆం�ో�త �ాసత్ ���తత్ల సమ�ఖయ్ (య��యన్ అఫ్ �ానస్ర్�� 

��ౖంట�స్్ట�), అల��� చర్చల�, �ాయ్ఖయ్లల� �ాల�గ్ � , ల��� ఈ �ాయ్సం ��సం సమ����ా�న్ అం��ం�న �ార� : 

సు్ట వర్్ట �ిం, �ే�డ్ జ�న్స్, �ే�డ్ ��ంగల�్ల , గ���ల్లఉ�� ���్ార న్, �ీ్టవ్ �ంటజ్�, �ాబర్్ట ��య�జ్, ��్రక్  జ�ల�్ల ర్, 

�ాయ్�� ��బస్న్, ల��ీ్ల  ���న్, �క్ హౌట�్మన్, �ీటర్ ��్ట ఎల్, క��న్ జ���పస్న్, �ా�న్ కం�� ��త్ , ట���ా �న్ వ��్డట్ట , ల�య్క్ 

���ంటర్, ���ొల�్ఫ ��ర�జ�, ��� �ీర్, �ీటర్ ���్వల్, మ��య� �ాబర్్ట జ�నస్న్. 

 
  



ప్రమ�ణ�ర్థం ఉల�్ల �ం�న �ాయ్�ాల� 

���స్్ట  ఈ , ��ా �ి, ఇం��్లమన్ ఆర్. 2017. మ�నవ జ����, ఆ�ర ఉతప్�త్ , �వ��ౖ�ధయ్ రకష్ణ మధయ్ పరసప్ర 

చరయ్ల�.  Science 356: 260-264. 

���స్న్ జ�, et al. 2013 బ���� "ప్రమ�దకర���న �ా��వరణ మ�ర�ప్": య�వక�ల�, భ�షయ్త్ త�ాల 

మ��య� ప్రకృ� ర��ంచ����� �ార్బన్ ఉ��గ్ �ాల ల� త��గ్ంప�. PLoS ONE: 8: e81648. 

��నన్, ఆర్ జ�, ��మ్స్ �  ఏ, అ��ర్్డ ఎఫ్, �� ��్ర�ట�స్ జ��, ����నగ్ ర్ ఏ, �ం��్క�స్్ట  ఈ.   2015 ప్రపంచ అట� 

�్ార ంతం �క్క ���య��లత్వమ�: 9-20: ఎఫ్ ఏ ఓ  ��్ల బల్ �ా��స్్ట  ���� ��స్స్ అ����్మంట్ 2015. Forest 

Ecology and Management. 352: 9-20. 
��పప్ల్ , డబ�్ల � జ� , �ి్మత్ �ి, �బ�ర్్ల ��చ్, �ంస��� ఎస్ ఏ, మ�క్ ఆల�ౖప్న్ �ి, బ�చర్ �� ��చ్. 2014. ��మర� 

���� జంత�వ�ల�, �ా��వరణ మ�ర�ప్ మ��య� ప�ాయ్వరణ ���నం. Nature Climate Change 4: 

2-5. doi: 10.1038 / nclimate2081 
 
 
��యం జ� . ��పప్ల్  (bill.ripple@oregonstate.edu), �����్ట ఫర్ ��ల్్ఫ, మ��య� ��మస్ ఎం . నూయ్సమ్ , 

��్ల బల్ ట�్ర �ిక్ �ా��్కడ్స్ �� ్ర ��ా మ్, �ా��స్్ట ఈ���ిస్టమ్స్ అండ్ �� ��ౖట� �ాఖ, ఒ���ాన్ �ాష్ట � �శ్వ���య్లయం, 

���ా్వ�్లస్, ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�. ట� ఎం ఎన్  ఇంట����ట�వ్ ఎ�ాల� ��ంటర్, ����న్ �శ్వ���య్లయం, 

��ల�ంగ్, ఆ��్ట ��య� మ��య�  సూ్కల్ అఫ్ ల�ౖఫ్ అండ్ ఎ�్వ�ా��్మంటల్ ��ౖ��స్స్ , య��వ��స్ట� అఫ్ �ి��న్ , 

ఆ��్ట ��య� ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�. మయ��� �ాల�ట�్ట   ఇం�ి్టట�య్ట� �� ����ౖ��స్స్, య������స్�ే 

ఎ��్టడ�య్యల్ ����ాత్  , ���ార�్ట ��ం�� �ే ఏ�ా���య� , �ా�� �ాల�, బ�్ర�ల్ ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�.  

మహమ్మద్ ఆలం��ర్, �ా���ీ్ట � అండ్ ఎ�్వ�ా��్మంటల్ ��ౖ��స్స్ ఇ���ట�య్ట్, �ట్ట�ాంగ్ �శ్వ���య్లయం, 

బం�ా్ల �ేశ్ ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�. ఎ�న్ ���స్్ట  , �� ��ౖట� ��ౖన్స్ అండ్ ట��ాన్ల� �ాఖ, బ�్ల కస్�ర్గ్ వ��జ్�య� 

ట�క్ ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�. మహమ�ద్ ఐ. మహమ�ద్, ఐ �ి ట� /����ా �ిక్ ఇన్ఫ��్మషన్ �ిస్టమ్స్, 

య��ట్ అఫ్  ��షనల్ ఆ�ల్ �ిప్ల్ ��ట�కష్న్ అండ్ ���ాప్న్స్ ఏజ��స్ (NOSDRA),  

అబ�య్జ�, ��ౖ���య� ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�. ��యం ఎఫ్. ల���న్స్ ట�్ర �ికల్ ఎ�్వ�ా��్మంటల్ అండ్ 

స���్టన��ట� ��ౖన్స్ మ��య� ��ౖన్స్ అండ్ ఇంజ���ంగ్ �ాల�జ్ , జ�మ్స్ క�క్ �శ్వ���య్లయం ���ర్న్�, 

��్వ����ండ్, ఆ��్ట ��య� ��  అనుబంధం�ా ఉ��న్ర�.  
 
 
 
 
  



 

 
 
�త్రం 1. ప�ాయ్వరణ సమసయ్లక� 1992 ల� “మ�న�ా��� �ాసత్ ���తత్ల� ��చ్చ��క” ల�  గ���త్ం�న �ాల 

సర�.  1992 �ాసత్ ���తత్ల ��చ్చ��క మ�ందు మ��య� తర��ాత సంవతస్�ాల వర�స�ా బ���ద మ��య� 

నల్ల  ��ఖల��ా చూ�ించబ��్డ �.  �త్రం 1a  �ా్ట � ట� ఆవరణ ఓజ�నున్త����ం�ే �ల�జ�న్ మ�లం �ాయ�వ�ల 

ఉ��గ్ �ాలను ప్రద��్శ��త్ ం��, ప్ర� సంవతస్�ా��� 0.11 Mt CFC-11- �� సమ�న���న �ి్థర���న సహజ ఉ��గ్ ర 

సర�� అననుస��ం� ఉం��.  �త్రం 1c 1990 దశకం మధయ్ నుం� తగ�గ్ త�నన్ సమ�ద్రప� మతస్� పంటను 

అ�ే సమయంల�  ��ర�గ�త�నన్ మతస్��ార�ల శ�మను సూ���త్ ం�� (అనుబంధ ��ౖల్ S1 చూడగలర�).  



(1f ) ల� సక��ర��ాల సమృ��ధ్  సూ� వ��గ్కరణ �����క మ��య� వ��గ్కరణ �జ�్ఞ ���న్ అనుస��ం� వ�ే్చ 

అసమ�నతలను సర�ద్ బ�ట� �ేయడం జ����ం��. ���ల� అ�వృ��ధ్  �ెందుత�నన్ �ే�ాల నుం�� తక�్కవ 

సమ���రం ఉండడం�� అక్క�� ప���ి్థ�� ప���త్�ా ప్ర��ం�ంచదు; 1970 మ��య� 2012 మధయ్, 

సక��ర��ాల� 58 �ాతం త�ాగ్ �, మం��ట�, సమ�ద్రప� �ట�ల�, మ��య� భ�� �ద �వ�ిం�ే 

సక��ర��ాల� వర�స�ా 81, 36, మ��య� 35 �ాతం ��ణ�ం��� (అనుబంధ ��ౖల్ S1 చూడగలర�).  ఐదు 

సంవతస్�ాల సగట�  (1h) ల� చూపబ��్డ �.  (I) ల�, ��మర����� ప�వ�లల� ఆవ�ల�, �����ల�, ��కల�, 

మ��య� ���ెల సంఖయ్ల� క��ి ఉ��న్�, గమ�ంచగలర�.  ప్ర� Y-axes సు��న్ వదద్ �దల� 

�ావడంల�ద� మ��య� అ�� ప్ర� ��ఖ��త్రమ�  అన్వ�ం�ే సమ���ర ప����� మ�ఖయ్ంగ గమ�ంచగలర�. 

1992 నుం�� ప్ర� ఫలకంల� చల�ా� మ���న �ాతం (ఏ) -68.1%, (�) -26.1%, (�ి) -6.4%, (��) + 

75.3%, (ఇ) -2.8% ఉ��న్� (ఎఫ్  ) -28.9%, (�) + 62.1%, (��చ్) + 167.6%, (ఐ) మ�నవ�ల�: + 

35.5%; ��మర����� ప�వ�ల + 20.5%.  చల�ా�ల మ��య� సరళ�ల అదనప� �వరణల�, అల��� �త్రం 

1 మ�ల�ల� అనుబంధ ��ౖల్ S1 ల� �ేర్చబ��్డ �. 

 
 
 
 


