
November 26 CA Compilation 

1. Constitution day is celebrated across the country today to mark the 

adoption of Indian constitution by constituent assembly 26th 

November 1949. 

2. Andhra CM launched anti-corruption helpline 14400 to enable 

citizens to register complaints about corruption in Government 

departments.0 

3. As per the data released by Ministry of power, India’s per capita 

energy consumption is 1181 kWh for 2018-2019. 

4. Rajasthan government has decided to constitute a department of 

peace and non-violence along with Gandhi Villages in each district to 

promote Gandhian ideology. 

5. Chhattisgarh Government declared Guru Ghasidas National Park in 

the state as its fourth tiger reserve. 

 

1. 1949 நவம்பர் 26 ஆம் தேதி அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமப இந்திய அரசியலமைப்மப 

ஏற்றுக்கைொண்டமேக் குறிக்கும் வமையில் நொடு முழுவதும் அரசியலமைப்பு தினம் 

இன்று கைொண்டொடப்படுகிறது. 

2. அரசு துமறைளில் ஊழல் குறித்ே புைொர்ைமை குடிைக்ைள் பதிவு கசய்ய ஆந்திர முேல்வர் 

ஊழல் ேடுப்பு கெல்ப்மலன் 14400 ஐ அறிமுைப்படுத்தினொர். 

3. மின் அமைச்சைம் கவளியிட்டுள்ை ேரவுைளின்படி, 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியொவின் ேனிநபர் எரிசக்தி நுைர்வு 1181 Kwh ஆகும். 

4. ைொந்திய சித்ேொந்ேத்மே ஊக்குவிக்ை அமைதி ைற்றும் அகிம்மச துமற ைற்றும் ஒவ்கவொரு 

ைொவட்டத்திலும் ைொந்தி கிரொைங்ைள் அமைக்ை ரொஜஸ்ேொன் அரசு முடிவு கசய்துள்ைது. 

5. சத்தீஸ்ைர் அரசு ைொநிலத்தில் உள்ை குரு ைொசிேொஸ் தேசிய பூங்ைொமவ, ைொநிலத்தின் 

நொன்ைொவது புலிைள் ைொப்பைைொை அறிவித்ேது. 

 

1) UIDAI has released a new version of the mAadhar app for both Android and 

iOS. The update is believed to have some new features to enhance the user 

experience. The new mAadhar app comes with two major bifurcations, where 

the first is called the 'Aadhaar Services Dashboard' and the second section is 

described as the 'My Aadhaar Section' 

2) Only 50% Rural, 75% Urban Households Had Exclusive Access To 

Bathrooms ‘National Statistical Office (NSO) conducted the survey under the 

Ministry of Statistics and Programme Implementation. It was done as a part 

of the 76th round of NSS on drinking water, sanitation, hygiene, and 

housing conditions. 

3) Earliest memorial stones, dating to 300BC with Tamil Brahmi inscriptions, 

discovered in 2007 in Thathapattia remote village near Vatalagundu in 

Dindigul. The memorial stones with Tamil Brahmi inscriptions found in 

Pulimankombai and Thathapatti are considered to be one of oldest to be 

found in Tamil Nadu. 

4) November 26 is celebrated as the Constitution Day or the Samvidhan Day of 

India every year. The day marks the birth anniversary of Dr B R Ambedkar 

(the Chairman of the Drafting Committee of Constituent Assembly) and his 

contribution in the formation of the Constitution of India 



5) Scientists have used bacteria to derive a sugar from fruits and dairy 

products that has only 38 per cent of the calories of traditional table sugar. 

The sugar called tagatose is approved by the US Food and Drugs Agency 

(FDA) as a food additive, and there have been no reports to date of the 

problems that many sugar substitutes have, such as a metallic taste, or 

links to cancer, according to the researchers at Tufts University in the US. 

6) UIDAI has released a new version of the mAadhar app for both Android and 

iOS. The update is believed to have some new features to enhance the user 

experience. The new mAadhar app comes with two major bifurcations, where 

the first is called the 'Aadhaar Services Dashboard' and the second section is 

described as the 'My Aadhaar Section' 

7) Only 50% Rural, 75% Urban Households Had Exclusive Access To 

Bathrooms ‘National Statistical Office (NSO) conducted the survey under the 

Ministry of Statistics and Programme Implementation. It was done as a part 

of the 76th round of NSS on drinking water, sanitation, hygiene, and 

housing conditions. 

8) Earliest memorial stones, dating to 300BC with Tamil Brahmi inscriptions, 

discovered in 2007 in Thathapattia remote village near Vatalagundu in 

Dindigul. The memorial stones with Tamil Brahmi inscriptions found in 

Pulimankombai and Thathapatti are considered to be one of oldest to be 

found in Tamil Nadu. 

9) November 26 is celebrated as the Constitution Day or the Samvidhan Day of 

India every year. The day marks the birth anniversary of Dr B R Ambedkar 

(the Chairman of the Drafting Committee of Constituent Assembly) and his 

contribution in the formation of the Constitution of India 

10) Scientists have used bacteria to derive a sugar from fruits and dairy 

products that has only 38 per cent of the calories of traditional table sugar. 

The sugar called tagatose is approved by the US Food and Drugs Agency 

(FDA) as a food additive, and there have been no reports to date of the 

problems that many sugar substitutes have, such as a metallic taste, or 

links to cancer, according to the researchers at Tufts University in the US. 

 

1. TNPSC Group – IV தேர்வு முடிந்து முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட 
நிலையில், காைி பணியிடங்கள் எண்ணிக்லக 6491 இல் இருந்து 
9398 ஆக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 
2. வெண்லைப் புரட்சியின் ேந்லே என்ற அறியப்படும் டாக்டர் 
ெர்கீஸ் குரியனின் பிறந்ே ேினைான நெம்பர் 26 ஆம் தேேி தேசிய 
பால் ேினைாக வகாண்டாடப்படுகிறது 

3. ஓட்டுநர்கள் ைற்றும் வசாந்ே ொகனங்கலள இயக்கி ெரும் 
ஓட்டுநர்கலள ஒன்றிலணந்து டிடாக்ஸி என்ற புேிய வசல்தபான் 
வசயைி வசன்லனயில் தநற்று அறிமுகம் வசய்யப்பட்டது.வநரிசல் 
ைிகுந்ே அலுெைக தநரத்துக்கு என ேனியாக கூடுேல் கட்டணம் 

ெசூைிக்கப்படாது என டி டாக்ஸி கூட்டுறவு தசலெ சங்கம் 
அறிெித்துள்ளது. 



4. தடெிஸ் தகாப்லப வடன்னிஸ் வோடரில் ெரீரான ரஃதபல் 
நடாலை உள்ளடக்கிய ஸ்வபயின் அணி 6 ெது முலறயாக 
சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. 
5. ேைிழகத்ேின் 34ெது ைாெட்டைாக கள்ளக்குறிச்சி ைாெட்டம் 
இன்று உேயைாகிறது. கள்ளக்குறிச்சியில் இன்று நலடவபறும் 
ெிழாெில் முேல்ெர் எடப்பாடி பழனிசாைி புேிய ைாெட்டத்லே 
வோடங்கி லெக்கிறார். 
6. சட்டப்தபரலெ வசயல்பாடுகலள டிஜிட்டல் ையைாக்கும் e-ெிோன் 
ேிட்டம் குறித்து சட்டப்தபரலெ வசயைக அலுெைர்களுக்கான 
பயிற்சிலய தபரலெத் ேலைெர் பி. ேனபால் தநற்று வோடங்கி 
லெத்ோர். 
7. TVS குழுைத்ேின் அங்கைான சுந்ேிரம் பாசனர்ஸ் ைிைிவடட் 
நிறுெந்த்ேின் ேலைெர் சுதரஷ் கிருஷ்ணவுக்கு இந்ேிய வோழிைகக் 
கூட்டலைப்பு (CII) “குொைிட்டி ரத்னா ெிருது” ெழங்கி 
வகௌரெித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


