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1. உலக மக்கள்த ொகக வொய்ப்புகள் – 2022இன்படி, 2022 நவம்பர் நிலவரப்படி உலக மக்கள்த ொகக எவ்வளவு? 
அ. 5 பில்லியன் 

ஆ. 8 பில்லியன்  

இ. 10 பில்லியன் 

ஈ. 12 பில்லியன் 

✓ “உலக மக்கள்த ொகக வொய்ப்புகள் – 2022” அறிக்ககயின்படி, 2022 நவம்பர்.15 அன்று உலக மக்கள்த ொகக 8 

பில்லியகை எட்டும். கடந்த 1950ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மு ன்முகறயொக கடந்  2020இல் உலக மக்கள்த ொகக 

வளர்ச்சி 1 ச வீ த்திற்கும் குகறவொகச் சரிந்துள்ளது என்றும் 2030ஆம் ஆண்டில் 8.5 பில்லியைொகவும், 2050ஆம் 

ஆண்டில் 9.7 பில்லியைொகவும், 2080ஆம் ஆண்டில் 10.4 பில்லியைொகவும் அது உயரும் என்றும் ஐநொ த ரிவித்து 

உள்ளது.  ற்பபொது 1.412 பில்லியன் மக்கள்த ொககதகொண்ட இந்தியொ, அடுத்  ஆண்டு 1.426 பில்லியன் மக்கள் 

த ொககயுடன் சீைொகவ விஞ்சும். 

2. 2022 – G20 உச்சிமொநொட்டில் ஜஸ்ட் எைர்ஜி டிரொன்சிஷன் பொர்ட்ைர்ஷிப்பில் ககதயழுத்திட்ட நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. இந்ததாதனசியா  

இ. சீனா 

ஈ. ஜப்பான் 

✓ பொலியில் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கும் G–20 உச்சிமொநொட்டின் ஒரு பகுதியொக சர்வப ச கடன் வழங்குநர்கள் 

மற்றும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்  நொடுகளுடன் இந்ப ொபைசியொ ஜஸ்ட் எைர்ஜி டிரொன்சிஷன் பொர்ட்ைர்ஷிப்பில் 

ககதயழுத்திட்டது. $20 பில்லியன் டொலர்கள் மதிப்பிலொை இந்  ஒப்பந் ம், இந்ப ொபைசியொவின் புதுப்பிக்கத் க்க 

எரிசக்தி பயன்பொட்கட அதிகரிக்கவும், நிலக்கரிகயச் சொர்ந்திருப்பக க் குகறக்கவும் நிதியு வி அளிக்கும். 

3. ‘குபளொபல் ஷீல்ட்’ என்ற கொப்பீட்டு முகைகவ அறிவித்துள்ள உலகளொவிய கூட்டகமப்பு எது? 
அ. G–7 மற்றும் V20  

ஆ. WEF 

இ. UNEP 

ஈ. G–20 மற்றும் V20 

✓ எகிப்தில் நடந்  COP27 கொலநிகல உச்சிமொநொட்டில் G7 மற்றும் 58 கொலநிகல மொற்றத் ொல் பொதிக்கப்படக்கூடிய 

நொடுகளின் V20 குழுவொல், ‘குபளொபல் ஷீல்ட்’ என்ற கொப்பீட்டு முகைவு அதிகொரப்பூர்வமொக த ொடங்கப்பட்டது. கொல 

நிகல பபரழிவுகள் ஏற்பட்டொல் குகறந்  வருமொைம் மற்றும் பொதிக்கப்படக்கூடிய நொடுகளுக்கு உ வ தஜர்மனி $172 

மில்லியன் அதமரிக்க டொலர்ககள வழங்கும். கைடொ, அயர்லொந்து மற்றும் தடன்மொர்க்பபொன்ற நொடுகள் இதுவகர 

பமலும் €40 மில்லியன் யூபரொக்ககள இம்முகைவுக்கு அளிப்ப ொக உறுதியளித்துள்ளை. அதமரிக்க அதிபரும் 

இந்  முகைவுக்கு ஆ ரவளிப்ப ொக அறிவித் ொர். 

4. கொலநிகல மொற்ற தசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, கொலநிகல  ணிப்பில் முன்ைணியில் உள்ள நொடு எது? 
அ. நாா்தே 

ஆ. ஜஜா்மனி 

இ. ஜென்மாா்க்  

ஈ. ஆஸ்திதேலியா 
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✓ கொலநிகல மொற்ற தசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, கொலநிகல  ணிப்பில்  ற்பபொக ய முன்ைணியில் தடன்மொர்க் 

த ொடர்ந்து உள்ளது. ‘உயர்ந் ’ ப சிய மற்றும் ‘மிகவுயர்ந் ’ மதிப்பிடப்பட்ட சர்வப ச கொலநிகலக் தகொள்கககயக் 

தகொண்ட ஒபர நொடு தடன்மொர்க் ஆகும். தடன்மொர்க் நொன்கொவது இடத்க யும் ஸ்வீடன் அ கைத் த ொடர்ந்  

இடத்க யும் தபற்றுள்ளது. எந்  நொடும் மு ல் 3 இடங்ககளப் தபறவில்கல. இந்தியொ எட்டொவது இடத்தில் உள்ளது. 

5. ‘பிரஸ் ொன்’ என்ற கட்டகமக்கப்பட்ட பயிற்சிகய நடத்துகிற இந்திய ஆயு ப்பகட எது? 

அ. இந்திய இோணுேம் 

ஆ. இந்திய கெற்படெ  

இ. இந்திய ோன்படெ 

ஈ. இந்திய கெதலாே காேல்படெ 

✓ எண்தெய் & இயற்கக எரிவொயு கழகத்தின் (ONGC)  ளத்தில் மும்கபக்கு அப்பொலுள்ள கடல்சொர் தசொத்துக்ககளப் 

பொதுகொப்பதில் நிறுவை தசயல்திறகை மதிப்பிடுவ ற்கொக இந்திய கடற்பகட, ‘பிரஸ் ொன்’ என்ற கட்டகமக்கப்பட்ட 

பயிற்சிகய நடத்தியது. ‘பிரஸ் ொன்’ பயிற்சியொைது ஆண்டுக்கு இரண்டு முகற பமற்கு கடற்பகட  கலகமயின் 

கீழ் நகடதபறுகிறது. இந்தியொவின் கடற்ககரபயொரங்களில் உள்ள எண்தெய் உற்பத்தி  ளங்ககளப் பொதுகொக்கும் 

தபொறுப்பு மு ன்கமயொக இந்திய கடற்பகடயிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. இந்தியொ–தமொசொம்பிக்– ொன்சொனியொ முத் ரப்பு பயிற்சியின் மு லொம் பதிப்கப நடத்தும் நொடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஜமாசாம்பிக் 

இ. தான்சானியா  

ஈ. மாலத்தீேுகள் 

✓ இந்தியொ–தமொசொம்பிக்– ொன்சொனியொ முத் ரப்பு பயிற்சியின் மு லொம் பதிப்பு சமீபத்தில்  ொன்சொனியொவின் டொர் எஸ் 

சலொமில் த ொடங்கியது. இந்திய கடற்பகடகய வழிகொட்டப்பட்ட ஏவுககெ பபொர்க்கப்பல், INS  ர்கொஷ், ஒரு பச க் 

உலங்கு வொனூர்தி மற்றும் மொர்பகொஸ் (சிறப்புப்பகடகள்) ஆகியகவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றை. இப்பயிற்சி 

மூன்று பநொக்கங்ககளக் தகொண்டுள்ளது: பயிற்சி மற்றும் சிறந்  நகடமுகறககளப் பகிர்ந்துதகொள்வ ன்மூலம் 

தபொதுவொை அச்சுறுத் ல்ககள எதிர்தகொள்ளும் திறன் பமம்பொடு; இயங்கு ன்கமகய பமம்படுத்து ல் மற்றும் 

கடல்சொர் ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்து ல். 

7. ‘சரஸ் உெவுத்திருவிழொ’வை நடத்துகிற நடுவண் அகமச்சகம் எது? 
அ. ஊேக ேளா்ச்சி அடமச்சகம்  

ஆ. ஜபண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் தமம்பாெ்டு அடமச்சகம் 

இ. கலாச்சாே அடமச்சகம் 

ஈ. உள்துடற அடமச்சகம் 

✓ நடுவண் ஊரக வளர்ச்சி அகமச்சகமொைது ‘சரஸ் உெவுத்திருவிழொ’கவ நடத்துகிறது. சமீபத்தில், ஊரக வளர்ச்சி 

அகமச்சர் புது தில்லியில், ‘சரஸ் உெவுத்திருவிழொ – 2022’ஐத் த ொடங்கிகவத் ொர். சுயஉ வி குழுக்கள் சொர்ந்  

தபண்களொல்  யொரிக்கப்பட்ட சரஸ்  யொரிப்புககள சிறந்  முகறயில் சந்க ப்படுத்துவ ற்கொக www.esaras.in என்ற 

இகெய ளத்க யும் அகமச்சர் த ொடங்கிகவத் ொர். நடுவண் ஊரக வளர்ச்சி அகமச்சகம் அகைத்து மொநில 

 கலநகரங்கள், முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் தபருநகரங்கள், விமொை நிகலயங்கள் மற்றும் இரயில் நிகலயங்களில் 

தபண்கள் சுய உ விக்குழுக்களொல் சரஸ் அரங்குககள நிறுவவுள்ளது. 
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8. கீழ்க்கொணும் எந்  மொநிலத்தில், ‘புதிர்வழித் ப ொட்டம் மற்றும் மியொவொக்கி வைத்க ’ பிர மர் திறந்து கவத் ொர்? 
அ. குஜோத்  

ஆ. மகாோஷ்டிோ 

இ. ஆந்திே பிேததசம் 

ஈ. கா்நாெகா 

✓ இந்தியப் பிர மர் நபரந்திர பமொதி அண்கமயில் குஜரொத் மொநிலத்தின் ஏக் ொ நகரத்தில் புதிர்வழித்ப ொட்டம் மற்றும் 

மியொவொக்கி வைத்க  நொட்டுக்கு அர்ப்பணித் ொர். ஜப்பொன் நொட்டின்  ொவரவிய வல்லுநரும், சுற்றுச்சூழல் 

நிபுெருமொை டொக்டர் அகிரொ மியொவொக்கி உருவொக்கிய நுட்பத்தின் தபயரொல் இந் க் கொடு அகழக்கப்படுகிறது. 

இந் ப் புதிய நுட்பத்தின்படி, பல்பவறு இைங்களின் மரக்கன்றுகள் ஒன்பறொடு ஒன்று தநருக்கமொக நடப்பட்டு, அ ன் 

மூலம் அடர்ந்  நகர்ப்புற கொடு உருவொக்கப்படுகிறது. 

9. பரட்டில் நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டம் கட்டப்படவுள்ள மொநிலம்/ யூனியன் பிரப சம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திே பிேததசம் 

இ. கா்நாெகா 

ஈ. ஜம்மு–காஷ்மீா்  

✓ ஜம்மு–கொஷ்மீர் யூனியன் பிரப சத்தில் உள்ள கிஸ்த்வொர் மொவட்டத்தில் தசைொப் ஆற்றின்மீது கட்டப்பட்டு வரும் 

திட்டபம பரட்டில் நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டம் ஆகும். அந்  நீர் மின்னுற்பத்தி நிகலயத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில், 

4 பபர் மரணித் ைர் மற்றும் 15 பபர் கொயமகடந் ைர். கடந்  2021ஆம் ஆண்டில், 850 MW மின்னுற்பத்தித்திறன் 

ககொண்ட பரட்டில் நீர் மின்னுற்பத்தித் திட்டத்திற்கு ̀ 5281.94 பகொடி மு லீடு ஒதுக்கி நடுவெகமச்சரகவ ஒப்பு ல் 

அளித் து. 

10. 2022இல், ‘நொன்கொவது வங்கொளப ச திகரப்பட விழொகவ’ நடத்தும் இந்திய நகரம் எது? 
அ. ஜகௌகாத்தி 

ஆ. ஜகால்கத்தா  

இ. தகாகிமா 

ஈ. இம்பால் 

✓ வங்கொளப ச திகரப்பட விழொவின் நொன்கொம் பதிப்பு தகொல்கத் ொவில் நகடதபற்று வருகிறது. 5 நொட்கள் நகடதபறும் 

இவ்விழொவில் வங்கொளப சத்க ச் பசர்ந்  37 திகரப்படங்கள் மற்றும் ஆவெப்படங்கள் திகரயிடப்படும். நொன்கொம் 

ஆண்டொக தகொல்கத் ொவில் வங்கொளப ச திகரப்பட விழொ நடத் ப்படுகிறது. புத் கக் கண்கொட்சிகள் மற்றும் திகரப் 

பட விழொக்கள் பபொன்ற கலொச்சொர நிகழ்வுகள் இந்தியொ மற்றும் வங்கொளப சம் மற்றும் பமற்கு வங்கொளம் மற்றும் 

வங்கொளப சம் இகடபயயொை பிகெப்கப மிகுந்து வலுப்படுத்துகின்றை. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உலக மக்கள்த ொகக 800 பகொடிகய எட்டியது! 

உலக மக்கள்த ொகக எட்டு பில்லியகை (800 பகொடி) இன்று எட்டிய ொக ஐக்கிய நொடுகள் சகபயின் கணிப்பில் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்  24 ஆண்டுகளில் உலக மக்கள்த ொகக 200 பகொடியொக அதிகரித்துள்ளது. 1998இல் 600 பகொடியொக இருந்  

உலக மக்கள்த ொகக கடந்  2010இல் 700 பகொடியொக அதிகரித் து. அடுத்  12 ஆண்டுகளில் அ ொவது 2022இல் 

மக்கள்த ொகக 100 பகொடியொக அதிகரித்து, நவ.15, 2022இல் உலக மக்கள்த ொகக 800 பகொடிகய எட்டியுள்ளது. 

ஐநொ சகபயின் கூற்றுப்படி, 2030ஆம் ஆண்டில், உலக மக்கள்த ொகக 850 பகொடிகய எட்டும். எனினும், 1950ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு மு ன்முகறயொக 2020ஆம் ஆண்டில் மக்கள்த ொகக வளர்ச்சி விகி ம் 1% குகறந்துள்ளது 

என்று ஐநொ த ரிவித்துள்ளது. ஐநொஇன் மக்கள்த ொகக அறிக்ககயில், 2050இல் பொதிக்கும் பமற்பட்ட மக்கள் 

இந்தியொ, பொகிஸ் ொன், பிலிப்கபன்ஸ், எகிப்து, கொங்பகொ, கநஜீரியொ,  ொன்சொனியொ மற்றும் எத்திபயொப்பியொ இந்  8 

நொடுகளில் இருப்பொர்கள் என்று த ரிவித்துள்ளது. 

2022 மற்றும் 2050ஆம் ஆண்டுக்கு இகடயில் மக்கள்த ொகக குகறயும் 61 நொடுககள ஐநொ கணித்துள்ளது. இந்  

நொடுகளில் தபரும்பொலொைகவ ஐபரொப்பொகவச்பசர்ந் கவயொக இருக்கும்.  ற்பபொது, 46 நொடுகளின் மக்கள்த ொகக 

பவகமொக அதிகரித்து வருவ ொக ஐநொ கணித்துள்ளது. 

ஜூகல.11, 2022 அன்று, உலக மக்கள்த ொகக நொளன்று ஐநொ தவளியிட்ட அறிக்ககயில், 2023ஆம் ஆண்டு மக்கள் 

த ொகக கெக்கீட்டில், இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக சீைொவின் மக்கள்த ொகககயவிட அதிகமொக இருக்கும் என்று 

கூறியது. இ ன்மூலம் உலகிபலபய அதிக மக்கள்த ொகக தகொண்ட நொடொக இந்தியொ மொறும் என்றும் த ரிவித் து. 

 ற்பபொது சீைொவின் மக்கள் த ொகக 1.426 பில்லியைொகவும், இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 1.412 பில்லியைொகவும் 

உள்ளது. 2023இல் இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 1.429 பில்லியைொக உயரும் எை நம்பப்படுகிறது. பமலும் 

2050இல் இந்  எண்ணிக்கக 1.668 பில்லியகை எட்டும். இந்  நூற்றொண்டின் நடுவில் சீைொவின் மக்கள் த ொகக 

1.317 பில்லியைொக குகறயும் என்று கெக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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