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                           TNPSC  Tamil  Current  Affairs  21
st
  April 2017 

 

1). ஐ.ா சீ மநாமி திம் (UN  Chinese  Language Day )    எந்த ான்று 
அனுசரிக்கப்டுகிது? 

 A).ஏப்பல்  23. 

B).ஏப்பல்  20. 

C).ஏப்பல்  21. 

D).ஏப்பல்  22. 

யிடை : B).  ஏப்பல்  20. 

உக மநாமிகில் 6 மநாமிகட ஐ.ா தது அலுயக மநாமினாக 
அியித்துள்து. English, French, Russian,  Chinese,  Spanish, Arabic ஆகின 
மநாமிகள அந்த மநாமிகள். ஐ.ா யின் அலுயக மநாமிகின் யபாறு, 
ண்ாடு நற்றும் சாதடகடப் ளாற்றும் யடகனில்   ஏப்பல்  20 ஆம்  
ாள்  ஐ.ா சீ மநாமி திம் (UN  Chinese  Language Day ) , United  Nations 
Educational,  scientific and Cultural  Organisations(UNESCO) யிால் 
மகாண்ைாைப்டுகிது. 5000 யமைங்களுக்கு முன்ாக சீ எழுத்துக்கடக் 
கண்டுிடித்த Cang Jieds அயர்களுக்கு நரினாடத அிப்த்ற்க்காக ஏப்பல்  
20 அன்று இத்திம் மகாண்ைாைப்டுகிது. 

2). 2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கா ”BRICS Film   Festivel” ிகழ்ச்சிடன எந்த ாடு 
ைத்தவுள்து? 

A).பஷ்னா. 

B).மதன் ஆப்ரிக்கா. 

C).சீா. 

D).இந்தினா. 

யிடை : C).    சீா. 

ஜூன் 23 முதல் ஜூன் 27 யடப மதன்ளநற்க்கு சீாயில் உள் 
நாகாத்தில் உள் யில்  2017 ஆம் ஆண்டிற்க்கா ”BRICS Film   Festivel” 
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ிகழ்ச்சி டைமவுள்து. இந்ிகழ்ச்சினில் BRICS ாடுகில் இமந்து 30 
ைங்கள்  திடபனிைப்டும். இதில் 5 ாடுகின்(BRICS) இனக்குர்கால் 
மதாகுத்து யமங்கப்ட்ை “Where has the time gone “ திடபப்ைங்களும் 
உள்ைங்கும். “Where has the time gone “ திடபப்ைத்தில் 18 ிநிைங்கள் 
இனங்கும் 5 குறுந்மதாைர்கட    BRICS ாடுகில் இமக்கும் வ்மயாம 
ாடுகளும்  யமங்கிமள் உள். அக்குறுந்மதாைர்கட பிரேசிலைச்  
ளசர்ந்த வால்டர் ரசல்ஸ், ேஷ்யாலவச்   ளசர்ந்த  Aleksey  Fedorchenko,   
இந்தினாடயச் ளசர்ந்த  Madhur  Bhandarkar, மதன் ஆப்ரிக்காடயச் ளசர்ந்த 
Jahmil X.T. Qubeka நற்றும் சீாடயச் ளசர்ந்தJia  Zhangke  ஆகின 
இனக்குர்கள் இனக்கிமள்ர். முதன் முடனாகா  ”BRICS Film   Festivel”  
மசப்ைம்ர்   2016 ல் இந்தினாயில்  உள் புதுடில்ினில் டைமற்து. 

3). 2017 ஆம் ஆண்டின்  “Felix  Houphouet” ரிசிட மயன்  Giuseppina  
Nicolini    எந்த ாட்டைச் ளசர்ந்தயர்? 

A).இத்தாி. 

B).ிபான்சு. 

C).ார்ளய. 

D).மஜர்நி. 

யிடை : A).   இத்தாி. 

2017 ஆம் ஆண்டின்  “Felix  Houphouet” ரிசிட இத்தாினில் உள் 
Lampedusa யின் ளநனபா Giuseppina  Nicolini  அயர்களும் ,  தது மசாந்த  
ாடுகில் இமந்து இைம் மனர்ந்தயர்கள்  நற்றும் அகதிகட யபளயற்று  
அயர்களுக்கு ாதுகாப்ா யாழ்க்டகடன ஏற்ப்டுத்தினதற்க்காக  
அபசுசாப ஐளபாப்ின அடநப்ா “SOS  Maditerranee(France)” அடநப்ிற்க்கும் 
கிடைத்துள்து. “SOS  Maditerranee(France)”  அடநப்ாது meditteranean 
குதிகில் துன்த்தில் இமக்கும் ர்களுக்கு ல்யாழ்வு அடநத்துத்தமம் 
அடநப்ாகும். இப்ரிசில் 150,000 அ ளநரிக்க ைார் நதிப்புள் மதாடகமம் 
ம தங்கப் தக்கமும் இமக்கும். Felix  Houphouet”  அடநதிப் ரிசு 1989 
ஆம் ஆண்டு மதாைங்கப்ட்டு, அடநதிடன ளநம்டுத்துயதற்க்காக அபசு, 
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தினார் துடடனச் ளசர்ந்த   அடநப்புகளுக்கு யமங்கப்ட்டு 
யமகிது. 

4).  முதன்முடனாக ைக்கயிமக்கும்  “World  Ocean  Festivel” ிட எந்த 
ாடு ைத்தவுள்து? 

A).இங்கிாந்து. 

B).ஜப்ான். 

C).இந்தினா. 

D). அளநரிக்கா. 

யிடை : D).   அளநரிக்கா. 

முதன்முடனாக ைக்கயிமக்கும்  “World  Ocean  Festivel” ிட 
அளநரிக்காடயச் ளசர்ந்த Global    Brian  Foundation(GBF)   ஜூன் 4 2017 அன்று 
ைத்தவுள்து. இத்திமயிமாயின் ம குதினாக அங்குள் ஆர்யர்கள் 
ிம னார்க் கபத்தின் யதீிகில் கைின் யத்திட 
ளநம்டுத்துயதற்க்கா யிமிப்புணர்டயப் பப்ிச் மசல்யார்கள். இவ்யாறு 
மசய்யதன் மூம் உமகங்கிலும் உள் நக்கள் கயத்டத  ஈர்த்து 
நக்கட  ிடனா முன்ளற்த்திற்க்கா ளாக்கத்தில் மசனல்ை 
டயக்கமுடிமம். அதிலும் கைல்ய ளநம்ாட்டிற்க்காக யடபனடப 
மசய்னப்ட்ை இக்குகில் முக்கினநாதா “இைக்கு  4” ிடப் 
ின்ற் ளயண்டும். 

5). ஐ.ா யின் ளதர்தல் உதயித் திட்ைங்களுக்காக இந்தினா எவ்யவு 
மதாடகடனப் ங்கிப்ாகக்  மகாடுத்துள்து? 

A).  450,000 ைார். 

B). 150,000 ைார். 

C). 250,000 ைார். 

D). 350,000 ைார். 

யிடை : C).   250,000 ைார். 
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ல்ளயம ாடுகில் இமக்கும் ளதர்தல் முடகட முன்ளற்வும் 
ளதர்தல் ைத்துயத்ற்க்கும்  இந்தினா  250,000 ைார்  மதாடகடன  ஐ.ா 
யின் ளதர்தல் உதயித் திட்ைங்களுக்குப்   ங்கிப்ாகக்  மகாடுத்துள்து. 
இத்மதாடகனிட இபண்ைாயது முடனாக இந்தினா மகாடுத்துள்து. 
முதன் முதில் 2012 ஆம் ஆண்டில் மகாடுத்தது. 1991 ஆம் ஆண்டில்   
அடநக்கப்ட்ை ஐ.ா யின் “The  Election  Assistance Division” சுநார் 100 
ாடுகில் ளதர்தல் ைத்துயதற்க்கா மதாமில்நுட் உதயிகட 
அடநக்கும் ணிகில் உதயிமள்து. 

6).  எந்த  கிரிக்மகட் யபீமக்கு, இந்தினக் கிரிக்மகட்டில் தது தட 
சிந்த  ங்கிப்ிற்க்காக   75 ஆயது “Master Dinanath Mangeshkar” யிமது 
மகாடுக்கப்ைவுள்து? 

A).Gundapppa   Viswanath. 

B).Sunil   Gavaskar. 

C).Kapil  Dev. 

D).Ravi   Shastri. 

யிடை : C).   Kapil  Dev. 

இந்தினக் கிரிக்மகட்டில் தது தட சிந்த  ங்கிப்ிற்க்காக கில் 
ளதவ் அயர்களுக்கு ஏப்பல் 24, 2017 அன்று டைமறும் யிமாயில்  75 
ஆயது “Master Dinanath Mangeshkar” யிமது மகாடுக்கப்ைவுள்து. 
அதுநட்டுநல்ாது டிகர் அநிர் கான் அயர்களுக்கு தந்து சிந்த 
திபப்ைநா “தங்கள்” ைத்திற்க்கு  Vishesh   Puraskar  யிமதும்,     சிந்த 
டிகனா Vyjayathimala  Bali  அயர்களுக்கு ஹிந்தி சிிநாத்துடனில் 
அயபது சாதடகளுக்காக  Master Dinanath  Vishesh   Puraskar யிமதும் 
சிந்த ாைகத்திற்க்கா  யிமதாகின  “Mohan  Wagh  Award”  யிமதிட  
“Amar  Photo  Studio  Subak  Sanstha”  ாைகத்திற்க்காக Sunil  Barve  வும் 
மற்றுள்ார். இவ்யிமாயிட Master Dinanath Smruti  Pratishthan  நற்றும் 
Hridayesh   Arts   ஏற்ப்ாடு  மசய்யார்கள். 

7). 80 ஆயது மங்கால் திடபப்ை த்திரிடகனார்  அடநப்ின் யிமது 
யமங்கும் யிமாயில், யாழ்ாள் சாதடனார் யிமது னாமக்கு 
யமங்கப்ைவுள்து? 
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A). Moushumi   Chatterjee. 

B).Chiranjeet    Chakraborty. 

C).Prosenjit   Chatterjee. 

D).Rituparna    Sengupta. 

யிடை : A).   Moushumi   Chatterjee. 

தது சிந்த டிப்ிற்க்காக டிடக  Moushumi   Chatterjee   அயர்களுக்கு  
மங்கால் திடபப்ை த்திரிடகனார்  அடநப்ின்     80 ஆயது யாழ்ாள் 
சாதடனார் யிமது யமங்கப்ைவுள்து. அதுநட்டுநல்ாது  “Sankhachil”  

திடபப்ப்ப்ைத்தில் தது சிந்த டிப்ிற்க்காக   Prosenjit   Chatterjee  

அயர்களுக்கு சிந்த டிகமக்கா யிமதும்  “Rajkahini” திடபப்ப்ைத்தில் 
தது சிந்த டிப்ிற்க்காக       Rituparna    Sengupta  அயர்களுக்கும்   “Natoker   

Motto”  திடபப்ப்ைத்தில் தது சிந்த டிப்ிற்க்காக  Paoli  Dam   

அயர்களுக்கும் சிந்த டிடகக்கா யிமதும் யமங்கப்ட்ைது. இதுளாக 
சிந்த இனக்குர்மக்கா யிமதிட கீளம மகாடுக்கப்ட்டுள் 
ர்களுக்கு யமங்கப்ட்ைது. 

யரிடச 
எண் 

திடபப்ட்ங்கள் இனக்குர்கள் ைம் 
மயியந்த  
ஆண்டு 

1 Cinemawala Kaushik   Ganguli 2016 
2 Belaseshe Shiboprasad Mukherjee & 

Nandita  Roy 
2015 

3 Buno  Haans Aniruddha  Roychowdhury 2014 
4 Goutam  Ghosh Sankhachil 2015 
5 Srijit  Mukherjee Rajkahini 2015 
மங்கால் திடபப்ை த்திரிடகனார் யிமது 1937 ஆம் ஆண்டு முதல் 
திடபத்துட முன்ளற்த்திற்க்காக யமங்கப்ட்டு யமகிது. 

8).  ஆங்கி மநாமிமனர்ப்புக்காக 2016 ஆம் ஆண்டு சாகித்தின அகாைநி 
யிமது னாமக்கு யமங்கப்ைவுள்து? 

A).A  R   Vankatachalapathy. 

B).Sri  Aniruddhan   Vasudevan. 
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C).Githa     Hariharan. 

D).K  Satchidanandan. 

யிடை : B).   Sri  Aniruddhan   Vasudevan. 

மமநால் முமகன் அயர்கது “நாமதாமாகன்” எனும் தநிழ் கடதடன 
என்று ஆங்கித்தில் மநாமிமனர்த்ததற்க்காக Sri  Aniruddhan   Vasudevan 

அயர்களுக்கு  2016 ஆம் ஆண்டு சாகித்தின அகாைநி யிமது னாமக்கு 
யமங்கப்ைவுள்து. ஜூன் நாதம் 16 ஆம்  ளததி   டைமவுள் 23 
மநாமிகளுக்கா   சாகித்தின அகாைநி ரிசு யமங்கும் யிமாயில் Sri  

Aniruddhan   Vasudevan அயர்களுக்கு யிமது யமங்கப்டும். அந்த யிமதுப் 
ளடமனில்  சின்ங்கள் மாிக்கப்ட்ை மசம்பு நற்றும் மொய் 50,000 
அைங்கும்.  

9). இந்தினாயில் உள் எந்த அடத்திந்தின யாமாிக்கு (All India  
Radio(AIR)) 26 ஆயது முட யமங்கப்ைவுள்  ”Lelte Award” யிமது 
யமங்கப்ட்ைது? 

A).AIR  Aizawal. 

B).AIR  Bhopal. 

C).AIR   Lucknow. 

D).AIR   Delhi. 

யிடை : A).  AIR  Aizawal. 

Aizawal  இல் உள் Chanmari  YMA Hall ல் ைந்த யிமாயில் AIR  Aizawal 

ிறுயத்திற்க்கு 26 ஆயது முட யமங்கப்ட்ை  ”Lelte Award” யிமது 
யமங்கப்ட்ைது. நிளசாபம் நாித்தின் யர்ச்சி நற்றும் நிளசா மநாமி 
நற்றும் இக்கணத்தின் முன்ளற்த்தில்  நற்றும்  சுகாதாபம் நற்றும் 
கல்யினிலும் தது மறும் ங்கிற்க்காக இவ்யிமது Aizawal இல் உள்  
அடத்திந்தின யாமாிஅடநப்ிற்க்கு யமங்கப்ட்ைது. இவ்யிமதிட 
அதன் தடடந நற்றும் இனக்குர் மாறுப்பு யகிக்கும் திம. D R Lalropuia   
மற்றுக்மகாண்ைார். Lelte  என்து 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் சிந்து 
யிங்கிக் மகாண்டிமக்கும் நிளசாபம் நாி யாப இதாகும். கைந்த 26 
ஆண்டுகாக திடந நிக்க இடஞர்களுக்கு இவ்யிமது யக்ஷங்கப் ட்டு 
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யமகிது. இது நிளசாபநில் டைமறும் ிகழ்வுகட ாமைங்கும் 
அங்கீகரிக்கப் மறும்ாடுடுகிது. 

10). ாதுகாப்புக் கப்ல் கட்டும் ணிக்கா ப்ந்தத்டத இந்தினா 
சநீத்தில் எந்த ாட்டுைன் டகமனழுத்திட்ைது? 

A).ஜப்ான். 

B).ஆஸ்திளபினா. 

C).மதன் மகாரினா. 

D).சீா. 

யிடை : C).   மதன் மகாரினா. 

ாதுகாப்புக் கப்ல் கட்டும் ணிக்கா ப்ந்தத்டத இந்தினா சநீத்தில் 
மதன் மகாரினா  ாட்டுைன் டகமனழுத்திட்ைது. இதன்மூம் வ்மயாறு 
ாடும் இப்ணிக்மகத் தினாக ம கப்ல் கட்டும் தங்கட 
துக்கும். இதற்க்காக இந்தினா Hindustan Shipyard Limited(HSL) ிறுயத்டதத் 
ளதர்ந்மதடுத்துள்து. மதன் மகாரினா கூடின யிடபயில் தது தத்திட 
அிமுகப்டுத்தும். இதன்மூம்  இந்தினாயின் Hindustan Shipyard Limited(HSL) 
ிறுயத்தின் தபம் உனர்த்தப்ட்டு கைல்சார் திட்ைத்திட 
ளநற்க்மகாள்யதற்க்கா யசதிகள் யீநன நாக்கப்டும். 
இவ்மயாப்ந்தத்திற்க்குத் ளதடயனா மாமட்கட யமங்குயதன் மூம் 
யணிகர்களும் முன்ளற்ம் அடையர். 

 

 

  

 

 

  

 

 


