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Dinamani

1) 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் அனை�த்து கிராமங்களுக்கும் பிராட்பேபண்ட் 
இனை�யதள வசதி ஏற்படுத்தித் தரப்படும் என்று மத்திய அரசு 
செசவ்வாய்க்கிழனைம உறுதியளித்துள்ளது

2) உலக செபாருளாதார கூட்டனைமப்பு (டபிள்யூஇஎஃப்) செவளியிட்டுள்ள 
பாலி� விகித பட்டியலில் இந்தியா 4 இடங்கள் பின்தங்கி 112-ஆவது 
இடத்னைதப் பிடித்துள்ளது.

3) உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நவீ� செதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 
பிரம்பேமாஸ் ஏவுகனை� செசவ்வாய்க்கிழனைம செவற்றிகரமாகச் 
பேசாதிக்கப்பட்டது

4) சீ�ாவின் 2-ஆவது விமா�ம் தாங்கிக் கப்பலா� ஷாண்டாங், அந்த 
நாட்டு கடற்பனைடயில் செசவ்வாய்க்கிழனைம பேசா்க்கப்பட்டது. முழுவதும் 
உள்நாட்டிபேலபேய வடினைமத்து கட்டப்பட்ட சீ�ாவின் முதல் விமா�ம் 
தாங்கிக் கப்பல் இதுவாகும்

5) சீ�ாவின் ச்செசாங் ச்சிங் மாநகனைரச் பேசர்ந்த ஃசெபாங்ஜிபேய 
மாவட்டத்திலுள்ள முதலாவது சர்வபேதச ஆரஞ்சுப் பழப் செபாருட்காட்சி 
டிசம்பர் 15-ம் பேததி துவங்கியது.

Tamilhindu

1) இந்தியாவில் உள்ள முன்��ி நிறு வ�ங்களில் ஃபார்ச்சூன் 500 

பட்டியலில் ரினைலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவ�ம் செபாதுத் துனைற 
நிறுவ�மா� இந்தியன் ஆயில் கார்ப்ப பேரஷனை� (ஐஓசி) பின்னுக்குத் 
தள்ளி முதலிடத்னைதப் பிடித்துள்ளது

2) பாக். முன்�ாள் அதிபர் முஷாரப்புக்கு தூக்கு தண்டனை�: பேதச துபேராக 
வழக்கில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

1.India has placed 112 rank in global gender gap report 2020 released by  World Economic Forum. 

0n gender gap index,0 represents complete inequality and 1 represent complete equality. Iceland 

with top score 0.877 and India with 0.668.

2.Eight years ago, Vinod Rajan and two other scholars Ramana Sharma and Udhaya Sankar 

developed the Adinatha Tamil – Brahmi font. It is the only existing Unicode for the ancient 

script(Tamil-Brahmi). Jinavani app, developed by Rajan, allows a person to input a text in tamil and 

immediately get its Tamil-Brahmi or Vatteluttu equivalent.

3.A nearly 35 year old male dead dugong was washed ashore at Ananthapuram in Ramanathapuram 

district. Dugongs are one of the rare species found in the  Gulf of Mannar region. It has a life span of 

nearly 70 years and plays a vital role in maintaining the marine ecosystem.

4.The International Monetary Fund (IMF) is likely to significantly lower India’s forecast from the 

earlier number of 6.1% for FY20,given the sharp slowdown in investment and  easing consumption 

demand.  



5.Deepak Punia became the first Indian wrestler in 18 years to win gold at junior world wrestling 

championships. United World Wrestling, the sport’s governing body, has named him the ‘Junior 

Freestyle Wrestler of the Year’.    


