
November 10 CA Compilation 

Times of India: 

1)cauveri-vaigai-gundur river link work to start in July ,the link canal will be 256kms 

long,project benefits karur,Trichy.pudukottai,sivagangai,ramnadhapuram,virudunagar.first 

phase links mayanur barrage in karur and south velar in pudukottai district. 

2)national clean air programme was formulated in 2018,based on this programme 122 cities 

will reduce pollution by 20-30 percentage .chennai is not included in this programme 

3)cyclone bulbul-Very Severe Cyclonic Storm Bulbul is an active tropical cyclone which struck 

the Indian state of West Bengal at Category 2 hurricane-equivalent intensity and is currently 

a flood and storm surge threat to Bangladesh.  Originating from the remnants of Severe 

Tropical Storm Matmo over the southern Bay of Bengal in early November, Bulbul slowly 

intensified into a Very Severe Cyclonic Storm. It is only the fourth tropical cyclone ever 

recorded to regenerate over the Andaman Sea, having crossed Southeast Asia overland. In 

addition, it is only the second to make it to hurricane strength, the last being in 1960 

4)kartarpur corridor-India and Pakistan on Thursday signed a landmark agreement to 

operationalise the historic Kartarpur Corridor to allow Indian Sikh pilgrims to visit the holy 

Darbar Sahib in this country. The corridor will connect the Dera Baba Nanak shrine in India's 

Punjab with Darbar Sahib at Kartarpur, just about four km from the international border, 

located at Narowal district of Pakistan's Punjab province.  The agreement signing ceremony 

took place at the Kartarpur Zero Point at the Pakistan-India border in Narowal, removing a 

key legal hurdle for the opening of the corridor. The agreement will allow access to 

Gurdwara Darbar Sahib in Norowal district of Pakistan where the founder of Sikhism Guru 

Nanak Dev spent last 18 years of his life. 

5)spain reports first case of dengue spread by sex,it proved that dengue will not only spread 

by mosquito bite alone 

Dinamani: 

1. உத்தரப் பிரததச மாநிலம், அத ாத்தியில் ராமர் தகாயில் கட்டுவதற்கு அனுமதி அளித்து 

உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அதத சம ம், முஸ்லிம் தரப்பினர் மசூதி கட்டுவதற்கு 

அத ாத்தியிதலத  5 ஏக்கர் நிலத்தத அரசு ஒதுக்க தவண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

2. வல்லரசு நாடுகளுடன் தமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தத மீறி, தனது அணுசக்தி 

தம ங்களில் யுதரனி ம் கசறிவூட்டப்படும் விகிதத்தத 5 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக ஈரான் 

அணுசக்தி அதமப்பின் கசய்தித் கதாடர்பாளர் தபரூஸ் கமால்வண்டி கூறியுள்ளார். 

3. வளிமண்டலம் தமலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் கவப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் கதற்கு, 

உள் மாவட்டங்களில் அதநக இடங்களில் நவம்பர் 10 மதழ கபய்யும் என்று வானிதல ஆய்வு 

தம ம் கதரிவித்துள்ளது 

4. கசன்தனயில் சுமார் ஒரு வாரமாக காற்று மாசு அதிகரித்து காணப்பட்டது. சனிக்கிழதம 

நிலவரப்படி, தில்லியில் சராசரி காற்று மாசு 309 ஆக இருந்த நிதலயில், கசன்தனயில் 310 ஆக 

இருந்ததாக காற்று தர ஆய்வு தம ம் கதரிவித்துள்ளது. 

Dinakaran: 



1.மத்தி  அரசின் புதி  தமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தத தமிழகத்தில் அமல் படுத்த சிறப்பு குழு 

அதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் கசாத்து வாங்கி வர்கலின் அறிக்தக ாக தாக்கல் கசய்  தமிழக 

அரசு பதிவுத்துதற க்கு உத்திரவிட்டுள்ளது 

3. உழவன் கச லி மூலம் உரம் இருப்பு மற்றும் விதலத  அறிந்து விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் 

அட்தட மூலம் உரங்கதள கபறலாம் 

4. பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த அத ாத்தி நில சர்ச்தச வழக்கில் உச்ச நீதி மன்ற அரசி ல் சாசன 

அமர்வு தநற்று தீர்ப்பு அளித்தது. அதில் அத ாத்தியில் சர்ச்தசக்குரி  நிலமாக கருதப்பட்ட 2.77  

நிலமும் இந்துக்களுக்கு கசந்தமானது. இஸ்லாமி ர்களுக்கு அத ாத்தியில் மசூதி கட்ட 5 acre 

நிலத்தத ஒதுக்க தவண்டும் 

 

 


