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Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் –  7 & 8 

விளையாட்டு சசய்திகள்   

  

IBSF உலக U-16 ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் 

ரஷ்யாவின் செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் ,ெர்வதேெ பில்லியார்ட்ஸ் & ஸ்னூக்கர் கூட்டமைப்பு நடத்திய U–16 

ஸ்னூக்கர் ொம்பியன்ஷிப் இறுதிப் தபாட்டியில், இந்தியாவின் கீர்த்ேனா பாண்டியன் சபண்கள் பட்டத்மே 

சவன்றார். 

இவர் சபலாரசின் அல்பினா தலசுக்மக 3-1 என்ற கணக்கில் சவன்று ொம்பியனானார். இது ெர்வதேெ அளவில் 

கீர்த்ேனா பாண்டியன் சவல்லும் முேல் ொம்பியன் பட்டைாகும். இதேதபால சிறுவர்களுக்கான பிரிவில், 

சபல்ஜியத்தின் சபன் ைார்சடன்ஸ் ொம்பியன் பட்டம் சவன்றார். 

U-19 ஆசியா ககாப்ளை கிரிக்சகட் 

U19 ஆசிய தகாப்மப சோடரில் இந்தியா, வங்கதேெம், பாகிஸ்ோன், ஆப்கானிஸ்ோன், இலங்மக,ஹாங்காங், 

தநபால், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய 8 நாடுகள் விமளயாடின. 

இறுதிப்தபாட்டிக்கு இந்திய அணி ைற்றும் இலங்மக அணி முன்தனறின. இேற்கான இறுதிப்தபாட்டி, வங்கதேெம் 

டாக்காவில் நமடசபற்றது. 

இலங்மகக்கு எதிரான ஆசிய தகாப்மப இறுதிப் தபாட்டியில் இந்தியா 144 ரன்கள் வித்தியாெத்தில் வீழ்த்தி 

தகாப்மபமய மகப்பற்றியுள்ளது.  

இதில், இந்திய அணிமய தெர்ந்ே செய்ஸ்வல், அனுஜ், பிரப் சிம்ரன் சிங், ஆயுஷ் பதடானி ஆகிதயார் அமரெேம் 

அடித்ேனர். 
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இந்தியாவின் பிரீமியர் ளசக்கைாத்தான் 

ொக்ஷம் சபடல் புது தில்லியில் நமடசபற்ற இந்தியாவின் பிரீமியர் மெக்தளாத்ோன் 40 வயதுக்குட்பட்ட 

சபண்களுக்கான தபாட்டியில் சடதபாரா சஹரால்ட் ேங்கப் பேக்கத்மே சவன்றார். ஆண்கள் 50 கிதலா மீட்டர் 

பிரிவில் ஸ்ரீேர் ொவனுர் சவன்றார். 

சீன ஓைன் சடன்னிஸ் 

சபய்ஜிங்கில் நடந்ே சீன ஓபன் சடன்னிஸ் தபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்மறயர் பிரிவில் ஸ்சபயினின் ரஃதபல் 

நடாலும், ைகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் பிரான்ஸின் கதராலின் கார்ஸியாவும் ொம்பியன் சவன்று அெத்தினர்.கதராலின் 

தவாஸ்னியாக்கி ேனது 30 வது WTA ஒற்மறயர் பட்டத்மே சவன்றார். 

ஆடவர் ஒற்மறயர் இறுதி ஆட்டத்தில் நடால் 6-2, 6-1 என்ற தநர் செட்களில் ஆஸ்திதரலியாவின் நிக் கிர்ஜிதயாûஸ 

தோற்கடித்ோர். 

சீன ஓபனில் முேல்முமறயாக ொம்பியன் பட்டம் சவன்றிருக்கும் நடால், இந்ோண்டில் ஒட்டுசைாத்ேைாக 6-வது 

பட்டத்மேக் மகப்பற்றி இருக்கிறார் . 

களிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் பிரான்ஸின் கதராலின் கார்ஸியா ேனது இறுதிச் சுற்றில் 6-4, 7-6 (3) என்ற தநர் செட்களில் 

உலகின் முேல் நிமல வீராங்கமனயான ருதைனியாவின் மெதைானா தஹலப்மப தோற்கடித்ோர். 

கடந்ே வாரம் உஹான் ஓபனில் ொம்பியன் பட்டம் சவன்ற கார்ஸியா, இப்தபாது சீன ஓபனில் ொம்பியன் பட்டம் 

சவன்றுள்ளார். 

இளைஞர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் 

அர்செண்டினா ேமலநகர் பியூதனா ஏர்சில் யூத் ஒலிம்பிக் தபாட்டி நடந்ேது. இதில் 206 நாடுகள் பங்கு 

சபற்றன.இந்ே தபாட்டியில் இந்தியாவில் இருந்து  47 வீரர்-வீராங்கமனகள் கலந்து சகாண்டனர். 

சபண்களுக்கான ெூதடா தபாட்டியின் 44 கிதலா உடல் எமடப் பிரிவில் இறுதிதபாட்டியில் இந்திய வீராங்கமன 

ேங்ெம் ேபாபி தேவி 0-11 என்ற புள்ளியில் ைரியா கிமின்சிடம் தோல்வி அமடந்ோர். இருந்தும் ேங்ெம் ேபாபி 

தேவி சவள்ளிப்பேக்கம் மகப்பற்றினார். 

இப்தபாட்டியில் இந்தியர் ஒருவர் பேக்கம் சபறுவது  இதுதவ முேல்முமறயாகும். 

துப்பாக்கி சுடுேலில் ஆண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் மரபிள் பந்ேயத்தில் இந்திய வீரர் துஷர் ைாதன 247.5 புள்ளிகள் 

குவித்து சவள்ளிப்பேக்கம் சவன்றார். 
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ைாரா ஆசிய விளையாட்டுப் கைாட்டிகள் 

இந்தோதனசியாவின் ெகர்த்ோ நகரில் ஆசிய பாரா விமளயாட்டு தபாட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. ைாற்று 
திறனாளிகள் கலந்து சகாள்ளும் இதில் இன்று நடந்ே ஈட்டி எறிேல் தபாட்டி ஒன்றில் இந்திய வீரர் ெந்தீப் ெவுத்ரி 

60.01 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி எறிந்து முேல் இடம் பிடித்து ேங்க பேக்கம் சவன்றுள்ளார். 

அவருக்கு அடுத்ே இடத்தில் இலங்மகயின் ெமிந்ோ ெம்பத் சஹட்டி 59.32 மீட்டர் சோமலவுக்கு ஈட்டி எறிந்து 

2வது இடம் பிடித்து சவள்ளி பேக்கம் சவன்றார். ஈரான் நாட்டின் ஒமிடி அலி 58.97 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி 

எறிந்து 3வது இடம் பிடித்து சவண்கலம் சவன்றுள்ளார். . 

ஆடவருக்கான உயரம் ோண்டுேலில் நடப்பு ொம்பியனான இந்தியாவின் ெரத் குைார் ேங்கப் பேக்கம் சவன்றார். 26 

வயோன ெரத் குைார் 1.90 மீட்டர் உயரம் ோண்டி முேலிடம் பிடித்ோர். 

ஆண்களுக்கான 49 கிதலா பவர் பளுதூக்கும் தபாட்டியில் பர்ைன் பாொ சவள்ளிப்பேக்கமும், பரம்ஜித் குைார் 

சவண்கலப் பேக்கத்மேயும் சவன்றனர். 

ரிதயா பாராலிம்பிக்கில் ேங்கம் சவன்ற ேமிழகத்மேச் தெர்ந்ே ைாரியப்பன் 1.67 மீட்டர் உயரம் ோண்டி சவண்கலப் 

பேக்கத்மேயும், வருண் பாத்தி 1.82 மீட்டர் உயரம் ோண்டி சவள்ளிப் பேக்கத்மேயும் சவன்றனர். 

சபண்கள் 100 மீட்டர் பட்டர்ஃப்மள பிரிவில்[நீச்ெல்] தேவன்ஷி ெதிொ சவள்ளி சவன்றார், ஆண்கள் 200 மீட்டர் 

ேனி நபர் சைட்தல பிரிவில் சுயாஷ் ொேவ் சவண்கலப் பேக்கத்மே சவன்றார். 

ஆடவருக்கான பாட்மிண்டனில் எஸ்எல் 3 பிரிவில் இந்தியாவின் பிரதைாத் பகத் இறுதி சுற்றில் 21-19, 15-21, 21-

14 என்ற செட் கணக்கில் இந்தோதனஷியாவின் யுகுன் ருதகன்டிமய வீழ்த்தி ேங்கம் சவன்றார். இதேதபால் 

எஸ்எல் 4 பிரிவில் நமடசபற்ற பாட்மிண்டனில் இந்தியாவின் ேருண் 21-16, 21-6 என்ற தநர் செட்டில் சீனாவின் 

யுயங் காதவாமவ வீழ்த்தி ேங்கப் பேக்கம் மகப்பற்றினார். 

ஒட்டுசைாத்ேைாக இந்தியா 15 ேங்கம், 24 சவள்ளி, 33 சவண்கலம் என 72 பேக்கங்கள் குவித்து பட்டியலில் 9-

வது இடம் பிடித்து சோடமர நிமறவு செய்ேது. கடந்ே2014-ம் ஆண்டு நமடசபற்ற சோடரில் இந்தியா 3 ேங்கம், 

14 சவள்ளி,16 சவண்கலத்துடன் சைாத்ேம் 33 பேக்கங்கதள மகப்பற்றியிருந்ேது. 

உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

ொக்ஷி ைாலிக், பஜ்ரங் புனியா ேமலமையிலான 30 உறுப்பினர்கள் குழு ஹங்தகரி நாட்டின் புடாசபஸ்ட்டில் 

நமடசபறும் உலக ைல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி ொர்பாக களமிறங்குகின்றனர். 
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முக்கியமான நாட்கள் 

  

அக்கடாைர் 8 – இந்திய விமானப்ைளட 86 வது ஆண்டு நிளைவு விழா 

இந்திய விைானப்பமட (IAF) இந்திய ஆயுேப்பமடகளின் விைானப் பிரிவு ஆகும். இது உலகின் 

விைானப்பமடகளில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. இது பிரிட்டிஷ் தபரரசின் ஒரு துமண விைானப் பமடயாக 8 

அக்தடாபர் 1932 அன்று அதிகாரப்பூர்வைாக நிறுவப்பட்டது. 

அக்கடாைர் 8 – அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாைார் கமாண்டின் 18 வது நிளைவு தின சகாண்டாட்டம் 

நாட்டில் ஒதர கூட்டு முப்பமட தெமவ செயல்பாட்டு கசைண்ட்[Command], அந்ேைான் ைற்றும் நிக்தகாபார் 

கைாண்ட், அேன் 18 வது நிமறவு தினத்மே சகாண்டாடியது. இந்தியாவின் மூதலாபாய நலன்கமளப் 

பாதுகாப்பேற்காக 2001 ஆம் ஆண்டில் கூட்டுத் ேந்திர தெமவ செயல்திட்டம் மூலம் இந்ே கைாண்ட் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

  

உலக சசய்திகள்  

  

நாகலாந்து காந்தி - நட்வர் தக்கர் 

ைஹாராஷ்டிரா ைாநிலத்தின் ேஹானு பகுதியில் பிறந்ேவரான நட்வர் ேக்கர் காந்தியக் சகாள்மககளில் மிகுந்ே 

ஈடுபாடுள்ளவர். அவற்மறப் பரப்புவமேதய ேனது வாழ்நாள் தநாக்கைாக சகாண்டு செயல்பட்டு வந்ேவர். 

1955-ஆம் ஆண்டு ேனது தவமல நிமித்ேம் நாகாலாந்தின் சுச்சுயும்லங் பகுதிக்கு வந்ேவர், சோடர்ந்து அப்பிராந்திய 

ைக்களின் தைம்பாட்டிற்காக ேன்மன அர்பணித்துக் சகாண்டு செயல்பட்டு வந்ோர். 

அத்துடன் அவருக்கு 'நாகாலாந்தின் காந்தி' என்ற அமடசைாழி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் அவருக்கு 

பத்ைஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்பட்டது. 

உடல்நலக் குமறவால் 07.10.2018 அன்று  ைரணைமடந்ோர். 

இந்தியா திைன் கைாட்டி 2018 
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2018 ஆம் ஆண்டு இந்தியா திறன் தபாட்டி புது தில்லியில் நமடசபற்று முடிவமடந்ேது. 

2022- ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக சுைார் 40 தகாடி இமளஞர்களுக்கு திறன் தைம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கும் 

வமகயில் பிரேைர் நதரந்திர தைாடியால் 2015-ஆம் ஆண்டு திறன் இந்தியா இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்ே 

இயக்கத்தின் ொர்பில் ஆண்டுதோறும், ஆட்தடா சைாமபல், கணினி அறிவியல், சுகாோரம் ைற்றும் சுகாோர நலம் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு பிரிவுகளில் தேசிய அளவில் தபாட்டிகள் நடத்ேப்படுகின்றன. 

இந்ே ஆண்டுக்கான தபாட்டியில், சுகாோரம் ைற்றும் சுகாோர நலம் தபாட்டிப் பிரிவில் ேமிழகத்மேச் தெர்ந்ே 

ேஸ்லீம் சைாஹிதீன் என்ற சென்மன ைாணவி தேசிய அளவில் முேலிடம் பிடித்துள்ளார். இவருக்கு ேங்கப் 

பேக்கமும், ரூ.1 லட்ெம் சராக்கமும் பரிொக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

சவப்ைமண்டல புயல் ளமக்ககல் 

சவப்பைண்டல புயல் “மைக்தகல்” வடதைற்குக் கமரதயாரத்தில் உருவாகுவேற்கும், அசைரிக்க வமளகுடா 

கடற்கமரக்கு கடுமையான ைமழப்சபாழிவுகமளயும், பலத்ே ைமழமயயும் சகாண்டுவரக்கூடும் எனக்கணிப்பு. 

 

இந்ே கணிப்பின்படி அசைரிக்காவின் ஃபுதளாரிடா ைாநிலத்மே சநருங்கும் மைக்தகல் புயல், மிகவும் ஆபத்மே 

ஏற்படுத்ேக் கூடிய 4 ஆம் நிமலப் புயலாக வலுப்சபற்றது. 

 

வலு குமறயாைல் கமரமயக் கடக்கும் பட்ெத்தில் மிகப்சபரிய அளவில் தெேத்மே ஏற்படுத்தியது. ைணிக்கு 210 

கிதலா மீட்டர் தவகத்தில் காற்று வீசும் என்றும், 13 அடி வமர கடலில் அமலகள் எழ வாய்ப்பு இருப்போகவும் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

நாசா ப்கராப் திட்டம் 

நாொவின் நியூ ஹரிஸன்ஸ் ப்தராப், இந்ே புத்ோண்டில் பூமியில் இருந்து 6.6 பில்லியன் கிதலாமீட்டர் சோமலவில் 

உள்ள அல்டிைா துதல என்றமழக்கப்படும் குய்பர் சபல்ட் சபாருளுக்கு அருகில் பறக்கவிருக்கிறது. ஒரு விண்கலம் 

விெயம் செய்ே மிக சோமலதூரப் சபாருளுக்கான ொேமனமய இந்ே நிகழ்வு அமைக்கும். 
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நீளர மாசுைடுத்துைளவகளை பிடிக்க சிறிய ககாைங்கள் 

விஞ்ஞானிகள் பிஸ்ஃசபனால் ஏ (பிபிஏ)ஐ பிடித்து அழிக்கக்கூடிய சிறிய தகாளங்கமள உருவாக்கியிருக்கிறார்கள், 
இது சபரும்பாலும் நீமர ைாசுபடுத்தும் பிளாஸ்டிக்குகமள ேயாரிக்க பயன்படுத்ேப்படும் ஒரு செயற்மக 

தவதியியல். 

  

திட்டங்கள் 

  

சஷக்த் கிசான் திட்டம் மற்றும் கிருஷி சமுஹ் திட்டம் 

அருணாச்ெல பிரதேெ அரசு முேலமைச்ெரின் ெஷக்த் கிொன் திட்டம் [தவமலவாய்ப்பு உருவாக்கம் ைற்றும் 

விவொயி-இயந்திரையைாக்கல் திட்டம்] ைற்றும் முேலமைச்ெரின் கிருஷி ெமுஹ் திட்டம் [விவொயிகளுக்கு 

கூட்டுறவு அணுகுமுமற மூலம் அதிகாரம்] ஆகியவற்மற அறிமுகப்படுத்தியது. 

அருணாச்ெலப்பிரதேெ அரசு அண்மையில், முேமலமைச்ெரின் ெஷக்த் கிொன் தயாெனா (SKY) ைற்றும் கிருஷி 

ெமூஹ் தயாெனா (KSY) என்ற திட்டங்கமள இடாநகரில் சோடங்கியது. இந்ே SKY திட்டம், முேமலமைச்ெரின் 

தவமலவாய்ப்புத் திட்டம், தவளாண் – சபாறிையைாக்கல் திட்டம் ைற்றும் தேயிமல ைற்றும் ரப்பர் திட்டம் என 

மூன்று மீச்சிறப்பு திட்டங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது. கூட்டுறவு அணுகுமுமறயில் விவொயிகளின் வருைானத்மே 

இரட்டிப்பாக்குவது KSY திட்டத்தின் தநாக்கைாக உள்ளது. 

  

ைாதுகாப்பு சசய்திகள் 

 JIMEX 18 

இந்தியா ைற்றும் ெப்பான் கடற்பமடகளுக்கு இமடயிலான “JIMEX – 18” என்னும் தபார்ப்பயிற்சி அக்.7 அன்று, 

ஆந்திர ைாநிலம் விொகப்பட்டினத்தில் சோடங்கியது. 8 நாள் நமடசபறும் இந்ேப் பயிற்சியின் தநாக்கம், இரு 
நாட்டு கடற்பமடகளிமடதய ஒத்துமழப்மப தைம்படுத்துவது ைற்றும் சிறந்ே நமடமுமறகமள பரஸ்பரம் 

உள்வாங்கிக்சகாள்ளுேலாகும். 

ெப்பானிய கடற்பமடத் துமணத்ேமலவருக்கு அடுத்ே நிமலயிலுள்ள அதிகாரி ேத்சுயா ஃபகுடா ேமலமையிலான 

ெப்பானிய தபார் கப்பல்கள், மூன்றாவது முமறயாக நடக்கும் இக்கூட்டுப்தபார் பயிற்சியில் ஈடுபடுவுள்ளன. 

இந்ேப் பயிற்சியில் இந்தியாவின் ஆயுேம் ோங்கிய தபார் கப்பலான INS ொத்புரா, நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புத் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

திறன்சகாண்ட INS கத்ைாத் ைற்றும் ஏவுகமணகமள செலுத்தும் INS ெக்தி உள்ளிட்ட தபார் கப்பல்களும், 

உலங்குவானூர்திகளும் ஈடுபடுகின்றன. 

ஷங்க்நாத் [Shankhnaad] 

வீர் ைஹார் பமடயினரின் வீரத்மே சவளிப்படுத்தும் ஷங்க்நாத் என்ற இராணுவ இமெமய, இராணுவ வீரர்களின் 

ேமலவரான செனரல் பிபின் ராவத் நாட்டிற்காக அர்ப்பணித்ோர். இந்ே இமெமய பிரிதகடியர் விதவக் தொஹல் 

(ஓய்வு சபற்றவர்) எழுதி, டாக்டர் (திருைதி) ேனுெ நஃப்தே இமெ அமைத்துள்ளார். 

  

விருதுகள் 

  

சைாருைாதார அறிவியலுக்கான 2018 கநாைல் ைரிசு - வில்லியம் டி. தநார்ோஸ் [அசைரிக்கா] & பால் எம். தராைர் 

[அசைரிக்கா] 

சபாருளாோர அறிவியலுக்கான தநாபல் பரிசு ௮.௧௦.௨௦௧௮ அன்று அசைரிக்காமவ தெர்ந்ே வில்லியம் நார்ோஸ், 

பால் தராைர் ஆகிய 2 தபருக்கு தநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவநிமல ைாற்றம் சோடர்பான 

ஆய்விற்காக இவர்களுக்கு இந்ே பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான தநாபல் பரிசு காங்தகா நாட்மட தெர்ந்ே சடன்னிஸ் முக்தவொவுக்கும், 

ஈராக்கின் குர்தீஷ் இனத்மே தெர்ந்ே நாடியா முராத் ஆகிதயாருக்கு தநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தபார் 
ைற்றும் உள்நாட்டு தபாரின் தபாது நடத்ேப்படும் பாலியல் வன்முமறகளுக்கு எதிராக தபாராடியேற்காக 

அவர்களுக்கு தநாபல் பரிசு வழங்கப்படுவோக அறிவிக்கப்பட்டது. 

வில்லியம் நார்ோஸ் :- 

அசைரிக்காமவ தெர்ந்ே வில்லியம் நாேர்ஸ், ’தயல் பல்கமலக்கழகத்தில்’ சுற்றுச்சூழல் சபாருளாோர துமறயில் 

தபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் அதிகரித்து வரும் ைக்கள் சோமகயும், அேனால் ஏற்படும் 

சபாருளாோர ைாற்றங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்மக ெைர்ப்பித்திருந்ோர். 
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பால் எம் தராைர் :- 

அசைரிக்காவில் பிரபல சபாருளாோர நிபுணராக இருந்து வரும் பால் எம். தராைர், ’நியூ யார்க் 

பல்கமலக்கழகத்தில்’ தபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் நீண்ட கால அடிப்பமடயிலான 

சபாருளாோரத்துக்கு உேவும் சோழில்நுட்ப கண்டிபிடிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்மக ெைர்ப்பித்திருந்ோர். 

  

மாநாடுகள்  

 Pஇந்தியப் பிராந்தியத்துக்கான காமன்சவல்த் நாடாளுமன்ை மாநாடு 

அொம் ேமலநகர் சகளகாத்தியில் இந்தியப் பிராந்தியத்திற்கான காைன்சவல்த் நாடாளுைன்ற ைாநாடு அக்.7 அன்று 

சோடங்கியது. இம்ைாநாட்டில் வடகிழக்குப் பகுதிக்கான அமவத் ேமலவர் ஆராய்ச்சி முன்தனாட்டத்மே 

ைக்களமவத் ேமலவர் சுமித்ரா ைகாென் சோடங்கிமவக்கிறார். 4 நாட்கள் நமடசபறும் இந்ே ைாநாட்டில் 

சபாருளாோரம், திறன் தைம்பாடு ைற்றும் தபாக்குவரத்து இமணப்பு ஆகியமவ குறித்து ஆதலாசிக்கப்பட உள்ளது. 

  

சமாளைல் சசயலிகள் 

‘சிவிஜில்‘ [CVigil] 

அரசியல் கட்சிகள், தவட்பாளர்கள் ைற்றும் ஆர்வலர்கள் ஆகிதயாரால் ேவறு செய்ேேற்கான ொன்மற பகிர்ந்து 

சகாள்ள குடிைக்களுக்கான “சிவிஜில்” சைாமபல் செயலிமய விமரவில் ஐந்து ைாநிலங்களில் தேர்ேல் அறிவிப்பு 

சவளியான பிறகு பயன்படுத்ே திட்டம். 

தேர்ேல்களின் தபாது நமடசபறும் நடத்மே விதிமீறல்கள் குறித்து சபாதுைக்கள் புகார் செய்ய ஏதுவாக, 

“cVIGIL”  எனப்படும் செல்தபான் செயலிமய ேமலமைத் தேர்ேல் ஆமணயர் திரு. ஓ. பி. ராவத், தேர்ேல் 

ஆமணயர்கள் திரு. சுனில் அதராரா, திரு. அதொக் லவாொ ஆகிதயார் ெூமல 3 , 2018 அன்று  சோடங்கி 

மவத்ேனர். 

நியமனங்கள் 

பிரட் கவாநாக் என்பவர் அசைரிக்க உச்ெ நீதி ைன்றத்தின் 114 வது நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/

