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டப்பு நிகழ்வுகள் ஜீலன -1 

 Prime Minster pays homage to the Great saint and poet, Kabir, 

at Sant Kabir Nagar on 500th death anniversary of Saint Kabir 

 உத்ப்பிதச ாநினத்தில், 15-ம் நூற்நாண்டுகளில் ாழ்ந் தம்பதரும் 

கவிஞர் கபிர் ாஸின் 500-து நிலணவு திணம் ாலப 

அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இல முன்னிட்டு பிர் தந்தி தாடி அஞ்சலி 

பசலுத்திணார் 

  As part of the ongoing DISHA Week being celebrated from 

25
th
 to 29

th
 June, 2018 to mark the successful completion of 2 

years of the District Development Coordination & Monitoring 

Committee (DISHA). DISHA to monitor the progress of 42 

schemes across the country 

 DISHA ாம் ஜீன் 25 முல் 29 ல பகாண்டாடப் தட்டது. இது 

ாட்ட அபவில் திட்ட ஒருங்கிலணப்பு ற்றும் கண்கானிப்பு குழுாகும். 

திசா ன்தது ாடு முழுதும் பசல்தடுத்ப்தட்ட 42 திட்டங்கலப 

கண்காணிப்தாகும் 

 Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation launches 

mobile application “ReUnite” to track and trace missing and 

abandoned children 

 த்தி ர்த்கம் & பாழிற்சாலன ற்றும் உள்ாட்டு விாணப் 

ததாக்குத்து அலச்சர் திரு. சுதஷ் பிபு இன்று (29.06.2018) 

‘ரியுலணட்’ ன்னும் லகததசிச் பசலிலத் பாடங்கிலத்ார். 

இந்திாவில் கால்ததாண ற்றும் லகவிடப்தட்ட குந்லகலபத் 

தடவும் பின் பாடவும் இந்ச் பசலி உவும். 

 Sathyasri Sharmila became country's first transgender lawyer   

 இந்திாவின் முல் திருணங்லக க்கறிஞாக ததிவு பசய்ார் சத்ஸ்ரீ 

சர்மிபா 

 Tamil Nadu government to observe Sivaji Ganesan Birthday . 

 மிழ் ாடு அசு டிகர் சிாஜி கதசன் பிநந் ாலப அசு விாாக 

பகாண்டாடுாக அறிவித்துள்பது. 1996 ல் இந்திாவில் சினிாவுக்கு 

ங்கும் உரி விருாண ாா சாகிப் தால்தக விருதிலணப் பதற்றுள்பார், 

 The government celebrate July 1, 2018, as 'GST Day' to mark the 

first anniversary of the new indirect tax regime 
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 ஜி ஸ் டி சட்டம் அல்தடுத்ப்தட்டு ஒரு ஆண்டு நிலநலடந்ல 

ஒட்டி ஜீலன 1 ஜி ஸ் டி திணாக அனுசரிக்கப்தடுகிநது. 

 Mumbai's Art Deco buildings — believed to be the world's 

second largest collection after Miami — were added to 

UNESCO's World Heritage List alongside the city's better-known 

Victorian Gothic architecture. 

 மும்லதயில் "விக்தடாரின் தகாத்திக்'' ன்னும் தற்கத்தி கட்டடக் 

கலன பகாண்டு கட்டலக்கப்தட்ட தங்கான கட்டடங்கள் ற்றும் 

கலனமிக்க தறு தன கட்டங்களுக்கு யுபணஸ்தகா அங்கீகாம் 

ங்கப்தட்டுள்பது 

 Tamil Nadu’s Health Minister C. Vijaya Baskar received an award 

from Union Minister of Health and Family Welfare  J.P. Nadda 

in New Delhi. the State’s achievement in 2014-16 reducing its 

Maternal Mortality Rate (MMR) (per 1,00,000 live births)  to 62 

 மிழ் ாடு சுகாாத்துல அலச்சர் த்தி குடும்த ற்றும் சுகாாத்துலந 

அலச்சர் மிழ்ணாடு 2014-16 ஆம் ஆண்டில் கப்ததறு கான இநப்பிலண 

1னட்சம் பிநப்புகளுக்கு 62 இநப்புகபாக குலநத்ற்கு விருது ாங்கிணார். 

 Prime Minister Narendra Modi on Saturday greeted the people 

on the occasion of World Social Media Day on june 30. 

 சமூக ஊடக திணாண ஜீன் 30 ஆம் ாள் ாழ்த்து பரிவித்ார். 

 Researchers at Duke University show that a polio virus-

rhinovirus hybrid may destroy cancer cells in patients. 

 டியூக் தல்கலபக் ககத்திலணச் தசர்ந் ஆாய்ச்சிாபர்கள் ததாலிதா 

லசிலணக் பகாண்டு புற்று தாய் பசல்கலப அழிக்க முடியும் 

ன்தலண கண்டுபிடித்துள்பார். 

 India celebrates the National Doctors' Day on July 1 to honour 

the legendary physician, freedom fighter and the second Chief 

Minister of West Bengal, Dr Bidhan Chandra Roy 

 இந்திா ஜீலன 1 ஆம் ாள் டாக்டர் பி.சி ாயிலண சிநப்பிக்கும் பதாருட்டு 

தசி ருத்துர் திணாக பகாண்டாடிது. 

Classes Starts from July 11 

Online Classes also Available  


