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Current Affairs June / ஜீன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 E-way bill comes into force in Tamil Nadu from june 2 

 மின்னனு லழிான சீது முறம தமிழ் நாட்டில் ஜீன் 2 முதல் அலுக்கு லந்தது 

 Centre 1/6/18 constituted a Cauvery Water Management Authority 

(CMA) to address the dispute over sharing of river water among Tamil 

Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry. 

 த்தி அசு ஜீன்/1z/18 அன்று காவலரி வயாண்ற ஆறைத்திறன காவலரி 

நதி நீர் பிச்சறன ததாடர்பாக அறத்தது. காவலரி நதி நீர் பகிர்வு , தமிழ்னாடு, 

வகரா, கர்னாடாக ற்றும் பாண்டிச்வசரி ானியமும் அடங்கும் 

 On 8th -9 th June, 2018, the 44th Summit of G-7 nations concluded 

in Charlevoix Quebec City, Canada. The 45th summit of the G-7 

nations will be organized in France in 2019. 

 ஜீன் 8-9 வததிகளில் 44லது ஜி7 ானாடு , கனடாவில் உள்ர க்யுதபக் நகரில் 

நறடதபற்மது. 45லது ஜி7  ானாடு 2019ல் பிாண்சில் நறடதபறும் 

 Prime Minister of the Republic of India, Narendra Modi was on an 

Official Visit to the Indonesia, Malaysia and Singapore from 31 May to 

2 June 2018. In Singapore, Prime Minister Narendra Modi also 

attended the 17th Shangri-La dialogue 

 பிதர் வாடி வ,31 முதல் ஜீன் 2 லற, இந்வதாவனசிா,வயசி ற்றும் 

சிங்கப்பூர் ஆகி மூன்று நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பனம் வற்தகாண்டார். இதில் 
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சிங்கப்பூரில் சாங்ரி யா வபச்சுலார்த்றதயில் பிதர் நவந்தி வாடி கயந்து 

தகாண்டார். 

 Drs. Lawrence Haddad and David Nabarro were announced as the 

2018 World Food Prize Laureates during a ceremony at the U.S. 

Department of Agriculture  

 டாக்டர் யான்ஸ் ஹதாத் ற்றும் வடவிட் நபவா 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான உயக 

உைவு பரிசிறன அதரிக்க வலராண்றத் துறம அறிவித்துள்ரது 

 

 Third Annual Meeting of Asian Infrastructure Investment Bank‟ (AIIB‟s 

Third Annual Meeting), 2018 was organized in Mumbai. 

 ஆசி உள்கட்டறப்பு முதலீட்டு லங்கியின் மூன்மாலது ானாடு மும்றபயில் 

நறடதபற்மது 



 

4 To Join Online Class contact  9952521550 / PRELIMS/MAINS 

 

 Union Ministry of Home Affairs with the support of the United Nations 

Development Programme (UNDP) has prepared a Disaster Risk 

Index for the First Time. Maharashtra has been ranked at the top of 

the list of Indian states, vulnerable to natural disasters, followed by 

West Bengal, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh, according to the 

National Disaster Risk Index. 

 த்தி உள்துறம அறச்சகம் ற்றும் க்கி நாடுகளின் வம்பாட்டுத் 

திட்டத்துடன் இறனந்து வபரிடர் இடர்பாட்டுக் குறியீட்டிறன முதல் முறமாக 

தாரித்தது. இதில் காாஷ்ட்ா அதிகாக இற்றகப் வபரிடர்கள் தாக்கும் 

பட்டிலில் முதலிடத்தில் உள்ரது. அடுத்தடுத்த நிறயயில் வற்கு லங்கம், 

உத்திப் பிவதசம் ற்றும் த்தி பிவதசம் உள்ரது. 

 During 3-7 January 2019, between 106th Indian Science Congress 

will be organized in Lovely Professional University (LPU), Jalandhar 

Punjab. The theme of the 106th Indian Science Congress – „Future of 

India: Science and Technology‟. 

 2019 ஜனலரி 3 முதல் 7 லற இந்தி அறிவில் காங்கிஸ் ானாடு பஞ்சாப்பில் 

உள்ர , ஜயந்தரில் யவ்லி புதாதபசனல் பல்கறயக் கறகத்தில் நறடதபறும். 106 

ஆலது அறிவில் ானாட்டின் கருப்தபாருள்” இந்திாவின் திர்காயம்: 

அறிவில் ததாழில்னுட்பம்) 

 On May 28th, 2018, the Tamil Nadu government ordered closure of 

the Sterlite Copper Factory located in Thoothukudi.This action has 
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been done in the wider public interest under Section 18 (1) (B) of the 

Water Act, 1974 

 வ 28 அன்று தமிறக அசு ஸ்தடர்றயட் ஆறயற நிந்தாக மூட நீர் 

ாசுபாடுச் சட்டம் 1974ன் அடிப்பறடயில் உத்தவு பிமப்பித்தது. 

 NITI Aayog has prepared a report on Composite Water Management 

Index (CWMI). Gujarat has got top position in the index 

 நிதி ஆவாக் முதல்முறமாக எருங்கிறனந்த நீர் வயாண்றக் குறியீட்டிறன 

தாரித்துள்ரது இதில் குஜாத் முதலிடம் லகிக்கிமது 

 On June 13th, 2018, the Union Cabinet chaired by the Prime Minister 

Shri Narendra Modi has approved the proposal for introduction of 

Dam Safety Bill, 2018 in the Parliament. The Bill provides for 

constitution of a National Committee on Dam Safety 

 ஜீன் 13 அன்று அறைப்பாதுகாப்பு வசாதா 2018  பாரன்மத்தில் 

அறிமுகப்படுத்துலதற்கு த்தி அறச்சறல அனுதி அளித்தது. இந்த வசாதா 

வதசி அரவில் அறைப் பாதுகாப்புக் குழு அறக்க லழிலறக தசய்கிமது. 

 The fourth edition of the India International Science Festival will be 

organized by Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth 

Sciences in association with Vijnana Bharati at Indira Gandhi 

Pratishthan, Lucknow during 5-8 October, 2018 
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  நான்காலது இந்தி சர்லவதச அறிவில் திருவிறா த்தி அறிவில் 

ததாழில்னுட்ப அறச்சகத்தால் யக்வனாவில் அக்வடாபர் 5-8 லற நறடதபம 

இருக்கிமது 

  India was ranked 136th among 163 countries in Global Peace Index 

2018 that was released by Sydney-based think tank Institute for 

Economics and Peace (IEP).  

 உயக அறத்திக்குறியீட்டில் இந்திா 136லது இடம் தபற்றுள்ரது. இது 

சிட்னிற அடிப்பறடாகக் தகாண்டிருக்கும் எரு நிறுலனத்தால் 

தலளியிடப்பட்டது 

 IBRD loan of USD 450 million approved by the World Bank‟s 

Executive Board of Directors for the Atal Bhujal Yojana (ABHY) – for 

National Groundwater Management Improvement Program 

 உயக லங்கி  இந்திா தசல்படுத்தும் அதல் பூஜல் வாஜனா ( நியத்தடி 

வயாண்ற திட்டத்தித்திற்கு 450 அதரிக்க டாயர்கள் கடன் அளிக்க 

எப்புக்தகாண்டுள்ரது 

 On 10 June, 2018, Successful test of India‟s first indigenous long 

distance artillery gun „Dhanush‟ concluded from Pokaran (Rajasthan). 

 ஜீன் 10 அன்று இந்திாவின் உள்னாட்டுத் தாரிப்பன நீண்ட தூம் தாக்கும் திமன் 

தகாண்ட பீங்கித் துப்பாக்கி தனுஷ்  தபாக்ானில் வசாதிக்கப்பட்டது. 
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 June 6-15, 2018, the 22nd edition of the Tripartite Naval Exercise 

Malabar between India, Japan and the United States will be 

conducted on the coast of Guam in the Philippine Sea 

 ஜீன் 6 முதல் 15 லற, 22லது கடற்பறட எத்திறகான யபார் எத்திறகயில் , 

இந்திா , அதரிக்கா ற்றும் ஜப்பான் நாடுகள் கயந்து தகாண்டன. இது 

பிலிப்றபன்ஸ் கடற்பகுதியில் நறடதபற்மது. 

TNPSC GROUP 1 & 2 MAINS PROGRAM 

 

 

 Joint Military Exercise SURYA KIRAN-XIII between India and Nepal 

 இந்திா வநபார ாணுல எத்திறக சூரிகின் 13 நறடதபற்மது 



 

8 To Join Online Class contact  9952521550 / PRELIMS/MAINS 

 

 former chief of National Investigation Agency (NIA) Sharad Kumar was 

appointed as the new Vigilance Commissioner in the Central Vigilance 

Commission (CVC). 

 முன்னாள் வதசி புயைாய்வு முகறயின் தறயலர் சத்குார் புதி ஊறல் 

ஆறைாக த்தி ஊறல் கண்கானிப்பு ஆறைத்திற்கு நிமிக்கப்பட்டுள்ரார். 

  UPSC member Arvind Saxena has been appointed as the 

acting chairman of the commission from June 20 

 த்தி அசுப்பணிாரர் வதர்லாறனத்தின் தற்காலிக தறயலாக அவிந்த் 

சக்வசனா ஜீன் 20 முதல் நிமிக்கப்பட்டுள்ரார் 

 The former Chief Justice of Pakistan, Nasir ul Mulk, took charge as 

Interim Prime Minister of the country. 

 பாகிஸ்தான் முன்னாள் உச்ச நீதின்ம தறயற நீதிபதி நசீர் உல் முல்க் அந்த 

நாட்டின் இறடக்காய பிதாக பதவிவற்மார். 

 Sudha Balakrishnan has been appointed the first ever chief financial 

officer (CFO) of the Reserve Bank of India 

 ரிசர்வ் லங்கியின் முதல் முதன்ற நிதி அலுலயாக சுதா பாயகிருஷ்ைண் 

நிமிக்கப்பட்டுள்ரார். 

 On June 10th, 2018, the Central Government decided to set up 

India‟s first police museum in New Delhi. 

 த்தி அசு இந்திாவின் முதல் காலல் அருங்காட்சிகத்றத புது தில்லியில் 

அறக்க முடிதலடுத்துள்ரது. 
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 Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi was awarded the Santokba 

Humanitarian Award.  President Ramnath Kovind honored him with 

this award 

 அறதிக்காக வநாபல் பரிசு தபற்மா றகயாஷ் சத்திார்த்திக்கு சந்வதாக்பா னித 

உரிற விருது லறங்கப்பட்டிருக்கிமது. குடிசுத் தறயலர் ாம் நாத் வகாவிந்த 

இவ்விருதிறன லறங்கினார். 

 Prajnesh Gunneswaran won the prestigious K. Ramanathan award for 

the year 2017- 18 at the Tamil Nadu Tennis Association (TNTA) 

annual day function at the SDAT tennis stadium in Chennai. 

 பிஜ்வனஷ் குன்வனஸ்ல தமிழ்னாடு  தடன்னிஸ் கூட்டறப்பால் லறங்கப்படும் 

ானாதன் விருதுக்கு 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்காக தபற்றுக்தகாண்டார் 

 Indian cricket captain Virat Kohli was selected as the International 

Cricketer of the Year for the year 2017-18 

 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்லவதச கிரிக்தகட்டர் ஆக இந்தி அணியின் 

வகப்டன் வீத் வகாலி வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ரார் 

 Chandrabhaga beach became the Asia‟s first beach to get the Blue 

Flag certification The beach is located on the Konark coast of Odisha. 

 எரிசாவில் உள்ர சந்திபாக பீச் ஆசிாவின் முதல் நீய நிம இயச்சிறன தபறும் 

முதல் கடற்கறாகும். 
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 Government of India has constituted a group of eminent persons to 

study the Special Economic Zones (SEZ) Policy of India.  The group 

headed by Baba Kalyani 

 இந்திாவின் சிமப்பு தபாருராதா ண்டயக் தகாள்றகற ஆய்வு தசய்லதற்காக 

பாபா கல்ானி தறயறயில் சிமப்புக் குழுவிறன த்தி அசு அறத்துள்ரது. 

 Based on the recommendations of YM Deosthalee committee, the 

Reserve Bank of India (RBI) has announced to set up Public Credit 

Registry (PCR) to check loan defaults  

 எய் ம் திவாஸ்தவய குழுவின் பரிந்துறப் படி ரிசர்வ் லங்கி கடன் 

முறமவகட்டிறன தடுக்க தபாதுக் கடன் பதிவலட்டிறன உருலாக்கப் வபாலதாக 

அறத்துள்ரது. 

 Civil Aviation Suresh Prabhu launched the mobile app „Reunite‟. This 

app will provide assistance in tracking missing and abandoned 

children 

 த்தி விானப் வபாக்குலத்து அறச்சர் சுவஷ் பிபு புதி ரியூனிட் னும் 

தசலிற ததாடங்கிறலத்தார். இந்த தசலி ததாறயந்து வபான குறந்றதகறர 

கண்டலறிலதற்காக ததாடங்கப்பட்டுள்ரது. 

 On 29th June, 2018, 12th Statistical Day „was celebrated in 

recognition of the notable contributions made by Late Professor 

Prasanta Chandra Mahalanobis 



 

11 To Join Online Class contact  9952521550 / PRELIMS/MAINS 

 

 பி சி கயவனாபிஸ் பிமந்த நாரான ஜின் 29,12 லது வதசி புள்ளில் தினம் 

தகாண்டாடப்பட்டது. 

 4th International Yoga Day held at the Forest Research Institute 

campus in Dehradun, Uttarakhand. This year, the theme is 'Yoga for 

peace'. 

 4லது சர்லவதச வாகா தினம் உத்தகாண்ட் ானியத்திலுள்ர வடாடுன்னில் 

நறடதபற்மது. இந்த ஆண்டிற்கான கருப்தபாருள்” அறதிக்காக வாகா” 

 The 18th edition of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit 

was held in Qingdao, China on June 9-10, 2018 

 ளாங்காய் கூட்டுமவு அறப்பின் 18லது ாநாடு  சீனாவில் உள்ர கிங்காவடா 

ாகாைத்தில் ஜீன் 9-10 லற நறடதபற்மது 

 During 4-8 June, 2018, The Reserve Bank of India organized the 

„Financial Literacy Week‟  Its theme was- „Customer protection 

 ஜீன் 4 முதல் 8 லற ரிசர்வ் லங்கிானது “  நிதி கல்விறிவு லாாக” 

அனுசரித்தது. இந்த ஆண்டிற்கான கருப்தபாருள் “ நுகர்வலார் பாதுகாப்பு” 

 On 8th June 2016; The World Oceans Day was celebrated across the 

world 

 ஜீன் 8,2016 உயக கடல் தினம் தகாண்டாடப்பட்டது 

 Pallavi Durua contestant from Koraput district of Odisha who has 

been crowned the first Tribal Queen of India in a beauty pageant titled 

Adi Rani 2018 in Bhubaneshwar  
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 எடிசாவில் உள்ர வகாபுத் ாலட்டத்தில் இருந்து இந்திாவின் முதல் 

பறங்குடியின அசிப் வபாட்டியில் கயந்து தகாண்டு முதல் பறங்குடியின அசிா 

பட்டம் தலன்மார் பல்யவி துருலா 

 world's first International Centre for Humanitarian Forensics was 

launched jointly by International Committee of Red Cross and Gujarat 

Forensic Science University in Gandhi Nagar 

 உயகின் முதல் சர்லவதச னிதாபிான தடவில் றம் குஜாத்தில் உள்ர 

காந்தி நகரில் அறக்கப்பட்டுள்ரது. 

 Vishwas Mandlik of Nashik and The Yoga Institute in Mumbai are the 

recipients of the Prime Minister's Award for outstanding contribution 

to promotion and development of yoga  

 நாசிக்றக சார்ந்த விஸ்லாஸ் ண்ட்லிக் வாகாறல வம்படுத்துதல் ற்றும் 

பப்புதல் ஆகிலற்றிற்கான பிதரின் விருதிறனப் தபற்றுள்ரார். 

 England set new ODI world record with incredible 481-6 as Alex 

Hales and Jonny Bairstow score centuries vs Australia 

 எரு நாள் கிரிக்தகட் வபாட்டியில் இங்கியாந்து உயக சாதறன புரிந்துள்ரது. 

ஆஸ்திவலிாவுக்கு திான வபாட்டியில் 481-6 ன்ம இயக்கிறன டுத்தது. 

 Shri Nitin Gadkari visit Republic of Tajikistan to represent India in the 

high-level Conference on “International Decade for Action: Water for 

Sustainable Development, 2018-2028” on 20-21 June 2018. 
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 த்தி அறச்சர் நிதின் கட்கரி ”சர்லவதச பத்தாண்டுகளுக்கான தசல்பாடு- 

நீடித்த லரர்ச்சிக்கு தண்ணீர் 2018-2018” ானாடு தஜகிஸ்தானில் இந்திா 

சார்பில் கயந்து தகாண்டார் 

 In an historic first, three countries - Canada, U.S., and Mexico - will 

be co-hosting the FIFA World Cup in 2026 

 முதல் முறமாக 2026 லது உயகக் வகாப்றப கால்பந்து வபாட்டிற , அதரிக்கா 

, தக்ஸிவகா, கனடா ஆகி மூன்று நாடுகள் இறைந்து நடத்த உள்ரன. 

 Operation Nistar: Indian Navy brings back 38 Indians from cyclone-hit 

Socotra island in Yemen 

 தனில் புலினால் பாதிக்கப்பட்ட ஸ்காத்ா தீவில் இருந்த 38 இந்திர்கறர 

மீட்கும் நடலடிக்றக ஆபவசன் நிஸ்டர் 

 A newly constituted committee on standardisation of metro rail 

systems across the country, headed by 'metro man' E. Sreedharan 

 தட்வா யில் முறமற நாடு முழுலதும் தப்படுத்துதல் ததாடர்பாக தட்வா 

னிதர் ன அறறக்கப்படும் ஸ்ரீ தன் தயறயில் குழு என்று 

அறக்கப்பட்டுள்ரது. 

 Government introduces new scheme „Seva Bhoj Yojna‟  The scheme 

envisages to reimburse the Central Government share of Central 

Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Service Tax 

(IGST)so as to lessen the financial burden of such Charitable Religious 

Institutions  
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 த்தி அசு வசலா வபாஜ் வாஜனா ன்ம புதி திட்டத்திறன 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ரது. இதன்மூயம் ச ற்றும் அமக்கட்டறரகள் தசலுத்தும் 

ஜி ஸ் டி லரி திரும்ப அலர்களுக்வக அளிக்கப்படும். 

 Mumbai‟s Victoria Gothic and Art Deco ensemble was given the 

greenlight by ICOMOS (International Council for Monuments & Sites), 

an advisory body to UNESCO.  

 மும்றபயில் உள்ர விக்வடாரிா வகாதிக் ற்றும் Art Deco ensemble ஆகிறல 

யுதனஸ்வகாவின் பாம்பரி கட்டிடங்களின் பட்டிலில் 

வசர்த்துக்தகாள்ரப்பட்டுள்ரது 

 GIUSEPPE Conte is set to be sworn in as Italy‟s new Prime Minister 

 கியூதசப் கான்வட இத்தாலியின் புதி பிதாக பதவிவற்றுக் தகாண்டார் 

 US President Donald Trump shook hands with North Korean leader 

Kim Jong Un on June 12 at the Capella Hotel resort on Singapore‟s 

Sentosa Island  

 அதரிக்க அதிபர்  தடானால்ட் ட்ம்ப் ற்றும் லடதகாரி தறயலர் கிம் வஜாங் 

உம் இருலரும் சிங்கப்பூரில் உள்ர தசண்வடாசா தீவில் உள்ர காதபல்யா 

வஹாட்டலில் ஜீன் 12 அன்று சந்தித்தார்கள். 

 Anukreethy Vas, a Tamil Nadu college student, was crowned Femina 

Miss India 2018  

 தமிறகத்றதச் வசர்ந்த அனுகீர்த்தி லாஸ்  2018 ஆம் ஆண்டிற்கான் மிஸ் இந்திா 

பட்டத்திறன தலன்றுள்ரார். 
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 A.R Rahuman has been appointed as the Brand Ambassador of the 

Sikkim government 

 இறசறப்பாரர்  ஆர் குான் சிக்கிம் ானியத்தின் அசுத் தூதுலாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ரார். 

 After reducing its Maternal Mortality Rate (MMR) (per 1,00,000 live 

births) to 66 during 2014-2016, Tamil Nadu has brought it down even 

further. The latest figure stands at 62..Tamil Nadu's Health Minister 

C. Vijaya Baskar received an award from union Govt. 

 வபறுகாய இமப்பு விகிதத்றத குறமத்தற்காக  தமிழ்னாடு 2014-2016 ஆம் 

ஆண்டு காயகட்டத்தில் 1 யட்சம் கப்வபறுகளில் 66 தாய்ார்கள் இமப்பு. 

தற்வபாது கப்வபறு இமப்பு விகிதம் 62 ஆக உள்ரது. இதற்காக த்தி அசின் 

விருதிறன தமிறக அறச்சர் விஜபாஸ்கர் தபற்றுக்தகாண்டுள்ரார். 

 At 12 years, 10 months and 13 days, R Praggnanandhaa has become 

the world's second youngest Grandmaster, and the youngest ever 

Indian to achieve the feat after reaching the final round at the Gredine 

Open in Italy. From Tamilnadu 

 தமிறகத்றதச் சார்ந்த பிக்ானந்தா உயகின் இண்டாலது இரலது கிாண்ட் 

ாஸ்டாகவும், இந்திாவின் முதல் இரலது கிாண்ட் ாஸ்டாகவும் சாதறன 

புரிந்துள்ரார். இத்தாலியில் நறடதபற்ம வபாட்டியில் இச்சாதறன புரிந்தார். 
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 An International Yoga and Naturopathy Medical Science Centre, 

, will be set up at a cost of ₹60 crore on the Chengalpattu 

Government Medical College campus 

 சர்லவதச வாகா ற்றும் வநச்சுவாபதி ருத்துலறன தசங்கல்பட்டில் சுார் 60 

வகாடி ரூ திப்பீட்டில் அறக்கப்பட உள்ரது. 

 Honble Chief Minister inaugurated the administrative block of Tamil 

Nadu Dr.J.Jayalalithaa Fisheries University and other new buildings 

of Animal Husbandry and Fisheries in Nagapattinam 

 நாகப்பட்டினத்தில் உள்ர டாக்டர் தஜயலிதா மீன்லரப் பல்கறயக் கறகத்தில் 

புதி கட்டிடங்கள் கட்டுலதற்கு தமிறக முதல்லர் அடிக்கல்  நாட்டினார். 

 Tamil Nadu is all set to receive an All India Institute of Medical 

Sciences (AIIMS) in Thoppur near Madurai. 

 தமிழ்னாட்டில் ய்ம்ஸ் ருத்துலறன துற அருவக உள்ர வதாப்பூரில் 

அறவுள்ரது. 

 Smt. Chinnapillai, Leader of Kalanjiam Mutual Movement has been 

bestowed with Avvaiyar Award for 2018.  

 கரஞ்சிம் இக்கத்தின் தறயலர் சின்னப்பிள்றரக்கு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

அவ்றலார் விருது லறங்கப்பட்டுள்ரது 

French Open 2018 

Title Winner 

Men's Singles Rafael Nadal (Spain) 
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ஆடலர் எற்றமர் வபல் நடால் ( ஸ்தபயின்) 

Women's 

Singles 

களிர் எற்றமர் 

Simona Halep (Romania) 

சிவானா ஹாவயப் ( வாானிா) 

Mens's Doubles 

ஆடலர் 

இட்றடர் 

Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (France) 

பிரி ஹக்யூஸ் தஹர்தபர்ட் ற்றும் நிவகாயஸ் கத் ( பிாண்சு) 

Women's 

Doubles 

களிர் இட்றடர் 

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (Czech 

Republic) 

பார்வபாா தஜ்சிவகாலா ற்றும் வகத்தரினா சினிவகாலா( தசக் 

குடிசு) 

Mixed Doubles 

கயப்பு இட்றடர் 

Latisha Chan (Taiwan) and Ivan Dodig (Croatia) 

யதிளா சான் ( றதலான்) ற்றும் இலான் தாதிக் ( குவாசிா)  

 

 World Environment Day: 05 June 2018 hosted by India this year. 

Host Country: India.Theme: Beat Plastic Pollution 

 உயக சுற்றுச்சூறல் தினம் ஜீன் 5. இந்த ஆண்டு இந்திாலால் நடத்தப்பட்டது. 

கருப்தபாருள்ள் “ பிராஸ்டிக் ாசுபாட்டிறன எழிப்வபாம்” 

 International Day Against Child Labour: 12 June 2018 theme of this 

year ”Generation Safe and Healthy” 
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 சர்லவதச குறந்றத ததாழியாரர் திர்ப்பு தினம் ஜீன் 12: இந்த ஆண்டிற்கான 

கருப்தபாருள் “ தறயமுறம பாதுகாப்பு ற்றும் ஆவாக்ம்” 

 International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking: 26 June 

2018. Listen First - Listening to children and youth is the first step to 

help them grow healthy and safe 

 சர்லவதச வபாறதப் தபாருள் தடுப்பு ற்றும் முறமற்ம கடத்தலுக்கு திான தினம் 

” - Listening to children and youth is the first step to help them grow 

healthy and safe” 

 முதன்றத் வதர்வுக்கு அஞ்சல் ற்றும் இறைலழிப்பயிற்சி உண்டு. 

பாடக்குறிப்புகள் தமிழில் லறங்கப்படும் / ததாடர்புக்கு 9952521550 


