
November 4th  Daily CA compilation 

Hindu: 

PM Modi to inaugurate the 5th India International science festival 

at Kolkata today. 

5th Global exhibition on services will be held in Bengaluru from 

26th to 28th November 2019. 

Ministry of Skill Development launches Skills Build platform in 

collaboration with IBM. 

National Tribal festival to be held in New Delhi with the theme of ‘ 

A celebration of the spirit of Tribal craft, culture and commerce’. 

The biennial Commonwealth law ministers meeting is taking 

place in Colombo, Srilanka. 

South Africa won the rugby world cup by defeating England. 

Times of India: 

1) Pollution in the National Capital Region was declared a 

public health emergency on Friday by the Environment 

Pollution (Prevention & Control) Authority after pollution 

levels entered into the "emergency" category for the first 

time since January 

2) Uttarakhand forest department has decided to identify and 

radio-collar rogue elephants in Haridwar. 

3) President Donald Trump has invited Southeast Asian 

leaders to a “special summit” in the United States early 

next year after skipping their ongoing annual summit in 

Thailand. 

4) Isro developing a design for a crew module, which will be 

used in making a manned submersible by 2022 

5) Breast cancer could be detected up to five years before 

there are any clinical signs of it, using a blood test that 

identifies the body's immune response to substances 

produced by tumour cells, according to new research 

presented at the 2019 NCRI Cancer Conference. 

Daily thanthi: 



1.சென்னை பள்ளிகரனையில் உள்ள  தேசிய கடல்ொர் சோழில்நுட்ப 

நிறுவைத்தின் சவள்ளிவிழானவ முன்னிட்டு சிறப்பு அஞ்ெல்  உனறனய குடியரசு 

துனைத் ேனைவர்  சவங்கய்ய நாயுடு தநற்று சவளியிட்டார்.  

2.மத்திய அரசு ொர்பில் சடல்லியில்  நனடசபறும் ேனைனம பண்பு தமம்பாட்டு 

தேசிய  மாநாட்டில் இந்தி , ஆங்கிைம் சேரிந்ே ஆசிரியர்களுக்தக அனுமதி  என்று 

அறிவிப்பு சவளியிட்டுள்ளது. 

3.சுேந்திரத்துக்கு பிறகு  அொம் என்ற புத்ேகத்னே ேனைனம நீதிபதி ரஞ்ென் 

தகாதகாய் சவளியிட்டார்.  

4.ோய்ைாந்து ேனைநகர் பாங்காக்கில் இந்தியா ஆசியான் உச்சி மாநாடு தநற்று 

நனடசபற்றது. 

5.காஷ்மீர் இனளஞர்கள் "ஆபதரஷன் மா" திட்டத்ோல் தீவிரவாேத்னே 

னகவிட்டுள்ளைர். 

 


