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நடப்பு நிகழ்வுகள்: மார்ச் 16, 2017 
 

1. எந்த அமமச்சகம், ஏற்றுமதி இமைக்கப்பட்ட உள்கட்டமமப்மப 
மமம்படுத்த T  I   E  S  (TIES)  ஒன்மை 
முன்னெடுத்துள்ளது ? 
 

A. வர்த்தகம் மற்றும் ததொழில்துறை அறமச்சகம் 

B. நிதி அறமச்சகம் 

C. கனரக ததொழில் மற்றும் த ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அறமச்சகம்  

D. மின்சொர அறமச்சகம்  

 

விமட: A. வர்த்தகம் மற்றும் னதாழில்துமை அமமச்சகம் 

 

மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் ததொழில்துறை இறை அறமச்சர் நிர்மலொ 
சீதொரொமன், தவளியில் தசல்லும் ஏற்றுமதிறய ஊக்குவிக்கும் நநொக்கில் 
மொநிலங்களில் ஏற்றுமதி இறைக்கப் ட்ட உள்கட்டறமப்ற  நமம் டுத்த 
T  I   E  S  (TIES)  எனும் புதிய திட்டத்றத புது 
தில்லியில் ததொடங்கி றவத்தொர். TIES-ன் நநொக்கம்,  உள்கட்டறமப்பு 
இறடதவளிக்கு  ொலமொக விளங்கி, வர்த்தக நடவடிக்றககளில் ஈடு டும் 
அலகுகளின் முன்நநொக்கிய மற்றும்  ின்தங்கிய ததொடர்புகறள வழங்க 
உள்ளது. திட்டம் ஏப்ரல் 1, 2017 முதல் தசயல் டுத்தப் ட உள்ளது மற்றும் 
ஆண்டுக்கு ரூ.200 நகொடி வதீம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ரூ 600 நகொடி  ட்தெட் 
ஒதுக்கீடு தசய்யப் ட்டுள்ளது. எல்றல ஹொட்ஸ், மறன சுங்க நிறலயங்கள், 
தரச் நசொதறன மற்றும் சொன்ைிதழ் ஆய்வகங்கள், குளிர் சங்கிலிகள், வர்த்தக 
நமம் ொட்டு றமயங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி கிடங்கு மற்றும் ந க்நகெிங் 
ந ொன்ை த ரும் ஏற்றுமதி ததொடர்புகளின் உட்கட்டறமப்பு திட்டங்கறள 
அறமக்க மற்றும் தரம் உயர்த்த ந ொதிய உதவிறய இந்த திட்டம் 
அளிக்கும்.     

 

2. சமீபத்தில் மமைந்த தீபன் சிவகுமார், எந்த னமாழியின் குைிப்பிடத்தக்க 
திமைப்பட இயக்குெர் ?   

 

A. உருது 

B. மறலயொளம் 

C. ஒடியொ 
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D. தமிழ் 

 

விமட: B. மமையாளம் 

 

குைிப் ிடத்தக்க மறலயொள திறரப் ட இயக்குனர் தீ ன் சிவகுமொர்(47), 
சமீ த்தில் நகரள மொநிலம் தகொச்சினில் கொலமொனொர். இவர்  ிரித்விரொஜ் 
நடித்த சூப் ர்ஹிட்  டமொன 'புதிய முகம்' மூலம் நன்கு அைியப் டுகிைொர். 
இவரது மற்ை குைிப் ிடத்தக்க திறரப் டங்களில் H , SIM, D  B  
ஆகியறவ அடங்கும். இவர் தெயரொறம றவத்து இயக்கி, அடுத்து 
தவளிவரவிருக்கும் 'சத்யொ' எனும்  டம் தற்ந ொது ந ொஸ்ட் புதரொடக்ஷன் 
நிறலயில் உள்ளது. 
 

3. எந்த அமமச்சகம், நீைப்புைட்சிமய அமடய M  F  என்ை 
ஒன்மை முன்னெடுத்துள்ளது ? 
 

A. உைவு  தப் டுத்தும் ததொழிற்சொறல அறமச்சகம்  

B. நீர்வளம், நதி அ ிவிருத்தி மற்றும் கங்கொ புத்துைர்வு அறமச்சகம் 

C. நவளொண்றம மற்றும் விவசொயிகள் நலன் அறமச்சகம் 

D. கப் ல் துறை அறமச்சகம் 

 

விமட: C. மவளாண்மம மற்றும் விவசாயிகள் நைன் அமமச்சகம் 

 

மத்திய நவளொண்றம மற்றும் விவசொயிகள் நலன் அறமச்சகம், 
நீலப்புரட்சிறய அறடய தமொத்தம் ரூ. 52000 லட்சம் தசலவில் சமீ த்தில் 
மிஷன் ஃ ிங்கர்லிங் திட்டத்றத ததொடங்கியுள்ளது. மீனவர்கள் மற்றும் மீன் 
விவசொயிகளின் சமூகப் த ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு, மீன் ிடியில் (fisheries)  ஒரு 
ஒருங்கிறைந்த மற்றும் முழுறமயொன வளர்ச்சி மற்றும் நமலொண்றமறய 
தசயல் டுத்தும் சூழறல உருவொக்குவநத இந்த திட்டத்தின் நநொக்கமொகும். 
இந்த திட்டத்தின் இலக்கொனது, மீன் ிடி உற் த்திறய 10.79  (2014-15)-
யிலிருந்து 2020-21-க்குள் 15  ஆக உயர்த்துவநத ஆகும்.        

 

4. எந்த நகைம், M ’  2017 வாழ்க்மக தை குைியீட்டில்(Q   L  ) 
முதைிடத்தில் உள்ளது ? 
 

A. தெனவீொ  



www.winmeen.com [ Tnpsc Tamil Current Affairs 16th March 2017 ] 

 

www.winmeen.com Page 3 

 

B. முனிச் 
C.  ிரொங்ந ர்ட்  

D. வியன்னொ  

 

விமட: D. வியன்ொ  

 

தமர்சரின் 19-வது வொழ்க்றக தர குைியடீ்டு கைக்தகடுப்பு 2017  ட்டியலில் 
வியன்னொ முதலிடத்தில் உள்ளது. சூரிச் இரண்டொவது இடத்திலும், அதறன 
ததொடர்ந்து முனிச், ஆக்லொந்து, வொன்கூவர், ட்யூதெல்டொர்ஃப்,  ிரொங்க் ர்ட் 
மற்றும் தெனவீொ உள்ளன. ஆசியொ மற்றும் லத்தீன் அதமரிக்கொவில் உயர்ந்த 
இடத்றத  ிடித்த நகரங்களில் சிங்கப்பூர் (25) மற்றும் மங்நகொலியொ (79) 
உள்ளன.இந்திய நகரங்களில் அதிக ட்சமொக மும்ற  141 இடத்திலும், 
ததொடர்ந்து தகொல்கத்தொ (149) மற்றும் புநன (151) இடத்திலும் உள்ளன. 
த ங்களூர் (177) குறைந்த இடத்தில் இருப் தொக அைிக்றக மூலம் 
மதிப் ிடப் ட்டது. ஒவ்தவொரு நகரத்தின் மின்சொரம், நீர், ததொறலந சி மற்றும் 
மின்னஞ்சல் நசறவகள் ஆகியவற்ைின் விநிநயொகம், த ொது ந ொக்குவரத்து 
அத்துடன் ந ொக்குவரத்து தநரிசல் மற்றும் உள்ளூர் விமொன நிறலயங்களில் 
இருந்து கிறடக்கும் சர்வநதச விமொனங்கள் எண்ைிக்றக ஆகியவற்றை 
மதிப் ிடும் நகர உள்கட்டறமப்பு தரவரிறசயும் இந்த கைக்தகடுப் ில் 
நசர்க்கப் ட்டுள்ளது. கைக்தகடுப் ின்  குதியொக தற்ந ொது இருக்கும் இந்திய 
நகரங்களில் கடந்த ஆண்டு முதல் இதுவறர வொழ்க்றக அளவில் எந்த தர 
முன்நனற்ைமும் இல்றல என் றத இந்த கைக்தகடுப்பு உயர்த்திக் 
கொட்டுகிைது.     

 

5. எந்த மாநிை அைசு, மைிவாெ விமையில் உைமவ வழங்க "N  
C "-மய னதாடங்க இருக்கிைது ? 
 

A. ஆந்திரப்  ிரநதசம் 

B. நகரளொ  

C. தமிழ்நொடு 

D. கர்நொடகொ 
 

விமட: D. கர்நாடகா 
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கர்நொடகொவின் 2017-18  ட்தெட்டின்  டி கர்நொடகொ அரசு, மொநிலம் முழுவதும் 
ஒவ்தவொரு சொதொரை மனிதனுக்கும் கொறல உைவு 5 ரூ ொய்க்கும், மதியம் 
மற்றும் இரவு உைவு முறைநய 10 ரூ ொய்க்கும் வழங்க N  C  
எனும் அரசொங்க மொனிய உைவு றமயங்கறள அறமக்க ரூ .100 நகொடி நிதி 
ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளது. நதொரொயமொக த ங்களூரில் மட்டும் 200 நம்ம 
சிற்றுண்டி அறமக்க டவுள்ளது. இது தவிர, மொநிலத்தில் மது ொனத்தின் 
மீதொன AT வரிறய நீக்கியுள்ளது, அங்கன்வொடி ததொழிலொளர்களுக்கு இலவச 
முட்றடறய அைிவித்துள்ளது மற்றும் 5 லட்சம் ஏறழ குடும் ங்களுக்கு 
இலவச எல் ிெி நசறவறய அைிவித்தது.              

 

6. எந்த நகரின் காவல் நிமையம், C   C  T  N  & S  
(CCTNS) உடன் இமைக்கப்படவுள்ள இந்தியாவின் முதல் காவல் 
நிமையமாக மாைியுள்ளது ?  

 

A. கவுகொத்தி  
B. உதய்பூர் 
C. சிம்லொ  

D. இந்தூர் 
 

விமட: C. சிம்ைா 
 

ஹிமொசலப்  ிரநதசத்தின் சிம்லொ நகரில் உள்ள சஞ்சொவுலி கொவல் நிறலயம், 
நொடு தழுவிய ஆன்றலன் கண்கொைிப்பு அறமப் ொன C   C  T  
N  & S  (CCTNS) உடன் இறைக்கப் டவுள்ள இந்தியொவின் முதல் 
கொவல் நிறலயமொக மொைியுள்ளது. முதல்வர் வரீ த்ர சிங், கொவல் 
நிறலயத்றத இறைக்கும் CCTNS திட்டத்றத திைந்து றவத்தொர். 
இதற்கிறடயில்,  குலு மொவட்டத்தில் உள்ள மைிகரன்,  கொங்க்ரொ 
மொவட்டத்தில் உள்ள நசொலன் நகரம் மற்றும் தொதொ சி ொ   ஆகிய கொவல் 
நிறலயங்களும் ஒநர நநரத்தில் CCTNS உடன் இறைக்கப் ட்டன. இந்த 
அறமப் ின் கீழ், மொநிலம் முழுவதும் 200 க்கும் நமற் ட்ட கொவல் 
நிறலயங்கள் இறைக்கப் டும். ஆன்றலன் / ஆஃப்றலன் புகொர்கள், 
குடியிருப்ந ொர் மற்றும் நவறல விண்ைப் தொரர்களின் ந ொலீஸ் 
சரி ொர்த்தல்,  நன்னடத்றதச் சொன்ைிதழ் மற்றும் புலம் த யர்ந்த கூலியொளி 
 திவு முதலியவற்றை மக்கள் சமர்ப் ிப் றத இந்த வசதி எளிதொக்கும்.        
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7. 2017 மதசிய நாடக திருவிழா (N  T  F ), எந்த மாநிைத்தில் 
னதாடங்கியது ? 
 

A. அசொம் 

B. நகரளொ  

C. அருைொசலப்  ிரநதசம் 

D. சிக்கிம் 

 

விமட: B. மகைளா  

 

2017 நதசிய நொடக விழொ(NTF), நகரளொவின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தொகூர் 
திநயட்டரில் மொர்ச் 16 ஆம் நததி ததொடங்கியது, இது மொர்ச் 24 வறர 
ததொடரும். விழொவிறன நகரள அரசின் தகவல் மற்றும் மக்கள் 
ததொடர்புத்துறை ஏற் ொடு தசய்துள்ளது. திருவிழொவின் 2017  திப்பு, இந்திய 
நொடக துறையில் மிகவும் சிைந்து விளங்கிய மறைந்த கவளம் நொரொயை 
 னிக்கருக்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு  திப்பு, சமகொல 
இந்தியொவின்  ிரச்சிறனகளொன தலித்துகளுக்கு எதிரொன தகொடுறமகள், 
த ண்கள் மற்றும்  ொலியல் சிறு ொன்றமயினர்  எதிர்தகொள்ளும்  ிரச்சறனகள் 
ந ொன்ைவற்றை  ிரதி லிக்கும். நகரளொ உட் ட  ல்நவறு மொநிலங்களில் 
இருந்து தமொத்தம் 17 நொடகங்கள் இதில் இடம்த றும். ததொடக்க நொடகமொக, 
தீ ன் சிவரொமனின் T  L   K  நொடகம் இருக்கும், இது ஒவி 
விெயனின் K  I  நொவல் தழுவலொகும். திருவிழொவின் ஒரு 
சிைப் ம்சமொக, மறைந்த தஹய்ஸ்னொம் கொன்றஹலொல் உருவொக்கிய 
புகழ்த ற்ை மைிப்புரி நொடக குழுவொன 'K ', மைிப்புரி நொடகமொன 
'P '-றய தகொண்டுவரவுள்ளது.    

 

8. S  Y  W   K  A   E  என்ை புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் 
? 

 

A. ற ெொல் வச்சரொெனி  
B. ரூ ொ  ொய் 

C. நரச்சல் இக்நனொநடொப்ஸ்றக  

D. சுமைொ ரொய் 

 

விமட: A. மபஜால் வச்சைாஜெி  
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S  Y    K  A   E  என்ை புத்தகத்றத ற ெொல் 
வச்சரொெனி என் வர் எழுதியுள்ளொர். இப்புத்தகம் குழந்றதகறள 
சுற்றுச்சூழறல ஆய்வு தசய்ய, அதில்  யைிக்க, மதிக்க, கொதலிக்க றவக்கும். 
இது கொலநிறல மொற்ைம், உைவு, கழிவு, நீர் மற்றும் வனவொழ்வு 
ஆகியவற்றை  ொர்க்கிைது; அைிவியல் கருத்துக்கறள விளக்குகிைது மற்றும் 
முக்கியமொன நகள்விகறள நகட்கிைது. உலகின்  ல்நவறு  குதிகளில் இந்த 
துறையில்  ைியொற்றும் மக்களிடமிருந்து கறதகள், உண்றமகள், 
நெொக்குகள், நடவடிக்றககள் இதில் நிரம் ியுள்ளன.     

 

9. சர்வமதச னபாைியியல் மசார்ஷிங் நிகழ்ச்சியின் (International Engineering 

Sourcing Show)  6-ம் பதிப்பு, எந்த நகைத்தில் னதாடங்கியது ? 
 

A. தசன்றன  

B. தகொல்கத்தொ 
C. தகொச்சி 
D. கவுகொத்தி 
 

விமட: A. னசன்மெ  

 

சர்வநதச த ொைியியல் நசொர்ஷிங் நஷொவின் (International Engineering Sourcing 

Show)  6-ம்  திப்பு, தமிழ்நொட்டில் உள்ள தசன்றனயில் மொர்ச் 16, 2017-ல் 
ததொடங்கியது. சர்வநதச  ொர்றவயொளர்களுக்கொன இந்தியொவின் மிகப்த ரிய 
த ொைியியல் நசொர்ெிங் நிகழ்ச்சியொன இது, வர்த்தகம் & ததொழில்துறை 
அறமச்சகத்தின் ஆதரவின் கீழ் ஏற் ொடு தசய்யப் ட்டுள்ளது. IESS-யின் கவன 
துறைகளொவன: ததொழில்துறை வழங்கல், உநலொக மற்றும் கறட மொடி, 
ததொழில்துறை மற்றும் மின் இயந்திரங்கள், ஆட்நடொமொட்டிவ்  குதி 
முதலியன. 3 நொள் நிகழ்வு,  ொ ொ அணு ஆரொய்ச்சி, ஐஐடி மும்ற , ஐஐடி 
தசன்றன, திரவ கட்டுப் ொடு ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் (FCRI), தூள் உநலொகம் 
மற்றும் புதிய த ொருட்களுக்கொன சர்வநதச நமம் ொட்டு ஆரொய்ச்சி றமயம், 
மத்திய உற் த்தி ததொழில்நுட்  நிறுவனம் (CMTI) மற்றும் MSME கருவிகள் 
அறை ஆகிய  ிரதிநிதித்துவங்களுடன் கூடிய  ிரத்திநயக ததொழில்நுட் ம் 
மற்றும் கண்டு ிடிப்பு அரங்கமொக உள்ளது.  
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10. துப்புைவாளர்களுக்காெ மதசிய ஆமையத்தின்(National Commission  S  
K ) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தமைவர் யார் ? 
 

A. மஞ்சு டிநலர்  

B. மன்ஹர் வொல்ெி  ொய் ெொலொ  

C. நறரன் தொஸ் 

D. திலிப் கல்லு ஹொதிந ட்  

 

விமட: B. மன்ஹர் வால்ஜி பாய் ஜாைா  

 

குெரொத்தின் முன்னொள்  ொெக சட்டமன்ை உறுப் ினர் மன்ஹர் வொல்ெி  ொய் 
ெொலொ, துப்புரவொளர்களுக்கொன நதசிய ஆறையத்தின்(N  C   
S  K  - NCSK) புதிய தறலவரொக நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். கடந்த ஒரு 
ஆண்டுக்கும் நமலொக இந்த தறலவர்  தவி கொலியொக இருந்தது. இது தவிர, 
உத்தரப்  ிரநதசத்தின் மஞ்சு டிநலர் மற்றும் மகொரொஷ்டிரொவின்  திலிப் கல்லு 
ஹொதிந ட் ஆகிநயொர் NCSK-ன் மற்ை இரண்டு உறுப் ினர்களொக 
த ொறுப்ந ற்ைனர். துப்புரவொளர்களுக்கொன நதசிய ஆறைய சட்டம் 1993-ன் 
மூலம் இந்தியொவின் ஒரு சட்டபூர்வ அறமப் ொக NCSK நிறுவப் ட்டது. 
ஆறைக்குழுவின் நநொக்கம், ஒரு தன்னொட்சி அறமப் ொக S  K -

க்கொன  ல்நவறு திட்டங்கறள  டிப் து, மதிப் டீு தசய்வது மற்றும் 
தசயல் ொட்றட  கண்கொைிப் தொகும் மற்றும் அவர்களின் குறைகளுக்கு 
நிவர்த்தி வழங்குவதொகும். 


