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STATE 

1. 21 days not enough for conviction in rape cases’ 

A period of 21 days given to the police to complete 

investigation and the courts to convict accused in rape cases 

under the new Disha Act promulgated by the Andhra Pradesh 

government is “too less”, said Chairperson of the National 

Commission for Women Rekha Sharma. 

 

2. Rising number of bird strikes at Chennai airport a cause for 

concern 

The Chennai airport has witnessed a significant increase in bird 

strikes, with 29 being recorded till November this year. 

This is the highest in the last five years, with October and June 

recording as much as four each. 

 

3. Sangeetha Kalasarathy’ title conferred on artistes 

Violinist T.N. Krishnan, musician T.V. Gopalakrishnan and 

mridangam exponent Guruvayur Dorai were conferred the title 

‘Sangeetha Kalasarathy’ by Parakala Ramanuja Embar Jeer 

Swamigal at the 119th Isai Vizha, organised by the Sri 

Parthasarathy Swami Sabha, in Chennai on Sunday. 

The Palghat Mani Iyer Centenary Award was given to ghatam 

exponent Vikku Vinayakram; the Gottuvadhyam Narayana 

Iyengar Award to Gottuvaadhyam exponent Allam 

Durgaprasad; the Dwaram Venkataswami Naidu Award to 

violinist M.A. Krishnaswamy; the G. Ramanathan Award to 

musician Rajkumar Bharathi; and the Dr. M.L.V Award to 

flautist J.A. Jayanth. 
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4. TNERC suggests tariff of Rs. 6.54 per unit for biomass power 

The Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) 

has suggested a tariff of Rs. 6.54 per unit for 2020-21 and Rs. 

6.79 per unit for 2021-22 for the procurement of power by Tamil 

Nadu Generation and Distribution Corporation (Tangedco). 

According to the paper, the capacity of renewable power in 

Tamil Nadu is 12180 MW, of which biomass power constitutes 

265.59 MW.  

 

5. BARC scientist honoured 

J. Daniel Chellappa, senior scientist of Bhabha Atomic Research 

Centre (BARC), was honoured with PRSI Leadership 2019 

Award at an event at Hyderabad on Friday. Mr. Chellappa was 

described as an ardent technplogical campaigner for several 

missions of the Centre. 

 

 

NATIONAL 

1. Vehicles without FASTag take longer to cross plazas 

It is a long wait for those vehicles that do not have FASTag at toll 

plazas on the outskirts of the city as the National Highways 

Authority of India (NHAI) has converted a majority of the lanes 

into FASTag lanes. 
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INTERNATIONAL 

1.  No deal as longest climate talks 

end 

Marathon international climate 

talks ended on Sunday, with 

major polluters resisting calls to 

ramp up efforts to keep global 

warming at bay and negotiators 

postponing the regulation of 

global carbon markets until next 

year. 

The Paris accord established the 

goal of avoiding a temperature 

increase of more than 1.5 

degrees Celsius (2.7 degrees 

Fahrenheit) by the end of the 

century. So far, the world is on 

course for a 3- to 4-degree Celsius rise, with potentially dramatic 

consequences for many countries. 

 

2. Jamaica’s Toni-Ann Singh bags Miss World title 

Jamaica’s Toni-Ann Singh has 

bagged the Miss World 2019 crown 

at an annual beauty pageant held 

here, with India’s Suman Rao 

becoming second runners-up. 

Ms. Rao, 20, a CA student hailing 

from Rajasthan, was crowned Miss 

India World 2019 in June this year. 
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2. North Korea conducts ‘crucial test’, says KCNA 

North Korea has conducted another “crucial test” at its Sohae 

satellite launch site, State media reported on Saturday, as nuclear 

negotiations between Pyongyang and Washington remain stalled 

with a deadline approaching. 

The announcement comes a day before U.S. special envoy on 

North Korea Stephen Biegun is set to arrive in Seoul for a three-

day visit, and after the U.S. tested a medium-range ballistic missile 

over the Pacific Ocean on Thursday. 
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1. UN climate meet ends with no deal 

After getting the longest ever extension in the history of annual 

UN climate conferences two weeks of talks ended on a 

disappointment note on Sunday with all key issues rules on 

carbon markets, ambition and long term finance being pushed to 

the next round of talks in Glasgow in 2020.  

 

2. CAA protests: After North East & West Bengal, it’s Delhi now 
The area around Jamia Milia Islamia university in southeast Delhi 
turned into a warzone on Sunday evening when a protest against 
the Citizenship Amendment Act led to violent clashes with police 
that left more than 50 people, including cops, injured, and at least 
four buses and two motorcycles burnt.  
Police said the protesters pelted stones at residential buildings and 
a hospital, smashing windows. At least a dozen cars and scores of 
bikes parked by the road were damaged. The violence went on for 
an hour after which police retaliated with more than 50 rounds of 
teargas shells and lathi charge. 
 

3. India and China likely to iron out differences in city of Taj 
After the recent strife in bilateral ties, India and China are looking 
to add some oomph to efforts by diplomats on both sides to 
stabilise the relationship. The government is considering hosting 
the next round of boundary talks between NSA Ajit Doval and 
Chinese foreign minister and State Councillor Wang Yi not here in 
Delhi but in Agra  If all goes according to the plan, Wang will land 
here on December 20 and depart straight to Agra for the dialogue 
next day.  
As first reported by ToI on December 8, the 22nd round of 
boundary talks will happen on December 21. During the last 
round of border talks in Chengdu, Wang had given Doval a 
guided tour of Mount Qingcheng and the latter can be expected to 
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do the same for his guest at the Taj, if Agra indeed turns out to be 
the venue. 

4. Next for Isro: A mobile Launchpad 
The next decade will be a compilation of milestones if everything 
goes as per plan for Isro, which, among many big ticket 
programmes in its pipeline, will also build a mobile Launchpad for 
the proposed small satellite launch vehicle (SSLV) class of vehicles. 
Just last week, China demonstrated its ability to do this by using 
mobile launchers developed for its military to put into space seven 
civilian satellites. But Isro chairman K Sivan told TOI that that the 
agency won’t be using military technology for its proposed mobile 
launchpads. 
 

5. Air India needs to survive till it is sold, says Lohani as airline runs 
almost out of funds 
Cash-strapped Air India is now finding it hard to continue 
operations in the absence of any equity infusion from the 
government so far this fiscal. The divestment-bound airline's CMD 
Ashwani Lohani said in a late Saturday night Facebook post: "Air 
India needs to survive till it is sold. I wonder why is it so difficult 
for this appreciation to sink in..." 
 
Air India management had on Monday sent an urgent SOS to the 
government, seeking immediate sovereign guarantee for raising Rs 
2,400 crore as fresh loan to somehow keep flying till outcome of 
the second divestment process is known. Given the government's 
tight fiscal position that makes equity infusion difficult, AI was 
asked to raise fresh loans. However there has been no response to 
that so far and AI is finding it difficult to continue operations like 
this. 
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1. காந்தியின் 150-வது பிறந்தநாள் விழா ததாடரப்ான 

கூட்டம் பிரதமர ்மமாடி தலைலமயிை் டிசம்பர ்19-ம் மததி 

தடை்லியிை் நலடதபறுகிறது. தமிழக முதை்வர ்பழனிசாமி 

பங்மகற்கிறார.் 

2. இலைய பைப் பரிவரத்்தலன ததாடரப்ான 

புகாரக்லள அளிக்க தமிழகம் உள்ளிட்ட 19 மாநிைங்களிை் 21 

புகார ்லமயம் - இந்திய ரிசரவ்் வங்கி திட்டம். 

3. சுகாதாரத்துலறயின் இலையதள முகவரி மாற்றம். 

ஜனவரி 1-ம்  மததி முதை் www.tnhealth.tn.gov.in என்ற 

முகவரியிை் தசயை்படும். 

4. பாஸ்மடக் (FASTag) அட்லட தபற ஜனவரி 14-ம் மததி 

வலர அவகாசம் நீட்டிப்பு. சுங்கசச்ாவடிகளிை் இரு 

மாரக்ங்களிலும் தைா 2 பாலதகளிை் பைம் தசலுத்தி 

பயைிக்கைாம் - மதசிய தநடுஞ்சாலை துலற அறிவிப்பு. 

5. நிரப்யா நிதி: 

மகாராஷ்டிரா, மைிப்பூர,் மமகாையா, சிக்கிம், திரிபுரா 

ஆகிய ஐந்து மாநிைங்களும் யூனியன் பிரமதசமான டாமன் 
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டியூ ஆகியலவ நிரப்யா நிதிலய பயன்படுத்தவிை்லை என 

அலமசச்ர ்ஸ்மிரத்ி இராைி ததரிவித்துள்ளார.் 

6. அதமரிக்கா தபாருட்கள் மீதான வரி விதிப்லப 

நிறுத்தியது சீனா. 

7. டிசம்பர ்31-குள் மபன் - ஆதார ்இலைப்பு கட்டயம் - 

வருமான வரித்துலற அறிவிப்பு. 

8. ைை்டனிை் நடந்த 69-வது உைக அழகிப் மபாட்டியிை் 

ஜலமக்கா நாட்டின் மடானி அன் சிங் உைக அழகியாக 

மகுடம் சூடப்பட்டார.் இந்தியப் தபை் சுமன் ராவ் 3-வது 

இடத்லதப் பிடித்தார.் 
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1. இஸ்மரா மூைமாக அரசுக்கு ரூ.1245 மகாடி வருவாய்:  

கடந்த ஐந்து ஆை்டுகளிை் பை்மவறு நாடுகளின் 

தசயற்லகக்மகாலள ஏவியதன் மூைமாக இஸ்மரா நிறுவனம் 

ரூ.1245 மகாடிக்கு மமை் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது என்று மத்திய 

அரசு தகவை் ததரிவித்துள்ளது.  

2. 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான உைக அழகி பட்டத்லத 

ஜலமக்காலவச ்மசரந்்த மடானி-ஆன் சிங் தவன்றார,் இந்திய 

அழகி சுமன் ராவ் மூன்றாவது இடத்லத பிடித்துள்ளார.் 

3. நாட்டின் மசலவகள் துலறயின் ஏற்றுமதி அக்மடாபரிை் 

5.25 சதவீதம் வளாச்ச்ியலடந்துள்ளது. 

4. சிலைக்கடத்தை் வழக்குகள் ததாடரப்ான அலனத்து 

ஆவைங்கலளயும் தமிழக அரசிடம் மநற்று ஒப்பலடத்தார ்

முன்னாள் சிறப்பு அதிகாரி தபான்.மாைிக்கமவை். 

5. புதுசம்சரி பை்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவிை் 

பங்மகற்பதற்காக குடியரசுத் தலைவர ் ராம்நாத் மகாவிந்த் 

டிச.23, 24 மததிகளிை் புதுசம்சரி வரவிருக்கிறார.் 

https://www.dinamani.com/
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6. தமிழகத்திை் இரை்டு கட்டங்களாக நலடதபற உள்ள 

ஊரக உள்ளாட்சித் மதாத்லுக்கான மவட்பு மனு தாக்கை் 

திங்கள்கிழலமயுடன் (டிச.16) நிலறவுதபறுகிறது. 

7. பஞ்சாப் மநஷனை் வங்கியின் வாராக்கடன் மதிப்பு 2018-

19 நிதியாை்டிை் ரூ.2,617 மகாடியாக இருந்ததாக அந்த வங்கி 

ததரிவித்துள்ளது. 

8. உள்ளாட்சித் மதாத்ை் நலடதபற உள்ள 27 

மாவட்டங்களுக்கான மதாத்ை் பாரல்வயாளரக்ளாக 

ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகலள மாநிை மதாத்ை் ஆலையம் 

நியமித்து, அதற்கான அறிவிப்லப மநற்று தவளியிட்டது. 

9. மகாலவ மாநகரிை் தமட்மரா ரயிை் திட்டம் 

தசயை்படுத்துவது ததாடாப்ாக ஆய்வு மமற்தகாள்ள 

நிபுைாக்ள் குழு விலரவிை் மகாலவ வர உள்ளதாக 

மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ததரிவித்தனா.் 

10. பிரதமா ் மமாடி-சீன அதிபா ்ஷி ஜின்பிங் ஆகிமயாரின் 

மாமை்ைபுரம் சந்திப்புக்கு பிறகு, இருநாடுகளுக்கு இலடமய 

பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பிை் முன்மனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது 

என்று சீனா ததரிவித்தது. 

11. ஜாரக்ன்ட் சட்டப் மபரலவக்கான 4-ஆவது கட்ட மதாத்ை் 

இன்று நலடதபறவுள்ளது. 

 


