
        

    

1. முதன்முறையாக ‘ச ாலார் புச ாட்டான் நிகழ்வு’கறை 

கண்டறிந்த ISRO’இன் விண்வெளிப்பயணம்/வ யற்றகக் 

சகாள் எது? 

அ) சந்திரயான்-1 

ஆ) சந்திரயான்-2  

இ) சசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் திட்டம் 

ஈ) மங்கள்யான்-2 

✓ சந்திரயான்-2இன் சுற்றுக்கலனானது சூரிய புரராட்டான் 

நிகழ்வுகளை அதன் எக்ஸ்ரர ஸ்செக்ட்ரராமீட்டர் (CLASS) 

மூலம் கண்டறிந்தது. இந்தப் புரராட்டான் நிகழ்வுகள் 

விண்சவளிக்குச் சசல்லும் மனிதர்களிளடரய கதிர்வீச்சு 

தாக்கத்தளத அதிகரிக்கும் என்று கூறப்ெடுகிறது. 

 

2. சதசிய நகர்ப்புை விெகா ங்கள் நிறுெனமானது (NIUA) 

எந்நிறுெனத்துடனான, ‘நிறலயான நக ங்கள் இந்தியா’ 

திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட்டது? 

அ) NITI ஆரயாக் 

ஆ) உலகப் சொருைாதார மன்றம்  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) UNDP 

✓ உலகப் சொருைாதார மன்றமும் ரதசிய நகர்ப்புற விவகார 

நிறுவனமும் (NIUA) இளைந்து ‘நிளலயான நகரங்கள் 

இந்தியா’ திட்டத்தில் ஒத்துளைப்ெதற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்தத்தில் ளகசயழுத்திட்டன. இது ஒரு கூட்டுத்திட்டம் 

ஆகும். இது ஆற்றல், ரொக்குவரத்து மற்றும் கட்டளமக்கப் 

-ெட்ட சுற்றுச்சூைல் துளறகளில் டிகார்ெளனரசஷன் 

தீர்வுகளை உருவாக்க நகரங்களுக்கு உதவும் சூைளல 

உருவாக்குவளத ரநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

 

3. எந்த நாட்டின் ஊர்தி, நிலவின் வதாறலவில் இ ண்டு 

கண்ணாடிக்சகாைங்கறைக் கண்டறிந்துள்ைது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) அசமரிக்கா 

✓ சீனாவின் Yutu-2 ஊர்தியானது அண்ளமயில் நிலவின் 

சதாளலவில் இரண்டு விசித்திரமான கண்ைாடிக் 

ரகாைங்களைக் கண்டறிந்தது. நிலவின் ரமற்ெரப்பில் 

முதன்முளறயாக இது ரொன்ற ரகாைங்கள் காைப்ெடுகி 

-ன்றன. ஆராய்ச்சியாைர்களின் கூற்றுப்ெடி, அளவ மிகச் 

சமீெத்தில் உருவானளவ. 

 

4. நடப்பு 2022இல், சீனியர் சதசிய வ ஸ்  ாம்பியன்ஷிப் 

சபாட்டிகள் நடத்தப்படுகிை நக ம் எது? 

அ) மும்ளெ 

ஆ) கான்பூர்  

இ) சசன்ளன 

ஈ) ெனாஜி 

✓ அகில இந்திய சசஸ் கூட்டளமப்பு சசயலாைர் ொரத் சிங் 

58ஆவது சீனியர் ரதசிய சசஸ் சாம்பியன்ஷிப்-2022’ஐ 

கான்பூரில் நடத்தப்ெடும் என அறிவித்தார். இதில் 23 

கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் மற்றும் 30 சர்வரதச மாஸ்டர்கள் 

உட்ெட 184 வீரர்கள் ெங்ரகற்கின்றனர். 

✓ சசஸ் ஒலிம்பியாட் & ஆசிய விளையாட்டுப்ரொட்டிகளுக் 

-கான இந்திய அணிக்கான ரதர்வு ரமளடயாக இது 

இருக்கும். 7ஆவது ரதசிய செண்கள் சசஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

- 2022 புவரனஸ்வரில் நளடசெறுகிறது. 

 

5. ‘சதெயாதனம் – இந்தியக் சகாவில் கட்டடக்கறலயின் 

பயணம்’ என்ை மாநாடு நறடவபறும் இடம் எது? 

அ) பூரி 

ஆ) ஹம்பி  

இ) ளமசூரு 

ஈ வாரைாசி 

✓ இந்திய அரசின் மத்திய கலாசார அளமச்சகத்தின் இந்திய 

சதால்சொருள் ஆய்வுளமயம் கர்நாடகாவின் ஹம்பியில் 

‘இந்தியக் ரகாவில் கட்டடக்களலயின் ெயைம் – 

ரதவயாதனம்’ என்ற சர்வரதச மாநாட்ளட ஏற்ொடு 

சசய்துள்ைது. மத்திய கலாசாரத்துளற அளமச்சர் கிஷன் 

சரட்டி மாநாட்ளட சதாடங்கிளவத்தார். 

✓ இது ரகாவிலின் தத்துவ, மத, சமூக, சொருைாதார, 

சதாழில்நுட்ெ, அறிவியல், களல மற்றும் கட்டடக்களல 

அம்சங்களை முன்னிளலப்ெடுத்துவளத ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ைது. ரகாவில் கட்டடக்களலயின் ெல்ரவறு 

ொணிகளின் ெரிைாம வைர்ச்சிளயயும் இது எடுத்துக் 

கூறுகிறது. 

 

6.  மீபத்தில் காலமான இப் ாகிம் சுதார் என்பெர் எந்த 

மாநிலத்றதச் ச ர்ந்த ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வபற்ைெரும்  மூக 

ச ெகரும் ஆொர்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) மத்திய பிரரதசம் 

ஈ) ரகரைா 

✓ ‘ெத்மஸ்ரீ’ விருது செற்றவரும் சமூக ரசளவயாைருமான 

இப்ராகிம் சுதார் கர்நாடகாவில் தனது 82ஆவது வயதில் 

காலமானார். அவர் ‘கன்னடத்தின் கபீர்’ என்று அன்புடன் 

அளைக்கப்ெடுகிறார். சமூக மற்றும் மத நல்லிைக்கத்ளத 

ெரப்புவதற்கான அவரது அரும்ெணிக்காக அறியப்ெட்டவர். 

இவருக்கு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ‘ெத்மஸ்ரீ’ விருது 

வைங்கப்ெட்டது. 

 

7. இந்தியாவின் முதலாெது கடற்பசுப் பாதுகாப்பகத்றத 

அறமக்கவுள்ை மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ரகரைா 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ தமிைநாட்டின் சதன்கிைக்குக் கடற்களரயில் உள்ை ொக் 

விரிகுடாவில் இந்தியாவின் முதல் கடற்ெசுப் ொதுகாப்ெகத் 

-ளத அளமக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. கடற்ெசு 

என்ெது அழிந்துவரும் ஒரு கடற்ொலூட்டியினமாகும். இது 

வாழ்விட இைப்பு, கடல் மாசுொடு மற்றும் கடற்ொசி இைப்பு 

காரைமாக அழிளவ எதிர்சகாள்கிறது. 

✓ தமிழ்நாட்டின் சதன்கிைக்கு முளனக்கும் இலங்ளகயின் 

ரமற்குப்ெகுதிக்கும் இளடரய உள்ை ஆைமற்ற விரிகுடா 

ெகுதியான மன்னார் வளைகுடாவிலும், ொக் 

விரிகுடாவிலும் கடற்ெசுக்கள் காைப்ெடுகின்றன. 

 

8. சதசிய ொன் விறையாட்டுக் வகாள்றக ெற றெ 

வெளியிட்ட அறமச் கம் எது? 

அ) விளையாட்டு அளமச்சகம் 

ஆ) உள்நாட்டு வான் ரொக்குவரத்து அளமச்சகம்  

இ) உள்துளற அளமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அளமச்சகம் 

✓ உள்நாட்டு வான் ரொக்குவரவு அளமச்சகமானது நாட்டில் 

வான் விளையாட்டுகளை ரமம்ெடுத்துவதற்காக ரதசிய 

வான் விளையாட்டுக் சகாள்ளக வளரளவ (NASP - 

2022) தயாரித்துள்ைது. ஏரராொட்டிக்ஸ், ஏரரா-மாடலிங், 

அசமச்சூர், டிரரான்கள், கிளைடிங், ரஹங்-கிளைடிங் 

மற்றும் ொராகிளைடிங் ளமக்ரரா-ளலட்டிங் மற்றும் ொரா 

-ரமாட்டரிங் ஸ்ளக-ளடவிங் மற்றும் விண்ரடஜ் வான் 

விளையாட்டுகள் உள்ளிட்ட செரும்ொலான வான் 

விளையாட்டுகளை இந்தக் சகாள்ளக உள்ைடக்கும்.  

✓ ரமலும், வான் விளையாட்டுக்களுக்கான சாதனங்களின் 

உள்நாட்டு வடிவளமப்பு, ரமம்ொடு மற்றும் தயாரிப்பு 

ஊக்குவிக்கப்ெடும். 

 

9. உலக ெனவுயிரிகள் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் சததி 

எது? 

அ) மார்ச் 01 

ஆ) மார்ச் 02 

இ) மார்ச் 03  

ஈ) மார்ச் 04 

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச்.3 அன்று உலக வனவுயிரிகள் 

நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இது, புவியில் வாழும் விலங்கு 

மற்றும் தாவரங்கள் எதிர்சகாள்ளும் ஆெத்துகள் குறித்த 

விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்துகிறது. 

✓ “Recovering key species for ecosystem restoration” 

என்ெது நடப்ொண்டு (2022) வரும் உலக வனவுயிரிகள் 

நாளுக்கான கருப்சொருைாக சதரிவு சசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 

10. உலக வ விப்புலன் நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் சததி 

எது? 

அ) மார்ச் 02 

ஆ) மார்ச் 03  

இ) மார்ச் 04 

ஈ) மார்ச் 05 

✓ காதுரகைாளம மற்றும் சசவித்திறன்குளற ஆகியவற்ளற 

எப்ெடி தடுப்ெது என்ெது குறித்த விழிப்புைர்ளவ ஏற்ெடுத்த 

ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச்.3 அன்று உலக சசவிப்புலன் 

நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

✓ உலக நலவாழ்வு அளமப்ொனது (WHO) செனீவாவில் 

அளமந்துள்ை அதன் தளலளமயகத்தில் ஆண்டுரதாறும் 

உலக சசவிப்புலன் நாள் கருத்தரங்ளக ஏற்ொடு சசய்கிறது. 

“To hear for life, listen with care!” என்ெது இந்த ஆண்டில் 

(2022) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சொருைாகும். 

 

 

1. தமிைகத்தின் 7 ரெர் உள்ெட 49 ஆசிரியர்களுக்கு 

ரதசிய விருது: தில்லியில் மத்திய அளமச்சர் வைங்கினார் 

தமிைகத்ளதச் ரசர்ந்த ஏழு ஆசிரியர்கள் உள்ெட நாடு 

முழுவதும் 49 ஆசிரியர்களுக்கு ரதசிய தகவல், சதாளலத் 

சதாடர்பு சதாழில்நுட்ெ விருதுகளை மத்திய கல்வித் துளற 

இளையளமச்சர் அன்னபூர்ைா ரதவி வைங்கினார். 

2020ஆம் ஆண்டு ரதசிய கல்விக்சகாள்ளக அடிப்ெளடயில், 

கற்பித்தல், கற்றல் சசயல்முளறகளில் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெத்தின் அடிப்ெளடயில் விரிவான ெயன்ொடு, 

திட்டமிடளல உருவாக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த 

விருதுகளை மத்திய கல்வித் துளற வைங்குகிறது. கல்வி 

கற்பிப்ெதில் திக்ஷா, இ-ொடசாளல திட்டங்களின் கீழ் 

மின்னணு முளறயில் ொடங்களைத் தயாரித்தல், 

காசைாலிகள் ரொன்றளவமூலம் மாைவர்களுக்கான 

கற்றல் அணுகுதலுக்கு இந்த விருதுகள் வைங்கப்ெட்டன. 

 

2. ரகாடீஸ்வரர்கள் ெட்டியல்: இந்தியாவுக்கு 3ஆவது 

இடம் 

அதிக எண்ணிக்ளகயிலான ரகாடீஸ்வரர்களைக் 

சகாண்ட நாடுகள் ெட்டியலில் இந்தியா 3ஆவது இடத்தில் 

உள்ைது. 

உலக நாடுகளில் அதிக சசாத்து ளவத்துள்ைவர்களின் 

விவரங்களை தனியார் ஆய்வுநிறுவனம் சவளியிட்டு 

உள்ைது. அதன்ெடி, உலகில் கடந்த ஆண்டில் 30 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் (சுமார் `226 ரகாடி) சசாத்து 

ளவத்திருந்த நெர்களின் எண்ணிக்ளக 9.3 சதவீதம் 

அதிகரித்து 6,10,569ஆக இருந்தது. அவர்களில் 13,637 

ரெர் இந்தியர்கள் ஆவர். இந்தியாவில் அதிக சசாத்து 

ளவத்திருந்தவர்களின் எண்ணிக்ளக கடந்த 2020ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுளகயில் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. 

அதிக ரகாடீஸ்வரர்ளரகளைக் சகாண்ட நாடுகளின் 

ெட்டியலில் அசமரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ைது. அந்நாட்டில் 

748 ரகாடீஸ்வரர்கள் உள்ைனர். 554 ரகாடீஸ்வரர்களு 

-டன் சீனா 2ஆவது இடத்தில் உள்ைது. அதற்கு அடுத்த 

இடத்தில் 145 ரகாடீஸ்வரர்களுடன் இந்தியா உள்ைது. 

 

 

 

 

 

 



        

    

3. உலகக்ரகாப்ளெ துப்ொக்கி சுடுதல்: சசௌரவ் 

சசௌதரிக்கு தங்கப்ெதக்கம் 

எகிப்தில் நளடசெற்று வரும் ISSF உலகக்ரகாப்ளெ 

துப்ொக்கி சுடுதல் ரொட்டியில் இந்தியாவின் சசௌரவ் 

சசௌதரி தங்கப்ெதக்கம் சவன்று அசத்தியுள்ைார். 

ஆடவருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் இறுதிச்சுற்றில் சசௌரவ் 

16-6 என்ற கைக்கில் செர்மனியின் ளமக்ரகல் 

ஷ்வால்ளட ரதாற்கடித்து முதலிடம் பிடித்தார். 

ஈஷாவுக்கு சவள்ளி 

இப்ரொட்டியின் மகளிருக்கான 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஈஷா சிங் சவள்ளிப்ெதக்கம் சவன்றார். 

 

4. ெருவநிளல மாற்றத்தால் உைவு உற்ெத்தி 

ொதிக்கப்ெடும்: ஐநா அறிக்ளகயில் எச்சரிக்ளக 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் இந்தியாவில் உைவு உற்ெத்தி 

ொதிக்கப்ெடும் என எச்சரித்துள்ை ஐநா அறிக்ளக, 

கடரலாரப்ெகுதிகளிலுள்ை மக்கள் கடல்மட்ட உயர்வால் 

ொதிக்கப்ெடுவர் என்றும் சதரிவித்துள்ைது. 

இது சதாடர்ொக ஐநாவின் ெருவநிளல மாற்றம் குறித்த 

அரசுகளுக்கிளடரயயான குழு சவளியிட்ட அறிக்ளகயில் 

கூறப்ெட்டுள்ைதாவது: 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் கடல்நீர்மட்டம் உயர்ந்து, சவப்ெ 

நிளல அதிகரிக்கும். உலகம் முழுவதும் ெனிப்ொளறகள் 

முன்பில்லாத அைவில் ரவகமாக உருகிவருகின்றன. 

வறட்சி, அதிக மளைப்சொழிவு, சவள்ைம், அனல்காற்று 

உள்ளிட்டவற்றின் காரைமாக நாட்டில் உைவு உற்ெத்தி 

ொதிப்ளெச் சந்திக்கும். அரிசி, ரகாதுளம, ெருப்பு வளககள் 

உள்ளிட்டவற்றின் உற்ெத்தி 2050ஆம் ஆண்டில் 9% 

வளர குளறய வாய்ப்புள்ைது. 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்து அதிகமாக 

இருந்தால், சதன்னிந்தியாவில் ரசாை உற்ெத்தி 17% 

வளர குளறயும். 

கடல்மட்ட உயர்வால் நிலப்ெயன்ொடு, கட்டளமப்பு 

வசதிகள் உள்ளிட்டளவ ொதிக்கப்ெடும். கரியமில வாயு 

சவளிரயற்ற அைவு தற்ரொளதய நிளலயில் சதாடர்ந்தால், 

நடப்பு நூற்றாண்டின் மத்தியில் சுமார் 3.5 ரகாடி ரெர் 

கடல்மட்ட உயர்வு பிரச்ளனயால் ொதிக்கப்ெடுவர். 

அதுரவ அந்த எண்ணிக்ளக நூற்றாண்டின் இறுதியில் 5 

ரகாடியாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ைது. கரியமில வாயு 

சவளிரயற்றம் குளறவாக இருந்தால், குளறந்த 

எண்ணிக்ளகயிலான நெர்கரை ொதிக்கப்ெடுவர். 

இந்தியாவுக்கு அதிக ொதிப்பு: 

கடல்மட்ட உயர்வு, திடீர் சவள்ைம் உள்ளிட்டவற்றால் 

சொருைாதார ரீதியில் அதிக ொதிப்ளெச் சந்திக்கும் நாடாக 

இந்தியா விைங்கும். கரியமில வாயு சவளிரயற்றத்ளதக் 

குளறக்கவுள்ைதாக இந்தியா உறுதியளித்துள்ைது. 

அவ்வாறு குளறக்கும் ெட்சத்தில், ெருவநிளல மாற்றத்தால் 

ஏற்ெடும் சொருைாதார இைப்பு சுமார் `1.68 இலட்சம் 

ரகாடியாக இருக்கும். இல்ளலசயனில் இைப்பு சுமார் 

`2.52 இலட்சம் ரகாடியாக அதிகரிக்கும். 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்தால், மும்ளெ 

மட்டும் 2050ஆம் ஆண்டு வாக்கில் ஆண்டுக்கு சுமார் 

`11.44 இலட்சம் ரகாடி இைப்ளெச் சந்திக்கும் அொயம் 

உள்ைது என்று அந்த அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

முக்கிய தகவல்கள்: 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் சதாடர்ந்து அதிகரித்தால், 

ஈரக்குமிழ் சவப்ெநிளல (சவப்ெம், ஈரப்ெதத்தின் அைவீடு) 

35 டிகிரி சசல்சியளஸத் தாண்டும். 

லக்சனௌ, ொட்னா நகரங்களில் அந்த சவப்ெநிளல 35 

டிகிரிளய விட அதிகமாக இருக்கும். 

புவரனசுவரம், சசன்ளன, மும்ளெ, இந்தூர், அகமதாொத் 

ஆகிய நகரங்களில் ஈரக்குமிழ் சவப்ெநிளல 32 முதல் 34 

டிகிரி சசல்சியஸ் அைவில் இருக்கும். 

கடல்மட்ட உயர்வு, திடீர் சவள்ைம் உள்ளிட்டவற்றால் 

சொருைாதார ரீதியில் அதிக ொதிப்ளெச் சந்திக்கும் நாடாக 

இந்தியா இருக்கும். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் 2050ஆம் ஆண்டில் 40 சதவீத 

மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்ொட்ளட எதிர்சகாள்வர். தற்ரொது 

33 சதவீத மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்ொட்ளட எதிர்சகாண்டு 

வருகின்றனர். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் உலகின் சராசரி வருமானம் 23 

சதவீதம் வளர குளறயும். இந்தியாவில் 2100ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 92 சதவீதம் வளர குளறயும். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் ஒட்டுசமாத்தமாக அஸ்ஸாம், 

ரமகாலயம், திரிபுரா, ரமற்கு வங்கம், பிகார், ொர்க்கண்ட், 

ஒடிஸா, சத்தீஸ்கர், உத்தர பிரரதசம், ஹரியாைா, ெஞ்சாப் 

ஆகிய மாநிலங்கள் அதிகமாக ொதிக்கப்ெடும். 

ெருவநிளல மாற்றத்தால் உலகின் ெல்ரவறு நாடுகள் 

சொருைாதார ரீதியில் ொதிப்புகளை எதிர்சகாள்ளும். 

நடப்ொண்டு இறுதியில் இந்தியாவின் சொருைாதாரம் 92 

சதவீதம் வளர வீழ்ச்சியளடயும். 

உலகில் ொதிரெர் ொதிக்கப்ெடும் அொயம் 

ெருவநிளல மாற்றம் காரைமாக உலக அைவில் 

ொதிக்கும் ரமற்ெட்ட மக்கள் ொதிப்ளெ எதிர்சகாள்ளும் 

அொயம் இருப்ெதாக ஐ.நா. அறிக்ளக எச்சரித்துள்ைது. 

இதுசதாடர்ொக அவ்வறிக்ளகயில், “சதாழில்மயமாதலுக்கு 

முந்ளதய காலகட்டத்ளதவிட சவப்ெநிளல 1.5 டிகிரி C 

அதிகரித்தால், 14% உயிரினங்கள் அழிளவச் சந்திக்கும் 

அொயம் உள்ைது. ரகாடிக்கைக்கான மக்கள் சடங்கு 

உள்ளிட்ட ரநாய்கைால் ொதிக்கப்ெடுவர்; மக்களின் 

உயிரிைப்பும் செருமைவில் அதிகரிக்கும். 

கடல்மட்ட உயர்வால் அளலகளின் ரவகம் அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ைது. அதன்காரைமாக ரகாடிக்கைக்கான 

மக்கள் ொதிப்ளெ எதிர்சகாள்வர். தற்ரொளதய கடல் 

மட்டத்தில் இருந்து 10 மீட்டருக்குள் 90 ரகாடி மக்கள் 

வசித்து வருகின்றனர். கடல்மட்டம் 75 சசமீ வளர 

உயர்ந்தால், தற்ரொது கணிக்கப்ெட்டுள்ைளதவிட இரு 

மடங்கு எண்ணிக்ளகயிலான மக்கள் 2100ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ொதிக்கப்ெடுவர். 

ெருவநிளல மாற்றத்தின் காரைமாக சவப்ெநிளல 

உயர்ளவ 1.5 டிகிரி சசல்சியஸுக்குள் கட்டுப்ெடுத்த 

ரவண்டுசமன ொரீஸ் ெருவநிளல ஒப்ெந்தத்தில் இலக்கு 

நிர்ையிக்கப்ெட்டுள்ைது. ஆனால், தற்ரொளதய நிளல 



        

    

சதாடர்ந்தால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளிரலரய உலகின் 

சவப்ெநிளல உயர்வு 1.5°C நிளலளய எட்டிவிடும். 

அதற்கு அதிக சவப்ெநிளல உயர்ந்தால், சுற்றுச்சூைலில் 

செரும் தாக்கங்களும் ொதிப்புகளும் ஏற்ெடும்; ெவைப் 

ொளறகள் ொதிக்கப்ெடும். ெனிப்ொளறகள் உருகி கடல் 

மட்டம் ரவகமாக உயரும். ெனிப்ொளறகள் உருகும்ரொது 

கரியமில வாயு சவளிரயற்றம் ரமலும் அதிகரிக்கும். 

ெருவநிளல மாற்றத்ளதத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ளககள் விளரந்து ரமற்சகாள்ைப்ெட ரவண்டும்” 

என்று குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

 


