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பிப்ரவரி – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவின் தேசியப் பங்குச ் சந்தேயானது, 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகப் 

பபரியப் பங்குப் பரிமாற்றச ்சந்தேயாக மீண்டும் உருபெடுே்துள்ளது.  

o போடரந்்து நான்காெது ஆண்டாக இந்ேச ்சந்தே முேலிடே்தேப் பபற்றுள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

சபொருளொேொர ஆய்வறிக்கக 2022-2023: சிறப்பம்சங்கள் 

 

❖ இந்திய நிதியதமசச்ர ்நிரம்லா சீோராமன் அெரக்ள் ஜனவரி 31 அன்று, 2022-2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பபாருளாோர ஆய்ெறிக்தகதய நாடாளுமன்றே்தில் ோக்கல் 

பசய்ோர.் 
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❖ இந்ே நிதியாண்டில் நாட்டின் பபாருளாோரம் எெ்ொறு பசயல்பட்டது மற்றும் அடுே்ே 

ஆண்டுக்கான பசயல்திட்டம் ஆகியெற்றிதன இந்ே அறிக்தக மதிப்பாய்வு 

பசய்கிறது. 

❖ உலகிதலதய தெகமாக ெளரந்்து ெரும் மாபபரும் பபாருளாோரமாக இந்தியா 

போடரந்்து திகழ உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் பமாே்ே உள்நாட்டு உற்பே்தியின் ெளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் 

நிதியாண்டில் 7 சேவீேம் என்ற அளவில் (நிகழ் தநர மதிப்பில்) ெலுொனோக இருக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு நெம்பர ்மாேே்தில் பதிொன சில்லதறப் பணவீக்கமானது இந்திய 

ரிசரெ்் ெங்கியின் இலக்கு ெரம்பிற்குள் மீண்டும் திரும்பியுள்ளது. 

❖ நகரப்்புற தெதலயின்தம விகிேம் குதறந்து ெந்ே தபாதும் அதிகளவிலான தெதல 

ொய்ப்பு உருொக்கம் பதிொகியுள்ள நிலையிை், பணியாளர ் ெருங்கால தெப்பு 

நிதியில் நிகரப் பதிவும் தெகமான அளவில் பதிொகியுள்ளது. 

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 5.8 சேவீேமாக இருந்ே தெதலயின்தம விகிேமானது, 2020-21 

ஆம் ஆண்டில் 4.2 சேவீேமாகக் குதறந்துள்ளது. 

❖ 2020-21 ஆம் ஆண்டில் தெளாண் துதறயில் தமற்பகாள்ளப்பட்ட ேனியார ் துதறயின் 

முேலீடு 9.3% ஆக அதிகரிே்துள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் நிதியாண்டில் 8.4% ஆக இருந்ே தசதெே் துதறயின் ெளரச்ச்ி 2023 ஆம் 

நிதியாண்டில் அதே காைகட்டே்திை் 9.1% ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 100 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்தளப் பபற்று, உலகிதலதய அதிக 

பணம் ெரவு பபறும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 

❖ தசதெ ஏற்றுமதிக்கு அடுே்ேபடியாக பெளிநாட்டு நிதி ெழங்கீட்டிற்குப் பங்களிக்கும் 

இரண்டாெது பபரிய மூல ஆோரமாக இந்ேப் பண ெரவு திகழ்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனெரி முேல் நெம்பர ்மாேம் ெதரயிலான காலகட்டே்தில் குறு,சிறு 

மற்றும் நடுே்ேரே் போழில் நிறுெனங்களின் துதறக்கான கடன் ெழங்கீட்டு ெளரச்ச்ி 

என்பது சராசரியாக 30.6 சேவீேே்திற்கும் அதிகமாக இருந்ேது. 

❖ 2019 ஆம் நிதியாண்டில் 180 மில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ளாக இருந்ே மருந்து 

உற்பே்திே் போழில் துதறயில் தமற்பகாள்ளப்படும் அன்னிய தநரடி முேலீடு (FDI) 

ஆனது 2022 ஆம் நிதியாண்டில் நான்கு மடங்கு உயரந்்து, 699 மில்லியன் அபமரிக்க 

டாலரக்ளாக உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாே நிலெரப்படி, 9.3 மாே இறக்குமதிதய உள்ளடக்கிய 

அந்நியச ்பசலாெணி தகயிருப்பு 563 பில்லியன் அபமரிக்க டாலரக்ளாக உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு நெம்பர ் மாே இறுதி நிலெரப்படி, உலகிதலதய அதிக அந்நியச ்

பசலாெணி இருப்பு பகாண்டுள்ள நாடுகளில் இந்தியா ஆறாெது இடே்தில் உள்ளது. 

❖ ஒருங்கிதணந்ேப் பண ெழங்கீட்டு இதடமுகம் மூலமான பரிெரே்்ேதனகள் மதிப்பு 

(121 சேவீேம்) மற்றும் அளவு (115 சேவீேம்) ஆகியெற்றின் அடிப்பதடயில் 2019-22 ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கு இதடயில் அதிகரிே்துள்ளேன் மூலம் சரெ்தேச அளவில் இந்ே 

முதறயிதன ஏற்பேற்கான ஒரு ொய்ப்பிதன இது ெகுே்ேது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள பமாே்ேே் போதலதபசி சந்ோோரரக்ளின் எண்ணிக்தக 117.8 

தகாடியாக உள்ள நிலையிை் (2022 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மாேம் ெதர), இதில் 

இந்தியாவின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் பதிொன சந்ோோரரக்ளின் எண்ணிக்தக 44.3 

சேவீே உள்ளது. 
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❖ பிரசார ்பாரதியானது (இந்தியாவின் ேன்னாட்சிப் பபாதுச ்தசதெ ஒளிபரப்பாளர)் - 479 

நிதலயங்களில் இருந்து 23 பமாழிகளில், 179 தபசச்ு ெழக்குகளில் ஒளிபரப்பப் 

படுகிறது. 

❖ இது பரப்பளவில் 92 சேவீேப் பரெதலயும், பமாே்ே மக்கள் போதகயில் 99.1 சேவீே 

நபரக்தளயும் பசன்றதடகிறது. 

 

உே்ேரகொண்ட் மொநிலே்தின் கொட்சி வொகனம் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு குடியரசுே் தின அணிெகுப்பில் பங்தகற்ற மாநிலங்களின் காட்சி 

ொகனங்களுக்கான விருதிதன மே்திய அரசு அறிவிே்துள்ளது. 

❖ இதிை் உே்ேரகாண்ட் மாநிலே்தின் மானஸ்கண்ட ் என்ற காட்சி ொகனம் முேலிடம் 

பபற்றது. 

❖ இந்ே ொகனே்தில், அந்ே மாநிலே்தின் ெனவிலங்குகள் மற்றும் சமயே் ேலங்கள் 

அடங்கிய கருே்துருவானது காட்சிப் படுே்ேப்பட்டிருந்ேது. 

❖ இந்ே ஆண்டிற்கான குடியரசுே் தின அணிெகுப்பில் 23 காட்சி ொகனங்கள் காட்சிப் 

படுே்ேப் பட்டன. 

❖ இதிை் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களினால் 17 காட்சி ொகனங்களும், 

அதமசச்கங்கள் மற்றும் துதறகள் சாரப்ாக 6 காடச்ி ொகனங்களும் காட்சிப் படுே்ேப் 

பட்டன. 

 

 

தேசியக் குழந்கே அறிவியல் மொநொடு 
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❖ தேசிய அறிவியல் மற்றும் போழில்நுட்பச ்சதபயானது, சமீபே்தில் 2023 ஆம் ஆண்டு 

தேசியக் குழந்தே அறிவியல் மாநாட்டிதன ஏற்பாடு பசய்ேது. 

❖ இந்ே மாநாட்டிதன குஜராே ்அறிவியல் நகர சதப நடே்தியது. 

❖ இந்ே மாநாடானது குஜராே ்மாநிலே்தின் அகமோபாே ்நகரில் நதடபபற்றது. 

❖ இந்ே நிகழ்வின் கருே்துரு "உடல்நலம் மற்றும் நல்ொழ்வுக்கான சூழல் அதமப்தபப் 

புரிந்து பகாள்ளுேல்" என்போகும். 

❖ தேசியக் குழந்தே அறிவியல் மாநாடானது, 1993 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்தியாவில் 

நதடபபற்று ெருகிறது. 

 

அறிக்கககள் மற்றும் குறியீடுகள் 

உலகப் சபொருளொேொர நிகல மற்றும் வொய்ப்புகள் 2023 - அறிக்கக 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் பபாருளாோர மற்றும் சமூக விெகாரங்கள் துதறயானது "உலகப் 

பபாருளாோர நிதல மற்றும் ொய்ப்புகள்" என்ற அறிக்தகயிதன பெளியிட்டது. 

❖ இது உலகப் பபாருளாோர அறிக்தக என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. 

❖ உலக நாடுகளின் பபாருளாோர ெளரச்ச்ியானது குதறந்து ெருெோக இந்ே அறிக்தக 

கூறுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் 3% ஆக இருந்ே இந்ே ெளரச்ச்ியானது 2023 ஆம் ஆண்டில் 1.9% ஆக 

இருந்ேது. 

❖ உலகளாவியப் பணவீக்கம் ஆனது 2023 ஆம் ஆண்டில் 6.5% ஆக இருக்கும். 

❖ 2024 ஆம் ஆண்டின் போடக்கே்தில் உலக நாடுகள் மந்ேநிதலதய எதிரப்காள்ளும். 
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❖ இந்ே அறிக்தகயின்படி இந்தியாவின் பபாருளாோர ெளரச்ச்ி விகிேம் ஆனது 2023 ஆம் 

ஆண்டில் 5.8% ஆகவும், 2024 ஆம் ஆண்டில் 6.7% ஆகவும் இருக்கும். 

 

வருடொந்திர மரணத் ேண்டகன அறிக்கக, 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் உள்ள குற்றவியல் அமரவ்ு நீதிமன்றங்கள் ஆனது 165 

மரணே் ேண்டதனகதள விதிே்துள்ளன. 

❖ இது கடந்ே 20 ஆண்டுகளில் பதிொனெதரயில், ஓராண்டில் விதிக்கப்பட்ட மிக 

அதிகமான எண்ணிக்தகயாகும். 

❖ இந்ே எண்ணிக்தக அதிகரிப்பானது, அகமோபாே்தில் நிகழ்ந்ே ஒரு குண்டுபெடிப்பு 

ெழக்கில் 38 தபருக்கு மரணே் ேண்டதன விதிக்கப்பட்டேன் காரணமாக இருக்கலாம். 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டு முேல் பதிொன, ஒதர ெழக்கில் அதிக எண்ணிக்தகயிலான 

நபரக்ளுக்கு மரணே் ேண்டதன விதிக்கப்பட்ட நிகழ்விதனக் குறிக்கிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 அன்தறய நிலெரப்படி, 539 தகதிகள் மரணே் ேண்டதன 

நிதறதெற்றப் படுெேற்கான பட்டியலில் உள்ளனர ்என்று இந்ே அறிக்தக குறிப்பிடச ்

சசய்கிறது. 

❖ 400 தகதிகள் மட்டுதம மரணே் ேண்டதனதய எதிரத்நாக்கியோக பதிொன 2016 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து, விதிக்கப்பட்ட மிக அதிக எண்ணிக்தகயிலானோக இந்ே 

எண்ணிக்தக உள்ளது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு விதிக்கப்பட்ட மரணே் ேண்டதனகளின் எண்ணிக்தகயானது 2015 

ஆம் ஆண்டில் பதிொனதே விட 40% அதிகரிப்தபக் குறிக்கிறது. 

❖ இந்ேே ் ேகெல் ஆனது, ‘இந்தியாவில் மரணே் ேண்டதன - ெருடாந்திரப் புள்ளி 

விெரங்கள் 2022’ அறிக்தகயின் ஒரு பகுதியாகும். 
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❖ திட்டம் 39A எனப்படும் இது படல்லியின் தேசியச ் சட்டப் பல்கதலக் கழகே்தின் 

ஆதலாசதனக் குழுவினால் பெளியிடப்பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடதலொரக் கொவல்பகட தினம் - பிப்ரவரி 01 

❖ இந்தியக் கடதலாரக் காெல்பதடயானது, முேலில் 1977 ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 01 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுெப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் உள்நாட்டுப் பபாருளாோரே்திற்கு இதடயூறாக விளங்கும் கடல் 

ெழிப் பபாருட்களின் கடே்ேல் நடெடிக்தககதளே் ேடுப்பதே தநாக்கமாகக் பகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ 1978 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதியன்று, இந்தியக் கடதலாரக் காெல்பதட 

தினமானது பிப்ரெரி 01 ஆம் தேதியன்று பகாண்டாடப்படும் என்று இந்தியப் 

பாராளுமன்றே்ோல் அதிகாரப் பூரெ்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

கட்டொயக் குகறந்ேபட்ச ேண்டகன 

❖ 12 ெயதுக்குட்பட்ட சிறுமிதயக் கூட்டுப் பலாே்காரம் பசய்ே குற்றே்திற்கு விதிக்கப் 

படும் கட்டாயக் குதறந்ேபட்சே் ேண்டதனதய எதிரே்்து போடரப்பட்ட ஒரு மனுதெ 

விசாரிக்க இந்தியே் ேதலதம நீதிபதி சந்திரசூட ் ேதலதமயிலான அமரவ்ு முடிவு 

சசய்துள்ளது. 

❖ கட்டாயக் குதறந்ேபட்சே் ேண்டதன என்பது "நீதிமன்றே்திற்கு எந்ே விருப்புரிதமயும் 

இல்லாமல் விதிக்கப்பட தெண்டிய ேண்டதன" என்பதேக் குறிக்கிறது. 

❖ குற்றொளியின் எஞ்சிய ஆயுள்காலம் ெதரயிலான ஆயுள் ேண்டதன மற்றும் மரணே் 

ேண்டதன என்ற ‘குதறந்ேபட்சக் கட்டாயே் ேண்டதனதய’ இது குறிக்கிறது. 

❖ இந்ேக் கருே்ோக்கமானது முேன்தமயாக கனடா மற்றும் அபமரிக்கா ஆகிய 

நாடுகளின் சட்ட அதமப்புகளில் இருந்து பபறப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவில், பாலியல் துன்புறுே்ேல் குற்றே்தேே் ேவிர, குழந்தேகள் மீோன பாலியல் 

குற்ற (POCSO) ேடுப்புச ் சட்டே்தின் கீழ் அதனே்துப் பாலியல் குற்றங்களுக்கும் 

இே்ேதகயே் ேண்டதனகள் பரிந்துதரக்கப் படுகின்றன. 
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❖ POCSO சட்டே்தின் 8ெது பிரிவின் கீழ், குழந்தேகள்  மீோன பாலியல் ென்பகாடுதம 

குற்றங்கதளக் தகயாளும் 7ெது பிரிவின் கீழ் அந்ேக் குற்றங்களுக்கு 3 முேல் 5 

ஆண்டுகள் ேண்டதன விதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ 1983 ஆம் ஆண்டின் குற்றவியல் சட்டே ் திருே்ேச ் சட்டம் ோன் 'கட்டாயக் குதறந்ே 

பட்சே் ேண்டதன' பரிந்துதரக்கப் பட்டேற்கான முேல் நிகழ்ொகும். 

❖ பலாே்காரே்திற்கு ஏழு ஆண்டுகளும், 12 ெயதுக்குட்பட்ட சிறாரக்ள் மற்றும் 

கரப்்பிணிப் பபண்களுக்கு எதிரான கற்பழிப்பு தபான்ற மிக பகாடூரமான 

ெழக்குகளுக்குப் பே்து ெருடங்களும் குதறந்ே பட்சே் ேண்டதன என்று இந்ேச ்சட்டம் 

கூறுகிறது. 

❖ இதிை் இரு குற்றங்களுக்கும் அதிகபட்சே் ேண்டதன அல்லது ஆயுள் ேண்டதனயாக 

14 ஆண்டுகள் என நிரண்யிக்கப்பட்டது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு சீரத்ிருே்ேங்கள், குற்றொளியின் ொழ்நாள் முழுெதேயும் குறிக்கும் 

ெதகயில் ‘ஆயுள் சிதறே் ேண்டதன’ என்ற ெதரயதறதயப் புதுப்பிேத்ு, கூட்டுப் 

பலாே்காரே்திற்கான குதறந்ேபட்சே் ேண்டதனயாக 20 ஆண்டுகள் ேண்டதனதய 

அறிமுகப் படுே்தியது. 
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