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முக்கிான நாட்கள் 

ஜூன் 21 - சர்லேச ாகா ேினம் 

2018 ேமீ் – “Yoga for Peace” 

 எவ்லாய ஆண்டும் ஜூன் 21 ற்றும் நடபறும் உயகராலி நிகழ்வு 
இது, ாகா பிற்சிின் நன்கள் குமித்து லிறிப்புணர்வு 
ற்படுத்ேலே இேன் நாக்காகும். 

ஜூன் 21 - உயக எட்டகச் சிலிங்கி ேினம் 

 உயக எட்டகச் சிலிங்கி ேினம் எட்டகச்சிலிங்கிக்கு ஆேல உர்த்துேல், 
லிறிப்புணர்ல ற்படுத்துேல் ற்றும் காடுகரில் இந்ே லியங்குகள் 
ேிர்காள்ளும் சலால்கர பற்மி ஆறான புரிேய லறங்குேல் 
ஆகும். 

ஜூன் 21 - உயக இச ேினம் 

 உயக அரலில் ஜூன் 21 ஆம் ேேி ோன் உயக இச ேினாகக் 
காண்டாடப்படுகிமது. 

ஜூன் 21 - சுத்ோன காற்று ேினம் 2018 

 இந்ே சிமப்பு நாள் எவ்லாய ஆண்டும் காற்று ாசுபாட்டு பிச்சினகள் 
குமித்து லிறிப்புணர்ல ற்படுத்ேவும் ற்றும் பல்லறு லறிகரில் 
க்கள் காற்ம தூய்ாக லத்துக் காள்ர லிறிப்புணர்ல 
ற்படுத்துலேற்கும் காண்டாடப்படுகிமது. 

ேசி சய்ேிகள் 

உத்ேகாண்ட் 

4 லது சர்லேச ாகா ேினம் 
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 4லது சர்லதேச தோகோ ேினம் உத்ேகண்ட் டெஹ்ோடூன், லன ஆோய்ச்சி 
ம லரோகத்ேில் நமெடபற்மது. பிே ந்ேிரி 50,000 தோகோ ஆர்லயர்கள் 
ற்றும் ேன்னோர்லயர்களுென் லன ஆோய்ச்சி நிறுலன லரோகத்ேில் தோகோ 
டசய்ேோர். 

ாஜஸ்ோன் 

காட்டா நகத்ேில் கின்னஸ் உயக சாேன உயலாக்கப்பட்டது 

 ோஜஸ்ேோன் தகோட்ெோ நகத்ேில் சர்லதேச தோகோ ேினத்ேின் நோன்கோலது 

பேிப்மபக் குமிக்க 1.05 யட்சம் தபர் தோகோ டசய்து கின்னஸ் உயக சோேமன 

உபேலோக்கப்பட்ெது. 

கரம் 

கராலில் ோட்டக்கய லரி த்து 

 தேோட்ெத் துமமில் இபேந்து லிலசோ லபேலோய் லரி (ஏஐடிம) தசகரிப்பமே 
தகர அசு நிறுத்ே படிவு டசய்கிமது. 

 தேோட்ெக்கமய லரி லசூல் டசய்பம் நோட்டின் த ோநியம் தகரோ ஆகும். 

சர்லேச சய்ேிகள் 

சுரினாில் சர்லேச ாகா ேினக் காண்டாட்டம் 

 இந்ேி ஜனோேிபேி, ஸ்ரீ ோம் நோத் தகோலிந்த், ஜூன் 21, 2018 இல் சுரினோில் 
அந்நோட்டின் ஜனோேிபேி, துமை ஜனோேிபேிபென் சர்லதேச தோகோ ேினத்மேக் 
டகோண்ெோடினோர். 

 ஜனோேிபேி – டிமசத டெதயோதனோ பூெர்ஸ் 
 துமை ஜனோேிபேி - மக்தகல் அஸ்லின் ஆேின் 

நியூார்க் நகரில் இற்க சிகிச்ச ம் 

 அடரிக்க நோட்டின் நிபெோர்க் நகரில் இற்மகச் சிகிச்மச மத்மே பிேர் 
தோடி கோடைோரிக் கோட்சி லோியோகத் டேோெங்கிமலத்ேோர். 

பண்கள் லிராட்டு அங்கத்துள் தறலே ஈான் அனுேி 
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 டேஹ்ோனின் ிகப்டபரி கோல்பந்து மேோனம் 1979ல் இஸ்யோி புட்சிக்குப் 
பின்னர் பேன்பமமோக டபண்கள் லிமரோட்டு அங்கத்ேினுள் நுமற 
ஈோன் அனுேி. 

குறந்ே பற்ம நியூசியாந்ேின் பண் பிேர் 

 நிபெசியோந்ேின் பிேர் ஜசிண்ெோ ஆர்டெர்ன் பேலிில் இபேக்கும் தபோது 

குறந்மே டபற்ம இண்ெோலது டபண் ேமயலோனோர். 

அமிலில் சய்ேிகள் 

காகா, காரில்யா 46 லேில் இமந்ேது 

 டகோரில்யோ அமக்கட்ெமர 46 லேோன தகோதகோ என்ம டபமக் டகோண்ெ மசமக 

டோறி அமிந்ே தற்கு பள்ரத்ேோக்கு டகோரில்யோ இமந்ேேோக அமிலித்ேனர். 

முேன்முமாக இய ாநியங்களுக்கு இடில் புயிகள் 
அமிமுகம் 

 த்ேி பிதேச ோநியத்ேில் கன்ஹோ மெகர் ரிசர்லியிபேந்து பன்று லதுமெ 

புயி T-2, பேல் பமமோக டிசோலின் சோட்தகோசிோ மெகர் ரிசர்வ்க்கு  

அமிபகப்படுத்ேப்பட்ெது. 

புரிந்துணர்வு எப்பந்ேம்(MoU), எப்பந்ேங்கள் & த்ேி அச்சல 

எப்புேல் 

இந்ேிா ற்றும் ேஜிகிஸ்ோன் எப்பந்ேம் 

 இந்ேிோ ற்றும் ேஜிகிஸ்ேோன் நிமயோன நீர் லரர்ச்சிக்கு பஸ்ப 
த்துமறப்மப அேிகரிக்க ப்பந்ேம். 

ாநாடுகள் 

லில் அச்சுப் பணிகத்ேின் 19 ஆலது இக்குநர்கள் இந்ேி ாநாடு  
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 பேல் பமமோக மஹேோபோத்ேில் ஏற்போடு டசய்ப்பட்ெ இண்டு நோள் 
ோநோட்டில் லில் அச்சு அமெோர அமப்புகள் ற்றும் ோநிய லில் அச்சுப் 
பைிகத்ேின் நலனீோக்கப்படுேல் குமித்து லிரக்கம். 

ேிட்டங்கள் 

ேசி லியதுகளுக்கான ஆசிரிர்கர ேர்ந்ேடுப்பேற்கான 

லறிகாட்டல்கள் 

 தேசி லிபேதுகளுக்கோன ஆசிரிர்கமர தேர்ந்டேடுப்பேற்கோன புேி 

லறிபமமகமர னிே லரத்துமம அமச்சகம் டலரிிட்டுள்ரது. இது பே 

புேி பன்பற்சிோகும், பந்மே நுமறவுகமர ோநிய அசு தேர்வு டசய்ேது. 

காண்டீபம் ேிட்டம் 

 2021 க்குள் ேெகரத்ேில், 2022 ஆம் ஆண்டில் ஆசி ற்றும் கோன்டலல்த் 
தபோட்டிகரில், 2024 யிம்பிக்கில் தபோட்டிிெ ற்றும் 2028 ஆம் ஆண்டில் 
பேக்கங்கமர டலன்டமடுக்கவும் ஆந்ேிப்பிதேசம் நோட்டில் பேயிெம் 
டபறுலதுேோன் இந்ே ேிட்ெ த்ேின் தநோக்கோகும் 

ேலரிச & குமிீடு 

யுஸ் இல் சிமந்ே 100 பிாண்டுகரில்  டி.சி.ஸ். 

 58 லது ங்க் - டாடா கன்சல்டன்சி சர்லஸீ் யிிடட் (டிசிஸ்) 

.நா. அமிக்க : 2017ல் உயகராலி அகேிகள் அேிக ண்ணிக்கில் 
உள்ரனர் 

 உயகரோலி அகேிகரின் எண்ைிக்மகோனது ஆண்டுதேோறும் 13% உர்ந்து 2017 

ல் 25.4 ில்யிமன எட்டிபள்ரது, ஐ.நோ. அமிக்மக 

லியதுகள் 

 பிேர் லியது - நாளிக்கின் லிளுலஸ் ண்டயிக் ற்றும் மும்பில் 
உள்ர ாகா நிறுலனம் (ாகா ஊக்குலிப்பிற்கும் ம்பாட்டிற்கும் 
சிமந்ே பங்கரிப்பு) 
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இந்ேிா ஸ்ார்ட் நகங்கள் லியது – 2018 

 சூத் ஸ்ார்ட் சிட்டி - 'சிட்டி லியது' 

 பாபால் ற்றும் அகோபாத் - 'புதுான டிா' லியது 

நினங்கள் 

 டாக்டர் அத்துல் கலாண்ட - அசான், பபட், ஜபி ார்கன் ஆகிாால் 

உயலாக்கப்பட்ட உடல்நய நிறுலனத்ேின் ேய நிர்லாக அேிகாரி 

ாபல் சயிகள் & இண பார்ட்டல் 

உறலன் சயி 

 லிலசோிகளுக்கு பன்படும் லமகில் உறலன் என்ம டபரில் டசல்தபோன் 
ஆப் அமிபகம். 

 உறலன்' டோமபல் ஆப் பயம் தலரோண்ம ேிட்ெங்கரின் ோனி 
லிலங்கள், பிர்கோப்படீு லிலங்கமர அமியோம். 

'-ஹரிாயி' 

 பஞ்சோப் ோநிய அசு இயலச க்கன்றுகமரப் டபம 'ஐ-ஹரிோயி' எனும் 

டோமபல் டசயி  ன்மம அமிபகப்படுத்ேிபள்ரது. 

லிராட்டு சய்ேிகள் 

 கரிர் பிரிலில் தசோனிோ யேர் (57 கிதயோ), யவ்யினோ தபோர்தகோமஹன் (69 

கிதயோ), ஆண்கள் பிரிலில் ஹிோன்ளூ சர்ோ (49 கிதயோ), ஆளிஷ் (64 கிதயோ) 

ஆகிதோர் உயோன்போெோர் சர்லதேச குத்துசண்மெ தபோட்டிில் அமிறுேிக்கு 

பன்தனமினர். 


