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ஊடக அறதிகந்கக

ஏழதாவது சரந்வததச தயதாகதா ததினமந்

இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரதாலயமந் மறந்றுமந் ககதாழுமந்பதிலுளந்ள சுவதாமதி வதிதவகதானநந்ததா கலதாசதார நதிகலயமந்
ஆகதியகவ  இலஙந்கக  பதாதுகதாபந்ப  பகடயதினருடனந்  இகணைநந்து   ஏழதாவது  சரந்வததச  தயதாகதா  ததினதந்கத
ககதாணைந்டதாடுமந் முகமதாக இனந்கறய ததினமந்  (ஜஜூனந்  21)  கமயந்நதிகரந் மதாரந்கந்கமந்  ஊடதாக வதிதசட தயதாகதா அமரந்வ
ஒனந்றதிகன ஏறந்பதாடு கசயந்ததிருநந்தன. இலஙந்கக பதாதுகதாபந்பசந் கசயலரந் கஜனரலந் (ஓயந்வகபறந்ற) கமலந் குணைரடந்ன
அவரந்களந்  இநந்  நதிகழந்வதிலந்  பதிரதம  வதிருநந்ததினரதாக கலநந்துககதாணைந்டிருநந்த  அததசமயமந்  பதாதுகதாபந்ப  பகடகளதினந்
பதிரததானதியுமந்   இரதாணுவ  தளபததியுமதான  கஜனரலந்  சதவநந்ததிர  சதிலந்வதா  அவரந்களுமந்,  இலஙந்ககயதிலுளந்ள
ககதாதந்தலதாவகல  பதாதுகதாபந்ப  பலந்ககலகந்கழகமந்,  பயதிறந்சதி  பதாடசதாகலகளந்,  பதாதுகதாபந்ப  அகந்கடமதிகளந்  மறந்றுமந்
கபந்பலந்களந்  உளந்ளதிடந்ட  கதிடந்டதந்தடந்ட  150  பதாதுகதாபந்ப  ஸந்ததாபனஙந்ககளசந் தசரந்நந்த  பதாதுகதாபந்ப  துகறசதாரந்
அததிகதாரதிகளுமந் இநந்நதிகழந்வதிலந் கலநந்துககதாணைந்டிருநந்தனரந்.

2. இநந்நதிகழந்வதிகன ஆரமந்பதிதந்து கவகந்குமந் முகமதாக இரதந்மலதாகன பரம தமந்ம கசதந்ததிய பதிரதிதவனதாவதினந்
பதிரதம  குருவமந்  பணைதிபந்பதாளருமதான  அததி  வணைகந்கதந்துகந்குரதிய  டதாகந்டரந்  கமததப  வதிமலதசர  ததரரந்  அவரந்களந்
அகனவரதினதுமந் நலந்வதாழந்வகந்கதாக பதந்த கபருமதானதினந் ஆசதிககள தவணைந்டி வழதிபதாடுககள நடதந்ததியதிருநந்ததாரந்.
இநந்ததிய  பதிரதமரந்  நதரநந்ததிர  தமதாடி,  இலஙந்கக  ஜனதாததிபததி  அததிதமதகு  தகதாததாபய  ரதாஜபக்ஷ  ஆகதிதயதாரது
கசயந்ததிகளந்  இநந்நதிகழந்வதிலந்  பஙந்குபறந்றதியவரந்களுகந்கு  மதந்ததியதிலந்  பகதிரபந்படந்டிருநந்ததுடனந்  பலந்தவறு
நனந்கமகளுகந்கதாக  சகலருமந்  தயதாகதாவதிலந்  ஈடுபடதவணைந்டுகமனந்ற  ஊகந்குவதிபந்கப  அவரந்களந்  அசந்கசயந்ததிமூலமந்
வழஙந்கதியதிருநந்தனரந்.  இவந்வருட தயதாகதா ததினதந்துகந்கதான கததானதிபந்கபதாருளதான ஆதரதாகந்கதியதந்துகந்கதாக தயதாகதா
எனந்பது  தறந்தபதாகதய  ககதாவதிடந்19  நதிகலகமகந்கு  மதந்ததியதிலந்  எவந்வதாறதான  கததாடரந்பதிகனகந்  ககதாணைந்டுளந்ளது
எனந்பதகன பதிரதமரந் நதரநந்ததிர தமதாடி தனது கசயந்ததியதிலந் குறதிபந்பதிடந்டிருநந்ததாரந்.  அதந்துடனந் சமூகமந், தநதாயந் எததிரந்பந்ப
சகந்ததி மறந்றுமந்  ஒறந்றுகம ஆகதியவறந்றதிறந்கு சதிறநந்தததாக கருதபந்படுமந்  தயதாகதா,  கததாடரந்பகளுகந்கதான உளந்ளதாரந்நந்த
சகந்ததியதிகன ககதாணைந்டிருபந்பகதயுமந்  அவரந்   சுடந்டிகந்கதாடந்டியதிருநந்ததாரந்.   ஜனதாததிபததி  தகதாததாபய ரதாஜபக்ஷ தனது
கசயந்ததியதிலந்,  உலகமந்  முழுவததிலுமந்  இருகந்குமந்  பலந்தவறு  தகலமுகறககளசந்  தசரந்நந்த  மகந்களதினதுமந்  வதாழந்வதிலந்
மதாறந்றஙந்ககள ஏறந்படுதந்ததிய தயதாகதா,  பலந்லதாயதிரமந்  ஆணைந்டுகதாலமதாக இநந்ததிய முனதிவரந்களந்  தமறந்ககதாணைந்டிருநந்த
நகடமுகறகளந்  மறந்றுமந்  ஆனந்மமீக  பதாரமந்பரதியஙந்களதினந்  கபதாகந்கதிஷஙந்களதிலதிருநந்து  கதிகடகந்கபந்  கபறந்றதிருகந்குமந்
மதிகவமந் கபறுமததியதானதுமந் அழகதானதுமதான பரதிசு எனவமந் குறதிபந்பதிடந்டுளந்ளதாரந்.

3. கநகதிழந்சந்சதிதந்தனந்கம  மறந்றுமந்  நதிகனவதாறந்றகல  தமமந்படுதந்துவதறந்கதான  வதாழந்கந்கக   வழதிகதாடந்டியதாக
தயதாகதாகவ  அகனவருமந்  தளுவதிசந்கசலந்ல  தவணைந்டுமந்  எனந்று  அகழபந்ப  வதிடுதந்ததிருநந்த  உயரந்  ஸந்ததானதிகரந்,
இநந்நதிகழந்கவ  ககதாணைந்டதாடுவதறந்கதாக  இகணைநந்து  ககதாணைந்டிருநந்த  அகனவருகந்குமந்  தனது  நனந்றதிககளயுமந்
கதரதிவதிதந்ததிருநந்ததாரந்.

4. இவந்வருடமந்  ககதாவதிடந்-19  கதாரணைமதாக  அமுலந்படுதந்தபந்படந்டிருகந்குமந்  பயணைகந்  கடந்டுபந்பதாடுகளந்
கதாரணைமதாக சரந்வததச  தயதாகதா  ததினதந்கத  குறதிகந்குமந்  சகல  நதிகழந்வகளுமந்  கமயந்நதிகரந்  மதாரந்கந்கஙந்களந்  ஊடதாக
நடதந்தபந்படந்டிருநந்தன.  சரந்வததச  தயதாகதா  ததினதந்கத  முனந்னதிடந்டு  2021  தம  முதலந்  ஜஜூனந்  வகரயதான
கதாலபந்பகுததியதிலந் ககதாழுமந்ப, சுவதாமதி வதிதவகதானநந்ததா கலதாசதார நதிகலயதந்ததினதாலந் இலவசமதாக தயதாகதா அமரந்வகளந்
நதிகழந்நதிகலயூடு  நடதந்தபந்படந்டிருநந்தன.  இநந்  நதிகழந்வகளந்  அகனதந்துமந்  சரந்வததச  தயதாகதா  ததினதந்ததினந்
கததானதிபந்கபதாருளுகந்கு அகமவதாக ஒழுஙந்ககமகந்கபந்படந்டிருநந்தகம குறதிபந்பதிடதந்தகந்கது.  2021  ஜஜூனந்  20 ஆமந்
ததிகததி  இரதந்மலதாகன  பரம  தமந்ம  கசதந்ததிய  பதிரதிதவனதாவதிலந்  வதிதசட  தயதாகதா  அமரந்வ  ஒனந்று



ஒழுஙந்ககமகந்கபந்படந்டிருநந்ததுடனந் இநந்த அமரந்வதிலந் கலநந்து ககதாணைந்டிருநந்தவரந்களுகந்கு சதிஙந்கள கமதாழதியதிலந் உயரந்
ஸந்ததானதிகரதாலந் வழஙந்கபந்படந்டிருநந்த கசயந்ததியுமந் பகதிரபந்படந்டது. 

5. 2015 ஆமந்  ஆணைந்டு  முதலந்  ஒவந்கவதாரு  வருடமுமந்  இநந்ததிய  உயரந்  ஸந்ததானதிகரதாலயமந்  மதிகுநந்த
உறந்சதாகதந்துடனந்  இலஙந்ககயதிலந்  சரந்வததச தயதாகதா ததினதந்கத ககதாணைந்டதாடி வருகதினந்றது.  இநந்த நதிகழந்வகளதிலந்
இலஙந்ககயதினந்  தகலவரந்களந்  மறந்றுமந்  கபதாதுமகந்களந்  உளந்ளதிடந்ட  சகல  தரபந்பதினருமந்  பஙந்குபறந்றதி  வருகதினந்றகம
குறதிபந்பதிடதந்தகந்க வதிடயமதாகுமந்.  கடநந்த கதாலஙந்களதிலந்  நகடகபறந்றதிருநந்த  சரந்வததச தயதாகதா ததின நதிகழந்வகளதிலந்
பலந்லதாயதிரகந்கணைகந்கதாதனதாரந்  பஙந்குபறந்றதி  வருகதினந்றகம  குறதிபந்பதிடதந்தகந்க  அமந்சமதாகுமந்.  கபருதநதாயதினதாலந்
தமகலழுநந்ததிருகந்குமந் சவதாலந்களுகந்கு மதந்ததியதிலந் இவந்வருடமந் ஏழதாவது சரந்வததச தயதாகதா ததினதந்கத முனந்னதிடந்டு
ஒழுஙந்ககமகந்கபந்படந்ட  நதிகழந்நதிகல  அமரந்வகளந்  பலவறந்றதிலந்  கதிடந்டதந்தடந்ட  7  ஆயதிரதந்துகந்குமந்  அததிகமதாகனதாரந்
கலநந்துககதாணைந்டிருநந்தனரந்.
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