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விருதுகள் 

ெர்வதேெ விருதுகள்: 

S.No. விருது வாங்கியவர் விருது 
1 குரபளரழனள ரேப்டன் லூேள ரநளட்ரிக் UEFA ஆண்டின் சழந்த ஆண்ேள் யபீர் யிருது. 
2 குரபளரழன ேளல்ந்து யபீர் லூேள ரநளட்ரிக் ஆண்டின் சழந்த ஃிஃள யபீர் 
3 நழஸ் அமநரிக்ேள ழனள இநளி ிபளங்க்ின் 
4 உனிரினளர் ரபூதழன் ரரக் ண்டன் யிங்ேழனல் சபதளன மேௌபயம்  

5 அப்துல்ள அல் லநீத், பேநது ஃளலத் 
அல்-ேளஹ்தளி நற்றும் யலீத் அபு அல்-
கேர் [சவுதழ அரபினள] 

“நளற்று ரளல்” ரிசு என்கமக்ேப்டும் கபட் 
ழவ்ழலூட் யிருது 

6 குயளத்தநளளயின் மதல்நள ஆல்டளள 
நற்றும் மேளம்ினளயின் இயன் 
மயளஸ்மேஸ் 

2018 மேௌபய யிருது 

7 இந்தழன ிபதநர் ரபந்தழப ரநளடி ஐ.ள. சளம்ினன்ஸ் ஆப் எர்த் யிருது 
8 மேளச்சழ சர்யரதச யிநள ழகனம் மதளமழல் பகரயளர் ளர்கயக்ேள யிருது 
9 i) ிமபஞ்சு ஜளதழதழ இநளனுரயல் 

ரநக்ரபளன் 
மேளள்கே தககந யேழத்தல் 

ii) இந்தழன ிபதநர் ரபந்தழப ரநளடி 
10 ஐஸ்யர்னள பளய் ச்சன் எக்றன்சழற்ேள(சழப்பு) மநரீல் ஸ்ட்ரீப் யிருது 
11 ஸ்ரீ நரளஜ் ஜளளி ஐ.ள. இன்டர் ஏமஜன்சழ டளஸ்க் கட  (UNIATF) 

யிருது 
12 ரேபள சுற்றுளத்துக  இபண்டு சழிக் ஆசழனள டிபளயல் சங்ே தங்ே 

யிருதுேள் 'னளல்ள ரேபள' 
மேளச்சழ-பஜழரிஸ் ன்ரல் 

13 i) கநசூர் யளேம் அமநரிக்ேளயில் சுகந ேட்டிடம் ேவுன்சழல் 
ிளட்டிம் சளன்ழதழ் 

ii) இன்ஃரளசழஸ் 
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தேெிய விருதுகள்: 

S.No. விருது வாங்கியவர் விருது 
1 1) யிபளத் ரேளழ பளஜவீ் ேளந்தழ ரேல் பத்ள 

2) நீபளளய் சளனு 
2 டளக்டர் ி.ரே. நழஸ்பள  ஆண்டின் சழந்த நருத்துய ருக்ேள 

நதழப்புநழக்ே டளக்டர் ி.சழ.பளனின் ரதசழன யிருது 

3 ிஎஸ்என்எல்  WiFi தககநக்ேள யிருதுேள் 2018 
4 ஜல் ச்சளஓ, யடீிரனள ளஓ, புபஸ்ேளர் 

ளரயள ரளட்டி 
1) பேநது அம்ஜத், ளட்ள  
2) ரள.சுப்ரித் ரதவ் தும்கூர், ேர்ளடேம்  
3) ரள.சந்தன் குநளர், சம்பன் 

5 யிின் தழனளேழ ஆண்டின் WiFi தகயர் 
6 1) ஆந்தழபப் ிபரதசம் ரதசழன சுற்றுள யிருதுேள் 2016-17 

2) ரேபள 
3) பளஜஸ்தளன் நற்றும் ரேளயள 

7 ேர்ளடேளயில் ேக்கூன்ேின் இ-ஏத்தழற்கு ேர்ளடேள அபசழன் இ–ஆளுகந யிருது 

8 தளய் ளநள  ேளந்தழ குரளல் வுண்ரடசின் ேளந்தழதர்ரன் 
சர்யரதச யிருது [ரேபள] 

9 அருண் ரஜட்ழ   ேளந்தழதர்சன் ரதசழன யிருது 
10 ிபளனி யிஜனன் சழந்த பதகநச்சர் யிருது 
11 எம்.ஏ. யூசுப் அழ, ி.ஆர். மரட்டி நற்றும் 

ி. ரேளயிந்தன் 
யணிே யிருதுேள் 

12 ரஜளசப் புிேன்மல்  நித ரனத்தழற்ேள யிருது 
13 தங்ேக் ரேளப்க – மநட்பளஸ் கூரினர் WANIFRA இந்தழனள 2018ன் பன்ளயது மதற்ேளசழன 

டிஜழட்டல் நீடினள யிருதுேள் மயள்ிக் ரேளப்க – இந்துயின் 
மநளகல் ஆப் ிரீஃப்ரேஸ் & சளேல் 
நீடினளயின் அக்ரபளரயளன் ஆப் 

மயண்ேக் ரேளப்க – இந்துக் குழுயின் 
ஸ்ரளர்ட்ஸ்டளர் கவ் 
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14 சர்தளர் யல்ளய் ரடல் சர்யரதச 
யிநள ழகனம், அேநதளளத் – பக்ேழன 
ேபப்ிரியில் சழந்த ழகனத்தழற்ேள 
யிருது 

ரதசழன சுற்றுள யிருதுேள் 2016-17 

15 ரதயி அலழல்னள ளய் ரலளல்ேர் 
யிநள ழகனம், இந்ரதளர் 

‘மபஸ்ட் ஆப் இந்தழனள‘ ிரியில் சழந்த யிநள 
ழகனத்தழற்ேள யிருது 

16 இந்ரதளர் யிநள ழகனம் ‘ிபளந்தழனத்தழற்ேள சழந்த யிநள ழகனம்‘ 
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