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Hindu: 

Union Minister Prakash Javadekar launched the first national protocol to 

enumerate the snow leopard population in the country. 
Cabinet approved the proposal for agreement on science and technology 

cooperation between India and USA. 

IAS officer Pankaj Kumar has been appointed as the Chief executive Officer 

of Unique Identification Authority of India. 

Deepika Padukone and P. V. Sindhu has been named as ambassadors for 

PM Modi’s ‘Bharat Ki Laxmi’ movement. 

Senior Journalist Ashok Malik has been appointed as Policy advisor in the 

Ministry of external affairs. 

IIT Bombay bagged the first rank in QS India University rankings 2019. 

Times of India: 

1) Vice President M Venkaiah Naidu will lead an Indian delegation at the 

18th Summit of Heads of State and Government of the Non-Aligned 

Movement (NAM) to be held in Baku, Azerbaijan on October 25 

2) Former India captain Sourav Ganguly has been formally elected 

unopposed as the new Board of Control for Cricket in India (BCCI) 

president 

3) Facetagr, the face-recognition mobile application developed by Tamil 

Nadu cadre IPS officer P Aravindhan and his team helped police 

identify profiled criminals in the state. 

4) The ozone layer hole is now the smallest it has been since 1982. The 

ozone hole is unusually small this year in part because of overall 

planetary weather patterns that have limited its size. Similar patterns 

also occurred in 1988 and 2002 

5) Scientists have developed an ‘artificial leaf’ device that uses sunlight 

to produce a widely-used gas currently made from fossil fuels, and 

could be used to create a sustainable liquid fuel alternative to petrol. 

Dinamani: 

1. மத்திய அரசின் பிரதான மந்திரி ஜன் கல்யாண் திட்டத்தின் தமிழ்நாடு ப ாதுச் பெயலாளராக 

எம்.கக.ஆர்.பஜயககேஷ் நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். 

2. கீழடி அகழாய்வில் நகர நாகரிகத்துக்கு கமலும் ஒரு ொட்சி கண்டறியப் ட்டுள்ளது. சுடுமண் 
குழாய்களால் அமமக்கப் ட்ட வடிகால் அமமப்புகள் எடுக்கப் ட்டுள்ளதாக தமிழக 

பதால்லியல் துமை பதரிவித்துள்ளது. 

3. உலக முப் மடகள் விமளயாட்டுப் க ாட்டியில் மாற்றுத் திைனாளி ஆடவர் 100 மீ., 400 மீ. 

ஐடி-1 ஓட்டப்  ந்தயத்தில் தமிழக வீரர் ஆனந்தன் குேகெகரன் இரண்டு தங்கப்  தக்கம் 

பவன்றுள்ளார்.  



4. ஜப் ானின் புதிய க ரரெர் நருஹிகதாவின் அரியமேகயற்ைத்மத முமைப் டி அறிவிக்கும் 

நிகழ்ச்சியில் கலந்து பகாள்ள  ல்கவறு நாடுகளின் தமலவர்கள் ஜப் ான் பென்றுள்ளனர். 
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துபகாள்வதற்காக குடியரசுத் தமலவர் ராம்நாத் ககாவிந்தும் ஜப் ான் 

பென்றுள்ளார். ஜப் ான் வாழ் இந்தியர்கள் இந்தியாவில் அதிக அளவில் முதலீடு பெய்ய 

கவண்டுபமன குடியரசுத் தமலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் அமழப்பு விடுத்துள்ளார். 

5. ரூ.18 ஆயிரம் ககாடி பெலவில் தில்லி-மும்ம  மற்றும் தில்லி-பகால்கத்தா வழித்தடங்களில் 

மணிக்கு 160 கி.மீ கவகத்தில் ரயில்கமள இயக்குவதற்கு ரயில்கவ வாரியம் முடிவு பெய்து 

உள்ளது. 

6. வடகிழக்குப்  ருவ மமழமய எதிர்பகாள்ளவும், உடனடித் கதமவகளுக்காகவும் ரூ.40 ககாடி 

ஒதுக்கீடு பெய்யப் டுவதாக முதல்வர் எடப் ாடி கக. ழனிொமி அறிவித்துள்ளார். 

 

Dinakaran: 

 

1)  ணியாளர் மற்றும்  யணிகளுக்காக ரயில் தண்கடாரா பெயலிமய பதற்கு பரயில்கவ 

பதாடங்கி மவத்துள்ளது. 

2) பிரதமர் கமாடி முன்பனடுத்துள்ள  ாரத் கி லக்ஷ்மி விளம் ர தூதர்களாக தீபிகா  டுககான். பி 

வி சிந்து அறிவிக்கப் ட்டுள்ளார் 

3)  ல்கமலகழகம் கல்லூரி  டிப்பில் கெர நாடு முழுவதும் ஒகர நுமழவுத்கதர்வு பகாண்டு வர 

தீவிர  ரிசீலித்து வருகிைது 

4) பென்மனயில் நமடப ற்ை கதசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் U13 பிரிவில் தமிழக வீரர் கக. எஸ். 

அரிகந்த் ொம்பியன்  ட்டம் பவன்ைார் 


