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ஜூன் – 30 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ் மறவன் 

❖ தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பட்டாம்பூசச்ியாக தமிழ் மறவன் (சிர ாச ் ர ாவ் தாய்ஸ்) 

பட்டாம்பூசச்ி அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ வவளிப்புறதத்ில் பழுப்பு நிற வளளயதத்ுடன் முழுவதும் பழுப்பு நிறம் வகாண்டதாக 

காணப்படும் இந்த பட்டாம்பூசச்ி ரமற்குத் வதாட ச்ச்ி மளலகளில் மடட்ுரம 

காணப்படுகின்றது. ரமற்குத் வதாட ச்ச்ி மளலயில் காணப்படும் 32 வளக படட்ாம் 

பூசச்ி இனங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

❖ தனது மாநிலத்திற்காக மாநிலப் பட்டாம் பூசச்ிளய அறிவிக்கும் நாட்டின் 5-வது 

மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும். 

❖ தனது மாநிலப் பட்டாம்பூசச்ியாக நீல மா ம்ானை அறிவித்த முதலாவது மாநிலம் 

மகா ாஷ்டி ா ஆகும். இதற்கு அடுதத்ு உத்த ாகண்ட் (வபாது மயில்), க ந்ாடகா 

(வதன் பறளவ இறகுகள்), ரக ளா (படள்டகள் வகாண்ட மலபா  ் மயில்) ஆகிய 

மாநிலங்கள் தங்களுளடய மாநிலப் பட்டாம் பூசச்ிளய அறிவிதத்ுள்ளன. 

 

❖ தமிழ்நாட்டிை் இதர சிை்ைங்கள் பிை்வருமாறு 

o அரசு முத்தினர : ஸ்ரீவில்லிபுதத்ூர ்ஆண்டாள் ககாவில் ககாபுரம் 

o விலங்கு :  வனரயாடு 

o பறனவ : மரகதப் புறா 

o மலர ்: செங்காந்தள் மலர ்

o மரம் : பனை மரம் 

o பழம் : பலாப்பழம் 

o வினளயாடட்ு : கபடி 

o நடைம் : பரதநாட்டியம் 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

“பழங்குடியினரிடம் செல்க” பிரெெ்ாரம் 

❖ அரமசான் குரளாபல் மற்றும் இந்தியப் பழங்குடியினக் கூடட்ுறவுெ ் சந்ளதயிடல் 

வள ச்ச்ிக் கட்டளமப்பு (TRIFED - Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) 

ஆகியவற்றுடன் இளணந்து “பழங்குடியின ிடம் வசல்க” என்ற ஒரு பி சச்ா த்ளத 

பழங்குடியின விவகா ங்களுக்கான மத்திய இளண அளமசச்  ் ர ணுகா சிங் 

வதாடங்கியுள்ளா .் 

❖ இந்தக் கூடட்ாண்ளமப் பி சச்ா மானது TRIFED மற்றும் 700ற்கும் ரமற்பட்ட இந்தியப் 

பழங்குடியின க்ளின் சமூகப் வபாருளாதா  நலன்களுக்கு உதவுதல், 

பழங்குடியின க்ளின் ளகதவ்தாழில்கள் மற்றும் களலகளள ஊக்கப்படுதத்ுதல் 

மற்றும் அனதப் பற்றிய விழிப்புண ள்வ ஏற்படுதத்ுதல் கபாை்றவற்னற  

கநாக்கங்களாகக் வகாண்டுள்ளது. 

TRIFED 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டில் TRIFED உருவாக்கப்படட்து.  

❖ இது மத்தியப் பழங்குடியின விவகா ங்கள் அளமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ரதசிய 

அளவிலான ஒரு தளலளம அளமப்பாகும். 

❖ இது தில்லிளயத் தளலளமயிடமாகக் வகாண்டு 13 பி ாந்திய அலுவலகங்களளக் 

வகாண்டுெ ்வசயல்படுகின்றது. 

❖ இது பழங்குடியினரால் காடுகளிலிருந்துப் வபறப்பட்ட அல்லது ரசக ிக்கப்படட் 

வபாருடக்ளுக்கு நியாயமான விளலளய வழங்குவளத கநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

அருணா சுந்தரராஜன் குழு 

❖ வதாளலத ் வதாட ப்ுத் துளறனய உயி ப்்பூடட்ுவதற்காக அருணா சுந்த  ாஜன் 

தளலளமயிலான ஒரு குழுளவ மத்திய வதாளலதவ்தாட ப்ுத் துளற அளமசச்கம் 

அளமத்துள்ளது. 

❖ இந்தக் குழு அளலவ ிளச பயன்பாடட்ுக் கட்டணம் உள்ளிட்ட அளனத்து விதமான 

கட்டணங்கள் மற்றும் வதாளலதவ்தாட ப்ுத் துளறயில் வதாழில் வசய்வதற்கு உகந்த 

நிளல ஆகியளவ குறிதத்ு ஆய்வு வசய்யும். 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெச்ெய்திகள் 

பஞ்ெ ்திட்டம் 

❖ இந்திய வான் இயற்பியல் நிறுவனத்ளதச ் ரச ந்்த இந்தியாவின் சூ ிய ஒளி 

இயற்பியல்  வல்லுந ான தீபாங்க  ் பான ஜ்ி என்பவ  ் நாசாவினால் 

வசயல்படுத்தப்படும் பஞ்ச ் திட்டத்தின் இளண ஆய்வாள ாகத் 

ரத ந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளா .் 

❖ பஞ்ச ்என்பது “சூரியைிை் வகார ானா (ஒளிவட்டம்) மற்றும் சூ ியளனச ்சுற்றியுள்ள 

வான்வவளி மண்டலம் (ஹீலிரயாஸ்பியர)் ஆகியவற்ளற ஒன்றிளணப்பதற்கான ஒளி 

முளனவு திருப்புமானி” ஆகும். 

❖ இது சூ ியனின் வவளிப்புற ஒளிவட்டத்திற்கு அப்பால் உள்ள பகுதிகளளப் படம் 

பிடிக்கும். 

❖ இது அதிக அளவிலாை வகார ானா வவளிரயற்றங்கள் மற்றும் சூரிய ஒளிக் காற்று 

ஆகியவற்னறக் கண்காணிதத்ு அவற்னறப் படசமடுக்கும். 

❖ அதிக அளவிலான வகார ானா வவளிரயற்றமானது பூமிக்கு அருகில் வானிளல 

நிகழ்வுகளளப் பாதிதத்ு அவற்ளற இயக்கும் திறன் வகாண்டது. 

 

 

விரரவான ரரடிர ா அலலெ ்சிதறல்கள் 

❖ ச வ்ரதச வானியலாள க்ளின் குழு முதன்முளறயாக விள வான ர டிரயா அளலெ ் 

சிதறல்களுக்கான (FRB - Fast Radio Bursts) துல்லியமான மூலத்ளதக் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளது.  

❖ FRBக்கள் நுண் வினாடிகள் மடட்ுரம ஒளிரும். 10,000 ஆண்டுகளில் சூ ியன் 

ஏ ாளமான ஆற்றளல வவளியிடுவளதப் ரபால் இதுவும் மில்லி வினாடியில் 

ஏ ாளமான ஆற்றளல வவளியிடும். 

❖ முதலாவது FRB ஆனது 2007 ஆண்டில் கண்டறியப்பட்டது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

நாகாலாந்தின் ரதசி க் குடிமக்கள் பதிதேடு 

❖ அசாமில் வசயல்படுத்தப்படட்ளதப் ரபான்று ரதசியக் குடிமக்கள் பதிகவட்டின் 

திருத்தப்பட்ட படட்ியளலத் தயா ிக்க நாகாலாந்து மாநில அ சு முடிவு வசய்துள்ளது. 

❖ இது நாகாலாந்து பூ வ்குடி மக்களின் பதிகவடு என்று வபய ிடப்படட்ுள்ளது. 

❖ இது அளனதத்ுப் பூ வ்குடி மக்களின் முக்கியப் பட்டியலாகக் கருதப்படுகின்றது. இது 

பூ வ்குடி மக்களுக்குப்  ரபாலியான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுவளத ஆய்வு 

வசய்யும். 

 

 

முதலாவது வலிரம ான ரகரளா 

❖ மத்திய அ சு, ரக ள அ சு மற்றும் உலக வங்கி ஆகியளவ இனணந்து “முதலாவது 

வலிளமயான ரக ளா” எை்ற திட்டத்திற்கு 250 மில்லியன் அவம ிக்க டால க்ள் 

மதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் ளகவயழுத்திடட்ுள்ளன. 

❖ இது இயற்ளகப் ரப ிட க்ள் மற்றும் பருவநிளல மாற்றம் ஆகியவற்றின் 

தாக்கங்களுக்கு எதி ாக வலிளமயான ரக ளாளவ உருவாக்குவளத கநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

❖ இது பசுளமயான மற்றும் வலிளமயான ரக ளாளவக் கட்டளமக்கும் கநாக்கம் 

வகாண்ட “மீள்கட்டளமப்பு ரக ள வள ச்ச்ித் திட்டம்” என்ற ரக ளாவின் திட்டத்திற்கு 

ஆத வளிக்க எண்ணும் மத்திய அ சின் ஆத வின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

பிர லமானேரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

குடி ரசுத் தரலவர் விருது - நால்ரகா 

❖ சமூக வள ச்ச்ியில் வபருநிறுவன சமூகப் வபாறுப்பு நிதிளய நை்முனறயில்  
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பயன்படுதத்ியதற்காக குடிய சுத் தளலவ  ் விருதிற்கு ஒடிொவில் உள்ள நால்ரகா 

நிறுவனம் ரத ந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில், இந்த நிறுவனம் “ரபட்டி பசச்ாரவா ரபட்டி பதாரவா” என்ற 

திட்டத்ளதப் ரபான்ரற “அலிஅலி ஜிகா” என்ற ஒரு திட்டத்ளதத ்வதாடங்கியது. 

❖ இது அனுகுல் மற்றும் ரகாராபுட் மாவட்டங்களில் இருக்கும் 66 கி ாமங்களில் 

வறுளமக் ரகாட்டிற்குக் கீரழ உள்ள குடும்பங்களளச ்ரச ந்்த 8 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு 

வள  பயிலும் 416 வபண் குழந்ளதகளுக்காை கல்விக் கட்டணெ ்  வசலவுகனளெ ்

வசலுத்தியுள்ளது. 

 

வாழ்நாள் ொதரன ாளர் விருது - மாரக்் துலி 

❖ ஐக்கிய இ ாஜ்ஜியம் - இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கிளடரயயான உறவில், 

தன்னுளடயப் பங்களிப்ளபெ ் வசலுத்தியதற்காக இலண்டனில் நளடவபற்ற ஐக்கிய 

 ாஜ்ஜியம் - இந்தியா விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் புகழ்வபற்ற பி ிட்டிஷ் 

பத்தி ிக்ளகயாள  ் ச  ் மா க்் துலி என்பவருக்கு வாழ்நாள் சாதளனயாள  ் விருது 

வழங்கி வகௌ விக்கப்பட்டது. 

❖ இவ  ் புது தில்லியில் உள்ள பிபிசி நிறுவனத்தின் முன்னாள் தளலவ  ் ஆவா .் 

இவருக்கு 1992 ஆம் ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ விருதும் 2005 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூசண் 

விருதும் வழங்கப்படட்து.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

ரதசி ப் புள்ளியி ல் தினம் - ஜூன் 29 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூன் 29 அன்று ரதசியப் புள்ளியியல் தினம் 

அனுச ிக்கப்படுகின்றது. 

 

❖ இந்த ஆண்டிற்காை  இத்தினத்தின் கருதத்ுரு, “நீடித்த வள ச்ச்ிக்கான இலக்குகள்” 

என்பதாகும். 

❖ இத்தினம் ரப ாசி ிய  ்PC மகலரநாபிஸின் பிறந்த தினத்ளத அனுச ிக்கின்றது.  

❖ இவ  ்இந்தியப் புள்ளியில் அளமப்பின் தளலளமக் கட்டளமப்பாள  ்ஆவா .்  இவ  ்

இந்தியாவின் புள்ளியியல் அறிவியலின் தந்ளத என்றும் அளழக்கப்படுகின்றா .் 
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❖ இவ  ் 1931 ஆம் ஆண்டில் வகால்கத்தாவில் இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனத்ளத 

உருவாக்கினா .் 

❖ இவ  ்திட்டக் குழுவின் உறுப்பின ாகச ்வசயல்பட்டா .் 

❖ இந்தியாவின் விள வான வதாழில்மயமாக்கத்னத ரநாக்கிப் பணியற்றிய 

இ ண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் மகலகநாபிஸ் மாதி ி வசயல்படுத்தப்பட்டது. 

 

ெரவ்ரதெ சவப்ப மண்டலங்களின் தினம் - ஜூன் 29 

❖ உலகம் முழுவதும் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூன் 29 அன்று ச வ்ரதச வவப்ப 

மண்டலங்களின் தினம் (International Day of Tropics) அனுச ிக்கப் படுகின்றது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 29 அன்று ரநாபல் ப ிசு வபற்ற ஆங் சான் சூ கீயினால் 

வதாடங்கப்பட்ட “வவப்பமண்டலங்களின் நிளலகள் மீதான அறிக்ளகயின்” 

நிளனளவக் குறிப்பதற்காக இத்தினம் பளறசாற்றப்படட்து. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சளபத் தீ ம்ானத்ளத அடிப்பளடயாகக் வகாண்டு 2016 

ஆம் ஆண்டு முதல் அனுெரிக்கப்படட்ு வருகின்றது. 

❖ இது வவப்பமண்டலப் பகுதிகளினால் எதி  ் வகாள்ளப்படும் பருவநிளல குறித்த 

சவால்கள் மற்றும் உலகின் வவப்ப மண்டலப் பகுதிகளள பாதிக்கக்கூடிய 

பி சச்ிளனகள் ஆகியளவ குறிதத்ு விழிப்புண ள்வ ஏற்படுதத்ுவளத ரநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

 

ெரவ்ரதெ குறுங்ரகாள் தினம் - ஜூன் 30 

❖ ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஜூன் 30 அன்று ச வ்ரதச குறுங்ரகாள் தினம் 

அனுச ிக்கப்படுகின்றது. 

❖ 1908 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 அன்று நிகழும் ளசபீ ியாளவச ் ரச ந்்த துங்குஸ்கா 

என்பவ து நிளனவு தினத்தன்று இத்திைம் நிகழ்கின்றது. 

❖ இது சமீபதத்ில் பூமியின் மீது மிகவும் தீங்கு விளளவிக்கக் கூடிய குறுங்ரகாள் 

வதாட ப்ான நிகழ்சச்ினயக் குறிக்கிை்றது. 

❖ இத்தினம் குறுங்ரகாள்கள் குறிதத்ு விழிப்புண ள்வ ஏற்படுதத்ுவளதயும் 

எதிரக்ாலத்தில் ஒரு ரப ழிவு நிகழ்விலிருந்துப் பூமிளயப் பாதுகாக்க என்ன வசய்ய 

ரவண்டும் என்பளதயும் எதி க்ாலத் தளலமுளறயினள  எவ்வாறு  பாதுகாப்பது 
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எை்பளதயும் ரநாக்கங்கனளக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்ப  ் 3 அன்று குறுங்ரகாள் தினம் அதிகா ப்பூ வ்மாக 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

ெரவ்ரதெ ் பாராளுமன்றங்கள் தினம் - ஜூன் 30 

❖ வருடாந்தி  ச வ்ரதசப் பா ாளுமன்றங்கள் தினத்ளத அனுச ிப்பதற்காக ஐக்கிய 

நாடுகளினால் ஜூன் 30 என்ற தினம் ரத ந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ ரதசியத ் திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகளில் பா ாளுமன்றங்களின் பங்களிப்ளப 

அங்கீக ிப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்

சளபயினால் இத்தினம் பளற சாற்றப்படட்து. 

❖ இந்த நாளில் 1889 ஆம் ஆண்டில் பா ாளுமன்றங்களுக்கான உலக அளமப்பான 

பா ாளுமன்றங்களுக்கிளடரயயான ஒன்றியம் (Inter Parliamentary Union - IPU) என்ற 

அளமப்பு உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இத்தினமானது பா ாளுமன்றங்களளயும் உலகம் முழுவதும் வாழும் மக்களின் 

தினச ி வாழ்வாதா த்ளத ரமம்படுத்த பா ாளுமன்ற அளமப்பால்  

ரமற்வகாள்ளப்படும் வழிகளளயும் அனுச ிக்கின்றது. 

❖ ஆப்கானிஸ்தான், ஈ ாக் ரபான்ற பி சச்ிளன அதிகம் ஏற்படும் நாடுகளில் 

மக்களுக்கான அ சின் வசயல்பாடுகள் மற்றும் அளமதி ஆகியவற்னற இந்தப் 

பா ாளுமன்றங்களால் வகாண்டு வ  முடியும்.   
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