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விருதுகள் 

சர்வதேச விருதுகள் 

S.No விருது வாங்கிவர் விருது 
1 அக்ஷய் ங்கஷ் [இந்ோௐ-

ஆஸ்ோௐ கொிோிௐர் ], கெர் 
ிர்கர், டீ்ர் ஸ்கல் , அலீெௐ 
ஃிக 

கொிோத்ோற்க் ௌல் ரிசு ன்று 
அௐப்டும் ஃலீ்ட்ஸ் ோக்கம் 

2 ெெ ெல்ௐ ஸ்ர்ெ ஃப் ஆஸ்ோௐ 2018 
3 ேம்ஸ் ஆென் , கர்ல் ேன் ற்றும் 

ஸ்டீன் ென்ர்க் 
அல்்ி மத்து ௐ ரிசு (2018 ஆம் 
ஆண்டின் மத்துத்ோற்க்க் 
அரிக்கின் கப்ரிௐ புகழ்ற் 
ரிெிப்பு) 

4 ிட் க்கம்  (முன்்ள் இங்கந்து 
கல்ந்து கப்ன்) 

UEFA ே்ோோ ிமது 

5 சு்ிஷ்க கர்ோக் ே்ிௐர் NBA உக கூப்ந்ோட் 
ெம்ிௐன்ௗப்ில் ெமூக ிமது 

6 கின் உள்கட்ப்பு ற்றும் 
ோல்நுட் கல்ிக்க் துொத் 
ோர் ற்றும் ௌர்க இௐக்கு்ர் 
அன்ர் ெோத் (KITE) 

கல்ி ககம் ற்றும் ோல்நுட் ெங்கம் 
(AECT), அரிக்க மூம் ங்கௐ 
ெர்ோெ ங்கிப்பு ிமது 

7 கமஷ்ொஉண்ொி ழ்ௌள் ெோ்க்க் ௌன்கது 
இன்ெட் ிமது , ட்து ெர்ோெ 
(க்கூ அச்சூர் ட்டில் ஃிம் ) 
ி 

8 ேம்ஸ் ஆென் , கர்ல் ேன் ற்றும் 
ஸ்டீன் ென்ர்க் 

2018 ஆம் ஆண்டின் அரிக்கின் 
கப்ரிௐ புகழ்ற் (அல்்ி 
மத்து ௐம் ரிசு) மத்து ரிசு 
ற்ர் 
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தேசி விருதுகள்: 

S.No விருது வாங்கிவர் விருது 
1 வ ௌஜ் ப்துல் , வ 

க்ோவ் ௌௐண் ௐோவ் , வ 
கும் ௌி ஆெத் , வ ோ்ஷ் 
ோரிோ ற்றும் வ ர்துரிரி 
ோப் 

ெந்ோ ௌளுன் உறுப்ி்மக்க் 2013-2017 
ிமது 

2 ஸ்ஷ்த் ெ , ெோீஷ்  
ற்றும் கல் ிேோ 

ேல் ச்ெ, டீிௐ ் , புஸ்கர்  
ட்டி (ௌீர் துகப்பு ற்ௐ ிப்புொர்வு 
ெய்ோோற்கு) 

3 அன்்ி ேௐிடி – ௐரிப்ோ-1 
ௌகம் 

இந்து ிட் ிமது 2018 

4 ெர்ேன்ட் ெெோர் ி ிெத் 
இந்ோௐ ி்ப் (கமன் 
கண் ) 

ம ெ் ோக்கம் 

5 ஸ்க்மெட்ன் ோர் ர்்ன் 
ஸ்ண்ட் கன் (ட்) 

ம ெ் ோக்கம் (Gallantry) 

6 குழு கப்ன் அிௗக் ெர் 
(ட்) 

ம ெ் ோக்கம் (Gallantry) 

7 க்ர் சுஷ் துக 
(‘க்ட்்ிக்ஸ், கம்ப்மட்ர் 
ெௐின்ஸ் அண்ட் இன்ே்ிௐரிங் ’ 
து ொிக்கக) 

NASI- இம் ிஞ்ை்ி ிட்டி்ம் ேிி 
ிமதுகள் 

8 க்ர் அிந்த் குர் ன்கன் 
(உௐிர் மத்து , மூக்கூறு 
உௐிரிௐல் ற்றும் உௐிரிௐல் 
ோல்நுட் து) 

NASI- இம் ிஞ்ை்ி ிட்டி்ம் ேிி 
ிமதுகள் 
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9 1) டிேி (ோழ்ௌடு லீஸ் 
வுஸ் கர்ப்ௗன் ) M.N. 
ஞ்சுௌோ  

ோழ்ௌட்டின் புகழ்ற் ெக்க் ோப்புக்க 

ே்ோோ ோக்கம் 
 
 

10 2) .ே. ( ோன் ண்ம் ) 
க.ி.ெண்முக ேஸ்ன்  

11 3) .ஸ்.ி. ( ிேன்ஸ் ற்றும் 
ஊல் ோர்ப்பு இௐக்குௌர் ) ஸ். 
ோமௌவுக்கசு 

12 I.முத்துரி, ோழ்ௌடு 2018 கல்் ெவ் ிமது கஜ் அண்ட் ரிங் 
ன்ர்ப்ஸ் 

13 ிகெம் ட்த்ோமந்து 
ெமஷ்டி க்ஷ்ௌெம்ம் 

ே்ோோௐின் 2017 ஆம் ஆண்டிற்க் கௌச் ெ
ன்ோழ் (ெஸ்கமோத்ோன் ெவூட்ன் ெந்ோ 
ங்கிப்புக்கக) 

14 S.K. அ [ோல் அசு கூடுோல் 
சுகோ இௐக்குௌர்] 

ோப்புக்க உக புகௐி ோர்ப்பு ௌள் 2018 
WHO ிமது 

15 ெரிௐர் அப்ப் வ் டி 
(ோத் ல்கக்ககத்ோன் 
துொ ந்ோர்) 

ே ெ ஸ் ல்ௗப் -2018 

பபாது அமிவு பாடக்குமிப்புகள்  PDF Download 

பாடம் வாரிான குமிப்புகள் PDF Download 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ல் - ஜூலய 

1. ஜூலய 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

2. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

3. த 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

4. ஏப்ல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://goo.gl/2MkmeL
https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-in-tamil-july-pdf
https://tamil.examsdaily.in/june-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/may-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/april-current-affairs-in-tamil-2018
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Whatsapp குமெில் ெ - கிரிக் பசய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் ெ – கிரிக் பசய்வும் 

 

https://goo.gl/b3Dg6A
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM

