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 ஜூன் 1 - உனக தால் ிணம். ால் திம் ஐக்கின ாடுகள் சபனின் உணவு நற்றும் 
வயாண்பந அபநப்பு (FAO)ஆல் உருயாக்கப்ட்டது. 

 கிருஷ்ணாயிலுள் 874 குடினிருப்புகில், ிகழ் ீர்   ஆன்னன் 
கண்காிப்பு பந ஸ்ாதிப்தற்காக அசாங்கம் ிர்ாக அனுி 
அபித்து. 

 1930 ஆம் ஆண்டு ஜூன் நாதம் 1 ஆம் வததி நகாபாஷ்டிபாயின் முக்கின கபங்களுக்கு 
இபடவன வசபய சசய்ன பல் டீனக்ஸ் ில் அநிபகப்தடுத்ப்தட்டது. புணின் 
தரில், இது "டக்கான் ாி" ன்றும் அக்கப்தடுகிநது). 

 ாினல் ாத்காபம் உட்ட சண்களுக்கு எதிபா சகாடுபநகள் ற்ி துல்ினநா 
புன் யிசாபபண வநற்சகாள் யபக சசய்மம் ணீ ட அநிில்  
தரிசாணக் கூடங்கள் சன்ண உட்தட 6 இடங்கபில் அ உள்பது. 

 ான்காயது சரின சநன்சாருள் ிறுயநா ெச்.சி.ல், ஜ.டி..ின் ர்த்க, 
சாப்ட்டக்ிக்ஸ் , ற்றும் ின ற்றும் ருாய் னாண் ரீ்வுகளுக்காண 
பர்ச்சி,  ற்றும் ஆவுக்காக ஒப்தந்த்ில் கழுத்ிட்டுள்பது. 

 இந்ிா சிங்கப்பூருடன் ர்சிங்கில் தஸ்த அங்கீகா ஒப்தந்த் (ம்ஆர்) 
காப்திட்டுள்பது.  

 2018 (WED-2018) உக சுற்றுச்சூமல் தித்தின் 5 ாள் சகாண்டாட்டத்தின் சதாடக்கத்பத 
குிக்கும் யபகனில் "ிஞ்ஞாண ாசு ற்றும் னாண்" தற்நி ஒரு 
கருப்தாருள் அநிவு ாாடு ற்தாடு சய்ப்தட்டது. 

 இந்தினாயில் சண்களுக்கு டிஜிட்டல் கல்ிநிவுத் ிட்டத் 
அநிபகப்தடுத்துற்காக சி கபிர் கின் (NCW) உடன் தஸ்புக் 
இந்துள்பது. 

 CGST நற்றும் IGST ஆகினயற்ில் சசன்டரின் ங்குகப  நத ிறுயங்கள் மூம் 
இயசநாக யமங்கப்டும் உவு / திசாத் / னங்கர் /தண்டா தாருட்களுக்கு 
காடுக்கும்  'சா தாஜ்  ாஜ்ணா'  ன்ந புி ிட்டத் இந்ி அசு 
ாடங்கியுள்பது.  

 கருப்புப் ணப்புமக்கம் நற்றும் யரிஏய்ப்பத் தடுக்கும் யபகனில், திணாி 
சாத்துக்கள் குநித் கல்கப ரிிப்தர்களுக்கு குி ங்கும் 
ிட்டத் ருாணரித்துந ாடங்கியுள்பது.    

 கறுப்பு ணத்பத கண்டுிடிக்கவும் யரி ஏய்ப்பக் குபக்கவும் யருநா யரித் துப 
வநற்சகாள்ளும் முனற்சிகில் நக்கள் ங்கிப்ப சறும் வாக்கத்துடன் “ருாண 
ரி கல் தரிசுத் ிட்டம் , 2018” ன்ந தரினாண புி தரிசுத் ிட்டம்  2007ம் 
ஆண்டு அியிக்கப்ட்ட முந்பதன ரிசுத் திட்டத்திற்கு திாக யருநா 
யரித்துபனால் சயினிடப்ட்டுள்து. 

 இந்ிா குந்ப்தரு  குநிீட்டில் 113 து இடத்ப் திடித்து.இந்தினா இந்த 
குினடீ்டில் 175 ாடுகளுக்குள் 113 ஆயது இடத்பத சற்றுள்து.  
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 தீட்டா ிருது: யிங்குகின் ஹவீபா  யிருது - சிங்கர் ஜுதீன் கார்க் 

 கார்த்திக் - அசநரிக்க ஸ்சல்ிங் னீின்   -14 ஆயது சதாடர்ச்சினா இந்தின-
அசநரிக்க சாம்ினன் 

 இாணு ஊிர்கபின் து னர் - னப்டிணன்ட் ஜணல் ாஜ் 
அன்பு. 

 பிாட்டு தங்கபிப்பு ஒழுங்குபநச் சட்டம் 2010-ன் கீழ் திவு சய்ப்தட்ட 
தல்று அப்புகள் பிாடுகபினிருந்து தறும் ிி ற்றும் அப் 
தன்தடுத்தும் ிம் குநித்து கண்காிக்க ஆன்னன் சாண உதகம் 
ன்ப நத்தின உள்துப அபநச்சர் திரு பாஜ்ாத் சிங் சதாடங்கி பயத்தார்.  

 ெீா இண்டிகான்டிணன்டல் காப்த கால்தந்து தாட்டிில் இந்ிா  சணீ 

த ாற்கடித்து. 
 


