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தேசி சசய்ேிகள் 

த்ேிப் பிதேசம் 

ஒபிசி-க்கு 27% இட துக்கீடு சசய் ாநிய அசு அலசச் சட்டம் 

 த்தஷப் பிததச அசு, பிம பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினருக்கு (ஒபிசஷ)க்கு தற்தபஶது 

உள்ர 14% சதலதீ இட துக்கஸட்டட 27 சதலதீஶக உர்த்த அலசச் சட்டம் 

ககஶண்டு லந்தது. 

நாகாயாந்து 

நாகயாந்து முேல் சுற்று தபாயிதா ேடுப்பு ருந்துகளர அமிமுகப்படுத்ேிது 

 நஶடு முழுலதும் ககஶண்டு லப்பட்ட பல்ஸ் தபஶயஷதஶ தஷட்டத்தஷன் ரு பகுதஷஶக 

நஶகஶயஶந்தஷல் முதல் சுற்று தபஶயஷதஶ தடுப்பு ருந்துகடர அமஷமுகப்படுத்தஷது. 

தபஶயஷதஶ றஷப்புக்கஶக தபஶயஷதஶ கசஶட்டு ருந்து 5 லதஷற்கு கஸழ் உள்ர சுஶர் 

ரு யட்சத்தஷற்கும் தற்பட்ட குறந்டதகளுக்கு லறங்கப்படும். 

புது ேில்யி 

சபாதுத் தேர்ேல் தேேி அமிலிப்பு 

 நஶடு முழுலதும் க்கரடலத் ததர்தல் ஏழு கட்டங்கரஶக நடடகபறும் என்று 

புதுதஷல்யஷில் தடயட ததர்தல் ஆடைர் தஷரு சுனில் அதஶஶ அமஷலித்தஶர். 
 17-லது க்கரடலக்கஶன ததர்தல் தததஷ அமஷலிக்கப்பட்டுள்ரதஶல், ததர்தல் 

நடத்டத லிதஷகள் உடனடிஶக அலுக்கு லருலதஶகவும் அலர் அமஷலித்தஶர். ஏப்ல் 

11 ஆம் தததஷ கதஶடங்கும் இந்தத் ததர்தல் லஶக்குப்பதஷவு, த ஶதம் 19 ஆம் 

தததஷன்று நஷடமலடடகஷமது.  லஶக்கு எண்ைிக்டக த 23 ஆம் தததஷ நடடகபறும்.  

 ஆந்தஷப் பிததசம், டிசஶ, சஷக்கஷம் ற்றும் அருைஶச்சய பிததசம் ஆகஷ 

ஶநஷயங்கரில் சட்டன்ம ததர்தல்களும் த தநத்தஷல் நடடகபறும். 

பிேர் தாடி, லங்கதேச பிேர் கூட்டாக லரர்ச்சி ேிட்டங்களர துலக்கி 
ளலத்ேனர் 

 பிதர் நதந்தஷ தஶடி ற்றும் லங்கததச பிதர் தளக் வசஸனஶ ஆகஷதஶர், 

லங்கததசத்தஷல் லடீிதஶ கஶன்பன்சஷங் மூயம், தம்பஶட்டுத் தஷட்டங்கடர 

ருங்கஷடைந்து துலக்கஷ டலத்தனர். 



  

ார்ச் 10,11 நடப்பு 
நிகழ்வுகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    2                               FB – Examsdaily Tamil 
 

 லங்கததசத்தஷற்கு தபருந்துகள் ற்றும் யஶரிகள் லறங்குதல், 36 சமூக 

ருத்துலடனகள், 11 நீர் சுத்தஷகரிப்பு நஷடயங்கள், ற்றும் ததசஷ அமஷவு 

கநட்ர்க் லிரிலஶக்கம் ஆகஷலற்மஷற்கு இரு தடயலர்களும் அடிக்கல் 

நஶட்டினஶர்கள். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

ேத்ேின் ீோன சகாள்ளககளர லிர்சனம் சசய்ே அசரிக்காலிற்கு சனீா எேிர்ப்பு 

 கபய்ஜஷங்கஷன் முஸ்யஷம் ற்றும் தஷகபத்தஷ கபௌத்த சஷறுபஶன்டினருக்கு 

எதஷஶன ககஶள்டககடர லிர்சனம் கசய்த அகரிக்கஶலிற்கு சஸனஶ எதஷர்ப்பு 

கதரிலித்தது. 

சனீா, அசரிக்கா பய முக்கி பிச்சிளனகரில் ருித்ே கருத்துக்களர 

அளடந்துள்ரது 

 லஶளஷங்டனில் ரு லிரிலஶன லர்த்தக ப்பந்த தபச்சுலஶர்த்டத நடத்துலதற்கஶன 

சீபத்தஷ சுற்று தபச்சுலஶர்த்டதகரில், பரிஶற்ம லிகஷதங்கள் உட்பட, பய முக்கஷ 

லிளங்கரில் சஸனஶவும் அகரிக்கஶவும் ருஷத்த உடன்பஶட்டட எட்டிமள்ரன. 

லட சகாரிர்கள் ப்பர் ஸ்டாம்ப் பாாளுன்மத்ளே தேர்ந்சேடுக்க லாக்கரித்ேனர் 

 லட ககஶரிர்கள் நஶட்டின் ப்பர்-ஸ்டஶம்ப் பஶஶளுன்மத்டத ததர்ந்கதடுக்க இன்று  

லஶக்கரித்தனர், கஷம் தஜஶங்-உன் பதலிக்கு லந்த பின் நடக்கும் இண்டஶலது 

ததர்தல். 

 சுப்ரீம் க்கள் தபடலக்கு லஶக்கரிப்பது அலசஷம் ற்றும் தலட்பஶரர்களுக்கு 

தலறு லறஷ இல்டய. லஶக்கரிப்பு எப்கபஶழுதும் கஷட்டத்தட்ட100 சதலிகஷதம் லட 

இருக்கும், ஆட்சஷ அடக்க எப்கபஶழுதும் கபரும்பஶனடமடன் தஷகழும். ததர்தல் 

தஷனத்தன்று, 17 லது அல்யது அதற்கு தற்பட்ட லதுடட அடனத்து க்களும் 

லஶக்கரிக்க தலண்டும். 

லணிகம் & சபாருராோம் 

இந்ேிா 2025க்குள் ஐந்து டிரில்யின் டாயர் சபாருராோாக ாறும் 

 தகஶஸ்டஶ ரிக்கஶலில் உள்ர சஶன் தஜஶழஷல் இந்தஷ சமூகத்தஷனரிடடில் 

உடஶற்மஷ துடைக் குடிசுத்தடயலர், 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தஷஶ ஐந்து 
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டிரில்யஷன் டஶயர் கபஶருரஶதஶ நஶடு ற்றும் உயகஷன் மூன்மஶலது கபரி 

நுகர்தலஶர் சந்டதஶக ஶறும் என்று கதரிலித்தஶர். 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அளச்சளல ப்புேல் 

சூத் சட்தா ேிட்டத்ேிற்கு த்ேி அசு ப்புேல் 

 த்தஷ அசு 12,000 தகஶடி ரூபஶய் தஷப்படீ்டில் சூத் கட்தஶ தஷட்டத்தஷன் இண்டு 

கஶரிடஶர் அடக்க  தஷட்டஷட்டு உள்ரது. முதல் கஶரிடஶர் - சர்தஶனஶ முதல் ட்ரீம் 

சஷட்டி டயன் - 21.61 கஷ.ீ., இண்டஶலது கஶரிடஶர் - பிளன் - சதஶயஷ - 18.74 கஷ.ீ. 

 த்தஷ அசு ற்றும் ஶநஷய அசு 50-50 சதலதீம் சபங்கு மூயம் இந்தத் 

தஷட்டத்தஷற்கு நஷதஷரிக்கும். 

ாயத்ேவீுக்கும் இந்ேிாவுக்கும் இளடில் புேி லிசா ப்பந்ேம் 

 ஶயத்தீவுக்கும் இந்தஷஶவுக்கும் இடடில் புதஷ லிசஶ ப்பந்தம் நடடமுடமக்கு 

லந்தது. இந்த ப்பந்தம் மூயம் இந்தஷஶலிற்கு ருத்துல சஷகஷச்டச, கல்லி ற்றும் 

லைிக லஶய்ப்புகடரத் ததடும் ஶயத்தீலர்களுக்கஶன தஶஶரலஶத லிசஶ 

ககஶள்டகட லறங்குகஷமது. 

 கடந்த நலம்பரில் இருந்து ஶயத்தீலில் ஆட்சஷக்கு லந்த தற்தபஶடத 

அசஶங்த்துடன் பய உர் நஷடயப் பரிஶற்மங்கள் ற்றும் 1.4 பில்யஷன் அகரிக்க 

டஶயர் உதலி அரித்துள்ரது இந்தஷஶ. 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

சி.ஐ.எஸ்.எஃப்.-ன் 50-லது உருலாக்கேின லிறா 

 கஶழஷஶபஶதஷல் நடடகபறும் த்தஷ கதஶறஷல் பஶதுகஶப்புப் படடின் 50-லது 

உருலஶக்கதஷன லிறஶலில் பிதர் தஷரு நதந்தஷ தஶடி பங்தகற்மஶர். 

புல்லாா லளக ோக்குேல், தபாரினால் ஏற்படும் உிரிறப்ளபக் குளமக்க இந்ேி 

பாதுகாப்பு ஆய்லகம் 'காம்தபட் ருந்துகளர' உருலாக்கிது 

 பஶதுகஶப்பு ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் தம்பஶட்டு அடப்பின் (டி.ஆர்.டி.ஒ) ருத்துல 

ஆய்லகம் 90 சதலிகஷதம் கடுடஶன கஶடடந்த பஶதுகஶப்புப் படடினட 

ருத்துலடனக்கு ககஶண்டு கசல்லும் தநம் லட தஶக்குபிடிக்கக்கூடி 

'கஶம்தபட் லிபத்து ருந்து'-ஐ உருலஶக்கஷ உள்ரது. 
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லிருதுகள் 

ஜனாேிபேி தகாலிந்த் பத் லிருதுகளர லறங்கினார் 

 ஜனஶதஷபதஷ ஶம்நஶத் தகஶலிந்த் ஶஷ்டிபதஷ பலனில் நடடகபற்ம லிறஶலில் பத் 

லிருதுகடர லறங்கஷனஶர். 

லிளராட்டு சசய்ேிகள் 

பின்யாந்து குத்துச்சண்ளட தபாட்டி 

 பின்யஶந்து கவல்சஷன்கஷில் நடடகபறும் 38லது கஸப ீகுத்துச்சண்டட தபஶட்டிில் 

56 கஷதயஶ பிரிலில் கலநீ்தர் சஷங் பிஷ்த் தங்கம் கலன்மஶர்; சஷலஶ தஶபஶ 60 கஷதயஶ 

பிரிலில், தகஶலிந்த் சவஶனி, முகது வூசுமுதஷன் ற்றும் தஷதனஷ் தஶகர் 

கலள்ரிப் பதக்கங்கடர கலன்மனர். சுஷத் சங்லஶன், சச்சஷன் சஷலஶச் ற்றும் நலனீ் 

குஶர் ஆகஷதஶர் கலண்கயப் பதக்கங்கடர கலன்மனர். 

இந்ேின் சலல்ஸ் ஏடிபி ாஸ்டர்ஸ் 

 அகரிக்கஶலில் நடடகபறும் இந்தஷன் கலல்ஸ் ஏடிபி ஶஸ்டர்ஸ் கடன்னிஸ் 

தபஶட்டிில், இந்தஷ லீர் பிஜ்தனஷ் குன்தனஸ்லன் உயகத் தலரிடசில் 

18லது இடத்தஷல் உள்ர நஷதகஶகயஶஸ் பழஷயஶஷ்லியஷடத் ததஶற்கடித்து 

ஷகப்கபரி கலற்மஷடப் கபற்மஶர். 
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