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1. IMFஇன் (ஜூலை 2022) சமீபத்திய அறிக்லையின்படி, 2022–23–க்ைான இந்தியாவின் வளர்ச்சி ைணிப்பு என்ன? 
அ. 6.8% 

ஆ. 7.0% 

இ. 7.4%  

ஈ. 8.0% 

✓ பன்னாட்டு சசைவாணி நிதியமானது (IMF) 2022–23 நிதியாண்டுக்ைான இந்தியாவின் வளர்ச்சிக் ைணிப்லப 

சாதைம் குலைந்த சவளிப்புைச் சூழல்ைள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் விலைவான சைாள்லை இறுக்ைம் ஆகியவற்லைக் 

ைாைணங்ைாட்டி 7.4 சதவீதமாைக் குலைத்துள்ளது. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி சமீபத்தில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிலய 7.5 

சதவீதத்தில் இருந்து 7.2 சதவீதமாைக் குலைத்துள்ளது. 

2. சமீபத்தில் யாருக்கு சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் தலைலமத்துவ விருது வழங்ைப்பட்டது? 
அ. ஜ ோ பைடன் 

ஆ. நஜேந்திே ஜ ோதி 

இ. ஜ ோஜ ோடி ிோ் ஜ ஜ ன்ஸ்கி  

ஈ. ஜ சிந்தோ ஆோ்ஜடோ்ன் 

✓ இங்கிைாந்து பிைதமர் பபாரிஸ் ஜான்சன், உக்லைன் அதிபர் பவாபைாடிமிர் சஜசைன்ஸ்கிக்கு சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 

தலைலமத்துவ விருலத வழங்கினார். ைண்டன் அலுவைைத்தில் நலடசபற்ை விழாவில் ைாசணாளி வழியாை 

சஜசைன்ஸ்கி அவ்விருலத ஏற்றுக்சைாண்டார். ைஷ்யாவின் பலடசயடுப்பிற்குப் பிைகு உக்லைனுக்குச் சசன்ை முதல் 

பமற்ைத்திய தலைவர் பபாரிஸ் ஜான்சன் ஆவார். சர்ச்சில் தலைலமத்துவ விருது முதன்முதலில் 2006ஆம் ஆண்டு 

வழங்ைப்பட்டது. 

3. 2024–க்குப்பிைகு பன்னாட்டு விண்சவளி நிலையத்திலிருந்து சவளிபயைப்பபாவதாை அறிவித்துள்ள நாடு எது? 
அ. சீனோ 

ஆ. ேஷ்யோ  

இ. அஜ ோிக்கோ 

ஈ. இஸ்ஜே ் 

✓ மாஸ்பைாவின் விண்சவளி முைலமயின் புதிதாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ள தலைவரின் கூற்றுப்படி, 2024–க்குப் பிைகு 

பன்னாட்டு விண்சவளி நிலையத்திலிருந்து சவளிபயை ைஷ்யா முடிவு சசய்துள்ளது. ைஷ்யாவும் அசமரிக்ைாவும் 

1998ஆம் ஆண்டு முதல் சுற்றுப்பாலதயில் இருக்கும் ISS–இல் பணியாற்றி வருகின்ைன. பசாவியத் விண்சவளி 

திட்டத்தின் சிை முக்கிய சாதலனைளாை ைடந்த 1961–இல் மனிதலன முதன்முதைாை விண்சவளிக்கு அனுப்பியது 

மற்றும் நான்கு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு முதல் சசயற்லைக்பைாலள அனுப்பியது உள்ளது. 

4. பின்வரும் எந்த ஆண்டு நடைபெறும் ICC சபண்ைள் கிரிக்சைட் உைைக்பைாப்லபயின் சதாகுப்பாளைாை இந்தியா 

பதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டது? 
அ. 2023 

ஆ. 2025  

இ. 2027 

ஈ. 2030 
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✓ பன்னாட்டு கிரிக்சைட் ைவுன்சில் (ICC) வாரியம் வங்ைபதசம், இந்தியா, இங்கிைாந்து மற்றும் இைங்லை ஆகிய நான்கு 

நாடுைலளயும் ICC பெண்கள் கிரிக்சைட் பபாட்டிைலள நடத்தும் நாடுைளாை அங்கீைரித்துள்ளது. ICC பெண்கள் T20 

உைைக்பைாப்லபப் பபாட்டியானது 2024–இல் வங்ைபதசத்தால் இைண்டாவது முலையாை நடத்தப்படும் அபத 

பவலளயில், 2026ஆம் ஆண்டில் இங்கிைாந்தால் நடத்தப்படும். அடுத்த ICC சபண்ைள் கிரிக்சைட் உைைக்பைாப்லப 

2025–இல் இந்தியாவும், 2027–இல் இைங்லையும் நடத்தும். 

5. அைசின் சமீபத்திய தைவுைளின்படி, இந்தியாவில் ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளில் எத்தலன புலிைள் இைந்துள்ளன? 

அ. 29 

ஆ. 129 

இ. 229 

ஈ. 329  

✓ மக்ைளலவயில் நடுவண் சுற்றுச்சூழல் துலை இலணயலமச்சர் சமர்ப்பித்த தைவுைளின்படி, ைடந்த 3 ஆண்டுைளில் 

பவட்லடயாடுதல், இயற்லை மற்றும் இயற்லைக்கு மாைான ைாைணங்ைளால் இந்தியா 329 புலிைலள இழந்துள்ளது. 

இந்தக் ைாைப்பகுதியில் புலிைளின் தாக்குதலில் 125 பபர் சைால்ைப்பட்டுள்ளதாைவும் அது பமலும் சதரிவித்துள்ளது. 

பவட்லடயாடுதல், மின்சாைம் தாக்குதல், நஞ்சுத்தாக்ைம் மற்றும் இையில் விபத்துைள் ைாைணமாை இக்ைாைைட்டத்தில் 

சுமார் 307 யாலனைள் இைந்துள்ளன. இவற்றில் ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளில் 222 யாலனைள் மின்சாைந்தாக்கி 

உயிரிழந்துள்ளன. 

6. ‘ைார்ச்சி’ என்பது எந்த மாநிைம்/யூனியன் பிைபதசத்தில் சைாண்டாடப்படும் ஒரு பாைம்பரிய விழாவாகும்? 
அ. அஸ்ஸோ ் 

ஆ. திோிைுேோ  

இ.  த்திய ைிேஜதச ் 

ஈ. கு ேோத் 

✓ ‘ைார்ச்சி’ என்பது ஒரு வாை ைாைம் நீளும் பாைம்பரிய பண்டிலையாகும்; இதில் 14 சதய்வங்ைளுக்கு பிைார்த்தலன 

சசய்யப்படுகிைது. திரிபுைாவின் ையர்பூரில், நாடு முழுவதும் இருந்து திைண்டிருந்த ஆயிைக்ைணக்ைான பக்தர்ைள் 

முன்னிலையில் அந்தத் திருவிழா சதாடங்கியது. ச ௌைா ஆற்றில் அத்சதய்வங்ைளின் திருமஞ்சன ஊர்வைத்துடன் 

அது சதாடங்கியது. 

7. சமீபத்திய NSO ைணக்சைடுப்பின்படி, 2019–இல் 15–29 வயது வலையிைான திருமணமாைாதவர்ைளின் விகிதம் 

என்ன? 
அ. 9% 

ஆ. 15% 

இ. 23%  

ஈ. 32% 

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவைை அறிக்லையின்ெடி, 2011–2019–க்கு இலடப்பட்ட ைாைத்தில், 15–29 வயதுக்குட்பட்ட 

திருமணமாைாதவர்ைளின் விகிதம் 17.2 சதவீதத்தில் இருந்து 23 சதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது. ஆண்ைளில் 

திருமணமாைாபதாரின் சதவீதம் 2011–இல் 20.8 சதவீதத்திலிருந்து 2019–இல் 26.1 சதவீதமாை உயர்ந்துள்ளது. 

அபத பவலளயில், சபண்ைளில் அது 2011–இல் 13.5 சதவீதத்திலிருந்து 2019–இல் 19.9 சதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது. 
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8. 2022 – இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழாவில், எந்த இந்திய திலைப்பட இயக்குநர்ைளுக்கு, ‘ஐைான் விருது’ 

வழங்ைப்பட்டது? 
அ. அைோ்ணோ ஜசன்  ற்று ் நந்திதோ தோஸ்  

ஆ.  ீனோ  ணிஜ கப   ற்று ் நந்திதோ தோஸ் 

இ. சங்கோ்  ற்று ் ஜ ோஜகஷ் கனகேோ ் 

ஈ. நந்திதோ தோஸ்  ற்று ் சுதோ ஜகோங்கேோ 

✓ 2022 – இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழாவில் இந்திய மற்றும் உைைளாவிய சினிமாவுக்கு அவர்ைளாற்றிய 

பங்ைளிப்பிற்ைாை திலைப்பட இயக்குநர்ைள் அபர்ணா சசன் மற்றும் நந்திதா தாஸ் ஆகிபயாருக்கு ‘ஐைான் விருது’ 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இைண்டன் இந்திய திலைப்பட விழா (LIFF) ைண்டன், பர்மிங்ைாம், மான்சசஸ்டர் மற்றும் லீட்ஸ் 

ஆகிய நான்கு நைைங்ைளில் நடந்பதறியது. 

9. ஆயுஷ் மருந்துைளின் விற்பலன குறித்து மின்னணு வணிை தளங்ைளுக்கு சமீபத்தில் ஆபைாசலன வழங்கிய 

ஆலணயம் எது? 
அ. நடு ண் நுகோ்ஜ ோோ் ைோதுகோை்ைு ஆபணய ்  

ஆ. ஆயுஷ் அப ச்சக ் 

இ. சுகோதோே ்  ற்று ் குடு ்ை ந  அப ச்சக ் 

ஈ. NITI ஆஜயோக் 

✓ நடுவண் நுைர்பவார் பாதுைாப்பு ஆலணயமானது (CCPA) ஆயுர்பவத, சித்தா மற்றும் யுனானி (ஆயுஷ்) மருந்துைலள 

விற்பலன சசய்வது குறித்து மின்னணு வணிக தளங்ைளுக்கு ஆபைாசலன வழங்கியுள்ளது. ஆபைாசலனயின்படி, 

பதிவுசசய்யப்பட்ட மருத்துவர்ைளிடமிருந்து சசல்ைத்தக்ை மருந்துக் குறிப்புைலள வாடிக்லையாளர்ைள் பதிபவற்றிய 

பின்னபை, மின்னணு வணிக தளங்ைள் ஆயுர்பவத, சித்தா மற்றும் யுனானி மருந்துைலள விற்பலன பவண்டும். 

10. அண்லமயில் ைாைமான பிரிபஜந்திை குமார் சிங்ைால், கீழ்க்ைாணும் எவ்வாறு அலழக்ைப்பட்டார்? 
அ. ைசுப ை் ைுேட்சியின் தந்பத 

ஆ. இந்தியோ ி ் இபணயத்தின் தந்பத  

இ. ஜ ண்ப  ைுேட்சியின் தந்பத 

ஈ. இந்தியோ ி ் ஜைோதுத்துபற நிறு னங்களின் தந்பத 

✓ ‘இந்தியாவில் இலணயத்தின் தந்லத’ என்று அலழக்ைப்படும் பிரிபஜந்திை குமார் சிங்ைால், சமீபத்தில் தனது 82ஆம் 

வயதில் ைாைமானார். அவர் விபதஷ் சஞ்சார் நிைம் லிமிசடட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவைாை இருந்தார். 

அவைது தலைலமயின்கீழ், அந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் இலணய பசலவலய அறிமுைப்படுத்தியது. இவர் இதற்கு 

முன்பு இன்மார்சாட் என்ை சசயற்லைக்பைாள் தைவல் சதாடர்பு நிறுவனத்துடன் சதாடர்புலடயவைாை இருந்தார். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழ்நாட்டில் 534 கிைாமங்ைளிலும், புதுச்பசரியில் 1 கிைாமத்திலும் 4G சமாலபல் பசலவ வழங்ைப்படவுள்ளது 

நாட்டில் 4G சமாலபல் பசலவ இல்ைாத கிைாமங்ைளில் `26,316 பைாடி மதிப்பில் அதலன முழுலமயாை 

வழங்குவதற்ைான திட்டத்திற்கு பிைதமர் தலைலமயிைான நடுவண் அலமச்சைலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் 
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மூைம் தமிழ்நாட்டில் 534 கிைாமங்ைளிலும், புதுச்பசரி 1 கிைாமத்திலும் 4G சமாலபல் பசலவ அளிக்ைப்படவுள்ளது. 

சமாத்தம் நாடு முழுவதும் 24,680 கிைாமங்ைளுக்கு 4G சமாலபல் பசலவ அளிக்ைப்படவுள்ளது. 

 

2. அமைாக்ைத் துலைக்கு லைது சசய்யும் அதிைாைம்: உச்சநீதிமன்ைம் உறுதி 

லைது சசய்வது, சசாத்துைலள முடக்குவது, பசாதலனயிடுவது, பறிமுதல் சசய்வது ஆகிய அதிைாைங்ைள் சட்டவிபைாத 

பணப்பரிவர்த்தலன தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அமைாக்ைத்துலைக்கு உள்ளதாை உச்சநீதிமன்ைம் உறுதிசசய்துள்ளது. 

அமைாக்ைத் துலைக்கு பல்பவறு சட்ட அதிைாைங்ைள் இல்லை என்றும், அைசியல் எதிரிைலளப் பழிவாங்கும் பநாக்கில் 

அைசு இந்தச்சட்டங்ைலளக் லையாள்கிைது என்றும் தாக்ைல் சசய்திருந்த மனுக்ைலள உச்சநீதிமன்ைம் விசாரித்து 

வந்தது. இதில் 545 பக்ைங்ைள் சைாண்ட தீர்ப்லப நீதிபதிைள் ஏ எம் ைான்வில்ைர், திபனஷ் மபைஷ்வரி, சி டி ைவி 

ஆகிபயார் அடங்கிய அமர்வு புதன்கிழலம அறிவித்தது. அதன் விவைம்: 

உைை நிதி விவைாைங்ைளுக்கு சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சபரும் அச்சுறுத்தைாை உள்ளது. இலத சாதாைண 

குற்ைமாை ைருத முடியாது. சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சட்டத்தின் 45-ஆவது பிரிவின்படி, சதரிந்து சசய்யும் 

குற்ைங்ைளுக்கும், பிலணயில் சவளிபய வை முடியாத குற்ைங்ைளுக்கும் பின்னர் பிலண வழங்ை இைண்டு 

நிபந்தலன விதிப்பது சரியானது. 

லைது சசய்யும் அதிைாைம் அளிக்கும் பிரிவு 19, அைசியைலமப்புச் சட்டப்படி சசல்லுபடியாகும். அதில் பல்பவறு பாதுைாப்பு 

ஷைத்துைளும் உள்ளன. சசாத்துக்ைலள முடக்ை அதிைாைம் அளிக்கும் பிரிவு 5, அைசியைலமப்புச் சட்டத்தின்படி 

சசல்லுபடியாகும். ஒருவலை லைது சசய்யும்பபாது அமைாக்ைத் துலை வழக்கின் முதல் அறிக்லை (ECIR) 

ைாண்பிக்ைப்பட பவண்டும் என்பது ைட்டாயமில்லை. அமைாக்ைத் துலை அதிைாரிைலள குற்ைவியல் சட்டத்தின்படி 

இயங்கும் ைாவல் துலையினருக்கு நிைைாை ைருதக் கூடாது. 

அபதபபால், நிதி மபசாதாவாை நிலைபவற்ைப்படாத, சட்டவிபைாத பணப்பரிவர்த்தலன சட்டத் திருத்தத்தின் சிை 

ஷைத்துைலள நீதிமன்ைம் ஆைாயவில்லை. இது, ஏழு நீதிபதிைள் சைாண்ட அைசியல் சாசன அமர்வின் முடிவுக்கு 

விடப்பட்டுள்ளது.  

 

3. முதல்வரின் ைாலை உணவுத் திட்டம் அறிமுைம்: 

தமிழ்நாட்டில் ஐந்தாம் வகுப்பு வலை பயிலும் மாணவர்ைளுக்கு முதைலமச்சரின் ைாலை உணவுத் திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 1,545 அைசு சதாடக்ைப் பள்ளிைலளச் பசர்ந்த ஒரு ைட்சத்து 

14,095 மாணவர்ைள் பயன்சபறுவர். 

1920-இல் உணவுத் திட்டம்... 

இந்தியாவிபைபய முதல்முலையாை தமிழ்நாட்டில் 102 ஆண்டுைளுக்கு முன்பாைபவ மதிய உணவுத்திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. இதலன அப்பபாலதய சசன்லன மாநைைாட்சி நிர்வாைம் சசயல்படுத்தியுள்ளது. 

இதுசதாடர்பான தமிழை அைசின் உத்தைவு: ஏலழ, எளிய சமூைக் குழந்லதைளின் ைாைடிைள் ைல்விச் சாலைலய எட்ட 

முடியவில்லை என்பலதக் ைருத்தில் சைாண்டு ஒரு நூற்ைாண்டுக்கு முன்பப பள்ளியில் உணவளிக்கும் திட்டத்லத 

முன்சமாழிந்து நிலைபவற்றியது, அப்பபாலதய சசன்லன மாநைைாட்சி நிர்வாைம். மன்ைத்தின் தலைவைாை இருந்த 

சர் பிட்டி தியாைைாயர் தலைலமயில் மாநைைாட்சி மன்ைக்கூட்டம் நடந்தது. 1920 சசப்.16 அன்று நிலைபவற்ைப்பட்ட 

தீர்மானத்தின் அடிப்பலடயில், இந்தியாவிபைபய முதல்முலையாை, சசன்லன ஆயிைம் விளக்கு மாநைைாட்சிப் 

பள்ளியில் மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 

1957-இல் மதிய உணவுத் திட்டத்லத முன்னாள் முதல்வர் கு. ைாமைாஜர் சதாடக்கி லவத்தார். இதற்ைாை ஒரு 

குழந்லதக்கு ஆண்டுக்கு `18 என்ை அளவில் `10 ைட்சம் நிதி ஒதுக்ைப்பட்டது. முதல்வைாை இருந்த எம் ஜி ஆர் 9-ஆம் 

வகுப்பு வலையுள்ள மாணவர்ைளுக்கு அறிவித்த சத்துணவுத் திட்டம் 1982 ஜூலை.1-இல் திருச்சி மாவட்டம் 

பாப்பாகுறிச்சியில் சதாடக்ைப்பட்டது. சத்துணவுடன் இைண்டு வாைங்ைளுக்கு ஒருமுலை முட்லட வழங்குவலத 
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1989-இல் அறிமுைப்படுத்தினார். 2008-ஆம் ஆண்டில் சத்துணவுடன் வாைம் 5 முலை முட்லடைள் வழங்கும் திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 

 

4. மாமல்ைபுைத்தில் 45 அடி உயை சிற்பக்ைலைத்தூண் 

மாமல்ைபுைத்தின் நுலழவு வாயிலில், 45 அடி உயை சிற்பக்ைலைத்தூலண முதைலமச்சர் மு.ை.ஸ்டாலின் திைந்து 

லவத்தார். 

மாமல்ைபுைத்தில் லைவிலன ைலையில் ஈடுபட்டுள்ள லைவிலனஞர்ைளின் நைனுக்ைாை ‘லைவிலன சுற்றுைா 

கிைாமம்’ என்ை திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இதன் ஒருபகுதியாை, மாமல்ைபுைத்தின் நுலழவு வாயிலில் 45 

அடி உயைத்தில் அழகிய சிற்பக்ைலைத்தூண் வடிவலமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

சிைப்பு என்ன? சிற்பக்ைலைத்தூணில் ைலைநயமிக்ை பல்ைவர் ைாை சிம்மம், யாழி, பதாலை விரித்தாடும் மயில்ைள், 

யாலனக்கூட்டம் ஆகிய உருவங்ைள் சபாறிக்ைப்பட்டுள்ளன. மாமல்ைபுைத்துக்கு வரும் உள்ளூர் மற்றும் சவளிநாட்டு 

சுற்றுைாப்பயணிைலள ைவரும் வலையில் சிற்பக்ைலைத்தூண் அலமக்ைப்பட்டுள்ளது. சசஸ் ஒலிம்பியாட் பபாட்டி, 

மாமல்ைபுைத்தில் நலடசபைவுள்ள நிலையில், சதுைங்ை வீைர்ைலளயும், பபாட்டிலயக்ைாண வருலை புரியும் சுற்றுைாப் 

பயணிைலளயும், சபாது மக்ைலளயும் ைவரும் வலையில் சிற்பக்ைலைத்தூண் அலமக்ைப்பட்டுள்ளதாை தமிழை அைசு 

சதரிவித்துள்ளது. 

 

5. ‘விக்ைாந்த்’ பபார்க்ைப்பல் ைடற்பலடயிடம் ஒப்பலடப்பு 

உள்நாட்டிபைபய ைட்டப்பட்ட முதல் விமானந்தாங்கி பபார்க்ைப்பைான ‘விக்ைாந்த்’, இந்திய ைடற்பலடயிடம் 

ஒப்பலடக்ைப்பட்டது. சுதந்திை தினமான ஆைஸ்ட் 15-ஆம் பததி விக்ைாந்த் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்ைப்படும் எனத் 

தைவைறிந்த வட்டாைங்ைள் சதரிவிக்கின்ைன. 

இது வைைாற்றுச் சிைப்புமிக்ை தருணம் என்று இந்திய ைடற்பலட சதரிவித்துள்ளது. திட்டமிட்டதற்கு ஒரு மாதத்துக்கு 

முன்னபை பபார்க்ைப்பலை ைடற்பலடயிடம் சைாச்சின் ைப்பல் ைட்டுமான நிறுவனம் ஒப்பலடத்துள்ளது. 

விமானந்தாங்கி பபார்க்ைப்பல்ைலள உள்நாட்டிபைபய ைட்டுவதற்ைான திட்டத்லத ைடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு 

மத்திய அைசு சசயல்படுத்தியது. அத்திட்டத்தின்கீழ் முதல் விமானந்தாங்கி பபார்க் ைப்பைாை ‘விக்ைாந்த்’, சுமார் 

`20,000 பைாடி மதிப்பில் ைட்டப்பட்டது. சைாச்சின் ைப்பல் ைட்டுமான நிறுவனம் அக்ைப்பலைக் ைட்டும் பணிலய 

2009-ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது. 

இத்துடன் விமானந்தாங்கி பபார்க் ைப்பலை உள்நாட்டிபைபய ைட்டும் வலிலம சைாண்ட ஒருசிை நாடுைளின் 

பட்டியலில் இந்தியாவும் இலணந்துள்ளது. 

விக்ைாந்த் பபார்க்ைப்பலின் சிைப்பம்சங்ைள்: 

நீளம் - 262 மீட்டர்;  அைைம் - 62 மீட்டர்;  உயைம் - 59 மீட்டர் 

டர்லபன்ைளின் எண்ணிக்லை - 4 

எஞ்சின் திைன் - 88 சமைா வாட் 

அதிைபட்ச பவைம் - மணிக்கு 28 நாட் (சுமார் 52கிமீ) 

ஒருமுலை எரிசபாருள் நிைப்பினால் சசல்லும் சதாலைவு - சுமார் 7,500 ைடல்லமல் 

இயக்ைவல்ை பபார் விமானங்ைள் - மிக்-29பை, ைபமாவ்-31 உள்ளிட்டலவ 

இயக்ைவல்ை ச லிைாப்டர்ைள் - எம்ச ச்-60ஆர், இைகுைை ச லிைாப்டர்ைள் உள்ளிட்டலவ 

அலைைளின் எண்ணிக்லை - சுமார் 2,300 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

