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Tnpsc Tamil Current Affairs 28th April 2017 

1. உலகிலலலே முதன் முறைோக உலலாகங்கள் சுரங்கத்றத தறை 

செய்யும் முதல் நாடு எது? 

[A] எல் சல்வேடர் 

[B] ம ொசொம்பிக் 

[C] சீமசல்லஸ் 

[D] ந ீபியொ 

விறை: [A] எல் ெல்லவைர் 

விளக்கம்: எல் சொல்ேடொர் நொடு, உலகிவலவய முதன் முறையொக நீர் 
ஆதொரங்கறையும், சுற்றுச்சூழறலயும் பொதுகொப்பதற்கொக நொடு முழுேதும் 
உள்ை உவலொக சுரங்கங்களுக்கு தறடேிதித்துள்ை முதல் நொடு. அதிகொரப்பூர்ே 

பத்திரிறககைில் ஏப்ரல் 27, 2017 அன்று மேைியொன அைிக்றகயின் படி, எல் 

சொல்வேடர் நொட்டில் உள்ை உவலொக கனி ங்கறை எடுக்க மசய்யப்படும் 
ஆய்வு, சுரண்டல், பிரித்மதடுத்தல் அல்லது மசயலொக்கம் ஆகியனறே 

சட்டத்தின் மூலம் தறட மசய்யப்படுகிைது. இந்தப் புதியச் சட்டம் சல்வேடர் 
நொட்டின் ஜனொதிபதி சொன்மசஸ் மசமரன்  றகமயழுத்திட்ட பின்னர் அ லுக்கு 

ேந்தது  ற்றும் வ லும் இது முன்பு மசய்யப்பட்ட சுரங்க திட்டங்கைொல் 

ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கைிலிருந்து ஏறழ கிரொ ப்புை சமூகங்கறை 

பொதுகொக்கும். 

2. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான Pierre L enfant Planning Excellence and Achievement  

விருதிறன சவன்ை முதல் இந்திே நகரம் எது? 

[A] புது தில்லி 

[B] புேவனஷ்ேர் 

[C] மகைஹொத்தி 
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[D] மசன்றன 

விறை: [B] புவலனஷ்வர் 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன Pierre L enfant Planning Excellence and 

Achievement  ேிருதிறன மேன்ை முதல் இந்திய நகரம் என்ை மபருற றய 

புேவனஸ்ேர் மபற்ைது. இது அம ரிக்க திட்ட ிடல் சங்கத்தொல் (APA) 

துேக்கப்பட்டது. நல்ல  ற்றும் வ ம்பட்ட நகர திட்ட ிடல்  ற்றும் 
திட்ட ிடல் மசயல்பொட்டில் அதன் குடியிருப்பொைர்கறை ஈடுபடுத்துதல் 

ஆகியேற்ைிற்கொக மந. 1 ஸ் ொர்ட் நகர ொன புேவனஷ்ேர் இந்த ேிருதிறனப் 
மபற்றுள்ைது. இந்த சங்கம் ஐந்து சிைப்பொன ேிருது மபறும் சிைப்பு 
ேிருந்தினர்கறை வதர்ந்மதடுத்தது, இதன்படி வ   ொதம் 8 ஆம் வததி 2017 

ஆம் ஆண்டு அன்று நியூயொர்க் சங்கத்தின் வதசிய திட்ட ிடல்  ொநொட்டில் 

ேிருது ேிழொேில் இறே மகௌரேிக்கப்பட்டனர். குைிப்பிடத்தக்க ேறகயில், 

ேிரிேொன திட்ட ிடுதல், முயற்சிகள்  ற்றும் ஊக்க ைித்தல், திட்ட ிடல் 

திட்டங்கள்  ற்றும் முன்முயற்சிகள், மபொது கல்ேி முயற்சிகள்,  ற்றும் 
திட்ட ிடல் பிரச்சிறனகள் வபொன்ைேற்றை மசய்யும் தனிநபர்கள், அம ரிக்க 
திட்ட ிடல் சங்கத்தொல் மகைரேிக்கப்பட்டனர். 

3. 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான காது லகளாலதார் மற்றும் வாய் 

லேொலதாருக்கான ஆெிோ லகாப்றே T-20 லோட்டிேின் ஆட்ை நாேகன் 

விருதிறனப் சேற்ைவர் ோர்? 

[A] பிரேின் பொடில் 

[B] யஷ்ேந்த் சித்தொவய 

[C] இம்ரொன் வேக் 

[D] யஷ்ேந்த் நொய்டு 

விறை: [D] ேஷ்வந்த் நாய்டு 

விளக்கம்: ஆந்திரொறேச் வசர்ந்த யஷ்ேந்த் நொயுடு என்பேர் ேங்கவதசத்தின், 

டொக்கொேில் நறடமபற்ை கொது வகைொவதொர்  ற்றும் ேொய்வபசொவதொருக்கொன டி-
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20 ஆசியொ வகொப்றப கிரிக்மகட் வபொட்டியில் தனது திரற யொன பந்து 

ேசீ்சொல் ஆட்ட நொயகன் ேிருதிறனப் மபற்ை கிரிக்மகட் ேரீர் என்ை 
மபருற றய மபற்றுள்ைொர். டி-20 உலகக் வகொப்றப முத்தரப்பு வபொட்டியில் 

பொக்கிஸ்தொன்  ற்றும் ேங்கவதசத்றத இந்தியொ மேன்ைது குைிப்பிடத்தக்கது. 

முன்னதொக, 2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன ஆசியொ வகொப்றபறய இந்தியொ, 
இலங்றகயில் மேன்ைது  ற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ உலகக் 
வகொப்றபறய மேன்ைதில், இேரது பந்துேசீ்சின் மபரும் பங்கு உள்ைது 

குைிப்பிடத்தக்கது. 

4. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான, 52 வது ஞானேீை விருதிறனப் சேற்ைவர் ோர்? 

[A] சங்கொ வகொஷ் 

[B] சந்திரவசகர கம்பொரொ 

[C] பிஷ்னு வட 

[D] B R மபந்வர 

விறை: [A] ெங்கா லகாஷ் 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27 ஆம் வததி ஜனொதிபதி பிரணொப் 
முகர்ஜி அேர்கைொல், புது தில்லியில் நறடமபற்ை 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன 

ஞொனபடீ ேிருது ேழங்கும் ேிழொேில் ேங்கொைத்தின் சிைந்த எழுத்தொைரும், 
இலக்கிய ேி ர்சகரும், வபரொசிரியரு ொன திரு. சங்கொ வகொஷ் அேர்களுக்கு 

2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன ஞொனபடீ ேிருது ேழங்கப்பட்டது. இலக்கியத் 
துறையில் வகொேின் உன்னத ொன பறடப்புகளுக்கொக அேருக்கு இவ்ேிருது 

ேழங்கப்பட்டது. அடீத் லதொ-குல்ம ொம ய் , முர்வகொ பொவரொ , ச ொஜிக்னொய்  

 ற்றும் பொபர் பிரொர்த்தனொ  ஆகியறே இேரின் சிைந்த பறடப்புகைொகும். 
 ஹொஸ்ேத்தொ வதேி, தொரொேங்கர் பந்வதொபொத்யொயி, அஷ்டபுர்ணொ வதேி, 
சுபொஷ் முவகொபொத்யொயி  ற்றும் பிஷ்ணு வதய் ஆகிவயொருக்கு பிைகு 

இந்தியொேின்  ிக உயரிய இலக்கிய ேிருதொன, ஞொனபடீ ேிருதிறன  

வபரொசிரியர் வகொஷ்  மேன்றுள்ைொர் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 
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5. ெர்வலதெ அளவில் புகழ்சேற்ை TED லேச்சு அரங்கத்தில் உறரோற்றும் 

வாய்ப்றே சேற்ை முதல் இந்திே நடிகர் ோர்? 

[A] அ ிதொப் பச்சன் 

[B] ேொருக் கொன் 

[C] ஆ ிர் கொன் 

[D] அக்ஷய் கு ொர் 

விறை: [B] ஷாருக் கான் 

விளக்கம்: சர்ேவதச அைேில் புகழ்ப்மபற்ை TED எனப்படும் வபச்சரங்கத்தில் 

உறரயொற்ைிய முதல் இந்திய நடிகர் என்ை மபருற றய நடிகர் ேொருக் கொன் 

மபற்ைொர். TED என்பதன் ேிரிேொக்கம் Technology (மதொழில்நுட்பம்), Entertainment 

(மபொழுதுவபொக்கு), Design (ேடிேற ப்பு) என்பதொகும். 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

 ொதம் 27 ஆம் வததி கனடொேின் ேன்கூேர் நகரில்  நறடப்மபற்ை TED 2017 – 
THE FUTURE YOU  என்ை  ொநொட்டில் கலந்து மகொண்ட ேொருக் கொன், தனது 

நட்சத்திர ேொழ்க்றகயின் மதொடக்கம் துேங்கி தற்மபொது இறணயத்துடன் 

அைிமுக ொகியுள்ை உலகில் ஏற்பட்ட  ொற்ைங்கள் ேறர மதொடர்ந்து பல்வேறு 

நிகழ்வுகள் பற்ைி வபசினொர். வ லும் ேொருக் கொன் புகழ்மபற்ை இந்த வபச்சு 
நிகழ்ச்சியின் இந்திப் பதிப்றப நடத்த, TED அற ப்புடன் இறணந்துள்ைொர். TED 
வபச்சு நிகழ்சிகள் உலமகங்கிலும் அதன் ஊக்கமூட்டும்  ற்றும் 
உற்சொகமூட்டும் வபச்சுகளுக்கு புகழ்மபற்ைது என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

6. ெமீேத்தில் மறைந்த வினுச்ெக்ரவர்த்தி அவர்கள், எந்த துறைேில் 

புகழ்சேற்ை நேர்? 

[A] அரசியல் 

[B] ஊடகம் 

[C] திறரத் துறை 

[D] ேிறையொட்டு 
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விறை: [C] திறரத் துறை 

விளக்கம்: த ிழ் நடிகர்  ற்றும் திறரக்கறத எழுத்தொைரொன திரு. ேினுச் 
சக்ரேர்த்தி (71) அேர்கள் மசன்றனயில் கொல ொனொர். அேரது தனித்துே ொன 

கர்ஜிக்கும் குரல்  ற்றும் சிைப்பொன ேசன உச்சரிப்புக்கொகவும் அேர் நன்கு 

அைியப்பட்டொர். அேர் த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம், பதொதொ,  றலயொைம் 
ஆகிய ம ொழிகைில் ேில்லன், நறகச்சுறே  ற்றும் குணச்சித்திர 
கதொபொத்திரங்கைில் சிைப்பொக நடித்துள்ைொர். அேர் மசொந்த ொக பல 

திறரப்படங்கறை இயக்கியுள்ைொர் ம லும் இேர் நடிறக சில்க் ஸ் ிதொறே 

அைிமுகப்படுத்திேர் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

7. 2017 ஆம் ஆண்டு சவளிேிைப்ேட்ை உலக ேத்திரிறகச் சுதந்திர 
குைிேீட்டின்  (WPFI) இந்திோவின் நிறல என்ன? 

[A] 133 ேது 

[B] 144 ேது 

[C] 131 ேது 

[D] 136 ேது 

விறை: [D] 136 வது 

விளக்கம்: ச ீபத்திய மேைியிடப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன உலக 
பத்திரிறகச் சுதந்திரக் குைியடீ்டில்  (World Press Freedom Index - 2017) (WPFI-2017) 

180 நொடுகைில் 136 ேது இடத்றத இந்தியொ மபற்றுள்ைது. பிரத ர் நவரந்திர 
வ ொடியின் வதசியேொதத்தின் அச்சுறுத்தல்கள்  ற்றும் முக்கிய 

ஊடகேியலொைர்கைிறடவய சுய தணிக்றக அதிகரித்து ேருேதொல், இந்த 
அைிக்றகயில் இந்தியொ 3 இடங்கள் ேழீ்ந்துள்ைது.ம லும் இந்த அைிக்றகயில், 

பத்திரிறகயொைர்கள் மபருகிய முறையில் ஆன்றலன் ஸ் ியர் 
பிரச்சொரங்கறையும், அச்சுறுத்தல்கறையும் இலக்கொகக் மகொண்டிருந்தொர்கள் 

என்றும் குைிப்பிட்டுள்ைது. ஊடகேியலொைர்கள்  ீதொன தொக்குதல்கள் 

சொதொரண ொக  ொைியுள்ைன  ற்றும் பல ொனேர்கள் உயர்ந்து ேருகின்ை ஒரு 
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உலகத்றத பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்ை 2017 WPFI மசய்தியொைர்கள் 

(எல்றலகள் இல்லொ ல்) மசய்திகறை பிரதிபலிக்கின்ைனர். நொர்வே, 

பின்லொந்து, பின்லொந்து  ற்றும் மடன் ொர்க் ஆகியேற்ைொல் குைியடீ்மடண் 

முதலிடப்பட்டுள்ைது. இப்பட்டியலில் 180 நொடுகைில் சீனொ 176 ேது இடத்றதப் 
மபற்றுள்ைது வ லும் "குடி க்கள் பத்திரிறகயொைர்களுக்கொன உலகின் 

முன்னணி சிறை" எனவும் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

8. 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான் உலக லநாய் எதிர்ப்பு வாரத்தின் றமேக் கரு 

என்ன? 

[A] Vaccines Work 

[B] Close the Immunization Gap 

[C] Are you up-to-date 

[D] Immunization Vaccine for you 

விறை: [A] Vaccines Work. 

விளக்கம்: 2017 ஆம் ஆண்டின் உலகைொேிய வநொய்த்தடுப்பு ேொர ொனது World 

Immunization Week  (WIW) 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்  ொதம் 24 ஆம் 
வததியிலிருந்து துேங்கப்பட்டது. இதன் முக்கிய வநொக்கம் 2030 ஆம் ஆண்டில் 

நிறலயொன அபிேிருத்தி இலக்குகறை Sustainable Develoment Goals  (SDG) றய 

அறடேதற்கு ேொழ்ேில் முழுற யொக தடுப்பூசிகைின் முக்கியத்துேம் 
 ற்றும் மசயல்பொடுகள் பற்ைிய ேிழிப்புணர்றே ஏற்படுத்துேதொகும். 
உலகைொேிய மபொது சுகொதொர பிரச்சொரம், உலகைொேிய தடுப்பூசி நடேடிக்றகத் 
திட்டத்றத அறடேதற்குத் வதறேயொன நடேடிக்றககறை புரிந்து 

மகொள்ளுேதற்கும், ஒரு சிைந்த உலகைொேிய சுகொதொர முதலீட்டிற்கொன 

முன்னுரிற றய வபொன்ை வநொய்த்தடுப்பு முக்கியத்துேத்றத உயர்த்துேவத 
இதன் ற யக் கருேொன "Vaccines Work” கறடபிடிக்கப்பட்டது. 

9. லவறல சதாைர்ோன ோதுகாப்பு மற்றும் உைல்நலம் குைித்த 2017 

ஆண்டின் உலக தினத்றத எந்த ெர்வலதெ அறமப்பு கறைப்ேிடிக்கிைது? 
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[A] United Nations Security Council (UNSC) 

[B] International Court of Justice (ICJ) 

[C] World Health Organization (WHO) 

[D] International Labour Organization (ILO) 

விறை: [D] International Labour Organization (ILO).  

விளக்கம்: வேறலக்கொன மதொடர்பொன பொதுகொப்பு  ற்றும் உடல்நலம் குைித்த 
2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன உலக தினம் பொதுகொப்பொன, ஆவரொக்கிய ொன  ற்றும் 

ஒழுக்க ொன வேறலகறை வ ம்படுத்துேதற்கொன ேருடொந்திர சர்ேவதச 
பிரச்சொர ொகும். இப் பிரச்சொர ொனது ஏப்ரல் 28 அன்று நறடமபற்ைது வ லும் 
2003 ஆம் ஆண்டில் இருந்து சர்ேவதச மதொழிலொைர் அற ப்பொன International 

Labour Organizatoin  (ILO) ேொல் கண்கொணிக்கப்படுகிைது. இதன்  திப்படீ்டின்படி, 
ஒவ்மேொரு ஆண்டும் சு ொர் 6300 வபர் ேிபத்துக்கள் அல்லது வேறல 

மதொடர்பொன வநொய்கள் கொரண ொக இைக்கின்ைனர், அதொேது ேருடத்திற்கு 2.3 

 ில்லியன் வேறல மதொடர்பொன இைப்புக்கள் ஏற்படுகின்ைன. வ லும் தினசரி 
 னித துயரத்தின் கொரண ொன மசலேினம் அதிகைேில் உள்ைது  ற்றும் 
ஏறழகள் மதொடர்பொன மதொழில் சொர்ந்த பொதுகொப்பு  ற்றும் சுகொதொர 
நறடமுறைகைின் மபொருைொதொர சுற  ஒவ்மேொரு ஆண்டும் உலகைேில் 

ம ொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 4% என  திப்பிடப்படுகிைது. 2017 

ஆண்டுக்கொன் ற யக் கரு "ஆக்கபூர்ே ொன பொதுகொப்பு  ற்றும் உடல்நலம் 
(OSH) வசகரிப்பு  ற்றும் பயன்பொட்றட வ ம்படுத்துதல்"  என்பதொகும், 
நம்பக ொன மதொழில் பொதுகொப்பு  ற்றும் உடல்நலம் (OSH) தரவுகறை 

வசகரிக்கவும் பயன்படுத்தவும் அேர்கைின் திைறன வ ம்படுத்துேதற்கொன 

நொடுகைின் முக்கிய வதறேயில் கேனம் மசலுத்துகிைது. 

10. 2017 ஆம் அண்டு இந்லதாலனெிோவில் நறைப்சேற்ை உலக ேத்திரிறகச் 

சுதந்திர தினம் World Press Freedom Day  (WPFD) சகாண்ைாட்ைத்தில் 

திரேிைப்ேட்ை குறும்ேைம் எது?  

[A] குத்தி  
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[B] அசொத் 

[C] லிட்டில் மடரரிஸ்ட் 

[D] வரொட் றசட் அம்பொனிஸ்  

விறை: [B] அொத் 

விளக்கம்: 2017 ம் ஆண்டுக்கொன உலக பத்திரிறகச் சுதந்திர தினம் (WPFD) 

மகொண்டொட்ட நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியொக ஐக்கிய நொடுகைின் கல்ேி, 
அைிேியல்  ற்றும் கலொச்சொர அற ப்பின் (யுமனஸ்வகொ) UNESCO  இந்திய 

குறும்பட ொன "ஆசொத்றத” திறரயிடப்பட்டது. இத் திறரப்படம் ரொகுல் ேி. 
சிட்வடல்லொ என்பேரொல் இயற்ைி  ற்றும் இயக்கப்பட்டது, இது ஒரு 

தந்றதக்கும் அேரது  கனுக்கும் இறடவய உள்ை மசயலற்ை உைேின் 

கறதறயக் கூறுகிைது. WPFD ஒவ்மேொரு ஆண்டும் வ  3 அன்று பத்திரிறக 
சுதந்திரத்தின் அடிப்பறடக் வகொட்பொடுகறை மகொண்டொடப்படுகிைது; 

உலமகங்கிலும் உள்ை பத்திரிறக சுதந்திரத்றத  திப்பிடுேதன் ஊடொக, 
ஊடகேியலொைர்கறை அேர்கைது சுயொதீனத்தின்  ீதொன 

தொக்குதல்கைிலிருந்து கொப்பொற்றுேதற்கும், வேறலயின் உயிரிழந்த 
ஊடகேியலொைர்களுக்கு அஞ்சலி மசலுத்துேதற்கும் கறடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன ற யக் கரு "அசொதொரண சூழறல, அசொதொரண 

எண்ணம் மகொள்ேது: ஊடகத்தின் மபொறுப்பில் அற தியொன, நியொய ொன 

 ற்றும் உள்ைடங்கிய சமூகங்கறை முன்வனற்றுேிப்பது" என்பதொகும். 


