
NOV 30 CA COMPILATION 

HINDU TAMIL: 

1. இந்தியாவில் முதன் முறையாக ககரளாவில் கால்நறைகளுக்கு கதாலில் கட்டி 

கட்டியாக காணப்படும் கதால் கழறை கநாய் கண்ைறியப்பட்ைது. ஆப்பரிக்கவில் 
இருந்த இந்கநாய் தற்கபாது இந்தியாவில் கண்ைறியப்பட்ைது குறித்து மத்திய அரசு 

உைக கால்நறை சுகாதார அறமப்புக்கு கைந்த வாரம் அறிக்றக அளித்துள்ளது. 

2. சிசிடிவி gps கருவி உள்ளிட்ை வசதிகளுைன் 100 மின் ஆட்கைாக்களின் 

இயக்கத்றத முதல்வர் பழனிசாமி சசன்றையில் கநற்று சதாைங்கி றவத்தார். 

3. இந்திய மாநிைங்களில் தமிழ்நாடு அதிக எண்ணிக்றகயில் சபண் சதாழில் 
முறைகவா இர்கறளக் சகாண்டிருப்பதாக ஆய்வறிக்றக ஒன்று சதரிவித்து 

உள்ளது. தமிழ் நாட்டுக்கு அடுத்தபடியாக ககரளா கமற்கு வங்காளம் ஆகிய 

மாநிைங்கள் உள்ளை. 

4. சசப்ைம்பர் மாதம் முடிந்த இரண்ைாம் காைாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 4.5 

சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இது கைந்த 26 காைாண்டுகளில் இல்ைாத அளவிைாை 

சரிவாகும்.  

5. நாட்டில் உள்ள அறைத்து சுங்கச்சாவடிகளில் FASTag எைப்படும் கட்ைண 

முறை டிசம்பர் 15 முதல் அமல் சசய்யப்பட்ை உள்ளது. 

6. பிரதமர் நகரந்திர கமாடிறய இைங்றக அதிபர் ககாத்தபய ராஜபக்ச கநற்று 

சந்தித்து கபசிைார். இதனிறைகய இைங்றகயிலுள்ள ஹம்பாந்கதாட்ை 

துறைமுகத்றத சீைாவின் தனியார் நிறுவைத்துக்கு 99 ஆண்டுகளுக்கு குத்தறகக்கு 

வழங்கிய ஒப்பந்தத்றத இைங்றக அரசு ரத்து சசய்துள்ளது. 

DINAMANI: 

1. தமிழக காவல் துறையின் சிைப்பாை பணிகளுக்காக மாநிைத்துக்கு ஒரு 

தங்கப்பதக்கமும், சசன்றை, திருசநல்கவலி மாநகர காவல் துறை, தமிழக குற்ை 

ஆவணக் காப்பகம் ஆகியவற்றுக்கு 3 சவள்ளிப் பதக்கங்களும் எை சமாத்தம் 4 

“ஸ்ககாச்” விருதுகள் கிறைத்துள்ளை. சநல்றை மாநகரத்தில் “ஃபிரண்ட்ஸ் ஆஃப் 

கபாலீஸ்” என்ை திட்ைத்றதச் சிைப்பாகச் சசயல்படுத்தியதற்காக தமிழக காவல் 

துறைக்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்பட்ைது. இந்த விருறத டி.ஜி.பி. பிரதீப் ஃபிலிப் 

சபற்றுக்சகாண்ைார். சசன்றை மாநகரத்தில் தூய்றமயாை காவல் நிறைப் 
பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக வழங்கப்பட்ை சவள்ளிப் பதக்கத்றத சசன்றை 
மாநகர சட்ைம் ஒழுங்கு கூடுதல் ஆறணயர் பிகரம் ஆைந்த் சின்ஹா சபற்றுக் 

சகாண்ைார். 

2. தமிழக அரசின் சார்பில் சனிக்கிழறம நறைசபறும் நிகழ்ச்சியில் ரூ.5,027 ககாடி 

முதலீடுகறள ஈர்க்கும் அளவிைாை 9 புரிந்துணர்வு  ஒப்பந்தத்தில் முதல்வர் 



எைப்பாடி கக. பழனிசாமி றகசயழுத்திை உள்ளார். இதன் மூைம் 20,351 கபருக்கு 

கவறைவாய்ப்பு கிறைக்க கூடிய நிறை ஏற்படும். 

3. 55வது ஞாைபீை விருது  மறையாள கவிஞர் அக்கித்தம் அச்சுதன் நம்பூதிரிக்கு 

இவ்வாண்டுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஞாை பீை பரிசுத் சதாறக ரூ.11 

ைட்சமாகும். 

4. சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத 100 மின்சார ஆட்கைாக்கறள 

சபாதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக முதல்வர் எைப்பாடி கக.பழனிசாமி 

சவள்ளிக்கிழறம சதாைக்கி றவத்தார். 

5. இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி (சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி) நைப்பு 

நிதியாண்டின் இரண்ைாவது காைாண்டில் 4.5 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இது 

கைந்த ஆறு ஆண்டுகளில் காணப்பைாத சரிவு நிறையாகும். 

HINDU 

India offered Sri Lanka a credit of $50 million for fighting terrorism and $400 

million for infrastructure development. 

GDP growth rate declined to 4.5% in the second quarter of 2019-2020. 

India to set up 12 hi-tech parks in Bangladesh at a cost of $193 million to 

provide training to Bangladesh youth In IT. 

Odisha government has directed the tourism department to prepare a ‘Home-

stay policy’ near identified wildlife sanctuaries and eco-destinations to promote 

eco-tourism. 

India and Switzerland signed a MOU for technical cooperation in the field of 

climate change and Environment. 

 

இந்தியா இலங்கைக்கு ,பயங்ைரவாதத்கத எதிர்க்கும் நடவடிக்கைைளுக்ைாை 50 

மில்லியன் டாலர் மற்றும் உள்ைட்டகமப்பு மமம்பாட்டிற்ைாை 400 மில்லியன் 

டாலர் ைடன் வழங்கியது. 

மமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் 2019-2020 இரண்டாவது 

ைாலாண்டில் 4.5% ஆை குகைந்துள்ளது. 

ஐ.டி துகையில் வங்ைமதச நாட்டின் இகளஞர்ைளுக்கு பயிற்சி அளிக்ை இந்தியா 

193 மில்லியன் டாலர் மசலவில் வங்ைமதசத்தில் 12 கைமடக் பூங்ைாக்ைகள 

அகமக்ை உள்ளது. 



வனவிலங்கு சரணாலயங்ைள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இடங்ைளுக்கு அருகில்  

சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாகவ மமம்படுத்துவதற்ைாை ‘Home-stay policy’ தயாரிக்ை 

ஒடிசா அரசு சுற்றுலாத்துகைக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

இந்தியாவும் சுவிட்சர்லாந்தும் ைாலநிகல மாற்ைம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துகையில் 

மதாழில்நுட்ப ஒத்துகழப்புக்ைான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைமயழுத்திட்டன. 

TIMES OF INDIA 

Eminent Malayalam poet Akkitham has been chosen for the 55th Janpath 

Award, according to an announcement by the Janpath Selection Board. 

India's annual growth in gross domestic product or GDP fell to 4.5% for the 

quarter ended September 30, down from 5% in the previous three months and 

7% for the corresponding period of 2018. 

Union cabinet on Wednesday gave nod to amend six-decade old Arms Act 

prohibiting individuals, with few exceptions, from possessing more than one 

gun, down from three now. 

Researchers in Israel created an E coli strain which, through genetic 

manipulation, consumes CO2 for energy instead of organic compounds. 

A joint research team from the US and Hong Kong have developed a skin-

integrated wireless system that adds a sense of touch to any virtual-reality (VR) 

experience referred as epidermal VR 

 


