
இந்தியத்துணைத்தூதரகம் 

யாழ்ப்பாைம் 

*** 

ஊடக அறிக்ணக 

யாழ் இந்தியத் துணைத் தூதரகத்தின் இந்தியாவின்           

75-வது சுதந்திர தின ககாை்டாட்டங்கள் 
 

இந்தியாவின் 75-வது சுதந்திர தினத்ணத முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 

“ஆொதிகா அம்ாித் மஹ ாத்ஸவ்” எனும் ெிறப்பு நிகழ்வுகள் வாிணெயில் பாரதத்தின்  

75-வது சுதந்திர தின விழா யாழ்ப்பாைத்தில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகத்தில் 

இன்று காணை (15 ஆகஸ்ட் 2021) மிக ெிறப்பாக சகாண்டாடியது. 

யாழ்ப்பாைத்திற்கான இந்தியத் துணைத்தூதுவர் ராஹகஷ் நட்ராஜ் செயபாஸ்கரன் 

அவர்களும் யாழ்ப்பாைத்திற்கான பாதுகாப்பு பணடகளின் கட்டணளத் தளபதி ஹமெர் 

செனரல் ெகத் சகாடித்துவக்கு  ஆகிஹயார் பைாலியில் உள்ள இந்திய அணமதி 

காக்கும் பணடயினாின் நிணனவிடத்தில் மைர் வணளயம் ணவத்து மைர் தூவி மாியாணத 

செலுத்தினர். இதணனத் சதாடர்ந்து, யாழ் இந்தியத் துணைத் தூதரகத்தில் நடந்த 

ஹதெியக் சகாடிஹயற்றல் நிகழ்வில் துணைத்தூதுவர் அவர்கள் இந்தியத் ஹதெியக் 

சகாடிணய ஏற்றினார். சுதந்திர தினவிழாணவ முன்னிட்டு யாழ்ப்பாைத்தில் 

அணமந்துள்ள இந்தியத் துணைத் தூதரக கட்டடம் மற்றும் யாழ்ப்பாைம் இந்திய 

கைாச்ொர ணமய கட்டடம் என்பன மூவர்ை மின் விளக்குகளால் ஒளிரவிடப்பட்டன. 

 

2.  “ஆொதிகா அம்ாித் மஹ ாத்ஸவ்” சகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியத் 

துணைத் தூதரகமானது, வடமாகாை கல்வி, கைாச்ொர அலுவல்கள், விணளயாட்டு 

மற்றும் இணளஞர் விவகார அணமச்ெகத்துடன் இணைந்து, வடமாகாைத்தில் உள்ள 

ஐந்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள மாைவர்களுக்கான கட்டுணரப் ஹபாட்டிணய இணைய 

வழியில் நடத்தியது. வடமாகாைத்தில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களிலும் இருந்து முதல் 

மூன்று இடங்களுக்கும் சதாிவு செய்யப்பட்ட 15 சவற்றியாளர்களுக்கும் சமாத்தம் 

75,000 ரூபாய் பாிசுத் சதாணக அறிவிக்கப்பட்டது.  சதாிவு செய்யப்பட்ட 

சவற்றியாளர்களுக்கான பைப்பாிெில்கணள, இந்தியத் துணைத்தூதுவர் ராஹகஷ் 

நட்ராஜ் அவர்கள் ஹவஹறாரு ெந்தர்ப்பத்தில் நணடசபறும் விழாக்களில் ஹநரடியாக 

வழங்குவார்.  அணமச்ெகத்தால் சதாிவு செய்யப்பட்ட சவற்றியாளர்களின் விவரங்கள் : 

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 

நிலை மாணவர் பபயர் பாடசாலை தரம் 

முதைாம் இடம் பசல்வி அனனாஜிகா சிவகுமார் யா/இந்துமகளிர்கல்லூாி 13 

இரண்டாம் இடம் பசல்வி கம்சிகா கனஜந்திரன் யா/வயாவிளான் மத்திய 

கல்லூாி 

13 

மூன்றாம் இடம் பசல்வி சுவஸ்திகா யா/யூனியன் கல்லூாி 12 



சர்னவஸ்வரன் 

கிளிபநாச்சி மாவட்டம் 

நிலை மாணவர் பபயர் பாடசாலை தரம் 

முதைாம் இடம் பசல்வி குமார் கிருஷாந்தி கிளி/இராமநாதபுரம் 

மகாவித்தியாையம் 
12 

இரண்டாம் இடம் பசல்வி சுப்ரமணியம் பபிதா கிளி/கிளிசநாச்ெிஇந்துக்க

ல்லூாி 
13 

மூன்றாம் இடம் பசல்வி சுதாகரன் சுனவதிகா கிளி/இராமநாதபுரம் 

மகாவித்தியாையம் 
12 

 

முல்ணைத்தீவு மாவட்டம் 

நிலை மாணவர் பபயர் பாடசாலை தரம் 

முதைாம் இடம் செல்வி சுப்ரமைியம் 

சுடர்ச்செல்வி 

மு/புதுக்குடியிருப்பு 

மத்திய கல்லூாி 
13 

இரண்டாம் இடம் செல்வி மயில்வாென் திஹனகா மு/ஹயாகபுரம் 

மகாவித்தியாையம் 
13 

மூன்றாம் இடம் செல்வி ெெிகுமார் ஷர்மிகா மு/உணடயார்கட்டு 

மகாவித்தியாையம் 
13 

 

மன்னார் மாவட்டம் 

நிலை மாணவர் பபயர் பாடசாலை தரம் 

முதைாம் இடம் செல்வி றெிக்குமார் ெெிகைா மன்/முருங்கன் 

மகாவித்தியாையம் 
11 

இரண்டாம் இடம் செல்வி டிஹயான்ஹமாி யுெிதா மன்/முருங்கன் 

மகாவித்தியாையம் 
11 

மூன்றாம் இடம் செல்வி சுதாகரன் சுதர்ஷிகா மன்/முருங்கன் 

மகாவித்தியாையம் 
11 

வவுனியா மாவட்டம் 

நிலை மாணவர் பபயர் பாடசாலை தரம் 

முதைாம் இடம் செல்வி ஹமாகனப்பிரதா 

ஹகாஹைஷ்வரன் 

வவு/ணெவப்பிரகாெ 

மகளிர் கல்லூாி 
12 

இரண்டாம் இடம் செல்வி குமுதினி பாணையா வவு/பூந்ஹதாட்டம் 

மகாவித்தியாையம் 
13 

மூன்றாம் இடம் செல்வி ஞா. ரெீந்தினி வவு/புதுக்குளம் 

மகாவித்தியாையம் 
12 

 

நிகழ்வின் புணகப்படங்கள் ெிை இணைக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

**** 

யாழ்ப்பாைம் 

15 ஆகஸ்ட், 2021 



 

 


