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டப்பு நிகழ்வுகள் ஜீன் 5 முல் 9 ர 

 India shows impressive gains in reduction of Maternal Mortality with 22% 

reduction since 2013.Kerala ,Maharashtra , Tamilnadu is Top Performers 

 கப்பதறு கான இநப்பிரண கட்டுப்தடுத்துதில் இந்திா முன்பணரி உள்பது. இதில் 

பகபா, காஷ்ட்ா, மிழ் ாடு ஆகி ானினங்கள் சிநப்தாக செல்தட்டுள்பண. 

கப்பதறு கான இநப்பு விகிம் என்தது பதறுகானத்தின் பதாது அல்னது குந்ரபிநக்கும் 

பதாது அல்னது குந்ர பிநந் 42 ாட்களுக்குள் ாய் ரடரக் குறிக்கும் 

இது னட்ெம் கப்பதறில் எத்ரண இநப்புக்கள் என்தரண குறிப்தாகும். 

 President of India in Tripura; Inaugurates National Highway from Matabari 

to Sabroom; Attends Civic Reception and Declares ‗Queen Pineapple‘ as 

State Fruit of Tripura  

 குடிசுத்ரனர் திரிபுாவில் தாரி முல் ெப்ரூம் ரயுள்ப பசி 

சடுஞ்ொரனர திநந்து ரத்து அண்ாசிப் தத்ர திரிபுாவின் பசி தாகவும் 

அறிவித்துள்பார். 

 Indian Naval Ships Sahyadri, Shakti and Kamorta Ships arrive Guam to 

participate in 22nd edition of Exercise Malabar 2018.   Exercise Malabar, 

which started as a bilateral exercise between the US Navy and the Indian 

Navy in 1992, has evolved over the years with the participation of the 

Japanese Maritime Self-Defense Force (JMSDF) from 2007. 

 இந்தி கடற்தரடக் கப்தல்கபாண ெகாத்ரி,ெக்தி,காபார்த்பா அசரிக்காவின் குாம் 

என்ந இடத்தில் 22து னதார் இாணு ஒத்திரகக்காக சென்றுள்பண. னதார் இாணு 

ஒத்திரக இந்தி கப்தல்தரட ற்றும் அசரிக்க கப்தல்தரட இரணந்து 1992முல் 

செய்து ருகின்நது இந் கூட்டில் ஜப்தான் 2007 ஆம் ஆண்டுமுல் பெர்ந்துள்பது. 

 Government of India has constituted a group of eminent persons to study 

the Special Economic Zones (SEZ) Policy of India.Baba Kalyani heads group 

to study SEZ Policy  

 த்தி அசு சிநப்பு சதாருபாண்டனக் சகாள்ரகப் தற்றி ஆய்ற்காக தாதா 

கல்ானி என்தது ரனரயில் குழு ஒன்ரந அரத்துள்பது 
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 The World Bank has approved Atal Bhujal Yojana (ABHY), a Rs.6000 crore 

 Central Sector Scheme aims to  improve ground water management in 

priority areas in the country through community participation. The scheme 

is  to be implemented over a period of five years from 2018-19 to 2022-23, 

with World Bank assistance 

 உனக ங்கி அதுல் பூஜல் பாஜணா திட்டத்திற்கு ரூ 6000 ஒப்புல் அளித்துள்பது த்தி 

அொல் செல்தடுத்ப்தடும் இத்திட்டம் நினத்டி நீர பம்தடுத்துற்காக 

சாடங்கப்தட்டுள்பது. இத்திட்டம் 2018 முல் 2023 ஆம் ஆண்டு கானகட்டம் ர 

ஐந்ாண்டுகளுக்கு செல்தடுத்ப்தடும் 

 Cabinet approves Memorandum of Understanding between India and Oman 

on Cooperation in the peaceful uses of outer space 

 இந்திா ற்றும் ஒன் ாட்டிற்கிரடப சளி விண்சளியில் இரந்து கூட்டாக 

செல்தட த்தி அரச்ெர ஒப்புல் அளித்துள்பது. 

 The two-day 49th Conference of Governors concluded at Rashtrapati Bhavan 

 இண்டு ாள் 49து ஆளுணர் ாணாடு ாஷ்ட்ததிதனில் ரடசதற்நது 

 Krishi Kalyan Abhiyan being implemented in 25 villages in each of the 111 

Aspirational Districts from 1st June to 31st July, 2018. 

 கிரிஷி கல்ான் அபிான் திட்டத்திரண செல்தடுத்துற்காக பர்ந்சடுக்கப்தட்டுள்ப 

111 முன்பணாடி ாட்டங்களின் 25 கிாங்களில் ஜீன் 1 முல் ஜீரன 31 ர 

செல்தடுத்ப்தடும் 

 India Hosted the world Environtment day on june 5 with the theme of ―Beat 

the Plastic‖ 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்காண உனக சுற்றுச்சூல் திணத்திரண இந்திா இந் ஆண்டு 

டத்திது. பிபாஸ்டிக்ரக ஒழிப்பதாம் என்தது இந் ஆண்டுக்காண கருப்சதாருள் ஆகும் 

 Government launches ‗JANAUSHADHI SUVIDHA‘ – Oxo-biodegradable 

Sanitary Napkin – under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi 

Pariyojana (PMBJP) 

 த்தி அசு ஜன்செபதி சுவிா எனும் உயிரிகபால் சிரதடக்கூடி ொனிட்டரி 

ாப்கின்கரப பிான் ந்திரி தாதி ஜன்செபதி தரிபாஜணா திட்டத்தின் கீழ் 

துங்கியுள்பது 
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 Union government  nominated central water commission chairman, S 

Masood Hussain and chief engineer, Navin Kumar as chairman and member 

of Cauvery Water Management Authority. Kumar also becomes the 

chairman of Cauvery water regulation committee, as per the scheme. 

 த்தி அசு காபரி பனாண்ர ாரித்தின் இரடக்கானத் ரனாக சூத் உரென் 

என்தரயும் காபரி ஒழுங்குமுரநக் குழுவின் ரனாக வீன் குார் என்தரயும் 

நிமித்துள்பது. 

 Tamil Nadu Industrial Development Corporation had planned to promote a 

polymer industries park in 306 acres of land at Voyalur village, in Ponneri 

taluk of Tiruvallur district 

 மிழ் ாடு சாழில் பம்தாட்டுக்ககம் திருள்ளுர் ாட்டம் சதான்பணரி ாலுகா 

ாலூர் கிாத்தில் தாலிர் பூங்கார அரக்கதிட்டமிட்டுள்பது 

 Tamil Nadu has seen the biggest drop in its Maternal Mortality Ratio since 

the Sample Registration System (SRS) data of 2004-2006, recording a dip of 

16 per cent to bring the MMR down to 66. The state retains its position of 

being third in the country in terms of MMR. 

 ாதிரி ததிவுமுரந துங்கி 2004-2006 கானகட்டம் முல் இப்பதாது ர மிகவும் 

சிநப்தாக செல்தட்டும் கப்பதறு கான இநப்பு விகித்தில் 100000க்கு 66 என்ந 

நிரனயில் உள்பாது இது இந்திாவில் மூன்நாம் இடம் ஆகும் 

 The Tamil Nadu government has increased the subsidy being provided to 

transgenders to run their own small-scale businesses from ₹20,000 to 

₹50,000 

 சுசாழில் செய்யும் ாற்றுத்திநணாளிகளுக்கு ங்கப்தடும் ானிம் 20 ஆயிம் 

ரூதாயிலிருந்து 50 ஆயிம் ரூதாாக மிக அசு உர்த்தியுள்பது. 

 Tamil Nadu Government announced that it would ban the manufacture, 

storage and use of plastic products except as packing material for milk, 

curd, oil and medical products from January 1, 2019. The proposed ban 

would be imposed under provisions of the Environment (Protection) Act, 

1986. 
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 மிக அசு 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி முல் மிழ்ணாட்டில் பிபாஸ்டிக் சதாருள் 

உற்தத்தி ற்றும் தன்தடுத்துரன ரட செய்வுள்பது. தால் , 

யிர்,எண்சய்,ருத்துப் சதாருட்களுக்கு ட்டும் வினக்களிக்கப்தட்டுள்பது. இத்ரட 

சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்புச் ெட்டம் 1986ன் கீழ் விதிக்கப்தடுகிநது 

 The Madras High Court on  became the only High Court in the country to 

have as many as 12 women judges following the swearing in of seven 

lawyers, including a woman, as judges of the High Court. The elevations had 

raised the working strength of the court to 63 judges against its sanctioned 

strength of 75. 

 சென்ரண உர் நீதின்நம் இந்திாவிபன அதிக சதண் நீதிததிகரபக் சகாண்ட 

நீதின்நம் என்ந சிநப்பு சதற்றுள்பது. ற்பதாது சென்ரண உர் நீதின்நத்தில் 12 

சதண் நீதிததிகள் உள்பணர். அபபதால் சென்ரண உர் நீதின்நத்திற்கு ஒதுக்கப்தட்ட 

75 நீதிததிகளில் 63 பதர் தணியில் உள்பணர் 

 India has moved up four places to the 137th rank among 163 countries on 

the2018 Global Peace Index, 

 உனக அரதிக்குறியீட்டில் இந்திா 163 ாடுகள் தட்டிலில் 137து இடம் 

சதற்றுள்பது 

 Malaysia's council of rulers has decided to appoint ethnic Indian 

lawyer Tommy Thomas as attorney-general — the first non-Muslim to hold 

the post since the country was formed in 1963 

 பனசி அசு அந் ாடு உருாண 1963 ஆம் ஆண்டிற்கு பிநகு முல் முரநாக 

இந்தி ம்ொளிரச் பெர்ந் டாமி ாஸ் என்தர ரனர க்கறிஞாக 

நிமித்துள்பது. 

   Assam boy  Ayan Gogoi Gohain is India‘s youngest writer at 4 

 இந்திாவின் மிக இபது எழுத்ாபாக அொம் ானினத்ரச் பெர்ந்த் அன் பகாகாய் 

சகாரைன் ொதித்துள்பாஅர் 

 T.N.‘s first de-addiction centre for juveniles in 

Chengalpattu,KachipuramThis is the first de-addiction centre set up by the 

Department of Social Defence for children and juveniles in conflict with law 

in the State.  
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 மிழ்ாட்டின் முல் இபஞ்சிநார்களுக்காண றுாழ்வு மீட்பு ரத்திரண காஞ்சிபும் 

ாட்டம் செங்கல்தட்டில்  மிழ்ணாடு அசின் ெமூக னத்துரந அரத்துள்பது 

 United Nations General Assembly on Friday voted to elect Germany, 

Belgium, South Africa, the Dominican Republic and Indonesia for a two-

year term on the Security Council starting on Jan. 1, 2019 

 ஐக்கி ாடுகள் ெரதயின்  தாதுகாப்பு அரயின் உறுப்பிணர்கபாக , சஜர்னி, 

சதல்ஜிம், சன் ஆப்ரிக்கா,இந்பாபணசிா ஆகிய்ர இண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

பர்ந்சடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 The 43rd G7 summit was held in Canada 

 43து ஜி 7 ாணாடு கணடாவில் ரடசதற்நது 
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