
October 19 CA compilation 

Dinamani: 

1. INX மீடியா முறைகேடு த ாடர்பான வழக்கில் முன்னாள் மத்திய நிதியறமச்சர் ப.சி ம்பரம், 

அவரது மேனும், சிவேங்றே த ாகுதி எம்.பி.யு -மான ோர்த்தி சி ம்பரம் உள்ளிட்கடாருக்கு 

எதிராே தில்லி நீதிமன்ைத்தில் சிபிஐ அக்கடாபர் 18 அன்று குற்ைப்பத்திரிக்றேறய  ாக்ேல் 

தசய் து. 

2. அதமரிக்ே விண்தவளி வீராங்ேறனேளான கிறிஸ்டினா கோச், தெஸிோ மீர் ஆகிய இருவரும் 

விண்தவளியில் நடந்து சா றன பறடத்துள்ளனர். 

3. இந்தியா-பிலிப்பின்ஸ் நாடுேளுக்கிறடகய ேடல்சார், பாதுோப்பு, ஒத்துறழப்பு, சுற்றுல்லா, 

அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்பம், ேலாச்சாரம் உள்ளிட்ட துறைேளில் இறைந்து 

தசயல்படுவது த ாடர்பாே 4 ஒப்பந் ங்ேள் றேதயழுத் ாகின. 

4. இந்தியாவின் தபாருளா ார வளர்ச்சிறய சர்வக ச நிதியம் (IMF) குறைத்து மதிப்பிட்டாலும், 
உலகில் கவேமாே வளரும் தபாருளா ாரத்ற க் தோண்ட நாடுேளின் பட்டியலில் இந்தியா 

முன்னிறலயில் உள்ளது என்று மத்திய நிதியறமச்சர் நிர்மலா சீ ாராமன் த ரிவித்துள்ளார். 

5. தபரிய நிறுவனங்ேள் உள்பட பல நிறுவனங்ேளின் ப ப்படுத் ப்பட்ட பால் மாதிரிேளில் 

37.7 ச வீ  பால் மாதிரிேள், உரிய  ரம் மற்றும் பாதுோப்பான ாே இல்லாமல் இருப்பது 

இந்திய உைவு பாதுோப்பு மற்றும்  ர நிர்ைய ஆறையம் (FSSAI) நடத்திய ஆய்வில் த ரிய 

வந்துள்ளது. 

6. ஏர் இந்தியா நிறுவனம் எரிதபாருள் ேட்டை நிலுறவறய தசலுத்துவ ாே ஒப்புக் 

தோண்டற  அடுத்து, அ ன் விமானங்ேளுக்ோன எரிதபாருள் விநிகயாேத்ற  ரத்து தசய்யும் 

முடிறவ எண்தைய் நிறுவனங்ேள் ஒத்திறவத் ன. 

7. ஐக்கிய அரபு அமீரேத்தில் நறடதபற்ை ஆசிய ெூனியர் குத்துச்சண்றட சாம்பியன்ஷிப்பில் 6 

 ங்ேம், 9 தவள்ளியுடன் இந்தியா 21 ப க்ேங்ேள் தவன்ைது. 

Times of India: 

1) Chief Justice of India Ranjan Gogoi has recommended Justice Sharad Arvind Bobde as his 

successor and the 47th Chief Justice of India in keeping with convention and the seniority 

norm 

2) Pak failed at the FATF plenary by passing only five of the 27 parameters in its outcome 

report. Pakistan has been under the 'Enhanced Monitoring Process' (Grey list) since June 

2018 

3) In a move for gender equality in the male-dominated environs of the over 15-lakh-strong 

armed forces, defence minister Rajnath Singh has okayed a proposal to admit girls in Sainik 

schools from the 2021-22 session in a phased manner 

4) The National Milk Safety and Quality Survey 2018 found that nearly 97 percent of them are 

safe to consume. 7 percent of the samples had safety issues due to contaminants like 

aflatoxin-M1, antibiotics, and pesticides. 

5) NASA reached a milestone on Friday when two Americans, tasked with replacing a power 

controller, ventured out of the International Space Station: the astronauts, Christina Koch 

and Jessica Meir, became the first to take part in an all-female spacewalk. 



Hindu: 

Chief Justice of India Ranjan Gogoi has recommended the name of Justice S. A.  Bobde as his 

successor and the 47th Chief Justice of India. 

Andhra Pradesh CM Jagan launched the YSR Rythu Bharosa-PM Kisan Samman scheme to provide 

annual financial assistance of Rs.13500 to the farmers for 5 years. 

India has invited 41 countries for multilateral naval exercise MILAN at Vishakhapatnam next year. 

Senior IPS officer Anup Kumar Singh has been appointed as Director- General of National Security 

Guard (NSG). 

India to host the 91st Interpol General assembly in 2022 as part of celebrations of 75th anniversary of 

Indian Independence. 

India and Asian development bank signed a 190 million dollar loan agreement for improving road 

connectivity in Rajasthan. 

 

 

 


