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ஜூன் 21 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஜூன் 21 - சர்லேச ோகோ ேினம் 

2018 ேமீ் – “Yoga for Peace” 

ஜூன் 21 - உயக எட்டகச் சிலிங்கி ேினம் 

ஜூன் 21 - உயக இச ேினம் 

ஜூன் 21 - சுத்ேோன கோற்று ேினம் 2018 

 4லது சர்லேச ோகோ ேினம் உத்ேகோண்ட் டஹ்ோடூன், லன ஆோய்ச்சி 
 லரோகத்தில் நடபற்மது. 

 ோஜஸ்ேோன் கோட்டோ நகத்ேில் 1.05 யட்சம் பர் ோகோ சய்து கின்னஸ் 
உயக சோேன உருவாக்கப்பட்டது. 

 ேோட்டத் துமில் இயந்து லிலசோ லயலோய் லரி (டி) 
சேகரிப்பதத கர அசு நிறுத்ே முடிவு சய்கிமது. 

 இந்ேி ஜனோேிபேி, ஸ்ரீ ோம் நோத் கோலிந்த் சுரினோில் சர்லேச ோகோ 
ேினத்ேக் ககாண்டாடினார். 

 அரிக்க நோட்டின் நியூோர்க் நகரில் இற்கச் சிகிச்ச த்ே 
பிதர் ோடி காக ாரிக் காட்ேி வாியாகத் ேோடங்கிலத்ேோர். 

 பண்கள் லிரோட்டு அங்கத்துள் நுற ஈோன் அனுேி. 
 நியூசியோந்ேின் பிேர் ஜசிண்டோ ஆர்டர்ன் பேலிில் இயக்கும் போது 

குறந்ே பற்ம இண்டோலது பண் ேயலோனோர். 
 46 லேோன கோகோ என்ம சக ோறி அமிந்ே சற்கு பள்ரத்தாக்கு 

கோரில்யோ இமந்ததாக அமிவித்தனர். 
 த்ேி பிேச ோநியத்ேில் கன்ஹோ தடகர் ரிேர்வியிருந்து மூன்று 

வதுதட புயி T-2, முதல் முதமாக எடிசோலின் சோட்கோசிோ டகர் 

ரிசர்வ்க்கு  அமிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

 இந்ேிோ ற்றும் ேஜிகிஸ்ேோன் நியோன நீர் லரர்ச்சிக்கு பஸ்ப 
எத்துறப்ப அேிகரிக்க எப்பந்ேம். 

 முேல் முமோக ஹேோபோத்ேில் இண்டு நாள் லில் அச்சு அடோர 
அப்புகள் ற்றும் ோநிய லில் அச்சுப் பணிகத்ேின் 
நலனீோக்கப்படுேல் ோநோடு. 
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 ேசி லியதுகளுக்கோன ஆசிரிர்கர சதர்ந்கதடுப்பதற்கான புேி 

லறிமுமகர னிே லரத்தும அச்சகம் கவரிிட்டுள்ரது. 

யுஸ் இல் சிமந்ே 100 பிோண்டுகரில்  டி.சி.ஸ். 

 58 லது ங்க் - டோடோ கன்சல்டன்சி சர்லஸீ் யிிடட் (டிசிஸ்) 

 உயகரோலி அகேிகரின் ண்ணிக்கானது ஆண்டுசதாறும் 13% உர்ந்து 

2017 ல் 25.4 ில்யிதன எட்டிமள்ரது, .நோ. அமிக்க 

 பிேர் லியது - நோளிக்கின் லிளுலஸ் ண்டயிக் ற்றும் மும்பில் 
உள்ர ோகோ நிறுலனம் (ோகோ ஊக்குலிப்பிற்கும் ம்போட்டிற்கும் 
சிமந்ே பங்கரிப்பு) 

இந்ேிோ ஸ்ோர்ட் நகங்கள் லியது – 2018 

 சூத் ஸ்ோர்ட் சிட்டி - 'சிட்டி லியது' 

 போபோல் ற்றும் அகேோபோத் - 'புதுோன டிோ' லியது 

 டோக்டர் அத்துல் கலோண்ட - அசோன், பபட், ஜபி ோர்கன் ஆகிோோல் 

உயலோக்கப்பட்ட உடல்நய நிறுலனத்ேின் ேய நிர்லோக அேிகோரி 

 லிலசோிகளுக்கு பன்படும் லகில் “உறலன்” என்ம கபரில் 
சல்போன் ஆப் அமிமுகம். 

 பஞ்சோப் ோநிய அசு இயலச க்கன்றுகரப் பம '-ஹரிோயி' எனும் 

ோபல் சயி  ஒன்தம அமிமுகப்படுத்திமள்ரது. 


