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இந்தியத்துணைதத்ூதரகம் 

யாழ்ப்பாைம் 

*** 

 

ஊடக அறிக்ணக 

ஏழாவது பன்னாடட்ு யயாகா நாள் நிகழ்வுகள் - 2021 

யாழ் இந்தியதத்ுணைத் தூதரகம்  ,21 ஜூன்  2021 அன்று ஏழாவது பன்னாட்டு 

யயாகாநாணள இந்த ஆை்டின் கருப்பபாருள் “ யயாகாவுடன் இருங்கள் ,

வீட்டில் இருங்கள்  ”என்பதற்யகற்ப இணையவழியில் பகாை்டாடியது. 

2.     பன்னாட்டு யயாகாநாளின் அதிகாரப்பூரவ் ‘யயாகாகீதம் இணைத்து 

நிகழ்ைச்ி ஆரம்பிக்கப்பட்டது  . இணதத் பதாடரந்்து இந்தியதத்ுணைத் தூதுவர ்

மாை்புமிகு பாலைை்ந்திரனின் பதாடக்க உணர இடம்பபற்று , வடக்கு 

மாகாைைணபயின் அணவதத்ணலவர ் மாை்புமிகு சி.வி.யக.சிவஞானம் 

அவரக்ளது தணலணம விருந்தினர ் உணரயும் , நிகழ்வுக்கான முக்கிய 

பிரமுகரக்ளான பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் மாை்புமிகு 

சி.வி.விக்யனஸ்வரன் ,மாை்புமிகு சி.சிறீதரன் ,மாை்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன் ,யாழ்ப்பாை மாநகர முதல்வர ் வைக்கத்திற்குரிய 

வி.மைிவை்ைன் ,யாழ்ப்பாைப் பல்கணலக்கழக துணையவந்தர ்

யபராசிரியர ் ை.சிறீைற்குைராஜா ,வடக்கு மாகாைைணபயின் முன்னாள் 

அணமைை்ரக்ள் திருமதி அனந்தி ைசிதரன் மற்றும் முணனவர ்க.ைரய்வஸ்வரன், 

வடக்கு மாகாைைணப முன்னாள் உறுப்பினர ் திரு.எம்.யக.சிவாஜிலிங்கம் 

மற்றும் ஊடக பிரமுகரக்ள் திருமதி.உமா ைந்திரபிரகாஷ் மற்றும் திரு .பி.எை.் 

அப்துல்ஹமீது அவரக்ளது காபைாளி வாழ்தத்ு பைய்திகளும் இடம்பபற்றன . 

தூதரகத்தின் யயாகா ஆசிரியர ்திரு.சூரியகுமார ்தணலணமயில் தூதரகதத்ின் 

யயாகா வகுப்பு மாைவரக்ள் மற்றும் யயாகா ஆரவ்லரக்ள் இணைந்து 

யயாகாைனங்கணள நிகழ்த்தினர.் 

3.  முன்னதாக பகாை்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக , யாழ் 

இந்தியத்துணைத ் தூதரகமானது , வடக்கு மாகாைைணபயின் கல்வி ,

கலாைை்ார அலுவல்கள் ,விணளயாட்டு மற்றும் இணளஞர ் விவகார 

அணமைை்கத்துடன் இணைந்து வடக்கு மாகாைத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களின் 

பாடைாணல மாைவரக்ளிணடயய இணைய வழியில் யயாகா வினாடி வினா 

நிகழ்ைச்ிணய நடதத்ியது .ஐந்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் முதலாம் ,  

இரை்டாம், மூன்றாம் இடங்களுக்கு பதரிவு பைய்யப்பட்ட மாைவரக்ளுக்கு 

பமாத்தம் 2,25,000/-ஐ பரிசுத் பதாணகயாக , அதாவது , தலா ஒவ்பவாரு 

மாவட்டத்திற்கும் முதல் பரிைாக ரூபா .20,000/-ம்,  இரை்டாவது பரிைாக ரூபா .

15,000/-ம்  , மூன்றாவது பரிைாக ரூபா.10,000/-ம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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கல்வி  அமைசச்ின் மூலை் ைாவட்ட ரதீியில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குை் 

ததரிவு தசய்யப்படட்வரக்ள் விபரை் 

யாழ்ப்பாைம் மாவட்டம் 

பரிசு பபயர ் பாடைாணல தரம் 

முதலாம் 

பரிசு 

பைல்வி.கயஜாரிகா 

குமரன் 
 

யா/சுை்டிக்குளி 

பபை்கள் உயரத்ரப் 

பாடைாணல 

தரம் 6 

இரை்டாம் 

பரிசு 

பைல்வி.மயூரி தவயநைன் யா/யவம்படி பபை்கள் 

உயரத்ரப் பாடைாணல 

தரம் 10 

மூன்றாம் 

பரிசு 

பைல்வி. P.மதுைஜி யா/யவம்படி பபை்கள் 

உயரத்ரப் பாடைாணல 

தரம் 11 

 

வவுனியா மாவட்டம் 
 
பரிசு பபயர ் பாடைாணல தரம் 

முதலாம் 

பரிசு 

பைல்வி.யைாபனா டட்ளி 
 

வவு/தமிழ் மத்திய 

மகா வித்தியாலயம். 

தரம் 9 

இரை்டாம் 

பரிசு 

பைல்வன்.டட்லி தரம்ிகன் வவு/தமிழ் மத்திய 

மகா வித்தியாலயம் 

தரம் 12 

மூன்றாம் 

பரிசு 

பைல்வன் V.கவியகன் வவு/தமிழ் மத்திய 

மகா வித்தியாலயம் 

தரம் 9 

 

கிளிபநாைச்ி மாவடட்ம் 

 

பரிசு பபயர ் பாடைாணல தரம் 

முதலாம் 

பரிசு 

பைல்வன் J. ைதுரங்க 
 

கிளி/ மத்திய ஆரம்ப 
வித்தியாலயம். 

தரம் 5 

இரை்டாம் 

பரிசு 

பைல்வன். J. அபிநயன் கிளி/ மத்திய மகா 

வித்தியாலயம். 

தரம் 8 

மூன்றாம் 

பரிசு 

பைல்வன் S. அபியஷக்  கிளி/ மத்திய மகா 

வித்தியாலயம். 

தரம் 6 

 
முல்ணலத்தீவு மாவடட்ம் 

பரிசு பபயர ் பாடைாணல தரம் 

முதலாம் 

பரிசு 

பைல்வி அனலநாதன் 

ைதுரை்ா 
 

மு/பகாக்குபதாடுவாய் 

மகா வித்தியாலயம். 

தரம் 12 

இரை்டாம் 

பரிசு 

பைல்வி.மயில்வாைன் 

சுயபதா 

மு/யயாகபுரம் மகா 

வித்தியாலயம் 

தரம் 11 

மூன்றாம் 

பரிசு 

பைல்வி அறிவழகு 

அபிஷனா 

மு/ஒட்டுசுட்டான் மகா 

வித்தியாலயம் 

தரம் 11 

 

மன்னாரம்ாவட்டம் 
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பரிசு பபயர ் பாடைாணல தரம் 

முதலாம் 

பரிசு 

பைல்வன் K. கிரிஸ் 

டாரவ்ின் பீரிஸ் 

மன்/அரிப்பு யறா.க.த.க. 

பாடைாணல. 

தரம் 7 

இரை்டாம் 

பரிசு 

பைல்வி.தரம்குலசிங்கம்  

டுைந்தி 

மன்/இலுப்ணபக்கடணவ

மகா வித்தியாலயம் 

தரம் 12 

மூன்றாம் 

பரிசு 

பைல்வி  I.லதுசிகா மன்/கட்ணடயம்பன் 

மகாவித்தியாலயம் 

தரம் 9 

 

4.  இன்ணறய நிகழ்வில் ணவதத்ு யாழ்ப்பாை மாவட்டத்தில் பதரிவு 

பைய்யப்பட்ட பவற்றியாளரக்ளுக்கான பைப்பரிசில்கள் இந்தியதத்ுணைத் 

தூதுவர ் மாை்புமிகு பாலைை்ந்திரன் அவரக்ளால் வழங்கி ணவக்கப்பட்டது. 

தூதரக அதிகாரி திரு . கிருஷ்ைமூரத்்தி அவரக்ளது நன்றியுணரயுடன் நிகழ்வு 

நிணறவு பபற்றது. 

5.  ஏணனய மாவட்டங்களில் பதரிவு பைய்யப்பட்ட 

பவற்றியாளரக்ளுக்கான பைப்பரிசில்கள் அந்தந்த மாவட்டத்துக்கான 

வலயக்கல்விப் பைிமணனகளால் ஏற்பாடு பைய்யப்படும் நிகழ்வுகளில் 

ணவதத்ு இந்தியத ் துணைத்தூதுவர ் அவரக்ளால் வழங்கப்படும். அந்த 

வணகயில் முல்ணலத்தீவு மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் இன்றும்(21) 

மன்னார ் மற்றும் கிளிபநாைச்ி மாவட்டங்களுக்கு நாணளயும்(22) 

பைப்பரிசில்கள் வழங்கப்படும். இந்த நிகழ்வுகளில் ணவதத்ு வவுனியா 

ணைவப்பிரகாை பபை்கள் பாடைாணல, கிளிபநாைச்ி அக்கராயன் மகா 

வித்தியாலயம் மற்றும் இலுப்ணபக்கடணவ தமிழ் மகா வித்தியாலயம் 

ஆகியவற்றுக்கு ரூபா 600,000 மதிப்பிலான வீணை, வயலின், ஆரய்மானியம், 

மிருதங்கம், புல்லாங்குழல் உள்ளிட்ட இணைக்கருவிகணள இந்தியத ்

துணைத்தூதுவர ்அவரக்ள் வழங்கி ணவப்பார.் 

6.  நிகழ்வின் புணகப்படங்கள் சில இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

**** 

21 ஜூன் 2021 

யாழ்ப்பாைம். 


