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STATE 

1. Chennai gets an online waste exchange 

 
Chennai has become the first city to have an online waste 

exchange for municipal solid waste. 

 

Residents who want to sell their waste online will be able to 

contact 2,600 scrap dealers and other agencies across the city. 

 

The Madras Waste Exchange, which is both a web portal and an 

application, has been conceptualised by the Smart City Mission, 

with support from the Union Ministry of Housing and Urban 

Affairs. The web portal is www.madraswasteexchange.com and 

the Android app can be downloaded from Google Play. 

2. Isai Natya Nataka Vizha begins 
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The Isai Natya Nataka Vizha of the Narada Gana Sabha was 

inaugurated on Friday. The festival will be held until January 1. 

The Birudhu Nadhabrahmam award was conferred on 

Kalyanpuram R. Aaravamudachariar. He teaches Harikatha to 

meritorious students in Srirangam. 

 

Alleppey Venkatesan received the senior musician award. 

Tirunelveli P. Subramania Award was presented to 

Nadaswaram vidwans Sheikh Mahaboob Subhani and 

Kaleeshabi Mahaboob. 

 

3. IIT-M comes up with 3D Braille puzzle 
Shaastra 2020, the annual tech fest of the Indian Institute of 

Technology, Madras, has taken up improving the lives of the 

visually challenged as part of its social initiative. The students, 

led by Vishnu, a student of third year M.A. integrated 

programme at the institute, have come up with a 3D printed 

Braille puzzle to make learning fun for the visually challenged. 

4. Assembly unanimously passes Disha Bill 

Days after the rape and murder of the 26-year-old veterinarian in 

Hyderabad, which sparked off a national outrage, Andhra Pradesh 

became the first State to enact a law aimed at awarding capital 

punishment to the guilty in specified offences against women and to 

expedite trial in such cases within 21 days of committing the crime. 
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NATIONAL 

1. Sabarimala issue explosive now: SC 
The Supreme Court on Friday advocated patience to women 

of menstruating age fighting for their right to enter and 

worship at the Sabarimala temple in Kerala. 

The court said the review petitions would be listed as soon 

as the seven-judge Bench gave its judgment. “I will be 

constituting the seven-judge Bench at the earliest,” Chief 

Justice Bobde said. 

2. SC says no minors were held in J&K 
SThe Supreme Court on Friday disposed of a writ petition filed 

by activist Enakshi Ganguly alleging that minors aged under 18 

and as young as nine were illegally detained in the Valley 
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following the withdrawal of the special status of Jammu and 

Kashmir under Article 370 on August 5. 

 

The court relied on a detailed ground report submitted by the 

Jammu and Kashmir High Court Juvenile Justice Committee, 

led by Justice Ali Mohammad Magrey, and comprising three 

other High Court judges, who made visits to detention centres 

and jails to check the veracity of reports published in 

international and domestic media that children had been 

detained. 

 

The committee said it did not find any children under 

detention. 

 

INTERNATIONAL 

1. Boris Johnson wins huge majority 

Britain was speeding towards Brexit on Friday after Prime 

Minister Boris Johnson won a crushing election victory, 

ending three years of uncertainty since the country decided 

to leave the bloc.  

from the 650 parliamentary constituencies showed that Mr. 

Johnson’s Conservative Party had trounced its main 

opponent, winning 364 seats to the Labour Party’s 203. 

 

2. India-Japan meet put off 

The annual India-Japan summit, scheduled for December 15-

17 in Guwahati, has been cancelled following the protests. 

“Both sides have decided to defer the visit to a mutually 

convenient date in the near future,” Raveesh Kumar, official 

spokesperson of the Ministry of External Affairs, said. 
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1. Chennai Corporation launches website to help buy, sell waste 

 

 
2. No child detained in J&K: SC accepts findings of HC panel 

 

 
 

 

3. Andhra assembly clears bill to award death to rapists 
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4. Winter session saw 116% Lok Sabha productivity 
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5. House committee votes to impeach Donald Trump 

 

6. More measures to boost economy as and when required: 

Nirmala Sitharaman 
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1. 2022-இல் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம்: மக்களவைத் 

தவலைா ்ஓம் பிரல்ா 

2. ததனி கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 5 மாைட்டங்களில் 

குழந்வத திருமணத்வத தடுக்க செயல்திட்டம் - 

ெமூகநலத்துவற நடைடிக்வக.  

3. ைவரவு ைாக்காளர ்பட்டியல் சைளியீடு டிெம்பர ்23-ம் 

தததிக்கு தள்ளிவைப்பு - தமிழக தவலவம ததரத்ல் அதிகாரி 

ெத்யப்ரதா ொஹு தகைல் 

4. நாடாளுமன்றத் தாக்குதல் நிவனவு நாள் அனுெரிப்பு 

கடந்த 2001-ம் ஆண்டு டிெம்பர ்13-ம் தததி நாடாளுமன்ற 

ைளாகத்தில் புகுந்த செய்ஷ்-இ-முகமது லஷ்கர-்இ-சதாய்பா 

இயக்கங்கவளெ ்தெரந்்த தீவிர ைாதிகள் தாக்குதல் 

நடத்தினர ்

 

5. உலகின் ெக்திைாய்ந்த சபண்கள் பட்டியலில் நிரம்லா 

சீதாராமன் 34-ம் இடத்தில் உள்ளார.் 
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6. தைவலயின்வமதய சபாருளாதார ெரிவுக்கு முக்கிய 

காரணம் - சபாருளாதார ஆய்வு நிறுைனம் மூடிஸ். 

7. சபண்களிடம் தைறாக நடந்தால் மரண தண்டவன - 

ஆந்திர அவமெெ்ரவை ஒப்புதல். 

8. பிரிட்டன் ததரத்ல் : 

I. கன்செரத்ைட்டிை் கட்சி சைற்றி  

II. இந்தியா ைம்ொைளிவய தெரந்்த 15 தபர ்சைற்றி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hindutamil.in/
https://www.hindutamil.in/
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1. நாடாளுமன்றக் குளிரக்ால கூட்டத்சதாடா ்நிவறவு: 

(i) நான்கு ைாரங்களாக நவடசபற்று ைந்த நாடாளுமன்றக் 

குளிரக்ால கூட்டத்சதாடா ்தநற்று நிவறவுசபற்றது. 

மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவைவய அவைத் 

தவலைாக்ள் தததி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனா.் 

2. உறவை பலப்படுத்த இந்தியா- மாலத்தீவு 

நாடுகளிவடதய தபெச்ுைாரத்்வத சதாடக்கம். 

3. குடிவெ மாற்று ைாரிய குடியிருப்பு திட்டங்கவள 

விவரந்து முடிக்க தைண்டும்: துவண முதல்ைா ்உத்தரவு. 

4. மணிமுத்தாறு அவணயிலிருந்துபிொன ொகுபடிக்கு 

தண்ண ா ்திறப்பு. 

5. உலகின் ெக்திைாய்ந்த 100 சபண்களின் பட்டியலில் 

இந்தியாவின் மத்திய நிதித் துவற அவமெெ்ர ்நிரம்லா 

சீதாராமன் இடம்சபற்றிருப்பதாக ஃதபாரப்்ஸ் 

சதரிவித்துள்ளது. 

6. பாரம்பரிய உவடயில் தநாபல் பரிசு சபற்ற அபிஜித் 

பானாஜ்ி, அைரது மவனவி எஸ்தா ்டஃப்தலா ஆகிதயார ்

https://www.dinamani.com/
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பாரம்பரிய உவடயான தைட்டி மற்றும் தெவல அணிந்து 

தநாபல் பரிசு சபற்றனர.் 

7. சீனப் சபாருள்களுக்கான கூடுதல் ைரிவிதிப்வப 

நிறுத்திவைப்பதற்காக அசமரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் 

இவடதய தமற்சகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்துக்கு அசமரிக்க 

அதிபா ்சடானால்ட் டிரம்ப் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார.் 

8. பிரிட்டனில் நவடசபற்ற நாடாளுமன்றத் ததாத்லில் 

பிரதமா ்தபாரிஸ் ொன்ஸன் தவலவமயிலான கன்ொத்ைடிை் 

கட்சி சைற்றி சபற்றுள்ளது. 
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