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விருதுகள் - நடப்பு நிகழ்வுகள் – அக்டடோபர் 2018 

விருதுகள் 

சர்வடேச விருதுகள்: 

S.No. விருது விருது வோங்கியவர் 

1 UNEP (சாம்ினன்ஸ் ஆப் தி ர்த்) 
சுற்று சூமல் யிமது  

ரபந்திப ரநாடி [ஐ.ா. சசனார் அன்ர ாிரனா 
கட் பஸ் யமங்கிார்] 

2 ஐ.ா. உணவு நற்றும் ரயாண் 
அமநப்ின் திர்காக் சகாள்மக 
தங்க யிமது  

சிக்கிம் [உகின் முதல் கரிந ரயாண்மந 
நாிநாக நாற்றுயதற்கா அதன் சாதம ] 

3 2018ஆம் ஆண்டுக்கா சிரனால் 
அமநதிப் ரிசு  

ிபதநர் ரபந்திப ரநாடினின் சர்யரதச ங்கிப்பு 
நற்றும் உக சாமாதாப யர்ச்சிமனனில் 
அயபது ங்கிற்காக 2018 ம் ஆண்டுக்கா சிரனால் 
அமநதிப் ரிசு யமங்கப்ட்டுள்து . 

4 ஐ.ா நித உரிமந ரிசு 1) ாகிஸ்தாின் நித உரிமந ஆர்யர் நற்றும் 
யமக்கிஞர் அஸ்நா ஜஹாங்கீர் [நபணத்திற்கு 
ின்] 
2) தான்சாினாயின் சபரக்கா க்மநி 

3) ிரபசிின் முதல் உள்ாட்டு யமக்கிஞர் 
ரஜானீா யாிச்சாா 

4) அனர்ாந்தின் நித உரிமந அமநப்பு 
முன்ணி ாதுகாயர்கள் 

5 2018 கிசய்ட்ஸ்ரநன் [Gleitsman] யிமது நாா மசப்சாய் [Malala Yousafzai] சண்கள் 
கல்யிமன ஊக்குயித்ததற்காக ஹார்யர்ட் 
ல்கமக்கமக யிமது 
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டநோபல் பரிசு: 

S.No. விருது விருது வோங்கியவர் 
1 உ ினல் அல்து நமத்துயத்தில் ரால் ரிசு ரஜம்ஸ் ி. அிசன் [அசநரிக்கா] நற்றும் 

தசுக்கு ரஹான்ரஜா [ஜப்ான்] 

2 இனற்ினல் ரால் ரிசு  ஆர்தர் அஷ்கின் [அசநரிக்கா]; சஜபார்டு 
சநௌசபா (ிபான்ஸ்) நற்றும் ர ாா 
ஸ்ட்ரிக்ரண்ட் [க ா] 

3 ரயதினினல் ரால் ரிசு  ஃிபான்சஸ் ச் அர்ால்ட் [அசநரிக்கா]; 
ஜார்ஜ் ி. ஸ்நித் [அசநரிக்கா] நற்றும் சர் 
கிசபரகாரி ி.யின் ர் [ிரிட் ன்] 

4 அமநதிக்கா ரால் ரிசு   காங்ரகா  ாக் ர் ச ிஸ் முக்யிரக, னாஜிடி 
உரிமந ஆர்யர் ாடினா முபாட் [ரார் 
நற்றும் ஆமத ரநாதின் ராது ாினல் 
யன்முமகம முடிவுக்குக் சகாண்டு 
யமயதற்கா முனற்சிகளுக்கு] 

5 சாமாதாப அியினலுக்கா 2018 ரால் ரிசு  யில்ினம் டி. ரார்தாஸ் [அசநரிக்கா] & 
ால் ம். ரபாநர் [அசநரிக்கா] 

 

டேசிய விருதுகள்: 

S.No. விருது விருது வோங்கியவர் 

1 கானகல்ப் யிமதுகில் முதல் இ ம் மெ . 5 
ரகாடி ரிசு சற்து (ய்ம்ஸ் ச ல்ிக்கு 
கீழ் யமம் நத்தின நற்றும் நாி 
நமத்துயநமகின் யாகத்தில் தூய்மந 
பாநரிக்க டுத்த முனற்சிகம 
அங்கீகரித்து). 

ய்ம்ஸ் ச ல்ி  

2 NIPM பத்ா யிமது   ாக் ர். தன் குநார் சந்த், சி.ம்.டி, NALCO 
3 2017 ஆம் ஆண்டுக்கா யாழ்ாள் 

சாதமனார்  ாக் ர் பாஜ்குநார் யிமது 
மூத்த  சநாமி டிகர் ட்சுநி 
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4 ஸ்யச்ச ாபத்[தூய்மந இந்தினா] ரகாருக்கு 
நிகப்சரின ங்கிப்புக்கா யிமது 

நாதா அநிர்தாந்தநனி ரதயி 

5  ாக் ர் பாநிரி ஃவுண்ர ரன் மூம் 
2018 ‘யிசிஷ்  புபஸ்காபம் 

ரட்நின் ன் னிற்சினார் புல்ரா 
ரகாிசந்த் 

6 இம் கண்டுிடிப்ார் யிமது இம் சமூக கண்டுிடிப்ார் நற்றும் 
ஆபாய்ச்சி யிஞ்ஞாி ஜவ்யாத் கிஜார் ட்ர ல்  

7 சன்சில்ரயினா யிமதுகளுக்கா 
ல்கமக் கமகத்தில்க்னீ்ரநன்  நத்தின 
ரிசக்தி சகாள்மக.4 யது யம ாந்திப 
கார்ட் ரிசு  

நத்தின அமநச்சர் ஸ்ரீ ிமஷ் ரகானல் [ 
உதயித்சதாமக அல்து னிற்சி மூம் 
ரிசக்தி சகாள்மகக்கு குிப்ி த்தக்க 
ங்கிப்புகம அித்ததற்கா ஆண்டு 
அங்கீகாபம்] 

8 காநன்சயல்த் கூட் மநப்பு சாது ிர்யாக 
நற்றும் ரநாண்மந யிமது, 2018  

இந்தினா 

9 காச்சாப ல்ிணக்கத்திற்கா தாகூர் 
யிமது 

2014 – நணிப்புரி  ம் ரா . பாஜ்குநார் 
சிங்கஜித் சிங் 

2015 – மசனாட் (யங்கரதசத்தின் காச்சாப 
ிறுயம்) 

2016 – இந்தினாயின் நிகப் சரின சிற்ி , ரா. 
பாம் யஞ்சி சு ர் 

10 சிந்த ராட்டினார் நற்றும் சிந்த சுபங்க 
கமயி யிற்மனார் யிமது  

ாபத் ர்த் மூயர்ஸ் ிநிச ட் (ிஇம்ல்), 
நிி பத்ா சாதுத்தும சசனல்திட் ம், 
ாதுகாப்பு அமநச்சகத்தின் கீழ் . 
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பபோது அறிவு போடக்குறிப்புகள்  PDF Download 
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