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TNPSC Tamil Current Affairs 5th May 2017 
1. இந்தியாவிலேலய முதன்முதோக சிறு ஆயுதங்களை சசய்யும் 
தனியார் சதாழிற்சாளே, எந்த மாநிேத்தில் அளமயவுள்ைது? 
A. அசாம் 
B. உத்திர பிரலதசம் 
C. மத்திய பிரலதசம் 
D. மகாராஷ்டிரா 
 
விளை : C. மத்திய பிரலதசம் 
 
இந்தியாவிலேலய முதன்முதோக சிறு ஆயுதங்களை சசய்யும் தனியார் 
சதாழிற்சாளே, மத்திய பிரலதச மாநிேத்திலுள்ை மேன்பூரில் இந்திய 
இஸ்லரல் கூட்டு முயற்சியில் அளமயவுள்ைது. உேகத்தரம் வாய்ந்த 
ஆயுதங்களை உற்பத்தி சசய்து இந்திய ராணுவத்திற்கு வழங்குவலத 
இதன் லநாக்கமாகும். இத்சதாழிற்சாளேயில் X95 carbine and assault rifle, 
Galil sniper rifle, Tavor assault rifle, Negev Light Machine Gun (LMG) ஆகிய நான்கு 
விதமான ஆயுதங்கள் உற்பத்தி சசய்யப்படும். இது இந்தியாவின் ராணுவ 
குழுமமான “Punj Lloy”ம் இஸ்லரேின் ஆயுத அளமப்பான (IWS)ம் 
இளைந்த கூட்டு முயற்சியில் உருவானதாகும். இந்த ஆயுதங்கள் 
அளனத்தும் 100% சதாழில்நுட்ப முளையிலேலய உருவாக்கப்படும். 
 
2. இந்திய லதயிளே சங்கத்தின் (Tea Board of India) புதிய தளேவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 
A. Prabhat Kamal Bezboruah 
B. M G K V Bhanu 
C. Santosh Sarangi 
D. M S Boje Gowda 
 
விளை : A. Prabhat Kamal Bezboruah 
 
இந்திய லதயிளே சங்கத்தின் (Tea Board of India) புதிய தளேவராக, 
லதயிளே உற்பத்தியில் முன்னைியிேிருக்கும் திரு. Prabhat Kamal 
Bezboruah அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இவர் வரும் Nov 1 2018 வளர 
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இப்பதவியிேிருப்பார். அசாமில் 12 லதயிளேத்லதாட்ைங்களை சகாண்டு 
ஆண்டுக்கு 55 ேட்சம் கிலோ லதயிளேளய உற்பத்தி சசய்யும் Bokahola 
லதயிளே நிறுவனத்தின் உரிளமயாைரான இவர், லதயிளே ஆராய்ச்சி 
கழகத்தின் தளேவருமாவார். லமலும், இந்திய காபி சங்கத்தின் 
தளேவராக திரு. M.S.Boje Gowda அவர்கள் டிசம்பர் 14 2018 வளர பதவி 
வகிப்பார். 
 
3. இந்தியாவில் “Express Wi-Fi” இளையதை லசளவளய சதாைங்கிய சமூக 
வளேத்தைம் எது? 
A. YouTube 
B. Facebook 
C. Twitter 
D. Instagram 
 
விளை : B. Facebook 
 
இந்தியாவில் “Express Wi-Fi” இளையதை லசளவளய சதாைங்கிய சமூக 
வளேத்தைம் Facebook ஆகும். இது ஏற்கனலவ உத்தரகாண்ட், குஜராத், 
லமகோயா, ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிேங்கைில் 700க்கும் அதிகமான 
இைங்கைில் தனது லசளவளய சதாைங்கியுள்ைது. 500க்கும் அதிகமான 
உள்ளூர் சதாழில் முளனலவார்களை பங்குதாரர்கைாக இளைத்துக் 
சகாண்டு இச்லசளவளய வழங்கி வருகிைது. இதற்கான கட்ைைம் ஒரு 
நாளுக்கு 10 & 20 ரூபாய் அல்ேது மாதம் 200 & 300 ஆகும். இதன் லநாக்கம் 
குளைந்த விளேயில் இளையதை லசளவளய வழங்குவலத ஆகும். 
இலதாடு, விளரவில் ஏர்சைல் நிறுவனத்துைன் இளைந்து லமலும் 20,000 
இைங்கைில் இச்லசளவளய வழங்க முடிசவடுத்துள்ைது. இந்தத்திட்ைம் 
சகன்யா, ைான்சானியா, ளநஜரீியா, இந்லதாலனசியா ஆகிய நாடுகைில் 
ஏற்கலனலவ சசயல்முளையில் உள்ைது. 
 
4. எந்த மாநிேம் சமீபத்தில், பங்கனப்பள்ைி மாம்பழங்களுக்கு புவிசார் 
குைியடீு உரிளமளய பதிந்துள்ைது? 
A. உத்திர பிரலதசம் 
B. இமாச்சே பிரலதசம் 
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C. மத்திய பிரலதசம் 
D. ஆந்திர பிரலதசம் 
 
விளை : D. ஆந்திர பிரலதசம் 
 
சுளவமிகுந்த பங்கனப்பள்ைி மாம்பழங்களுக்குக்கான புவிசார் குைியளீை, 
ஆந்திர பிரலதச மாநிேத்திற்கு, சசன்ளன புவிசார் குைியடீ்டு ளமயம் 
வழங்கியுள்ைது. இதன் மூேம் பங்கனப்பள்ைி மாம்பழங்களுக்குக்கான 
உரிளமளய ஆந்திர மாநிேம் சபற்றுள்ைது. இந்த வளக மாம்பழங்கள் 100 
வருைத்திற்கும் லமோக ஆந்திராவில் உற்பத்தி சசய்யப்படுகிைது. இது 
சபனசன், பனசன், சப்பட்ளை, சசபைா லபான்ை லவறு சபயர்கைிலும் 
அளழக்கப்படுகிைது. ஒரு குைிப்பிட்ை இைத்தில் பே காேங்கள் வைர்ந்து, 
வருவாய் தருவதால், புவிசார் குைியடீு வழங்கப்படுகிைது. இனி இந்த 
மாம்பழங்களை ஆந்திர அரசின் ஒப்புதல் இல்ோமல் லவறு எவரும் 
உற்பத்தி சசய்ய முடியாது. 
 
5. 2017 National Standards Conclave (NSC) கூட்ைம் எந்த நகரத்தில் 
நளைசபற்ைது? 
A. புது டில்ேி 
B. சஜய்பூர் 
C. ேக்லனா  
D. இண்டூர் 
 
விளை : A. புது டில்ேி 
 
மத்திய மாநிே அளமச்சகங்கைில் தரத்திளனப்பற்ைிய விழிப்புைர்ளவ 
சகாண்டுவரவும், உேக வர்த்தகத்தின் பார்ளவயில் தரத்தின்  
வைர்ச்சிளயபற்ைி தயாராகவும், லம 1 முதல் 2 வளர, புது டில்ேியில் 
4வது National Standards Conclave (NSC) கூட்ைம் நளைசபற்ைது. இந்திய 
சபாருைாதார துளை, Confederation of Indian Industry (CII), Bureau of Indian 
Standards (BIS) மற்றும் National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) 
ஆகியளவ இளைந்து இக்கூட்ைத்ளத நைத்தின. 
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6. சர்வலதச தீயளைப்பு வரீர்கள் தினம் எப்லபாது சகாண்ைாைப்படுகிைது? 
A. லம 3 
B. லம 4 
C. லம 5 
D. லம 6 
 
விளை : B. லம 4 
 
சர்வலதச தீயளைப்பு வரீர்கள் தினம் லம 4 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிைது. 
இது தீயளைப்பு வரீர்கைின் தியாகத்ளதயும், அர்பைிப்ளபயும், 
உயிர்காக்கும் திைத்ளதயும், அவர்கைின் முக்கியத்துவத்ளதயும் 
அைிந்துசகாள்ை சகாண்ைாைப்படுகிைது.இது ஆஸ்திலரேியாவில் சனவரி 4 
1999 அன்று நைந்த காட்டுத்தீயில், தம் இன்னுயிர் நீத்த 5 வரீர்கைின் 
நிளனவாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. 
 
7. இந்திய சமூக அைிவியல் ஆராய்ச்சி குழுவின் (Indian Council of Social 
Science Research (ICSSR)) புதிய தளேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 
A. Ashok Modak 
B. Braj Bihari Kumar 
C. Jitendra Mohan 
D. S K Thorat 
 
விளை : B. Braj Bihari Kumar 
 
இந்திய சமூக அைிவியல் ஆராய்ச்சி குழுவின் (Indian Council of Social 
Science Research (ICSSR)) புதிய தளேவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் திரு. Braj 
Bihari Kumar ஆவார். இவர் Dialogue & Chintan Srijan ஆகிய பத்திரிக்ளககைின் 
பதிப்பாசிரியராவார். இதற்கு முன் S K Thorat தளேவராக இருந்தார். 
இப்பதவியின் காேம் மூன்ைாண்டுகள் ஆகும். புது டில்ேிளய 
தளேளமயிைமாகக்சகாண்டு இயங்கி வரும் இந்த (ICSSR) குழு என்பது 
சமூக அைிவியல் துளையில் ஆராய்ச்சிகளை லமற்சகாள்ளும் ஒரு 
குழுவாகும். 
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8. இந்திரா காந்தி லதசிய வன கல்விச்சாளே (Indira Gandhi National Forest 
Academy (IGNFA)) ன் தளேளமயகம் எங்கு அளமந்துள்ைது? 
A. இண்டூர் 
B. விசாகப்பட்டினம் 
C. லைராடூன் 
D. புலன 
 
விளை : C. லைராடூன் 
 
(IGNFA) என்பது மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள் துளையின் கீழ் 
இயங்கிவரும் ஓர் அளமப்பாகும். இது வன பாதுகாவேர்களுக்கு சிைந்த 
பயிற்சிளய அைித்து வனங்களை பாதுகாக்க அவர்களை நியமிக்கிைது. 
லம 5 2017 அன்று நளைசபற்ை, இக்கல்விச்சாளேயின் பட்ைமைிப்பு 
விழாவில் லமதகு இந்தியக்குடியரசுத்தளேவர் கேந்துசகாண்டு 
உளரயாற்ைினார். 
 
9. Vansda லதசியப்பூங்கா எந்த மாநிேத்தில் அளமந்துள்ைது? 
A. ராஜஸ்தான் 
B. பஞ்சாப் 
C. அசாம் 
D. குஜராத் 
 
விளை : D. குஜராத் 
 
சதற்கு குஜராத்தில், நவஸ்ரீ மாவட்ைத்தில் “தங்” மரங்கள் நிளைந்த 
பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதியில் இந்த லதசியப்பூங்கா அளமந்துள்ைது. இந்திய 
சிறுத்ளத, Rhesus (ரீசஸ்) வளக குரங்குகள், புனுகுப்பூளன, நான்கு சகாம்பு 
மான், காட்டுப்பன்ைி, முள்ைம்பன்ைி, குளரக்கும் மான் ஆகியளவ இங்லக 
உள்ைன. பருவகாேம் முடிந்து குைிர்காேம் வளர இந்த பூங்காவுக்கு 
சுற்றுோ சசல்ே உகந்த காேமாகும். 
 
10. விகாஸ் கிருஷ்ைன் யாதவ், எந்த விளையாட்டுைன் 
சதாைர்புளையவர்? 
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A. குத்துச்சண்ளை 
B. மல்யுத்தம் 
C. லைபிள் சைன்னிஸ் 
D. வூஷு (Wushu) 
 
விளை : A. குத்துச்சண்ளை 
 
சமிபத்தில், நடுத்தர எளைசகாண்ை விகாஸ் கிருஷ்ைன் யாதவ், 
உஸ்சபகிஸ்தானிலுள்ை, Tashketanல் நளைசபற்ை ஆசிய குத்துச்சண்ளை 
அளரயிறுதிப்லபாட்டியில் 75 கிலோ பிரிவில் கேந்துசகாண்ைார். இதில் 
சதன் சகாரியாளவச்லசர்ந்த LeeDongyunனிைம் லதால்விளய தழுவினார். 
இதற்குக்காரைம் இவரின் எளை லபாட்டியாைரின் எளைளயவிை 
குளைவாக இருந்தலதயாகும் என ஆசிய குத்துச்சண்ளை கூட்ைளமப்பு 
கூைியுள்ைது. நைந்து முடிந்த அளரயிறுதிப்லபாட்டியில் விகாஸ் 
கிருஷ்ைன் யாதவிற்கு சவண்கேப்பதக்கம் கிளைத்தது. 
 
 
 
 


