
இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரதாலயமந்
ககதாழுமந்ப

************

ஊடக அறதிகந்கக

இநந்ததியதாவதினந்   75      ஆவது சுதநந்ததிர ததினமந்

இநந்ததியதாவதினந்  75 ஆவது சுதநந்ததிர ததினமந் ககதாவதிடந்-19 சுகதாததார கநறதிமுகறககளை .பதினந்பறந்றதியவதாற
2021  ஆகஸந்டந்  15 ஆமந்  ததிகததி  இலஙந்ககயதினந்  பலந்வவற  பகுததிகளைதிலுமந்  ககதாணந்டதாடபந்படந்டது.  75
வருடஙந்களைதாக இடமந்கபறந்ற முனந்வனறந்றகரமதான பயணமந் மறந்றமந் சுயசதாரந்ப இநந்ததியதா ஆகதியவறந்றதிகன குறதிகந்குமந்
முகமதாக  2021  மதாரந்சந்  மதாதமந்  பதிரதமரந்  நவரநந்ததிர  வமதாடி அவரந்களைதாலந்  ஆரமந்பதிதந்து கவகந்கபந்படந்ட  ஆசதாததி கதா
அமந்ரதிதந் மவஹதாதந்சவந் நதிகழந்சந்சதிதந்ததிடந்டதந்ததினந் ஒரு பகுததியதாக இவந்வருடதந்ததிலந் நகடகபறமந் ககதாணந்டதாடந்டஙந்களைந்
அகமகதினந்றன.

 2.  இநந்ததிய  உயரந்  ஸந்ததானதிகரதினந்  உதந்ததிவயதாகபூரந்வ  வதாசஸந்தலமதான  ககதாழுமந்பதிலுளைந்ளை  இநந்ததிய  இலந்லதந்ததிலந்
பதிரததான  நதிகழந்வு  நகடகபறந்றதிருநந்தது.  வதசதியகந்  ககதாடிகய  ஏறந்றதி  கவதந்த  உயரந்  ஸந்ததானதிகரந்  அணதிவகுபந்ப
மரதியதாகதயுமந்  பதாரந்கவயதிடந்டதாரந்.  அதந்துடனந்  இநந்ததிய  ஜனதாததிபததி  அவரந்களைதினந்  சுதநந்ததிர  ததின  கசயந்ததியதினந்
முகந்கதிய குறதிபந்பகளுமந் இசந்சநந்தரந்பந்பதந்ததிலந்  உயரந்  ஸந்ததானதிகரதாலந்  வதாசதிகந்கபந்படந்டது.  இநந்நதிகழந்வு வநரடி ஒளைதிபரபந்ப
கசயந்யபந்படந்டதுடனந்  இலஙந்ககயதிலுளைந்ளை  இநந்ததிய  சமூகதந்ததினருமந்  இலஙந்ககயதிலுளைந்ளை  இநந்ததியதாவதினந்
நணந்பரந்களுமந் கமயந்நதிகரந் மதாரந்கந்கஙந்களைந் ஊடதாக இநந்நதிகழந்வதிலந் கலநந்துககதாணந்டிருநந்தனரந்.

 3. அதந்துடனந்,  இனந்கறய ததினமந்  இநந்ததிய இலஙந்கக மகந்களைதினந்  நலந்வதாழந்வுகந்கதாக பரம தமந்ம  கசதந்ததிய
பதிரதிவவனதாவதிலந்  வதிவசட வழதிபதாடதான ஆசசீரந்வதாத பூகஜ ஒனந்றமந்  நகடகபறந்றதிருநந்தது.  இபந்பதிரதிவவனதாவதிலந்  உளைந்ளை
இநந்ததிய  மதகுருமதாரந்  உதந்வவகதந்துடனந்  சுதநந்ததிர  ததினதந்கத   ககதாணந்டதாடியதிருநந்தனரந்.  சுதநந்ததிர  ததினதந்கத
குறதிகந்குமந்  முகமதாக  ஏகனய  பல  கலதாசதார  நதிகழந்வுகளுமந்  நதிகழந்நதிகல  மதாரந்கந்கஙந்களைந்  ஊடதாக  ஒழுஙந்ககமபந்ப
கசயந்யபந்படந்டிருநந்தன. இநந்ததிய பலமந்கபயரந் குழுவதினரதினந் அகமபந்பதான ககதாழுமந்பவதாழந் கவளைதிநதாடந்டவரந் கலதாசதார
அகமபந்பதினரதினந்  ஆறந்றகககளைந்,  அருஶ்ரீ  ககலயகதந்துடனந்  இகணநந்து  சுவதாமதி  வதிவவகதானநந்ததா  கலதாசதார
நதிகலயமந்  ஏறந்பதாடு கசயந்த  பலந்வவற நடனஙந்களைதினந்  கததாகுபந்பதான பவளை நதாடந்டிய மதாலதா  எனந்ற  நடன நதிகழந்வு
உளைந்ளைதிடந்ட பலந்வவற நதிகழந்வுகளைந் அரஙந்வகறந்றபந்படந்டிருநந்தன.

4. அதந்துடனந்  இலஙந்கக  பரத  நதாடந்டியகந்  ககலஞரந்களைந்  பூவகதாளை  அகமபந்பதினதாலந்  ஒழுஙந்ககமகந்கபந்படந்ட
‘டயமனந்டந்  பதிரதிடந்ஜந்’  எனந்ற  தனதிதந்துவமந்மதிகந்க நதிகழந்சந்சதியுமந்  நதிகழந்நதிகல ஊடதாக ஒளைதிபரபந்பபந்படந்டது.  பதிரபலமதான
ககலஞரந்களைதினந்  வயலதினந்  இகசகந்கசந்வசரதிகளைந்,  பலந்கவற  இநந்ததிய  நடன  வடிவஙந்களைதிலதான  நடன
ஆறந்றககககளையுமந் இநந்த நதிகழந்வு உளைந்ளைடகந்கதியதிருநந்தது.

5. ஆகட அலஙந்கதார அணதிநகட,  உணவுதந் ததிருவதிழதா மறந்றமந் இநந்ததிய வதசபகந்ததி பதாடலந்களைந் இகசதந்தலந்
உளைந்ளைதிடந்ட பலந்வவற நதிகழந்வுகளைந் சமூக ஊடகஙந்களைந் மூலமதாக ஏறந்பதாடு கசயந்யபந்படந்டிருநந்தகம குறதிபந்பதிடதந்தகந்கது.
இநந்நதிகழந்வுகளுகந்கு  உணரந்வுபூரந்வமதான  வபரதாதரவு  கதிகடகந்கபந்  கபறந்றதிருநந்ததுடனந்  இலஙந்ககதந்தசீவு
முழுவததிலுமதிருநந்து பலந்லதாயதிரகந்கணகந்கதான மகந்களைந் பஙந்வகறந்றதிருநந்தனரந். 

6. 75 வது  சுதநந்ததிர  ததினதந்கத  குறதிகந்குமந்  முகமதாக  கணந்டியதிலுளைந்ளை  துகண  உயரந்  ஸந்ததானதிகரதாலயமந்,
யதாழந்பந்பதாணதந்ததிலுளைந்ளை ககதானந்சுவலடந் கஜனரலந் அலுவலகமந் மறந்றமந் அமந்பதாநந்வததாடந்கடயதிலந் உளைந்ளை ககதானந்சுவலடந்
கஜனரலந் அலுவலகமந் ஆகதியவறந்றதிலுமந் பலந்வவற நதிகழந்வுகளைந் ஏறந்பதாடு கசயந்யபந்படந்டிருநந்தன.  இநந்ததிய சுதநந்ததிர
ததினதந்கத  முனந்னதிடந்டு  கதாலதி  வகதாடந்கட,  யதாழந்  கலதாசதார  நதிகலயமந்,  இநந்ததிய  இலந்லமந்,  ததாஜந்  சமுதந்ரதா
ஆகதியகவயுமந்  ககதாழுமந்ப,  கணந்டி,  யதாழந்பந்பதாணமந்,  அமந்பதாநந்வததாடந்கட,  ஆகதிய  இடஙந்களைதிலுளைந்ளை  இநந்ததிய
இரதாஜதநந்ததிர  அலுவலகஙந்களுமந்  இநந்ததிய  வதசதியகந்ககதாடியதினந்  வரந்ணஙந்ககளைபந்  பதிரததிபலதிதந்து
அலஙந்கரதிகந்கபந்படந்டிருநந்தன.  இமந்முகந்கதிய ஆணந்டிகன குறதிகந்குமந்  முகமதாக  ஆசதாததி கதா அமந்ரதிதந்  மவஹதாதந்சவந்



நதிகழந்சந்சதிதந் ததிடந்டதந்ததினந்கசீழந் 2022  ஆகஸந்டந்  15 ஆமந் ததிகததிவகர இலஙந்கக முழுவதுமந் பலந்வவற நதிகழந்வுகளைந்
நடதந்தபந்படுகதினந்றன.
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