
 

முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 30 - சர்லதேச சிறுதகாள் ேினம் 

 க்கழன ளடுகள் சபனின் பளதுச்சப டிசம்ர் 2016ல் தீர்நளத்பத ற்றுக்பகளண்டு ஜூன் 

30 சர்யததச சழறுதகளள் தழநளக அழயித்தது. "1908 ஜூன் 30 அன்று பஷ்ன கூட்டபநப்ில் 

உள் பசரீினளயில் ற்ட்ட துங்குஸ்கள தளக்கத்தழன் ஆண்டு ழபபய சர்யததச அயில் 

எவ்பயளரு ஆண்டும் அனுசரிக்கவும், பளதுநக்களுக்கு சழறுதகளள் தளக்க அளனத்பதப் 

ற்ழன யிமழப்புணர்பய ற்டுத்தவும் இந்த தழம் அனுசரிக்கப்டுகழது. " 

 சர்யததச சழறுதகளள் தழம், சழறுதகளள் தளக்க அளனத்பதப் ற்ழ பளதுநக்களுக்கு 

யிமழப்புணர்பய ற்டுத்துயததளடு, புயினருகு யிண்பளருட்கள் அச்சுறுத்தல் ற்ட்டளல் 

உக அயில் டுக்கப்ட தயண்டின பருக்கடி தகயல்பதளடர்பு டயடிக்பககள் குழத்து 

பளதுநக்களுக்கு அழயிப்பத தளக்கநளகக் பகளண்டுள்து. 

ஜூன் 30 - சர்லதேச பாாளுன்மலாே ேினம் 

 ஜூன் 30 ன்து சர்யததச ளபளளுநன்யளத தழத்பத பகளண்டளட ழனநழக்கப்ட்ட 

தழநளகும். 1889 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30ல், ளபளளுநன்ங்கின் உகளயின அபநப்ள 

ளபளளுநன்ங்களுக்கு இபடதனனள பநனம் ழறுயப்ட்டது குழப்ிடத்தக்கது. 

 இந்த ளள் ளபளளுநன்ங்கபமம், அபசளங்கத்தழன் ளபளளுநன் அபநப்புகள் 

உபகங்கழலும் உள் நக்கின் அன்ளட யளழ்க்பகபன தநம்டுத்தும் யமழகபமம் 

பகளண்டளடுகழது. ளபளளுநன்ங்கள் சயளல்கப அபடனளம் களண்தற்கும், அயற்ப 

தழம்ட ழயர்த்தழ பசய்யதற்கள யமழகளுக்கும் இது எரு யளய்ப்ளக அபநமம் ன்து 

குழப்ிடத்தக்கது.   

 

தேசி சசய்ேிகள் 

அசாம் 

 அசளநழல் ண்பண உற்த்தழத்தழப தநம்டுத்துயதற்கும், ீர்யங்கப சழப்ளகப் 
னன்டுத்துயபதமம் உறுதழ பசய்யதற்களக, ீர்ப்ளசத் துப யிபபயில் பசளட்டு  
ீர்ப்ளசத் தழட்டநள ‘லர் பகத் தகள ளி’-  பசனல்டுத்துகழது. ழத்தடி 
ீருக்கள அணுகப அதழகரிக்கும் இந்த முனற்சழ ிபதளன் நந்தழரி கழருரழ சழஞ்சனி 
தழட்டத்தழன் கவழ் முதல் கட்டநளக 14 நளயட்டங்கில் இத்தழட்டம் பசனல்டுத்தப்டுகழது. 
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குஜாத் அசு ஊறிர்கள் ற்றும் ஓய்வூேிோர்கரின் அகலிலயப் படில 3% 
உர்த்ேிது 

 குஜபளத் அபசு என்து ட்சத்துக்கும் தநற்ட்ட ஊமழனர்கள் நற்றும் 
ஏய்வூதழனதளபர்கின் அகயிபப் டிபன (டி) 3 சதயதீம் அதழகரிக்க முடிவு 
பசய்துள்து. இப்தளது, ஊமழனர்கள் நற்றும் ஏய்வூதழனம் பறுதயளர் தற்தளதுள் 9 
சதயதீத்தழழருந்து - புதழதளக உனர்த்தப்ட்ட 3% தசர்த்து 12 சதயிகழதம் அகயிபப்டிபன 
இந்த ஆண்டு ஜயரி 1 ஆம் தததழ முதல் பறுயளர்கள் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

ஃப் -22 க தபார் லிானத்லே அசரிக்கா முேன்முலமாக கத்ோருக்கு அனுப்பிது  

 அபநரிக்கள முதல் முபனளக கத்தளருக்கு ஃப் -22 பக தளர் யிநளத்பத 
அனுப்ிமள்து. இந்த அழயிப்பு ஈபளனுடள தட்டங்களுக்கு நத்தழனில் 
யபகுடளயில் அபநரிக்கப் படகப யலுப்டுத்த தநற்பகளண்டது ஆகும். 
அபநரிக்கப் படனிரின் ளதுகளப்ப உறுதழ பசய்யதற்களக ஃப் -22 பக தளர் 
யிநளம் அங்கு ழறுத்தப்ட்டுள்தளக அபநரிக்க யிநளப்படனின் நத்தழன பளணுய 
கதநண்ட் பதரியித்துள்து. அனுப்ப்ட்ட உனர்தப யிநளங்கின் ண்ணிக்பகபன 
அபநரிக்கள பயினிடயில்ப. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

நாசாலின் பன்ச்[PUNCH] ேிட்டம்  

 சூரினப டம்ிடிக்க உள் ன்ச்[PUNCH] தழட்டத்பத பசனல்டுத்த ளசள படக்சளறழல் 
உள் பதன்தநற்கு ஆபளய்ச்சழ ழறுயத்பதத் ததர்ந்பதடுத்துள்து. இது சூரினின் 
பயிப்பு பகளதபளளவுக்கு அப்ளல் உள் குதழகப டநளக்கும் எரு முக்கழன 
தழட்டநளகும். இந்தழன யளினற்ினல் ழறுயத்தழன் சூரின இனற்ினளர் தழளங்கர் 
ளர்ஜழமம் ன்ச் தழட்டத்தழன் இபண ஆய்யளபளக உள்ளர் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. 
"பகளதபளள நற்றும் லீழதனளஸ்ினபப என்ழபணக்க தளளரிநீட்டர்" ன்பதக் 
குழக்கும் ன்ச்[PUNCH], சூரினின் பயிப்பு பகளதபளளயிழருந்து துகள்கள் சூரினக் 
களற்ழற்கு நளறுயபதப் புரிந்துபகளள்யதழல் கயம் பசலுத்துகழது. 

நினங்கள் 

ஹரிானாலின் புேி ேலயல சசயாரர் 

 லரினளள அபசுமூத்த ..ஸ் அதழகளரினள பகஷ்ி ஆந்த் அதபளபளபய ஜூன் 30 
அன்று நளழத்தழன் புதழன தபபநச் பசனளபளக ழனநழத்தது. 1966 ஆம் ஆண்டு தி 
நளழநளக ிரிக்கப்ட்ட ிகு லரினளளயின் 33யது தபபநச் பசனளபளக 
ஆந்த் அதபளபள பளறுப்தற்க உள்ளர். 
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லிருதுகள் 

நால்தகாவுக்கு சமூக லரர்ச்சிில் சிமந்ே சமூக சபாறுப்புணர்வுக்கான ஜனாேிபேி லிருது  

 சமூக யர்ச்சழனில் களர்ப்தபட் சமூக பளறுப்புணர்வு (சழ.ஸ்.ஆர்) ழதழபன சழப்ளக 
னன்டுத்தழனதற்கள ஜளதழதழ யிருதுக்கு எடிசளபயச் தசர்ந்த யபத்ள 
ழறுயநள ளல்தகள ததர்வு பசய்னப்ட்டுள்து. ளல்தகள 2015ல் "அழனளழ ஜழனள" 
ன் தழட்டத்பதத் பதளடங்கழனது. தழபநனள பம நளணயிகின் கல்யிபன 
தநம்டுத்த அயர்களுக்கு ததபயனள உதயினிக்கும் தழட்டத்பதத் பதளடங்கழன 
ளல்தகளயின் சழம்டி, தன் சந்த்- களர்ப்தபட் யியகளப அபநச்சகம் ளபளட்டிமள்து. 
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