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ஏப்ரல் -17   

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

65வ� ேத�ய �ைரப்பட ���கள் 

 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான 65-வ� ேத�ய �ைரப்பட   ���கைள மத்�ய தகவல் மற்�ம் 
ஒளிபரப்�த்�ைற அைமசச்கம் (Union Ministry of Information and Broadcasting) அண்ைம�ல் 
அ��த்�ள்ள�. 

 மத்�ய தனிச�்றப்� �ைரப்படக் ���ற்� (Feature Film Central panel)  �ந்� �னிமா 
மற்�ம் சரவ்ேதச �னிமா�ல் தன்�ைடய ெசயல்பாட்�ற்காக ெபயர ் ெபற்ற, 
�கழ்ெபற்ற �ைரப்படத் தயாரிப்பாளரான ேசகர ்க�ர ்தைலைம வ�த்தார.் 

 தனிச�்றப்� இல்லா �ைரப்படக் ���ற்�  (Non- Feature Film panel)   ந�ல் கம்ேத 
தைலைம தாங்�னார.் 

 ேத�ய �ைரப்பட  ���களான� இந்�யா�ல் வழங்கப்ப�ம் �க உயரிய �ைரப்பட  
���களா�ம்.  

 1954 ஆம் ஆண்� ேத�ய �ைரப்பட ���கள் நி�வப்பட்டன.  

 ஆண்� ேதா�ம் இவ்���கள் வழங்கப்ப��ன்றன. 

 மத்�ய அரசால் நிய�க்கப்ப��ன்ற ேத�ய ந�வரக்ள் ���னால் ேத�ய 
���களி�ைடய பல்ேவ� வைகப்பாட்�ற்� ெவற்�யாளரக்ள் 
ேதரந்்ெத�க்கப்ப��ன்றனர.் 

 

ேத�ய ���கள் ��� ெபற்ேறார ்

தாதா சாேகப் பால்ேக ���  �ேனாத் கன்னா                                                                                    

�றந்த �ைரப்படம்  �ல்ேலஜ் ராக் ஸ்டார ்(அஸ்ஸா�ய ெமா�ப்படம்)                               

�றந்த ந�ைக  � ேத�  (மாம் )                                                                                                

�றந்த ந�கர ் ரித்� ெசன் (நகர ்�ரத்ான்)                                                                            

�றந்த இயக்�னர ் ெஜயராஜ்  - பயானகம்  (மைலயாளம்)                            

�றந்த சண்ைட அைமப்�   பா�ப� 2  

�றந்த நடன இயக்�நர ் கேணஷ் ஆசச்ாரய்ா ( � ெலட்,  ஏக் �ேரம் கதா) 

�றப்�க் காட்�யைமப்�  பா�ப� 2  

�றப்� ந�வர ்���  நகர ்�ரத்ான்  (ெபங்கா�) 
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�றந்த பாடலா�ரியர ் ெஜ.எம். �ரஹலாத் (�த்�ரத்னா பாடல்) 

�றந்த இைசயைமப்பாளர ் ஏ.ஆர.் ரஹ்மான் (காற்� ெவளி�ைட) 

�றந்த ஒப்பைனக் கைலஞர ் ராம் ரஜக் (நகர ்�ரத்ான்) 

�றந்த ஆைட வ�வைமப்�  ேகா�ந்தா மந்தல் (நகர ்�ரத்ான்) 

�றந்த தயாரிப்� வ�வைமப்� சந்ேதாஷ் ராஜன் (ேடக் ஆஃப்) 

�றந்த படத் ெதா�ப்�   ரீமா தாஸ் (�ல்ேலஜ் ராக்ஸ்டார)்  

�றந்த ஒ� வ�வைமப்�  வாக்�ங் �த் � �ண்ட ்

�றந்த ஒ�த் ெதா�ப்�   மல்�கா தாஸ் (�ல்ேலஜ் ராக்ஸ்டார)் 

�றந்த ஒ�ப்ப�� – படப்��ப்�ல் 
ெசய்யப் படட்�       (Location Sound 
Recording)  

மல்�கா தாஸ் (�ல்ேலஜ் ராக்ஸ்டார)் 

�றந்த அசல் �ைரக்கைத  ெதாண்��த�ம் த்ரிக்சாக்��ம்  

�றந்த த�வல் �ைரக்கைத  பயானகம்  

�றந்த ஒளிப்ப��  நி�ல் எஸ்.�ர�ன் (பயானகம்)  

�றந்த �ன்னணிப் பாட�  ஷாஷா ��ப்ப� (காற்� ெவளி�ைட)  

�றந்த �ன்னணிப் பாடகர ் ேய�தாஸ் (ேபாய் மைரஞ்ஞ காலம் -
�ஸ்வாச�ரவ்ம்   மன்�ர)் 

�றந்த �ழந்ைத நடச்த்�ரம்  அனிதா தாஸ் (�ல்ேலஜ் ராக்ஸ்டார)் 

�றந்த �ழந்ைதகள் படம்  ேமார�்யா  

�றந்த �ற்�ச�்ழல் �ைரப்படம்  இராடா  

�றந்த ேத�ய ஒ�ைமப்பாட்�ற்கான 
படம்  

தப்பா (மராத்�) 

� றப்� ����  உைடய � றந்த �ராந்�ய படங்கள்  

மராத்�  ேமார�்யா (Mhorkya) 
மைலயாளம்  ேடக் ஆப் (Take Off)  

� றந்த �ராந்�ய ெமா�ப் படங்கள்  

த�ழ்   � ேலட்   (To let) 
�ந்�  நி�ட்டன்   (Newton) 
லடாக் ெமா�  வாக்�ங் �த் � �ன்ட்    (Walking With The Wind) 
லடச்த்�� �ன்ஜார ்(Sinjar)  
�� படா� (paddayi) 
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மராத்� கசச்ா �ம்� (Kachcha Limboo) 
மைலயாளம் ெதாண்��த�ம் த்ரிக்சாக்��ம் (Thondimuthalum 

Driksakshiyum) 
கன்னடம் ெஹெபட�்   ராமக்கா (Hebbettu Ramakka) 
வங்காள ெமா�  ம�ராக்� (Mayurakshi) 
அசா�  இஷு 
ெத�ங்� கா�  (Ghazi) 
�ஜராத்�  த் (Dhh) 
ஒரியா ஹேலா அர�் (Hello Arsi) 

 

UAV ெதா�ற்�ட்பம் ெசயற்-பணிப்பைட 

 நாட்�ல் �ேரான்கள் எனப்ப�ம் ஆளில்லா �மானங்களி�ைடய  ெதா�ற்�ட்பங்களின் 
(unmanned aerial vehicle-UAV) அமல்பாட்�ைன �ைர�ப�த்� அவற்�ைன 
கண்காணிக்க�ம் (fast-track)  அவற்�ன் அமல்பாட்�ற்� �ட்ட வைரபடம் (road map) 
ஒன்ைறத் தயாரிக்க�ம் 13 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட ெசயற்பணிப் பைடைய (task force)  
மத்�ய அரசாங்கம் அைமத்�ள்ள�. 

 �மானப் ேபாக்�வரத்� அைமசச்கத்�ன் இைண அைமசச்ர ் (Minister of State  for Civil 
Aviation) ெஜயந்த் �ன்ஹா இந்த 13 உ�ப்�னரக்ள் ெகாண்ட ெசயற் பணிப் பைட�ன் 
தைலவராவார.் 

 �மானப் ேபாக்�வரத்�த்�ைற நி�ணரக்ள், மத்�ய ெபா�த்�ைற நி�வனங்கள், 
அரசாங்கத்ைதச ்ேசரந்்த �ர�நி�கள் இந்த பணிப்பைட�ல் பங்ேகற்�ள்ளனர.் 

 ஆளில்லா �மானத் ெதா�ற்�ட்பத்�ன் ெவளி��கள், காலவைரயைறகள் (timelines), 
அமல்பா� மற்�ம் ம�ப்பாய்� ெபா��ைற (implementation and review mechanism), UAV 
ெதா�ற்�ட்பத்�ன் அமல்பாட்�ற்கான அள�டத்த�  அள��கள் (measurable metrics) 
ஆ�யைவ உள்ளடக்�ய  �ட்ட வைரபடத்ைத இந்த ெசயற்பணிப் பைட தயார ் ெசய்ய 
உள்ள�.    இந்த ெசயற்பணிப் பைட �ரிவான� ஆளில்லா �மானத் ெதா�ற்�ட்பத்�ன் 
பயன்பாட�்ல் ெதா�ற்�ைற�ன் ெசயற்பாத்�ரத்ைத (Roles) ெதளிவாக வைரய�க்�ம்.  

 இசெ்சயற்��வான� ஆ� மாதங்க�க்�ள் தன்�ைடய அ�க்ைகைய சமரப்்�க்�ம். 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

எட்டாவ� �ராந்�ய 3R மன்றம் 

 ஆ�யா மற்�ம் ப��க் ப���ன்  �ராந்�ய 3R மன்றத்��ைடய (Regional 3R Forum in Asia 
and Pacific)   எட்டாவ� சந்�ப்� மத்�யப் �ரேதச மாநிலம் இந்�ரில்  நைடெபற்�ள்ள�. 

 ஆ�யா மற்�ம் ப��க் ப���ன்  �ராந்�ய 3R மன்றத்��ைடய (Regional 3R Forum in Asia 
and Pacific)   எட்டாவ� சந்�ப்� மத்�யப் �ரேதச மாநிலம் இந்�ரில்  நைடெபற்�ள்ள�. 

 ஆ�யா மற்�ம் ப��க் ப���ன் �ராந்�ய 3R  மன்றத்�ன் எட்டாவ� ப�ப்�ன் 
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க�த்�� “3R-கள் மற்�ம் �ல ஆதாரத்�றன் �லம்   �ய நீர,்  �ய நிலம் மற்�ம் �ய 
காற்ைற அைடதல்- ஆ�ய-ப��க் ச�தாயத்�ற்கான 21 ஆம் �ற்றாண்�த் 
ெதாைலேநாக்�” (“Achieving Clean Water, Clean Land and Clean Air through 3R and Resource 
Efficiency – A 21st Century Vision for Asia-Pacific Communities”) 

 �ராந்�ய ேமம்பாட்�ற்கான ஐக்�ய நா�கள் ைமயம் (United Nations Centre for Regional 
Development-UNCRD), ஜப்பான் நாட்�ன் �ற்�ச�்ழல் அைமசச்கம், மத்�ய �ட�்வச� 
மற்�ம் நகரப்்�ற  �வகாரத்�ைற அைமசச்கம்  (Ministry of Housing and Urban  Affairs) 
ஆ�யைவ �ட்�ைணந்�  இம்மாநாட்�ைன  நடத்��ள்ளன. 

 மத்�யப்�ரேதச அரசாங்கம், இந்�ர ் மாநகராட்�  காரப்்பேரஷன், மற்�ம்  இந்�ய 
ெதா�ற்சங்க �ட்டைமப்�  (Confederation of Indian Industry-CII) ஆ�யைவ �ைறேய 
இசச்ந்�ப்�ன் மாநில பங்களிப்பாளர,்   நகர பங்களிப்பாளர ்  மற்�ம் ெதா�ற்�ைற 
பங்களிப்பாளர ்அைமப்�களா�ம். 

 ெகாள்ைககள், �ட்ட�டல் மற்�ம் ேமம்பா� ஆ�யவற்�ல்  �ைறப்� (Reduce), 
ம�பயன்பா� (Reuse), மற்�ம் ம��ழற்� (Recycle) ஆ�ய 3R-கைள ஒ�ங்�ைணப்பைத  
ேநாக்கமாகக்  ெகாண்�  ஜப்பான் தைலநகர ்ேடாக்�ேயா�ல் 2009 ஆம் ஆண்� ஆ�யா 
மற்�ம் ப��க்�ற்கான �ராந்�ய 3R மன்றம் ெதாடங்கப்பட்ட�. 

�ராந்�ய ேமம்பாட்�ற்கான ஐக்�ய நா�கள் ைமயம் 

 ஐ.நா. அைமப்�ன் இரண்டாவ�   பத்தாண்� கால ேமம்பாட�் உத்�கைள (Strategy for 
Second United Nations Development Decade) அைடவதற்� உத� �ரிவதற்கான ஓர ்
ெசயற்க��யாக (Instrument) 1971 ஆம் ஆண்�  �ராந்�ய ேமம்பாட�்ற்கான ஐக்�ய 
நா�கள் ைமயம்  அைமக்கப்பட்ட�. 

 ஐக்�ய நா�கள் அைவ மற்�ம் ஜப்பான் அர�ற்� இைடேயயான ஒப்பந்தத்�ன் �லம்  
�ராந்�ய ேமம்பாட்�ற்கான ஐக்�ய நா�கள் ைமயம் (The United Nations Centre for Regional 
Development-UNCRD) உ�வாக்கப்படட்�. 

 ஐ.நா அைமப்�ன் ெபா�ளாதார மற்�ம் ச�க �வகாரத்  �ைறயான� (UN Department of 
Economic and Social Affairs UN-DESA) UNCRD-ன் ெசயல்பா�க�க்� ஆதர� அளிக்�ன்ற�. 

 

�ற்�ச�்ழல்    ெசய்�கள் 

இந்�யா�ன் �தல் �ன்னிைழ – �ளக்� இல்லா பஞ்சாயத்� 

 ேகரள மாநிலத்�ன் காசரே்கா� மாவட்டத்�ல் அைமந்�ள்ள ��ேகா� (Pilicode) எ�ம்  
�ராமப் பஞ்சாயத்தான� நாட்�ன் �தல் �ன்னிைழ �ளக்�கள் இல்லா �ராமப் 
பஞ்சாயத்தாக (Filament bulb-free grama panchayat) உ�வா��ள்ள�. 

 �ராமப் பஞ்சாயத்ைத ஆற்றல் ேச�ப்�த்  �ற�ைடயதாக (Energy efficient) 
மாற்�வதைன ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட “ஊரஜ்ா யானம்” (Oorja Yaanam scheme’)  எ�ம் 
தன்�ைடய தனித்�வ �ட்டத்�ன் �ழ் பயன்பாட்�ல் உள்ள  அைனத்� �ன்னிைழ 
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�ளக்�க�க்�ப் ப�லாக LED பல்�கைள   மாற்றம் ெசய்� ��ேகா� �ராமப் 
பஞ்சாயத்� இந்த அரிய சாதைனையப் �ரிந்�ள்ள�. 

 ேகரள மாநில அர�ன் ஆற்றல் ேமலாண்ைம ைமயத்�ன் (Energy Management Centre-EMC) 
ஆதர�டன் இத்�ட்டம் அமல்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்தத் �ட்டம் ஆற்றல் ேச�ப்�ச ் சட்டத்ைத  (2001) அமல்ப�த்�ம் ேகரள மாநிலத்�ன்  
ஆற்றல் ேமலாண்ைம ைமயத்�ன் ஆதர�டன் ெசயல்ப�த்தப் ப��ற�   
அமல்ப�த்��ற�. 

 ஆற்றல் ேமலாண்ைம  ைமயத்தால்  நி�வப்படட் மாநில ஆற்றல் பா�காப்� ���ைன 
(State energy conservation award)  கடந்த ஆண்� ��ேகாட் �ராமப் பஞ்சாயத்� ெவன்ற� 
��ப்�டத்தக்க�. 

 

மாநிலச ்ெசய்�கள் 

�ஷன் பனியாட்  – ���ல்� 

 �ன்றாம் வ�ப்� �தல் 9ஆம் வ�ப்� வைர�லான பள்ளிக் �ழந்ைதகளின் கற்றல் 
அள�ைன (learning levels)  அ�கரிப்பதற்காக “�ஷன் பனியாட”் (Mission Buniyaad) எ�ம் 
�ட்டத்ைத ெடல்� அர� ெதாடங்��ள்ள�. 

 ���ல்��ல் ெதாடக்கக் கல்�யான� (Primary education) ெடல்� மாநகராட்� 
காரப்்பேரஷனின் (Municipal Corporations of Delhi-MCDs) அ�கார வரம்�ன்  �ழ் உள்ள�. 

 

 �ஷன் பனியாட்  �டட்த்�ன் �ழ் மாணவரக்ளிடத்�ல் வா�ப்� அள�லான ம�ப்�டல் 
(Reading level assessment) ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். அதன் அ�ப்பைட�ல் மாணவரக்ள் �றப்� 
வ�ப்�களின் (specialised classes) ேசரக்்ைகக்�ப்  ப��  ெசய்யப்ப�வர.் 

 �ஷன் பனியாட் �ட்டமான� ெடல்� மாநகராட்�ப் பள்ளிகளின் 3-ஆம்  வ�ப்� �தல் 5-
ஆம் வ�ப்�  வைர�லான மாணவரக்ள் மற்�ம்  ெடல்� அர� பள்ளிகளின் 6-ஆம் 
வ�ப்�   �தல் 9-ஆம்  வ�ப்� வைர�லான மாணவரக்ள் ஆ�ேயா�க்�  ஏப்ரல் �தல் 



•   
•    
 
 
 
 
 

  

ஜூன் வைர ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

 கடந்த மாதம் ேத�ய கல்� ஆராய்ச�் மற்�ம் ப�ற்�க் கழகம்  (National Council of 
Educational Research and Training - NCERT) 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான ேத�ய சாதைனயாளர ்
கணக்ெக�ப்�ன் (National Achievement Survey)  தர�கைள ெவளி�டட்தைனத்  ெதாடரந்்� 
இத்�ட்டம் ���ல்��ல் ெதாடங்கப்பட�்ள்ள�. 

 �ல்� அர�ப் பள்ளிகளில் 3 ஆம் வ�ப்� �தல் 9 ஆம் வ�ப்� வைர�லான மாணவரக்ள் 
�ைறந்த கற்றல் அள�ைனக் (lowest learning levels) ெகாண்�ள்ளதாக  இந்தக் 
கணக்ெக�ப்� கண்ட�ந்�ள்ள�. 

 

ம�ழ்ச�்யான நகரங்கள் மாநா� 

 அமராவ��ல் உள்ள மங்கள�ரி நகரத்�ல்  3 நாடக்ள் நைடெப�ம்   2018 ஆம் 
ஆண்�ற்கான ம�ழ்ச�்யான நகரங்கள் மாநாட்�ைன (Happy Cities Summit 2018)  
ஆந்�ரப்�ரேதச �தல்வர ்சந்�ரபா� நா�� ெதாடங்� ைவத்�ள்ளார.் 

 ஆந்�ரப்�ரேதச மாநில அரசான� இம்மாநாட்�ைன   நடத்��ன்ற�. இந்�ய 
ெதா�ற்சங்க �டட்ைமப்� (Confederation of Indian Industries -CII), மற்�ம் �ங்கப்�ரின் 
வாழத்த� நகரங்க�க்கான ைமயம்  (Centre for Liveable Cities)  ஆ�யைவ இம்மாநாட்�ன் 
பங்களிப்பாளர ்அைமப்�களா�ம். 

 

 மாநிலத்�ல் ம�ழ்ச�்க் ���ட�்ன் (Happiness Index)  அள�ைன அ�கரிப்பதன் �தான  
அர��ைடய  �யற்��ன் வரிைச�ல் ஒத்�ைசந்�, ஆந்�ரப் �ரேதச மாநிலத்�ல்   
�தன் �ைறயாக  ம�ழ்ச�்யான நகரங்கள் மாநா� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 ��மக்கைள ைமயப்ப�த்�ய ஆ�ைக (citizen-centric governance), வாழத்த� 
ச�தாயங்கள் (liveable communities), �ய்ைமயான மற்�ம் �காதாரமான �ற்�ச�்ழல் 
(clean and healthy environment)  மற்�ம் ��ப்பான ெபா�ளாதாரம் (vibrant economies)  
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ஆ�யைவ இம்மாநாட்�ன் நான்� ைமய க�ப்ெபா�டக்ளா�ம். 

 

�ரபலமானவரக்ள் , ���கள் மற்�ம் நிகழ்�கள் 

தைலவர்  – நாஸ்காம்  (2017-2018) 

 தகவல் ெதா�ற்�ட்பத் ெதா�ற்�ைற அைமப்பான (IT industry body) நாஸ்காம் (Nasscom) 
�ப்ேரா நி�வனத்�ன் தைலைம உத்� அ�காரி (chief strategy officer)  மற்�ம் நிரவ்ாகக் 
�� உ�ப்�னரான ரிஷத் �ேரம்�ைய  2018 �தல் 2019 ஆம் ஆண்� வைர�லான  கால 
கட்டத்�ற்� தன்�ைடய அைமப்�ன் தைலவராக நிய�த்�ள்ள�. 

 

 தற்ேபா� நாஸ்காம் அைமப்�ன் தைலவராக உள்ள �வத்ேரா �ேளாபல் சர�்ஸ் 
நி�வனத்�ன் (Quattro Global Services)  நிரவ்ாக இயக்�நர ் மற்�ம் தைலவரான ராமன் 
ராைய  அ�த்� ரிஷத் �ேரம்� நிய�க்கப்பட�்ள்ளார.் 

 ேம�ம் WNS ��ப்ஸ் நி�வனத்�ன் தைலைம ெசயல் அ�காரியான ேகசவ் ��ேகஷ் 
அவரக்ைள �ைணத்தைலவராக�ம் நாஸ்காம் அைமப்� நிய�த்�ள்ள�. 

 2017 �தல் 2018 ஆம் ஆண்� காலத்�ற்� நாஸ்காம் அைமப்�ன் �ைணத் 
தைலவராக�ம், நிரவ்ாகக் ���ன் உ�ப்�னராக�ம் ரிஷத் �ேரம்� பணியாற்�னார.் 
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