
November 5 Daily ca compilation 

Hindu: 

India’s first global mega science exhibition ‘Vigyan Samagam’ inaugurated at 

Kolkata. 

P.S. Sreedharan Pillai took oath as Governor of Mizoram. 

The stone scribblings more than 2000 year old were recently discovered at 

Veppana Halli near Krishnagiri. 

Sixth  G20 Parliamentary Speakers summit took place at Tokyo, Japan. 

Union Minister Narendra Singh Tomar released the 5th edition of Wasteland 

Atlas 2019. 

Joint Naval exercise between US and Bangladesh called CARAT 2019 is 

taking place in Bangladesh. 

Times of India: 

1) India decides to opt out of RCEP, says key concerns not addressed 

getting swamped by imports under the agreement putting its domestic 

industry and agriculture at risk haven’t been assuaged. 

2) N Govindacharya, filed a petition asking the Supreme Court to order a 

probe into Facebook Inc and WhatsApp over revelations that a piece of 

spyware had exploited vulnerabilities in the popular messaging app to 

snoop on hundreds of devices. 

3) Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) has confirmed the 

presence of malware in its system at the Kudankulam nuclear plant a 

potential attack on the plant’s systems by an online virus called 

DTRACK. 

4) India and Vietnam in bankok reiterated their joint call for freedom of 

navigation in South China Sea. 

5) IIT Madras in collaboration with Phoenix Medical System will on 

Tuesday launch an indigenously designed standing wheelchairwhich 

enables a person on a wheelchair to stand without any help 

Daily Thanthi: 

1.காற்று மாசால் டெல்லி மற்றும் சுற்றுவட்ொர பகுதிகளில் தடெடை மீறி 

குப்டபகடை  எரித்தால் ரூ.5000 , கட்டுமானப் பணிகடை மமற்டகாண்ொல் ரூ.1 

லட்சம் அபராதம் விதிக்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ைது. 

2.காற்று மாசுபட்டெ குடறக்கும் வடகயில் டெல்லியில் ஒற்டறப் படெ , 

இரட்டெப்படெ எண்கள் அடிப்படெயில் வாகனங்கடை இைக்கும் நடெமுடற 

மநற்று அமல் படுத்தப்பட்ெது.  

3.சீனாவுக்கு சாதகமான  தாராை வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் ( ஆர்.சி.இ.பி ) இந்திைா 

இடைைாது என்று பிரதமர் நமரந்திரமமாடி அறிவித்துள்ைார்.  



4.பிரதமர் விவசாயி ஆதரவு நிதி  திட்ெத்தின் கீழ் இதுவடர 34 லட்சம் 

விவசாயிகளுக்கு ரூ. 1727 மகாடி வழங்கப்பட்டுள்ைது என்று  மவைாண்டமத் துடற 

டதரிவித்துள்ைது. 

5..விஞ்ஞானியும்,  இஸ்மரா முன்னாள் இைக்குநரும் , சந்திராைன்-1 திகட்ெ 

இைக்குநருமான மயில்சாமி அண்ைாதுடரக்கு மஸ்கட் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் 

வாழ்நாள் சாதடனைாைர் விருது வழங்கப்பட்ெது.  

6. ஜன.15-ம் மததி  முதல் கீழடி மற்றும் சுற்றுவட்ொர பகுதியில்  அகழாய்வு பணி 

டதாெங்கும் என்று தமிழ் வைர்ச்சி மற்றும்  டதால்லிைல் துடற அடமச்சர் 

மக.பாண்டிைராஐன் டதரிவித்தார். 

7.ஆசிைாவிமலமை மிகப் பிரம்மாண்ெமாக  உலகத் தரத்தில் நவீன கால்நடெப் 

பூங்கா மசலம் மாவட்ெம் தடலவாசலில் ரூ.396 மகாடி அடமக்கப்பெவுள்ைது 

மற்றும் ரூ.82 மகாடியில் புதிை ஒருங்கிடைந்த கால்நடெ ஆராய்ச்சிக்கான உைர் 

கல்வி நிறுவனம் டதாெங்கப்படும்.  

8.விண்டவளிக்கு மனிதடன அனுப்பும் ககன்ைான் திட்ெத்தின் பூர்வாங்க பணிகள் 

முடிவடெந்து மசாதடன நடெடபற்று வருவதாக  இஸ்மரா தடலவர் மக.சிவன் 

டதரிவித்தார்.  

9.அந்நிை மநரடி முதலீடுகடை ஈர்க்க மத்திை அரசு 10 டதாழில் பூங்காக்கடை 

உருவாக்க திட்ெமிட்டுள்ைது.  

10.சீனாவில் நடெடபற்ற ராணுவ வீரர்களுக்கான உலக தெகைப் மபாட்டியில் 

குைமசகரன் ஆனந்தன்  பாரா பிரிவில்  3 தங்க பதக்கம் டவன்றார் . 

 

 


