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ஊடக அறதிகந்கக
இலஙந்கக இநந்ததிய சஙந்கமந் இநந்ததிய மறந்றுமந் இலஙந்ககயதினந் ததசதிய ததினஙந்ககளைகந் ககதாணந்டதாடியத, பதிரதம மநந்ததிரதி பதிரதம அததிததியதாககந் கலநந்த
ககதாணந்டதாரந்

இலஙந்கக இநந்ததிய சஙந்கமந் இலஙந்ககயதினந் 71 ஆவத சுதநந்ததிர ததினமந் மறந்றுமந் இநந்ததியதாவதினந் 70 ஆவத குடியரசு ததினதந்கத ககதாழுமந்பதிலந் 10
கபபந்கரவரதி, 2019 அனந்று ககதாணந்டதாடியத. இலஙந்ககயதினந் பதிரதம மநந்ததிரதி கககௌரவ ரணதிலந் வதிகந்கதிரமசதிஙந்க வதிழதாவதினந் பதிரதம அததிததியதாகவுமந்இ
இலஙந்கககந்கதான இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரந் தரணந்ஜதிதந் சதிஙந் சநந்த வதிதசட அததிததியதாகவுமந் கலநந்த ககதாணந்டனரந் . தபரதாசதிரதியரந் கமதந்ததிரதி வதிகந்கதிரமசதிஙந்க,
மதினந்சகந்ததிஇ சகந்ததிவலு மறந்றுமந் வரந்தத
ந் க அபதிவதிருதந்ததி அகமசந்சரந் கககௌரவ ரவதி கருணநதாயகந்க , நதிததி இரதாஜதாஙந்க அகமசந்சரந் எரதானந் வதிகந்கதிரமரடந்ன,
இலஙந்கக இநந்ததிய சஙந்கதந் தகலவரந் ததிரு.

T.S. பதிரகதாஷந், பதாரதாளுமனந்ற உறுபந்பதினரந்களைந் மறந்றுமந் ஏகனய பதிரமுகரந்களுமந் நதிகழந்வதிலந் கலநந்த ககதாணந்டனரந்.

கவபவதந்ததிலந் தபசுமந் தபதாத, கககௌரவ. ரணதிலந் வதிகந்கதிரமசதிஙந்க இரணந்டு கபருமந் ததசஙந்களைதிறந்கதிகடயதிலதான வரலதாறந்று மறந்றுமந் கலதாசந்சதாரபந்
பதிகணபந்பககளைசந் சுடந்டிகந் கதாடந்டினதாரந். முனந்தனதாகந்கதிபந் பதாரந்கந்ககயதிலந், 2030 அளைவதிலந் இநந்ததியதா உலகதினந் மூனந்றதாவத மதிகபந் கபரதிய கபதாருளைதாததாரமதாக
இருகந்குமந் எனந்பதடனந், உலகதினந் மதிகவுமந் வதிகனதந்ததிறனந் ககதாணந்ட சதில கபதாருளைதாததாரஙந்ககளை உளைந்ளைடகந்கதிய கதறந்கதாசதிய – கதனந் கதிழகந்கதாசதியபந்
பதிரதாநந்ததியமந் உலகதினந் ஒரு கபருமந் வளைரந்சச
ந் தி வகலயகமபந்பதினந் ஒரு பகுததியதாக வருவதறந்கதான சதாதந்ததியதந்கதகந் ககதாணந்டுளைந்ளைத. இநந்ததியதாவுமந்
இலஙந்ககயுமந் ஒனந்றதாகவுமந் மறந்றுமந் தரதிதமதாகவுமந் வளைரந்வதனந் மூலமந் கதறந்கதாசதியதாவுகந்கதான உததாரணஙந்களைதாக முடியுகமன அவரந் கூறதினதாரந் .
அணந்கமயதிலந் டதாதவதாஸதிலந் நகடகபறந்ற உலகபந் கபதாருளைதாததார மதாநதாடந்டினந் கலநந்தகரயதாடலந்களைதிலந் , உலகதினந் பதிரததான கபதாருளைதாததாரஙந்களைந் வவீழந்சந்சதிகயசந்
சநந்ததிதந்த தபதாததிலுமந் இநந்ததியதா தமலந்தநதாகந்கதிசந் கசனந்றுளைந்ளைததாக உலகதந்ததினந் பதிரததான நதிகறதவறந்று அததிகதாரதிகளைந் கதரதிவதிதத
ந் ததாக, இநந்ததிய உயரந்
ஸந்ததானதிகரந் தனத உகரயதிலந் குறதிபபந் திடந்டதாரந் . இநந்ததியபந் கபதாருளைதாததாரமந் 21 ஆமந் நூறந்றதாணந்டினந் மதிகபந் கபரதிய நதிகலமதாறந்றமதாக கதாடந்டபந்படந்டுளைந்ளைதடனந்
உலகதினந் சதிறநந்தகவ இநந்ததியதா மவீத நமந்பதிகக
ந் க கதரதிவதிகந்கதினந்றன. இநந்த நதிகழந்வதினந் ஒரு பஙந்குததாரரதாக இலஙந்கக இருபந்பதறந்கு இநந்ததியதா
வதிருமந்பவததாகவுமந் மறந்றுமந் இநந்ததியதாவதினந் இநந்தகந் கணதிசமதான கபதாருளைதாததார வளைரந்சந்சதியதிலதிருநந்த எழுமந் கபருமந் வதாயந்பந்பககளை இலஙந்கக
பயனந்படுதந்தவதறந்குமந் அவரந் வலதியுறுதந்ததினதாரந். இலஙந்ககயதிலந் மகந்களைந் நலனந் சதாரந்நந்தததான அபதிவதிருதந்ததிசந் கசயலந்ததிடந்டஙந்களைதிறந்கு இநந்ததியதா பறந்றுறுததி
ககதாணந்டுளைந்ளைததாகவுமந் இலஙந்ககயதிலுளைந்ளை மகந்களுகந்கதாக அத 47,000 வவீடுககளை இலவசமதாக நதிரந்மதாணதிதந்தகந் ககதாடுதந்தளைந்ளைதடனந் மறந்றுகமதாரு

16,000 வவீடுகளைந் நதிரந்மதாணதிகந்கபந்படுவதறந்கு உளைந்ளைததாகவுமந் உயரந் ஸந்ததானதிகரந் குறதிபபந் திடந்டதாரந் . இலஙந்ககயதினந் அதநகமதான அகனதந்ததந் தகறககளையுமந்
உளைந்ளைடகந்கதியததாக 70 அபதிவதிருதந்ததி நனந்ககதாகடசந் கசயலந்ததிடந்டஙந்ககளையுமந் இநந்ததியதா பூரந்தந்ததி கசயந்தளைந்ளைத.
கநறந்றதிபந்படந்டமந் - ஒரு பதாரமந்பரதிய யதாகன முக ஆபரணமந் சதாநந்ததிகயயுமந் சுபவீடச
ந் தந்கதயுமந் பதிரததிநதிததிதந்தவபந்படுதந்தமந் வககயதிலந் இலஙந்கக இநந்ததிய
சஙந்கதந்ததினதாலந் கககௌரவ பதிரதம மநந்ததிரதி ரணதிலந் வதிகந்கதிரமசதிஙந்கவதிறந்கு பரதிசதாக அளைதிகந்கபந்படந்டத. கமதந்ததிரதி சஞந்சதிககயதினந் ஒரு பததிய பததிபபந் மந் கூட
நதிகழந்வதிலந் கவளைதியதிடந்டு கவகந்கபந்படந்டத. இலஙந்கக இநந்ததியசந் சஙந்கமந் இலஙந்ககயதிலுளைந்ளை பழகமயதானதமந் கபரதியதமதான நடந்பறவுசந் சஙந்கமதாகுமந் . அத,
இநந்ததியதா மறந்றுமந் இலஙந்ககயதினந் சுதநந்ததிரஙந்களைதினந் பதினந்னரந், 1949 ஆமந் ஆணந்டு ஸந்ததாபதிகந்கபந்படந்டத.
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