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விருதுகள் 

சர்வதேச விருதுகள் 

S.No விருது பபற்றவர் விருது 
1 ஏஞ்சயஶ பபஶன்ஸ் `ஷஸ் பனிலர்ஸ் ஸ்பபின்’ (`பிபஞ்ச அறகஷப் 

பபஶட்டிில் பங்குபபறும் பதல் தஷபேநங்கக’) 
2 பகஶச்சஷ சர்லபதச லிஶன நஷகயம் 

(CIAL) 
சஶம்பின் ஆப் எர்த் லிபேது - 2018 (ஐக்கஷ நஶடுகள் 
சகபினஶல் நஷறுலப்பட்ட ஷக உர்ந்த சுற்றுச்சூறல் 
பகௌலம்) 

பிரிக்ஸ் தஷகப்பட லிறஶ (டர்பன், பதன்னஶப்பிரிக்கஶலின் 3 லது பிரிக்ஸ் தஷகப்பட லிறஶலில் 
இந்தஷ தஷகப்படங்கள் பலன்ம லிபேதுகள்) 

3 பனதீஶ தஶஸ், லில்பயஜ் 
ஶக்ஸ்டஶர்ஸ் 

சஷமந்த நடிகக 

4 அஷத் சஶர்கஶரின் நஷபெட்டன் சஷமந்த தஷகப்படம் 

5 ரிஶ தஶழஷன் லில்பயஜ் 
ஶக்ஸ்டஶர்ஸ் 

சஷமப்பு ஜூரி லிபேது 
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தேசிய விருதுகள்: 

S.No விருது பபற்றவர் விருது 
1 பதற்கு பில்பல நஷர்லகஷக்கும் தஷபேச்சஷ 

பகஶல்டன் ஶக் ர்க்ஷஶப் 
இந்தஷ பதஶறஷல் கூட்டகப்பு (சஷஐஐ) பயம் 
கஷரீன் பகஶ தங்க சஶன்மஷதகற பபற்றுள்ரது 

2 கஶஶஷ்டிஶலின் பஶல்கஶர் ீனலர் 
ஷயன் ளங்கர் தப 

பதசஷ கடல்லரம் பதடல் ற்றும் ீட்பு லிபேது 

3 பதசஷ சஷறு பதஶறஷல்கள் கறகம் 
யஷஷபடட்டின் (NSIC)  கஶதஷ ற்றும் 
கஷஶஷ ககத்பதஶறஷல் ஆகைம் (KVIC) 
(MSME), கிறு லஶரிம் 

ஸ்லச்சத்தஶ லிபேதுகள் 2018 (MSME அகச்சகம்) 

4 H. லிநஶகம் (‘லிக்கு‘ லிநஶகம்) சஷமப்பு லஶழ்நஶள் சஶதகனஶரர் லிபேது 
5 டஶக்டர். T.K சந்த் அமஷவு சஷமப்பு லிபேது 
6 பபஶதுத்துகம: (i) இந்தஷ அமஷலில் 

நஷறுலனம், பபங்களூபே, கர்நஶடகம் (ii) 
இந்தஷ பதஶறஷல்தட்பக் கறகம், பஶம்பப, 
கஶஶஷ்டிம்; ற்றும் (iii) இந்தஷ 
பதஶறஷல்தட்ப நஷறுலனம், தஷல்யஷ 

தகயசஷமந்த கல்லி நஷறுலனங்கள் 

7 பனன்பசரி சஷபி கல்யஷங்கல்; 
தஷபேலில்லயஶ டி.லி. ஶஜநஶஶைன், 
தஷரிச்சூர் ஶலட்ட லிலசஶிகள் 

ஜக்ஜஷலன் ஶம் புதுகஶன லிலசஶி 
லிபேதுகள், 2017 

8 பஶல்வர்ளஶ & சந்தஷஶபூர் (த்தஷ 
ில்பல) 

ில் பலனில் அறகுபடுத்தல் பபஶட்டி 

9 துபஶைி (கஷறக்கு த்தஷ ில்பல) 
ற்றும் துக (பதற்கு ில்பல) 

10 கஶந்தஷதம் (பற்கு ில்பல), பகஶட்டஶ 
(பற்கு த்தஷ இில்பல) ற்றும் 
பசகன்ட்ஶபஶத் (பதற்கு த்தஷ 
ில்பல) 

11 பகர சுகஶதஶ அகச்சர் பக.பக. 
களயஜஶ 

லீடர்ளஷப் லிபேது 2018 

12 ‘அப், டவுன் அண்டு கசடுபலஸ்’ சஷமந்த நீண்ட ஆலைப்பட லிபேது (11 லது 
சர்லபதச ஆலைப்படம் ற்றும் பகரஶலின் சஷறு 
தஷகப்பட லிறஶ (IDSFFK)) 
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13 ஜஶன் க்ரிபகஶரி [பசன்கனின் எஃப்.சஷ 
தகயக பிற்சஷஶரர்] 

ஆண்டிற்கஶன ISL பிற்சஷஶரர் லிபேது (இந்தஷ 
கஶல்பந்து பிற்சஷஶரர்கள் சங்கம் (AIFC)) 

14 பகது அஶசுதீன் பபடல் 2016-17க்கஶன சஸனிர் பபல்பயஶளஷப் லிபேது 
15 சஶந்தஶ பதலி நஶலயஶசஷரிர் ற்றும் சஷறுககத 

எளத்தஶரபேக்கஶன ஶயதஷ சந்தூர் லிபேது 

16 கஷபட்டர் லிசஶகப்பட்டினம் ஶநகஶட்சஷ 
கஶர்ப்பபளன்(GVMC) 

"ஸ்ஶர்ட் லரஶகத்கத பசல்படுத்துலதஷல் சஷமந்த 
சஶதகனக்கஶன சபக அம்சங்கரில் தஷட்ட லிபேது" 

17 பன்னஶள் பற்கு லங்க கஆளுனர் 
பகஶபஶல்கஷபேஷ்ைஶ கஶந்தஷ 

ஶஜவீ் கஶந்தஷ சத்பஶலனஶ லிபேது (இனலஶத 
ற்றுக ற்றும் சஶதஶனத்கத 
பம்படுத்தஷதற்கஶக) 
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