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ஜனவரி – 29 

தேசியச ்சசய்திகள் 

முேலாவது பசுமை ஆற்றல் சகாண்ட ைாநிலை் 

❖ இமாசச்லப் பிரதேச மாநிலமானது, 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் முேலாவது ‘பசுமம ஆற்றல் 

க ாண்ட மாநிலமா ’ மாறுவேற்கு இல ்கு நிரண்யிே்துள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூழமலப் பாது ாப்பேற் ா  நீரம்ின்னாற்றல், மைட்ரஜன் மற்றும் சூரிய 

ஆற்றல் ஆகியவற்றிமனப் பயன்படுே்துவேற்கு இம்மாநிலம் இல ்கு நிரண்யிே்து 

உள்ளது. 

 

இந்தியாவின் சிறந்ே காவல் நிமலயை் 

❖ மே்திய உள்துமற அமமசச்ர,் ஒடிசாவின்  ஞ்சம் மாவட்டே்தில் உள்ள அஸ் ா  ாவல் 

நிமலயே்திற்கு நாட்டின் சிறந்ே  ாவல் நிமலயம் என்ற விருதிமன வழங்கினார.் 

❖  ாவல் நிமலயங் மளே் ேரவரிமசப்படுே்துேல் என்பது மே்திய உள்துமற 

அமமசச் ே்தினால் ஆண்டுதோறும் தமற்க ாள்ளப்படும் ஒரு நடவடி ்ம யாகும். 

❖ குற்ற விகிேம், விசாரமண மற்றும் வழ ்கு மளத் தீரப்்பது, உள் ட்டமமப்பு மற்றும் 

கபாதுச ் தசமவ வழங் ல் தபான்ற 165 கவவ்தவறு அளவுரு ் ளின் அடிப்பமடயில் 

 ாவல் நிமலயங் ள் மதிப்பிடப் படுகின்றன. 

 

 

இந்தியாவின் குடிமை 20 அமைப்பின் பணிக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு (C20) 

❖ G20 அமமப்பிற் ான இலாப தநா ் மற்ற, ேன்னாரவ் குடிம ் ள் சாரந்்ே குழு ் ளின் 

சமூ  தசமவயிமன பிரதிநிதிே்துவப்படுே்துகிற வகையில் இந்தியாவின் ேமலமமப் 

கபாறுப்பிற் ான அதி ாரப்பூரவ் பணி ்  ட்டுப்பாட்டு ் குழுவாகும். 

❖ இது த ரளாவின் க ால்லம் மாவட்டே்தில் உள்ள அமிரே்புரி எனுமிடே்தில் கோடங் ப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ஸ்ரீ மாோ அமிரே்ானந்ேமயி தேவி (அம்மா) C20 கூட்டே்தின் ேமலவரா  உள்ளார.் 

❖ G20 அமமப்பின் அரசு சாராே பிரிவில் ஒன்பது பணி ்  ட்டுப்பாட்டு ் குழு ் ள் 

உள்ளன. 

❖ இந்ே ் குழு ் ள் G20 நாடு ளின் ேமலவர ்ளு ்குை் க ாள்ம  சாரந்்ே வகையிலான 

பரிந்துமர மள வழங்கி அவர ்மளத் ே வமம ்  உேவுகின்றன. 
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❖ வணி ம் 20, குடிமம 20, கோழில்துமற 20, பாராளுமன்றம் 20, அறிவியல் 20, உசச்த் 

தணிை்கை நிறுவனங்ைள் 20, புே்கோழில் 20, ஆதலாசமன வழங்கீடு 20, ந ரப்்புறம் 20, 

கபண் ள் 20 மற்றும் இமளஞர ்ள் 20 ஆகியமவ இந்ே ஒன்பது குழு ் ளாகும். 

 

 

வணிகை் 20 நிகழ்வின் சோடக்க விழா 

 

❖ வணி ம் 20 நி ழ்வின் கோட ் ை் கூட்டமானது குஜராே ்மாநிலே்தின்  ாந்தி ந ரில் 

கோடங்கியது. 

❖ இது G20 மாநாட்டின் ஒரு பகுதியா  நடே்ேப்படுகிறது. 

❖ இந்ே ் கூட்டே்திற்கு டாடா சன்ஸ் நிறுவனே்தின் ேமலவர ்சந்திரதச ரன் ேமலமம 

ோங்கினார.் 
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❖ B20 இந்தியா 2023 என்ற தபசச்ுவாரே்்மேயானது, ‘RAISE’ என்ற  ருே்துருவின் கீழ் 

நமடகபறுகிறது. 

❖ கபாறுப்பு மி ் , துரிேப்படுே்ேப்பட்ட, புதுமமமி ் , நிமலயான மற்றும் சமமான 

வணி ம் என்பேன் சுரு ் தம RAISE என்போகும். 

❖ இந்ே ் கூட்டே்தில் G20 நாடு ளின் பிரதிநிதி ள், வணி ப் பிரதிநிதி ள், ேமலமம 

நிரவ்ா  அதி ாரி, இரயில்தவ அமமசச்ர ்அஷ்வினி மவஷ்ணவ், வரே்்ே ம் மற்றும் 

கோழில்துமற அமமசச்ர ்பியூஷ் த ாயல் மற்றும் பலர ் லந்து க ாண்டனர.் 

❖ முேல் முமறயா , இந்ேச ்சந்திப்பில் ஆப்பிரி ்  நாட்டிற் ானச ்சிறப்புப் பணி ்குழு 

இடம் கபற்றுள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் G20 பிரதிநிதி நிதி ஆதயா ் அமமப்பின் ேமலமமச ்கசயல் அதி ாரி 

அமிோப்  ாந்ே் ஆவார.் 

❖ பருவநிமல இல ்கு மள அமடவதில் சிறப்பா  கசயல்படும் முேல் ஐந்து நாடு ளில் 

இந்தியாவும் ஒன்றா  இடம் கபற்றுள்ளததாடு, இந்ே இடே்மேப் கபற்ற ஒதர G20 

அமமப்பு சாரந்்ே நாடும் இதுவாகும். 

  

உே்திசார் கூட்டாண்மை - இந்தியா ைற்றுை் எகிப்து 

 

❖ இந்தியா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடு ள் ேங் ளது இருேரப்பு உறவு மள "உே்தி சார ்

கூட்டாண்மம என்ற நிமல ்கு" உயரே்்ே ஒப்பு ் க ாண்டுள்ளன. 

❖ இது அரசியல், பாது ாப்பு, இராணுவம், எரிச ்தி மற்றும் கபாருளாோர அம்சங் மள 

உள்ளட ்கியது. 

❖  டந்ே ஐந்ோண்டு ளில் இரு நாடு ளு ்கு இமடதயயான வரே்ே்  மதிப்பானது, 12 

பில்லியன் அகமரி ்  டாலர ்மள எட்டியுள்ளது. 

❖ இந்தியா எகிப்துடனான ஒரு பயங் ரவாே எதிரப்்பு ஒப்பந்ேே்தில் ம கயழுே்து 

இட்டுள்ளது. 

❖ தமலும், இமணயப் பாது ாப்பு, ே வல் கோழில்நுட்பம், இமளதயார,்  லாசச்ாரம் 

மற்றும் ஒளிபரப்பு தபான்ற பல்தவறு துமற ளில் இந்ே ஒப்பந்ேம்  வனம் 

கசலுேத்ுகிறது. 

❖ எகிப்து நாட்டிமன, ஐதராப்பிய மற்றும் ஆப்பிரி ்  நாடு ளுடனான 

கோடரப்ு ளு ் ான நுமழவாயிலா  இந்தியா  ருதுகிறது. 
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❖ G-20 அமமப்பின் மாநாட்டிற் ானச ் சிறப்பு விருந்தினரா  எகிப்து அரசிமனயும் 

இந்தியா அமழே்துள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடு ள் உல  விவ ாரங் ளில் உருவா ் ப்பட்ட 

அணி தசரா இய ் ே்தின் ஸ்ோபன பங்குோர நாடு ள் ஆகும். 

 

அந்ேைான் தீவுகளின் சபயர் ைாற்றை் 

 

❖ அந்ேமான் மற்றும் நி ்த ாபாரில் உள்ள 21 தீவு ளு ்கு இந்தியாவின் மி  உயரந்்ே 

இராணுவ அங்கீ ாரமான பரம் வீர ்ச ்ரா விருது கபற்றவர ்ளின் கபயர ்மள பிரேமர ் 

அதற்கு பபயர ்சூடட்ி க ௌரவிே்ோர.் 

❖ தநோஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் அவர ்ளின் 126வது பிறந்ேநாமள முன்னிட்டு இந்ேப் 

கபயர ்ளானது சூட்டப்பட்டது. 

❖ அந்ேமான் நி ்த ாபார ் தீவு ளில் அமம ் ப்படவுள்ள தபாஸ் அவர ்ளு ் ான 

நிமனவிடே்தின் மாதிரிமயயும் பிரேமர ் திறந்து மவே்ோர.் 

❖ தநோஜி அவர ்ளு ் ா  நிறுவப்பட உள்ள இந்ே நிமனவிடமானது, 2018 ஆம் 

ஆண்டு ்கு முன்பு ராஸ் தீவு என்று அமழ ் ப்பட்ட தநோஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

தீவு ளில் அமம ் ப்பட உள்ளது. 

Below are all the 21 islands that were named 

1. Dhan Singh Island after Lieutenant Colonel (then Major) Dhan Singh Thapa 

2. Tarapore Island after Lt Col Ardeshir Burzorji Tarapore 

3. Karam Singh Island after Lance Naik (Hony. Captain) Karam Singh 

4. Bana Island after Naib Subedar Bana Singh 

5. Ekka Island after Lance Naik Albert Ekka 

6. Khetrapal Island after 2nd Lt Arun Khetrapal 

7. Pandey Island after Lt Manoj Kumar Pandey 

8. Hoshiar Island after Major Hoshiar Singh 

9. Shaitan Island after Major Shaitan Singh 

10. Jadunath Island after Nayak Jadunath Singh 

11. Yogender Island after Subedar Major (Hony. Captain) Yogendra Singh Yadav 

12. Hamid Island after Company Quartermaster Havildar (CQMH) Abdul Hamid 

13. Rane Island after 2nd Lt Rama Raghoba Rane 

14. Ramaswamy Island after Major Ramaswamy Parameswaran 

15. Batra Island after Captain Vikram Batra 

16. Joginder Island after Subedar Joginder Singh 

17. Salaria Island after Captain G S Salaria (then Major) 

18. Piru Island after Company Havildar Major Piru Singh 

19. Somnath Island after Major Somnath Sharma 

20. Sekhon Island after Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhon 

21. Sanjay Island after Subedar Major (then Rifleman) Sanjay Kumar 
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❖ இதில் கபயரிடப்படாே மி ப்கபரியத ்தீவு ளு ்கு முேலாவது பரம் வீர ்ச ்ரா விருது 

கபற்றவரின் கபயரானது வழங் ப்பட்டது. 

❖ இதில் இரண்டாவது கபரிய தீவிற்கு பரம் வீர ்ச ்ரா விருது கபற்ற இரண்டாவது வீரரின் 

கபயரானது வழங் ப்படட்து. 

❖ இந்ே விருதிமன முேன் முேலில் கபற்றவர ்தமஜர ்தசாம்நாே் சரம்ா ஆவார.் 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 03 ஆம் தேதியன்று ஸ்ரீந ர ் விமான நிமலயம் அருத  

பாகிஸ்ோனிய பமடயினர ்தமற்க ாண்ட ஊடுருவல் ளு ்கு எதிரா  தபாரிட்ட தபாது 

அவர ்உயிர ்இழந்ோர.் 

  

குடியரசு தின அணிவகுப்பு 2023 

 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்குகபற்ற பல மாநிலங் ளின் 

 ாட்சி வா னே்தில் 'நாரி ச ்தி' என்ற  ருே்துருதவ அதி ம் இடம் கபற்றிருந்ேது. 

❖ 96 வயதில் எழுே்ேறிவுே ் தேரவ்ில் முேலிடம் கபற்ற, 2020 ஆம் ஆண்டு நாரி ச ்தி 

புரஸ் ார ்விருமே கவன்ற  ாரே்த்ியாயனி அம்மாவிமனச ்சிே்ேரி ்கும் வம யில் 

த ரள மாநிலே்தின்  ாடச்ி வா னம் இடம் கபற்றிருந்ேது. 

❖ நாட்டிதலதய கபண் ளின்  ல்வியறிவு விகிேே்தில் த ரளா முேலிடே்தில் உள்ளததாடு 

அந்த மாநிலம் குடும்பஸ்ரீ எனப்படும் உலகின் மி ப்கபரிய ம ளிர ்சுய உேவிை் குழு  

வமலயமமப்பிமனயும் க ாண்டுள்ளது. 

❖ ேமிழ்நாடு மாநிலே்தின்  ாட்சி வா னமானது, கபண் ளு ்கு அதி ாரமளிே்ேல் 

மற்றும் மாநிலே்தின்  லாசச்ாரே்மேச ்சிே்ேரி ்கும் வம யில் இருந்ேது. 

❖ இந்தை்  ாட்சி வா னே்தின், முன் பகுதியில் அறிவுசார ்கபண் ளு ் ான சின்னமா  

விளங்கும்  விஞர ்ஒளமவயார ்அவர ்ளின் சிமல  ாட்சிப் படுே்ேப்பட்டது. 

❖ அந்த வா னே்தின் முன்ப ் ே்தின் இருபுறமும் வீரமங்ம  தவலு நாசச்ியார ்அவர ்ள் 

குதிமர மீது ஏறி நிற்கும் சிமல மவ ் ப் பட்டிருந்ேது. 

❖ இவர ்சிவ ங்ம யின் இராணி (1780-90) ஆவார.் 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இந்தை்  ாட்சி வா னே்தின், நடுப்பகுதியில் பு ழ்கபற்ற கபண் ஆளுமம ளின் 

சிமல ள்  ாட்சி ்கு மவ ் ப் பட்டன. 

❖  ரந்ாட  இமசப் பாடகி M.S. சுப்புலட்சுமி, சிறந்ே பரேநாட்டிய தமமே ேஞ்மச பால 

சரஸ்வதி ஆகிதயாரின் சிமல ள் இதில் இடம் கபற்றன. 

❖ சமூ ச ் சீரத்ிருே்ேவாதியும் மருே்துவருமான முே்துலட்சுமி கரட்டி அவர ்ளுமடய 

சிமலயும் இடம் கபற்றது. 

❖ திராவிட இய ் ே்தின் ஆசிரியரும் அரசியல் ஆரவ்லருமான மூவலூர ்இராமாமிரே்ம் 

அம்மமயார ்அவர ்ளின் சிமலயும் இடம் கபற்றிருந்ேது. 

❖ ேனது 105 வயதிலும் விவசாயே் துமறயில் தீவிரமா ப் பணியாற்றி வரும் பிரபலமான 

இயற்ம  விவசாயி பாப்பம்மாள் அவர ்ளின் சிமலயும் இதில் இடம் கபற்றது. 

  

பிரோன் ைந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் 2023 

 

❖ இது முன்னோ  ஒரு ேனிே்துவமான சாேமன ் ான தேசியை் குழந்மே விருது என்று 

அமழ ் ப்பட்டது. 

❖ இது குழந்மே ளு ் ான இந்தியாவின் உயரியை் குடிமம விருோகும். 

❖ இது கபண் ள் மற்றும் குழந்மே ள் தமம்பாட்டு அமமசச் ே்தினால் ஆண்டுதோறும் 

வழங் ப் படுகிறது. 

❖ இந்ே விருோனது இரண்டு பிரிவு மள ் க ாண்டது. 

❖ புதுமம,  ல்விசார ் சாேமன ள், சமூ ச ் தசமவ,  மல மற்றும்  லாசச்ாரம், வீரம் 

அல்லது விமளயாட்டு ஆகியவற்றில் தமற்க ாள்ளப்படும் சிறந்ே சாேமன ளு ் ா  

18 வயது ்குட்பட்ட இந்தியை் குடிம ் ளு ்கு பால் ச ்தி புரஸ் ார ்வழங் ப்படுகிறது. 

❖ குழந்மே தமம்பாடு, குழந்மே ள் பாது ாப்பு அல்லது குழந்மே ள் நலனில் சிறந்ே 

பங் ளிப்மபச ் கசய்ே ேனிநபர ்ள் அல்லது நிறுவனங் ளு ்கு பால்  ல்யாண் 

புரஸ் ார ்வழங் ப்படுகிறது. 
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❖ 2023 ஆம் ஆண்டில், 11 கவவ்தவறு மாநிலங் ள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசங் மளச ்

தசரந்்ே 11 குழந்மே ளு ்கு (ஆறு சிறுவர ்ள் மற்றும் ஐந்து சிறுமி ள்) இந்ே 

விருோனது வழங் ப்படட்து. 

 

சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கார்-2023 

❖ இந்தியாவின் தபரிடர ்தமலாண்மமே் துமறயில், ேனிநபர ்ள் மற்றும் நிறுவனங் ள் 

ஆற்றிய ஒப்பற்றப் பங் ளிப்மபயும் ேன்னலமற்றச ் தசமவமயயும் அங்கீ ரிே்துை் 

க ௌரவிப்பேற் ான விருோகும். 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டிற் ாை, ஒடிசா மாநிலப் தபரிடர ்தமலாண்மம ஆமணயம் (OSDMA) 

மற்றும் மிதசாரம் லுங்கிலி தீயமணப்பு நிமலயம் (LFS) ஆகிய இரண்டும் நிறுவனப் 

பிரிவில், தபரிடர ் தமலாண்மமயில் சிறப்பா ப் பணியாற்றியேற் ா  2023 ஆம் 

ஆண்டு சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ் ார ்விருதிற்கு என்று  தேரந்்து 

எடு ் ப் பட்டுள்ளன. 

 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள் ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

பால்கிருஷ்ணா விேல்ோஸ் தோஷி (1927-2023) 
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❖ இந்தியை்  ட்டிட ் மல நிபுணர ் B.V. தோஷி ேனது 95வது வயதில் குஜராே ்மாநிலம் 

அ மோபாே்தில்  ாலமானார.் 

❖ லீ த ாரப்ுசியரிடம் பயிற்சி கபற்ற இவர,் பிரிட்ஸ் ர ் ட்டிட ் மல பரிசு கபற்ற ஒதர 

இந்தியர ்ஆவார.் 

❖ இவர ்இந்திய நவீன ்  ட்டிட ் மலயின் முன்தனாடி ஆவார.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் இவர ்பிரிே்ோனிய ்  ட்டிட ்  மலஞர ்ளின் ராயல் நிறுவனம் 

வழங்கிய ேங் ப் பே ் ே்மே கவன்றார.் 

❖ தோஷி அவர ்ள், அ மோபாே்தில் அமமந்துள்ள சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் திடட்மிடல் சார ்

கோழில்நுட்ப மமயம் (CEPT) மற்றும் ம ாே்மா  ாந்தி கோழிலாளர ் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றின்  ட்டிடங் மள வடிவமமப்பதில் பு ழ் கபற்றவர ்ஆவார.் 
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