
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ഇന്ത്യയിലെ റ ാംസർ സസറ്റുകൾ 2022 

2022ലെ ലെോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി, വനം, കോെോവസ്ഥോ വയതിയോന മന്ത്രി ന്ത്രീ 

ഭൂലപന്ദർ യോദവ ്രണ്ട ്പുതിയ റോംസർ സസറ്റുകൾ (അരോരോഷ്്ന്ത്ട ന്ത്പോധോനയമുള്ള 

തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ) ന്ത്പഖ്യോപിച്ചു. അങ്ങലന ലമോത്തം റോംസർ സസറ്റുകളുലട എണ്ണം 49 ആയി 

വർധിച്ചു. ഗുജറ ത്തിലെ ഖിജ ഡിയ വന്യജീവി സങ്കേതാം, ഉത്തർപ്രങ്കേശിലെ ബഖീര 

വന്യജീവി സങ്കേതാം എന്നിവയോണ ്പുതിയ രണ്ട ്റോംസർ സസറ്റുകൾ.  

തണ്ണീർത്തടങ്ങളുലട സംരക്ഷണത്തിനും സുസ്ഥിര ഉപലയോഗത്തിനുമുള്ള അരോരോഷ്ന്്ത്ട ഉടമ്പടി 

1971-ൽ ഇറോനിലെ റോംസർ എന്ന നഗരത്തിൽ ഒപ്പുലവച്ചലപ്പോഴോണ ്ഈ പദം 

ഉണ്ടോയത.്അതിനോൽ, ഉലദയോഗോർത്ഥികൾ റോംസർ സസറ്റുകലളക്കുറിച്ചും ലകരള പിഎസ്സി 

പരീക്ഷോ തയ്യോലറടുപ്പിനുള്ള റോംസർ കൺലവൻഷ്ലനക്കുറിച്ചും വോയിക്കണം. 

ഇന്ത്യൻ റ ാംസർ സസറ്റുകലെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവുാം രുതിയ അര്

ങ്കഡറ്റുകൾ 

1. 2022ലെ ലെോക തണ്ണീർത്തട ദിനലത്തോടനുബന്ധിച്ച ്(2022 ജനുവരി 2) ഹരിയോനയിലെ 

റോംസർ സസറ്റോയ സുൽത്തോൻപൂർ ലദരീയ ഉദയോനത്തിൽ നടന്ന 2022ലെ ലെോക 

തണ്ണീർത്തട ദിനലത്തോടനുബന്ധിച്ച ്ഗുജറോത്തിലെ ഖ്ിജോദിയ വനയജീവി സലേതവും 

ഉത്തർന്ത്പലദരിലെ ബഖ്ിര വനയജീവി സലേതവും റോംസർ സസറ്റുകളോയി (അരോരോഷ്്ന്ത്ട 

ന്ത്പോധോനയമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ) ന്ത്പഖ്യോപിച്ചു. 

2. ഉത്തർന്ത്പലദരിലെ സഹദർപൂർ തണ്ണീർത്തടം 2021 ഡിസംബറിൽ 47-ാോമത ്റോംസർ 

സസറ്റോയി ലേർത്തു. 1984-ൽ രൂപീകൃതമോയ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത തണ്ണീർത്തടമോണ ്

ഹസ്തിനപൂർ വനയജീവി സലേതത്തിന്ലറ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഇത ്സ്ഥിതി ലേയ്യുന്നത.് 

3. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരയയിലെ റോംസർ സസറ്റുകളുലട പട്ടികയിലെക്ക ്നോെ ്പുതിയ 

സസറ്റുകൾ ലേർത്തു. ഇവയോണ:് 

 സുൽത്തോൻപൂർ നോഷ്ണൽ പോർക്്ക - ഗുരുന്ത്ഗോം, ഹരിയോന 

 ഭിന്ദവോസ് വനയജീവി സലേതം - ജജ്ജർ, ഹരിയോന 

 ലതോൽ തടോകം വനയജീവി സലേതം - ഗുജറോത്തിലെ അഹമ്മദോബോദിനടുത്ത ്

 വധവോന തണ്ണീർത്തടം - വലഡോദര, ഗുജറോത്ത ്

4. 2020-ൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന സസറ്റുകൾ റോംസർ സസറ്റുകൾ ഓഫ ്ഇരയ െിസ്റ്റിൽ ലേർത്തു: 

 ഡിസംബർ 2020 - ഇരയയിലെ റോംസർ സസറ്റുകളുലട പട്ടികയിലെക്്ക ലസോ കോർ 

ലവറ്്റെോൻഡ ്ലകോംപ്ലകസ്് ലേർത്തു. െഡോക്കിലെ സ്റ്റോർട്ടസ്പുക ്ലസോ, ലസോ കോർ 

എന്നീ രണ്ട ്ബന്ധിപ്പിച്ച തടോകങ്ങളുലട ഉയർന്ന ഉയരത്തിെുള്ള തണ്ണീർത്തട 

സമുച്ചയം ഇതിൽ ഉൾലപ്പടുന്നു.. 

 നവംബർ 2020 - മഹോരോഷ്്ന്ത്ട - ലെോണോർ തടോകം 

 നവംബർ 2020 - ആന്ത്ഗ (ഉത്തർന്ത്പലദര)് - സൂർ സലരോവർ എന്നും അറിയലപ്പടുന്നു, 

കീതം തടോകം 

 നവംബർ 2020 - ഉത്തരോഖ്ണ്ഡ ്- ആരോൻ ബോലരജ ്

 ജൂസെ 2020 - ബീഹോർ - കൻവോർ തടോകം അലെേിൽ കബൽ തോൽ 

 ലഫന്ത്ബുവരി 2020 - ലകോൽക്കത്ത - സുന്ദർബൻ റിസർവ ്ലഫോറസ്്റ്റ (സുന്ദർബൻ 

തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ) 

5. 2021 ലഫന്ത്ബുവരി 2 റോംസർ കൺലവൻഷ്ന്ലറ 50-ാോാം വോർഷ്ികം അടയോളലപ്പടുത്തി, ഈ 

ദിനം ലെോക തണ്ണീർത്തട ദിനമോയും ആല ോഷ്ിക്കലപ്പടുന്നു.ഈ അവസരത്തിൽ ഇരയ 

തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിനും പരിപോെനത്തിനും ലവണ്ടിയുള്ള ലകന്ത്ന്ദം സ്ഥോപിച്ചു, ഇത ്
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രോജയത്ത ്ആദയലത്തതോണ.് ലേസന്നയിലെ നോഷ്ണൽ ലസന്റർ ലഫോർ സസസ്റ്റനബിൾ 

ലകോസ്റ്റൽ മോലനജല്മന്റിൽ (NCSCM) പരിസ്ഥിതി, വനം, കോെോവസ്ഥോ വയതിയോന 

മന്ത്രോെയത്തിന് (MoEF&CC) കീഴിെോണ ്ഇത ്സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

6. ഉപ്പ ്ഖ്നനത്തിന്ലറ ലപരിൽ സോംഭോർ തടോകം അതിന്ലറ തകർച്ചയുലട ലപരിൽ 

വോർത്തകളിൽ ഇടം ലനടിയിരുന്നു. സോംഭോർ തടോകം ഇരയയിലെ ഒരു റോംസർ 

ന്ത്പലദരമോണ.് 

റ ാംസർ സസറ്റുകെുലെയുാം ഇന്ത്യൻ തണ്ണീർത്തെങ്ങെുലെയുാം 

വസ്തു തകൾ 

േുവലടയുള്ള പട്ടിക ലകരള PSC പരീക്ഷയക്്്ക ഉപലയോഗന്ത്പദമോയ സംക്ഷിപ്തമോയി ന്ത്പസക്തമോയ 

വസ്തു തകൾ നൽകുന്നു: 

ഇന്ത്യയിലെയുാം ഇന്ത്യൻ തണ്ണീർത്തെങ്ങെിലെയുാം റ ാംസർ സസറ്റുകൾ 

എരോണ് റോംസർ 

സസറ്റുകൾ? 

റോംസർ കൺലവൻഷ്ന്ലറ കീഴിൽ െിസ്റ്റുലേയ്തിട്ടുള്ള ഏലതോരു 

തണ്ണീർത്തട ന്ത്പലദരവും അതിലന സംരക്ഷിക്കോനും അതിന്ലറ 

ന്ത്പകൃതി വിഭവങ്ങളുലട സുസ്ഥിരമോയ ഉപലയോഗം 

ലന്ത്പോത്സോഹിപ്പിക്കോനും െക്ഷയമിടുന്നു, അതിലന റോംസർ 

സസറ്്റ എന്്ന വിളിക്കുന്നു. 

എരോണ് റോംസർ 

കൺലവൻഷ്ൻ? 

തണ്ണീർത്തടങ്ങളുലട കൺലവൻഷ്ൻ എന്നോണ ്റോംസർ 

കൺലവൻഷ്ൻ അറിയലപ്പടുന്നത.് 1971-ൽ യുലനസ്ലകോ 

സ്ഥോപിച്ച ഇത ്1975-ൽ നിെവിൽ വന്നു. 

ഇരയ റോംസർ 

കൺലവൻഷ്നല്റ 

ഭോഗമോലണോ? 

അലത, റോംസർ കൺലവൻഷ്നിൽ ഇരയ ഒരു കക്ഷിയോണ.് 

1982 ലഫന്ത്ബുവരി 1-ന് ഇതിന് കീഴിൽ ഇരയ ഒപ്പുവച്ചു. 

ഇരയയിൽ എന്ത്ത റോംസർ 

സസറ്റുകൾ ഉണ്ട?് 
ഇന്ത്യയിൽ 49 റ ാംസർ സസറ്റുകെുണ്്ട. 

ഇരയയിലെ ഏറ്റവും 

വെിയ റോംസർ സസറ്്റ 

ഏതോണ്? 

ഇരയയിലെ ഏറ്റവും വെിയ റോംസർ ന്ത്പലദരമോണ ്

സുന്ദർബൻസ.് 
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ഇരയയിലെ ആദയലത്ത 

റോംസർ സസറ്്റ ഏതോണ്? 

േിെിക്ക തടോകവും (ഒറീസ), കിലയോെോഡിലയോ നോഷ്ണൽ 

പോർക്കും (രോജസ്ഥോൻ) ഇരയയിലെ ആദയലത്ത റോംസർ 

സസറ്റുകളോയി അംഗീകരിക്കലപ്പട്ടു. 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ 

റോംസർ സസറ്റുകളുള്ള 

ഇരയൻ സംസ്ഥോനം? 

ഇരയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോംസർ സസറ്റുകൾ 

ഉത്തർന്ത്പലദരിെോണ്. ഇതിന ്10 ഇരയൻ 

തണ്ണീർത്തടങ്ങളുണ്ട്. 

ഇരയയിലെ ഏറ്റവും 

ലേറിയ തണ്ണീർത്തടം 

ഏതോണ്? 

ഹിമോേൽ ന്ത്പലദരിലെ ലരണുക തണ്ണീർത്തടം (വിസ്തീർണ്ണം 

- 20 ലഹക്ടർ) ഇരയയിലെ ഏറ്റവും ലേറിയ 

തണ്ണീർത്തടമോണ്. 

 

 

1. ലെോകത്തിലെ ന്ത്പധോന സംരക്ഷിത ന്ത്പലദരങ്ങളിൽ ഒന്നോണ ്റോംസർ സസറ്റുകൾ. 

2. നിെവിൽ 2.5 ദരെക്ഷം േതുരന്ത്ര കിലെോമീറ്റർ വിസ്തൃ തിയുള്ള 2400-െധികം റോംസർ 

സസറ്റുകൾ ലെോകത്തുണ്ട.് 

3. ലെോകത്തിലെ ആദയലത്ത റോംസർ സസറ്്റ 1974 ൽ കലണ്ടത്തി, അത ്ഓസ്ലന്ത്ടെിയയിലെ 

ലകോബർഗ ്ലപനിൻസുെയോയിരുന്നു. 

4. യുസണറ്റഡ ്കിംഗ്ഡത്തിൽ ലെോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ റോംസർ സസറ്റുകൾ ഉണ്ട,് 

അതോയത ്175. 

5. 1971 ലഫന്ത്ബുവരി 2 ന് റോംസർ കൺലവൻഷ്ൻ ഒപ്പുലവച്ചതിനോൽ ലഫന്ത്ബുവരി 2 

അരോരോഷ്്ന്ത്ട തണ്ണീർത്തട ദിനമോയി ആല ോഷ്ിക്കുന്നു.. 
6. The Ramsar Convention works with the collaboration of the following organizations: 

1. ഇന്റർനോഷ്ണൽ യൂണിയൻ ലഫോർ കൺസർലവഷ്ൻ ഓഫ ്ലനച്ചർ (IUCN). 

2. ലബർഡ ്സെഫ് ഇന്റർനോഷ്ണൽ. 

3. ഇന്റർനോഷ്ണൽ വോട്ടർ മോലനജല്മന്റ ്ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട ്(IWMI). 

4. ലവറ്്റെോൻഡ്സ ്ഇന്റർനോഷ്ണൽ. 

5. സവൽഡല്ഫോൾ ആൻഡ ്ലവറ്്റെോൻഡ്സ ്ന്ത്ടസ്്റ്റ (WWT) 

6. WWF ഇന്റർനോഷ്ണൽ 

7. ഏലതേിെും റോംസർ സസറ്റുകലള കുറിച്ച ്ഗലവഷ്ണം നടത്തോൻ, റോംസർ സസറ്റുകൾ 

ഇൻഫർലമഷ്ൻ സർവീസ് (RSIS) പരിലരോധിക്കോവുന്നതോണ.് 

8. 2019 ഒകല്ടോബർ വലര റോംസർ കൺലവൻഷ്നുള്ള കരോർ കക്ഷികളുലട എണ്ണം 171 ആണ.് 
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ഇന്ത്യയിലെ റ ാംസർ സസറ്റുകെുലെ രട്ടിക 

"ലെോകത്തിന്ലറ ലമോത്തത്തിെുള്ള സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ന്ത്പോലദരികവും ലദരീയവും 

അരർലദരീയവുമോയ സഹകരണലത്തോലട തണ്ണീർത്തടങ്ങളുലട സംരക്ഷണവും 

വിലവകപൂർണ്ണമോയ ഉപലയോഗവും" എന്ന െക്ഷയലത്തോലട 1971-ൽ റോംസർ കൺലവൻഷ്ൻ 

ഒപ്പുവച്ചു. 

ഏലതേിെും തണ്ണീർത്തട ന്ത്പലദരങ്ങലള അനുകൂെമോലയോ വിപരീതമോലയോ ബോധിലച്ചക്കോവുന്ന 

ഏലതേിെും ന്ത്പധോന പോരിസ്ഥിതിക മോറ്റങ്ങൾ ന്ത്ടോക്കുലേയ്യുന്നതിന് റോംസർ സസറ്റുകൾ ലമോൺ

ന്ത്ടിയക്സ ്ലറലക്കോർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

1982 ലഫന്ത്ബുവരി 1 ന് റോംസർ കൺലവൻഷ്ൻ ഇരയയിൽ ന്ത്പോബെയത്തിൽ വന്നു. 

ഇരയയിൽ നിെവിൽ 49 സസറ്റുകൾ അരർലദരീയ ന്ത്പോധോനയമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ (റോംസർ 

സസറ്റുകൾ) ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട.് ദക്ഷിലണഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കോണിത.് 

ഇന്ത്യയിലെ റ ാംസർ സസറ്റുകൾ സാംസ്ഥ ന്ാം - സ്ഥ ന്ാം 

ഖ്ിജോഡിയ വനയജീവി സലേതം ഗുജറോത്്ത 

ബഖ്ീര വനയജീവി സലേതം ഉത്തർന്ത്പലദര ്

സഹദർപൂർ തണ്ണീർത്തടം ഉത്തർന്ത്പലദര ്

സുൽത്തോൻപൂർ നോഷ്ണൽ പോർക്്ക ഹരിയോന 

ബിന്ദവോസ് വനയജീവി സലേതം ഹരിയോന 

ലതോൽ തടോകം വനയജീവി സലേതം ഗുജറോത്്ത 

വധവോന തണ്ണീർത്തടം ഗുജറോത്്ത 

അഷ്ടമുടി തണ്ണീർത്തടം ലകരളം 
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ബിയോസ് കൺസർലവഷ്ൻ റിസർവ ് പഞ്ചോബ് 

ഭിതോർക്കനിക കണ്ടൽക്കോടുകൾ ഒഡീഷ് 

ലഭോജ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മധയന്ത്പലദര ്

േന്ത്ന്ദ തോൽ ഹിമോേൽ ന്ത്പലദര ്

േിൽക്ക തടോകം ഒഡീഷ് 

ഡീലപോർ ബീൽ ആസ്ോം  

കിഴക്കൻ ലകോൽക്കത്ത തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പശ്ചിമ ബംഗോൾ 

ഹരിലക തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പഞ്ചോബ് 

ലഹോലകര തണ്ണീർത്തടം ജമ്മു & കോശ്മീർ 

കോഞ്ജെി തണ്ണീർത്തടം പഞ്ചോബ് 

കിലയോെോഡിലയോ നോഷ്ണൽ പോർക്്ക രോജസ്ഥോൻ 

ലകലരോപൂർ-മിയോനി കമ്മയൂണിറ്റി റിസർവ ് പഞ്ചോബ് 

ലകോലെരു തടോകം ആന്ത്ന്ധോന്ത്പലദര ്

ലെോക് തക ്തടോകം  മണിപ്പൂർ 
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നൽസലരോവർ പക്ഷി സലേതം ഗുജറോത്്ത 

നന്ദൂർ മധലമരവർ മഹോരോഷ്ടര് 

നംഗൽ വനയജീവി സലേതം പഞ്ചോബ് 

നവോബ്ഗഞ്്ച പക്ഷി സലേതം ഉത്തർന്ത്പലദര ്

പോർവതി ആന്ത്ഗ പക്ഷി സലേതം ഉത്തർന്ത്പലദര ്

ലപോയിനറ് ്കോെിമർ വനയജീവി, പക്ഷി സലേതം തമിഴ്നോട് 

ലപോങ് ഡോം തടോകം ഹിമോേൽ ന്ത്പലദര ്

ലരണുക തടോകം ഹിമോേൽ ന്ത്പലദര ്

ലറോപ്പർ ലവറ്റ്െോൻഡ് പഞ്ചോബ് 

രുന്ത്ദസോഗർ തടോകം ന്ത്തിപുര 

സമൻ പക്ഷി സലേതം ഉത്തർന്ത്പലദര ്

സമസ്പൂ ർ പക്ഷി സലേതം ഉത്തർന്ത്പലദര ്

സംഭോർ തടോകം രോജസ്ഥോൻ 

സോൻഡി പക്ഷി സലേതം ഉത്തർന്ത്പലദര ്
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സർസോയ് നവർ ജീൽ ഉത്തർന്ത്പലദര ്

രോസ്തോംലകോട്ട തടോകം ലകരളം 

സുരിൻസോർ- മൻസോർ തടോകങ്ങൾ ജമ്മു & കോശ്മീർ 

ലസോലമോറിരി െഡോക്ക ്

അപ്പർ ഗംഗോ നദി ഉത്തർന്ത്പലദര ്

ലവമ്പനോട് ലകോൾ തണ്ണീർത്തടം ലകരളം 

വൂളോർ തടോകം  ജമ്മു & കോശ്മീർ 

സുന്ദർബൻ തണ്ണീർത്തടം പശ്ചിമ ബംഗോൾ 

ആരോൻ ബോലരജ ് ഉത്തരോഖ്ണ്ഡ ്

കൻവോർ തടോകം / കബൽ തോൽ ബീഹോർ 

ലെോണോർ തടോകം മഹോരോഷ്ടര് 

സൂർ സലരോവർ ഉത്തർന്ത്പലദര ്

ലസോ കോർ ലവറ്്റെോൻഡ ്ലകോംപ്ലക്സ ് െഡോക്്ക 
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