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டப்பு நிகழ்வுகள் ஜீன் 1 முதல் 4 யரப 

 As per the decision of the GST Council, e-Way Bill system for inter-

State movement of goods has been rolled out from 01
st 

April, 2018. In 

Tamilnadu From june 2
nd
 its implemented  

 ஜி எஸ் டி கவுன்சில் முடிவின் டி மின்னு பசீது முர ஏப்பல் 1 முதல் 

அறிமுகப்டுத்தப்ட்டது தமிழ்  ாட்டில் ஜீன் 2 ஆம் தததி முதல் அநலுக்கு 

யந்தது. இதன்டி 1 ட்சத்துக்கு அதிகநா பாருள்களுக்கு மின்னு பசீது 

கட்டானம் 

 National Sports University Ordinance, 2018 .This will be a specialized 

University, first of its kind, to promote sports education in the areas 

of sports sciences, National Sports University will be established with 

headquarters at Manipur. President Can Promulgate ordinance when 

the house is not is Session Under Article 123 of the Constitution  

 இந்தினாவின் முதல் விரனாட்டுப் ல்கரகமகம் நணிப்பூரில் அரநப்தற்கு 

அயசபச்சட்டம் பிப்பிக்கப்ட்டுள்து. ாட்டில் விரனாட்டுக் கல்விரன 

தநம்டுத்துயதற்காக அரநக்கப்டுகிது. அபசினரநப்புச் சட்ட விதி 123ன் டி 

குடினபசுத்தரயர் அயசபச் சட்டம் ாபநன்ம் பசனல்ாட்டில்  இல்ாத தாது 

பிப்பிக்காம். 

 India has signed the Mutual Recognition Agreement (MRA) in Nursing 

with Singapore. This is the first MRA being signed by India with any 

of our FTA partners.  

 இந்தினா நற்றும் சிங்கப்பூர் அபசுகளுக்கிரடன  ர்சிங் பஸ்ப அங்கீகாப  

ஒப்ந்தம் ஏற்டுத்தப்ட்டுள்து. இவ்பயாப்ந்ததந இயச யர்த்தகம் பசய்யும் 

ாடுகளுடன் இந்தினா பசய்து பகாள்ளும் முதல் பஸ்ப அங்கீகாப ஒப்ந்தம் 

ஆகும் 

 The Government of India has decided to commemorate 150
th
 Birth 

Anniversary of Mahatma Gandhi. A National Committee (NC) under 

the Chairmanship of the  President of India has been constituted for 

this purpose 
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 நகாத்நா காந்தியின் 150யது பிந்த ார பகாண்டாடுயதற்கு இந்தின அபசு 

முடிபயடுத்துள்து.இத்ரக் பகாண்டாடும் பாருட்டு  ததசினக் குழு ஒன்று 

குடினபசுத் தரயர் தரரநயில் அரநக்கப்ட்டுள்து. 

 The Chandrabhaga beach on the Konark coast of Odisha will be the 

first in Asia to get the Blue Flag certification the tag given to 

environment-friendly and clean beaches, equipped with amenities of 

international standards for tourists. 

 ஒடிசாவின் தகாணார்க் கடற்கரபயில் உள் சந்திபாக பீச் ஆசினாஇன் முதல் 

நீக் பகாடி சான்றிதரமப் பற்றுள்து. சுற்றுப்புச் சூமர தூய்ரநனாக 

ரயத்து சுற்றுாரய சிப்ாக பசய்யதற்காக யமங்கப்ட்டுள்து. 

 The Prime Minister, Shri Narendra Modi, has greeted the people of 

Telangana, on the Statehood Day. Telengana Formed as 29
th
 State in 

June,2,2014 

 பதலுங்காாவின் நானி தித்திற்கு பிபதநர் தபந்திப தநாடி யாழ்த்து 

பதரிவித்துள்ார். பதலுங்கா ஜீன் ,2014 அன்று இந்தினாவின் 29யது 

நானிநாக உதனநாது. 

 The Union Ministry of Culture has introduced a new scheme namely 

'Seva Bhoj Yojna' to lessen the financial burden of Charitable 

Religious Institutions  

 நத்தின காச்சாப அரநச்சகம் தசயா தாஜ் தனாஜா என் திட்டத்திர நத 

நிறுயங்களின் நிதிச்சுரநரன குரக்கும் பாருட்டு புதிதாக துயங்கியுள்து 

 India's Childhood Index Ranking Goes Up To 113. 

 குமந்ரதப் ருய குறியீட்டில் இந்தினா 113யது இடத்தில் உள்து 

 The RuPay digital payments system was linked up with Singapore's 

33-year-old Network for Electronic Transfers (NETS). 

 ரூத டிஜிட்டல் ரியர்த்தர முர சிங்கப்பூரின் ததசின மின்னு 

ரியர்த்தர அரநப்புடன் ஒப்ந்தம் பசய்து பகாண்டுள்ாது. 

 To emphasize the importance of financial literacy, it has been decided 

to observe the week June 5-9, as Financial Literacy Week  by RBI 
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 நிதிக் கல்விரனப் ற்றின விழிப்புணர்ரய ஏற்டுத்துயதற்காக ஜீன் 4 முதல் 8 

யரப நிதிக் கல்வி யாபநாக ரிசர்வ் யங்கினால் பகாண்டாடப்டுகிது  

 OP Nistar -Evacuation of Stranded Indians from Socotra, Yemen 

 தனநனில் புனால் ாதிக்கப்ட்டயர்கர மீட்தற்காக ஆதபசன் நிஸ்டார் எனும் 

மீட்பு டயடிக்ரகரன இந்தின அபசு டத்தினது 

 The long range ballistic missile Agni 5  is successfully flight tested 

Dr APJ Abdul Kalam Island (Wheeler Island).  

  நீண்ட தூபம் பசன்று இக்குகர தாக்கும் அக்னி 5 ஏவுகர வீர் தீவில் 

உள் டாக்டர் அப்துல்காம் தீவில் தசாதர பசய்னப்ட்டது.அக்னி 5 மீ தூபம் 

யரப பசன்று தாக்கும் தினுடனது 

 MoEFCC and TERI entered a Memorandum of Understanding (MoU) to 

set up a resource efficiency cell in the Ministry 

 நத்தின ருயனிர நாற் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் அரநச்சகமும் பதரி அரநப்பும் 

ஆற்ல் சிப்புக்கா தனி அரநப்ர ஏற்டுத்துயதற்காக புரிந்துர்வு ஒப்ந்தம் 

பசய்துபகாள்ப்ட்டுள்து. 

 Sathyamangalam in Erode District new Environment Hertiage Village 

and Museum for Tribes will be established Says Chief Minister  

 ஈதபாடு நாயட்டத்தில் உள் சத்னநங்கத்தில் சூமல் ாபம்ரின கிபாநம் நற்றும் 

மங்குடியிர் அருங்காட்சினகம் அரநனவுள்தாக முதல்ரநச்சர் 

பதரிவித்துள்ார் 

 Tamil Nadu Fisheries University in Nagapattinam has now 

been renamed as Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University  

 ாகப்ட்டித்தில் உள் தமிழ் ாடு மீன்யப் ல்கரக் கமகம் டாக்டர் 

பஜனலிதா மீன்யப் ல்கரக் கமகம் எப் பனர் நாற்ப்ட்டுள்ாது 

 The State government on tabled a Bill in the Assembly to fix 70 as 

the retirement age for the Vice-Chancellor of Tamilnadu Agriculture 

university. 

 தமிமக அபசு தமிழ்ாடு தயாண்ரநப் ல்கரக் கமக துரதயந்தரின் ஒய்வு 

பறும் யனதிர 70 ஆக நிர்ணயிப்தற்கா நதசாதாரய சட்டப்தபரயயில் 

தாக்கல் பசய்துள்து. 
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 The U.S. on renamed its strategically important Pacific 

Command (PACOM) as the U.S. Indo-Pacific Command 

 அபநரிக்கா முக்கினத்துயம் யாய்ந்த சுபிக் பிபாந்தின இபாணுயப் ரடயின் 

பனரப இந்தினா சுபிக் பிபாந்தினப் ரட எப் பனர் நாற்ம் பசய்து 

பகாண்டது. 

 A former Pakistani Chief Justice was sworn in as the caretaker Prime 

Ministerfor an interim period of two months 

 ாகிஸ்தான் முன்ாள் தரரந நீதிதி ாஸிருல் முல்க் இரடக்காப் 

பிபதநபாக இபண்டு நாதங்களுக்கு தவிதனற்றுக்பகாண்டார் 

 Pedro Snchez was sworn in as Spain's new prime minister  

 ஸ்பயின் புதின பிபதநபாக பட்தபா சன்பரஸ் தவிதனற்பு 

 The Egyptian president, Abdel Fatah al-Sisi, has been sworn in for 

a second term,  

 எகிப்து அதிர் அப்ததல் தா அல் சிசி இபண்டாம் முரனாக அதிதபாக 

தவிதனற்றுக் பகாண்டார். 

 

TNPSC GROUP I & II PRELIMS &  MAINS ADMISSION OPEN 

1. TEST BATCH / ONLINE POSTAL 

2. CLASSES / CLASSROOM COACHING  / ONLINE COACHING 

TO JOIN CONTACT 9952521550 

To get Daily Current Affairs Whatsapp with your name and District to 7418521550 

For Group I & II Mains Answer writing practice send your details with 

languages to 044-48601550 via whatsapp. 

 

Soon Group I Personal Guidance Program With Test Batch 

Whatsapp 9952521550 with your name  


