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-ப�ாள்ாச்சி மா. உமா�தி

கனவு நனவானது!
-மா.உதயகுமார் தலையங்கம்

பெரியாருக்கு 
அவமானம்?

மக்களைத்  
தவிக்க விட்டவரகள்  

 மக்கள் காவலரகைா?
-சு�. வீர�ாண்டியன்

பொள்ைாச்சி...
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பசன்ற தேரேலில் ேங்களை "வைரச்சியின வழி்காட்டி்கள்" 
எனறு ச�ால்லிக் ச்காண்டவர்கள், இநேத் தேரேலில், 

ேங்களுக்குத் ோங்கதை "மக்்களின ்காவலர்கள்" (Chowkidar) 
எனறு பட்்டம் சூட்டிக் ச்காணடுள்ைனர. 

எனினும் ஒரு தவறுபாடு உள்ைது. ச�ன்ற தேரேலில் 
ஏமாநே மக்்கள் இநேத் தேரேலில் ஏமா்றப் தபாவதில்ளல! 

யார மக்்களின ்காவலர்கள்? ஒவசவாருவரின வஙகிக் 
்கணக்கிலும் 15 லட்�ம் ரூபாய் பணம் தபாடுதவாம் எனறு 
ச�ால்லிவிட்டு, வஙகியிலிருநே ேம்  பணத்ளேக் கூ்ட 
எடுக்்க முடியாமல், மக்்களைத் திண்டாடித் சேருவில் 
நிற்க ளவத்ே இவர்கைா? 

வைரச்சி வைரச்சி எனறு ச�ால்லி வாக்கு்களைப்  
சபறறுக்ச்காணடு, 340 ரூபாய் விளலக்குக்  கிள்டத்ே 
எரிவாயுளவ இனறு 900 ரூபாய்க்கு தமல் விறபளன ச�ய்து 
ச்காணடுள்ைனதே, இவர்கைா? 

ஜிஎஸ்டி வரி என்ற சபயரில், மக்்களின பணத்ளேப் 
பலவள்க்களிலும் பிடுஙகிக் ச்காணடுள்ைனதே, இவர்கைா? 
ஆணடுக்கு இேணடு த்காடிப் தபருக்கு தவளல ேருவோ்கச் 
ச�ால்லிவிட்டு, இனறு தவளலயில்லாத்  திண்டாட்்டம் 
சபரு்க  வழி வகுத்துள்ைார்கதை, இவர்கைா?

ேதபல் ஊழல் ஒரு பக்்கமிருக்்க, ஊழதல உருவமாய்க் 
ச்காணடிருக்கும் எ்டப்பாடி ்கட்சியு்டன கூட்்டணி 
ளவத்திருக்கும் இவர்கைா? 

மக்்கள் ்காவலர்கள் இல்ளல, மக்்கைால் அேசியல் 
ேைத்திலிருநது விேட்டியடிக்்கப்ப்டப் தபாகின்றவர்கதை 
இவர்கள் எனபளே, தம 23 ஆம் நாள் இநதிய மக்்கள் 
உேத்துச் ச�ால்வார்கள்!

மக்களைத்  
தவிக்க விட்டவரகள் 

 மக்கள் காவலரகைா?
சு�. வீர�ாண்டியன்

ஏப்ரல் 18 வாக்களிபபீர 
உதயசூரியனுக்கு!
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ப�ாள்ைாச்சி பகுதியில் உள்ை 
இைம்  சபண்கள் ஒருசில 

வ�திபள்டத்ே இளைஞர்கைால் 
ஏமாற்றப்பட்டு சீேழிக்்கப்பட்டுள்ைனர . 
அவறள்ற வீடிதயா ப்டசமடுத்துளவத்து 
சோ்டரநது மிேட்்டப்பட்டு பணமும் பறித்து 
வநதுள்ைனர. இளேஅநே இளைஞர்கள் 
ேனியா்க, ோனா்க ச�ய்ே குற்றங்கள் 
எனறு ்க்டநதுதபாய்வி்ட முடியாது. 

சோ்டக்்கத்தில் ்காசுபணம், வ�தி 
வாய்ப்பு, இைளம திமிர ச்காண்ட 
இளைஞர்கள்  ஓரிரு சபண்களி்டம் 
சில்மிஷம் ச�ய்துள்ைனர. அப்தபாதே ஈவ 
டீசிங வழக்கில் அவர்கள் சிக்கும்தபாது அவர்களைக்்காப்பாற்ற 
வநேவனோன பார நா்கோஜ் எனனும் ச்காடியவன. அவனுக்குக் 
்காவல்நிளலயத்தில் சபரும்ச�ல்வாக்கு.. ்காேணம் 
அவனந்டத்தும் பார மூலம்  ்காவல் துள்றக்கு அவன 
ச�லுத்தும் சபரும் சோள்க.. அவனுக்குப் பினனணியில் 
இருப்பவர சபாள்ைாச்சி ந்கேஆளுங்கட்சியின  உயரநே 
மனிேர.. 

இப்தபாது அவர்களுக்கு தவடிக்ள்கக்கு தவடிக்ள்க, 
த்களிக்ள்கக்கு த்களிக்ள்க, விருநதுக்கு விருநது, சு்கத்துக்கு 
சு்கம், பணத்துக்கு பணம். எல்லாவறறிறகும் தமலா்க 
அேசியல் பினனணியும் பாது்காப்பும் அவர்களைப் 
தபயாட்்டம் தபா்ட ளவத்துள்ைது. பலநாள்  திரு்டன 
ஒருநாள் அ்கப்படுவான எனகி்றபடி மான அவமானங்களுக்கு 
அஞ்சிப் பலரும் ஒதுஙகி இருக்்க ஒரு சபணணின ேளமயன 
்காவல்துள்றயில் பு்கார ச்காடுத்ேேன மூலம் பிேச்ளன 
சவளிதய சேரியத்சோ்டஙகியது.திமு்க, ்கம்யூனிஸ்ட், சபண்கள் 
இயக்்கங்கள் பிேச்�ளனக்்கா்க தபாோ்டத்சோ்டஙகியது்டன, 
திமு்க ேளலவர ேைபதி மு்க ஸ்்டாலினின அறிக்ள்கக்குப் 
பி்றகு பிேச்�ளன விசுவரூபம் எடுக்கி்றது. அத்து்டன நாளுமன்ற 
உறுப்பினர ்கனிசமாழி அவர்கள் தநேடியா்கப் சபாள்ைாச்சி 
வநது ஆரப்பாட்்டம் ச�ய்ேது பிேச்�ளனளயக் ச்காழுநது 
விட்டு எரியச் ச�ய்ேது இப்பிேச்�ளனளய மக்்கள் மன்றத்துக்கு 
ச்காணடு வநேதில் "நக்கீேனின" பஙகு ம்கத்ோனது. 

அதுவளே, மாவட்்டக் ்காவல்துள்ற அதி்காரி, "இதில் ஆளும்்கட்சி 
பிேமு்கர்களுக்குத் சோ்டரபு  இல்ளல " எனறு எங்கப்பன 
குதிருக்குள் இல்ளல எனறு கூறி வநோர. ஆனால் அேன பின 
ோன ஆளும்்கட்சி பிேமு்கர பார நா்கோஜன ்கட்சிளய விட்டு 
நீக்்கப்படும் நிளல வநேது. இப்தபாதும் பார நா்கோஜன மீது  
பாலியல் வழக்கு எதுவும் பதியவில்ளல. மா்றா்க அடிேடி வழக்குோன 
பதிவாகி உள்ைது. ச்காடியவன நா்கோஜன ச�யளலக் ்கணடு 
ச்காதித்சேழுநே மக்்கள் அநே பாளே அடித்து சநாறுக்கினர. 
இேன பின பாளே அடித்ே சபாதுமக்்கள் மீதுோன வழக்கு்கள் 
பதிவாகி உள்ைன. இப்தபாது, பார நா்கோஜனுக்குப் தபாலீஸ் 
பாது்காப்பு தபா்டப்பட்டு உள்ைது.. இதில் வழக்கில் சிக்்கவிருநே 
ேன �ாதி ந்கேப் சபரும்புள்ளிளயக் ்காப்பாறறியது்டன ேனது 
உட்்கட்சி அேசியல் எதிரிளய பழிவாஙகியுள்ைார மாவட்்டப் 
சபரும்புள்ளி.

இதில்  �நதே்கம் எல்லாம்,  ்காவல் துள்றமீதுோன. 
்காவல்துள்றயின அனுமதிதயாடும், ஆசீரவாேத்தோடும்ோன 
இக்ச்காடுஙகுற்றங்கள் ந்டநது வநதுள்ைன.இதில் பாதிக்்கப்பட்்ட 
ஐநது, ஆறு இைம் சபண்கள் ேறச்காளல ச�ய்துச்காண்ட 
தபாதும் அவறள்ற மூடி மள்றக்்கத் துளண தபானது ்காவல்துள்ற. 
அப்பாவிப்சபண்களை வளலயில் சிக்்க ளவத்து , மிேட்டி 

அவர்களைத் ேங்கள் மனம்தபால் 
பயனபடுத்திய ச்காடியவர்களைப் பறறி 
நனகு சேரிநதிருநதும் ்காவல்துள்ற எநே 
ந்டவடிக்ள்கயும் எடுக்்கவில்ளல , எனபது 
மட்டுமல்ல, அதில் ஆளுங்கட்சிக்குத் 
சோ்டரபில்ளல எனறு நற�ாட்சி 
பாத்திேம் தவறு ச்காடுக்கி்றது. 

ேங்கள் கும்பலில் 20தபர இருப்போ்க 
குற்றவாளிதய வாக்கு மூலம் ச்காடுத்துள்ைான. 
எனினும் நானகு தபளே மட்டும் ள்கது 
ச�ய்துள்ைனர. இநே நா�்காேக் கும்பல் 
நூறுக்கும் அதி்கமான சபண்களைச் 
சீேழித்ேனர என்றால்,  தவறு ஒரு சிவில் 

எனஜினீயர �பரிோஜன எனபவன ேனியா்க அறுபது சபண்களைச் 
சீேழித்து உள்ைான. சபாள்ைாச்சிப் பகுதியில் ்காவல்துள்ற என்ற 

ஒனறு இருநேோ அல்லது அது அதயாக்கியர்களின ஏவல் 
துள்றயா்க பணியாறறுகி்றோ?  ச�னளனளயச் த�ரநே 
சபண ்டாக்்டர ஒருவளே மிேட்டி ஒனனளேக்த்காடி 
ரூபாய் பறித்துள்ைனர. மானஅவமானத்துக்கு அஞ்சி 
அநே ்டாக்்டர எழுத்துமூலமா்க பு்கார ச்காடுக்்காமல் 
வாய்சமாழிப் பு்கார ச்காடுத்ேோல், ்காவல்துள்ற 
அேளனப் பயனபடுத்தி அநேப் பணத்ளே பறித்து 
ோங்கள் ளவத்து ச்காண்டனர, என்றால் இவர்களுக்கும் 
அநே ச்காடியவர்களுக்கும் எனன தவறுபாடு இருக்்க 
முடியும். அநே வழக்கில் ேப்பித்ே பினனர ோன  அநேக் 
்காமக்ச்காடூேன்களின ஆட்்டம் அதி்கமாகி உள்ைது. 

இப்படிப்பட்்ட ்காவல்துள்ற அதி்காரி்கள் இருக்கும்வளே 
ஒருநாளும் குற்றங்கள் குள்றயாது.முேலில் சீேளமக்்கப்ப்டதவணடியது 
்காவல்துள்றோன. இநே ்காமக்ச்காடூேன்களை ்கணடும் 
்காணாமல் விட்டிருக்கும் ஆளும்்கட்சித் ேளலளமளய எனன 
ச�ால்வது. எஙத்கா ஒரு பார நா்கோஜளனக் ்கட்சிளய விட்டு 
நீக்கினால் தபாதுமா? அவளனப் பயனபடுத்தி பல உயரநே 
மனிேர்கள் ேங்களுக்கு தமல் உள்ை பல தமல்மட்்டத்ேளல்களுக்கு  
"�ப்ளை  அணட் �ரவிஸ்" ச�ய்து உள்ைனதே!  அவர்களைத்  
ேணடிப்பது எப்படி.? வருகி்றது தேரேல் -. உ்டனடியா்க 
அவர்களை முறறிலும் பு்றக்்கணிப்பேன மூலம் ஜனநாய்க 
ரீதியா்க முேல் ்கட்்டத் ேண்டளன்களைத் ேருதவாம். அடுத்து 
ஆட்சி மாற்றத்தின பின முழுளமயான �ட்்டரீதியான 
ேண்டளன்களைத் ேருதவாம். 
இது எஙத்க தபாய் நிறகும் என்றால்,  இேணடு மாணவி்கள் ேங்கள் 

பாது்காப்புக்குக்  ள்கத்துப்பாக்கி ளவத்துக் ச்காள்ை அனுமதி 
தவணடி விணணப்பித்துள்ைனர. மக்்களைப் பாது்காக்்க தவணடிய 
்காவல்துள்றயும் அேசும் குற்றவாளி்களைப் பாது்காத்து வருவோல் 
ஏறபட்்ட அவநம்பிக்ள்கயின சவளிப்பாடு. ்காவல்துள்றளய 
நம்பாமல் ள்கத்துப்பாக்கிளய நம்பத் ேளலப்பட்டுள்ைது 
நல்லேல்ல.  
   
உணளமயாய், உயிோய் ்காேலித்து மணவாழக்ள்க தமறச்காண்ட, 

த�ாமனுர சிற்றேசு-சு்கனயா இளணயர, ேருமபுரி திவயா-
இைவே�ன இளணயர , உடுமளல ச்கௌ�ல்யா-�ங்கர 
இளணயர தபானத்றாளே ச்கானறுகுவித்து இேத்ேத்ோ்கம் 
அ்டங்காமல் திரியும் �ாதி சவறியர்களும்,பசுவுக்்கா்க பரிநது 
வநது பாமேர்களை ச்காளல ச�ய்யும் மேவாேப் தபரவழி்களும் 
இநே ேங்கள் சபண்களின நிளல்கணடு சபாஙகி எழாமல் 
தூஙகி வழிகின்றனர. சபண்களை வி்டவும் அவர்களுக்கு ேங்கள் 
�ாதியும், மேமும் , அேசியலும்ோன சபரிோ்க இருக்கி்றது. 
நமக்த்கா மனிே மாணபு்கள் உயரவானளவ. மனிேதநயம் 
உனனேமானது. 

ப�ொள்ொச்சி அரசும், கொவல்துறையும்  
 என்ன பெய்கிைது?

ப�ாள்ாச்சி மா. உமா�தி

வாக்களிபபீர உதயசூரியனுக்கு!



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   மார்ச் 18, 20194

பெரியாருக்கு அவமானம்?
திருச்சி புத்தூரில் தந்த பெரியாரும், அன்னை 

மணியம்்மயாரும், அநதப் ெகுதி மக்களுககுக 
்கல்வி வாய்ப்பு்க்ைத் தருவதற்கா்க உருவாக்கப்ெட்டது 
பெரியார் ்கல்வி நி்ையம். 

இத்த்்கய சீர்மிகு ்கல்வி நிறுவனைமானை  பெரியார் ்கல்வி 
வைா்கத்தின சுறறுச் சுவர் தமிழ்க அரசின பெடுஞ்ா்ைத் 
து்ையினைரால் இடித்து பொறுக்கப்ெடடுளைது.

இதற்கா்க அதி்காரி்கள ப்காடுத்துளை ்கடிதம் மு்ையறைது. 

தமிழ்கம் பெரியாரின மண். தமிழ்கத்தில் ொஜ்க ்கால் 
ஊனை முடியாத நி்ையில் எப்ெடியயனும், பெரியாருககு 
எதிரா்க எடுககும் ெ்டவடிக்்க்களில் இதுவும் ஒனைாகும். 

ொஜ்க, எச்.ராஜாவின ொவ்டக்கமறை யெச்சு்கள மூைம்  
தந்த பெரியாருககு எதிரானை ெச்சு வி்த்க்ை வி்தக்க 
முயனறும் முடியவில்்ை. 

பெரியார் சி்ை்ய உ்்டக்க யவண்டும் எனறு யெசிக,  
்கைவரத்்த உண்டு ெண்னை முயனைதும் உண்டு.

ொஜ்கவுககு எதிர்ப்காள்்க உ்்டயவர் தந்த பெரியார். 

ஆனைால் அண்்ாவின பெயரால் ்கடசி்ய ் வத்துக 
ப்காண்டிருககும் இ.பி.எஸ் மறறும் ஒ.பி.எஸ்ககு பதரியாதா- 
அண்்ா உருவானை இ்டயம தந்த பெரியார் எனறு. 

இடிக்கப்ெட்ட ்கல்வி வைா்கச் சுவ்ர அரய் ்கடடிக 
ப்காடுக்க யவண்டும்.

இப்ெடிப்ெட்ட நி்ையில், இப்பொழுது பெரியாரால் 
நிறுவப்ெட்ட, மக்களுககுப் ெயன தரும் ்கல்வி நிறுவனை 
சுறறுச்சுவ்ர, ொஜ்க வின எடுபிடி அதிமு்க அர்் 
ப்காண்டு இடிக்கச்ப்ய்தது ்கண்டிக்கத்தக்கது.
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திருவண்ாமலை

திருவண்்ாமலை மாவட்டத்தில், திராவி்ட இயக்கத் தமிழர் இயக்கப் ப�ரலவயின் 
மாவட்டக கூட்டம் 17.3.2019 அன்று நல்டப�ற்றது. மாநிை அலமப்புச் பசயைா்ர் 
பதாழர் �ா.புபைந்திரன் தலைலமயில், நல்டப�ற்ற இககூட்டத்தில் தலைலம 
நிலையச் பசயைா்ர் பதாழர் எடவின், மாவட்ட அலமப்�ா்ர் பதாழர் சி. 
�ன்னீர் பசல்வம், ந்கரத் தலைவர் பதாழர் வி.ரவி, ந்கரத் துல்த்தலைவர்  
பதாழர் ப�ான்.பசடடு, ந்கரச் பசய்ாைர் பதாழர் பு்கபழந்தி, ந்கரப் ப�ாரு்ா்ர் 
பதாழர் துலர, ந்கர துல்ச் பசய்ாைர் பதாழர் சண்.்கதிரவன் உளளிட்ட 
பதாழர்்கள ்கைந்து ப்காண்்டனர்.  

திணடுக்்கல்

திண்டுக்கல் மாவட்டத் திராவி்ட இயக்கத் தமிழர் ப�ரலவ சார்�ா்க 16.3.2019 
அன்று பதருமுலனப் பிரச்சாரம் நல்டப�ற்றது. நல்டப�றறுக ப்காண்டிருககும் 
மத்திய �ாரதிய ஜனதா ்கடசியின் மக்கள விபராதப் ப�ாகல்கயும், தமிழ்க 
அ.இ.அ.தி.மு.்க-வின் மக்கள விபராத ஆடசிலயயும் ்கண்டித்து, வருகின்்ற 
நா்டாளுமன்்றத் பதர்தலில், திராவி்ட முன்பனற்றக ்கழ்கக கூட்டணிககு ஆதரவு 
திரடடிய இந்த பதருமுலனப் பிரச்சாரக கூட்டத்தில் பதாழர் பவ்டசந்ந்தூர் ரவி 
ப�சுகி்றார். 

மஸ்கட்

திராவி்ட இயக்கத் தமிழர் ப�ரலவயின் ப�ாதுச் பசய்ாைர் பதாழர்  
சு�. வீர�ாண்டியன் 14.3.2019 அன்று மஸ்கட விமான நிலையம் அல்டந்த 
ப�ாது, அவலர வரபவற்ற மஸ்கட பதாழர்்கள.

வாக்களியுஙகள் 
உதயசூரியனுக்கு!



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   மார்ச் 18, 20195

Publisher G.Dinakaran. Editor Suba. Veerapandian, General Secretary, Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. 

TRAI (Telephone Regulatory Authority of In-
dia) அளித்திருக்கும் புள்ளி விவேத்தின படி 
ேறதபாது இநதியாவில் 117 த்காடி அளலப்தபசி 
�நோோேர்கள் இருக்கி்றார்கள். இநதிய அேசின 
சோளலத்சோ்டரபு நிறுவனமான BSNL, 
அேனுள்டய 1.76 இலட்�ம் ஊழியர்களுக்கு 
பிப்ேவரி மாே ஊதியத்ளே வழங்காமல், அது 
நாடு முழுதும் தப�ப்பட்டு, ேறதபாது எப்படிதயா 
�மாளித்து ஊதியம் வழங்கப்பட்டிருக்கி்றது.

்க்டநே 5 ஆணடு்களில் எப்தபாதும் 
இல்லாே அைவிறகு அடுக்்கடுக்்கா்கச் �ரிநேன 
சபாதுத்துள்ற நிறுவனங்கள். அதில் BSNL 
ேறதபாது தபசு சபாருள் ஆகியிருக்கி்றது.

நவம்பர 2018 இல் BSNL சோழிற�ங்கங்கள் பல 
குற்றச்�ாறறு்களை முனளவத்ேன. ஆட்சியாைர்கள் ச�ய்ே 
குற்றங்கள் அளேயும்குள்றயுமா்க சவளிவநேன. ரிளலயனஸ் 
(JIO) நிறுவனத்திறகுத் ேனிச்�லுள்க்கள் வழங்கப்படுகி்றசேனறும், 
ரிளலயனஸ் நிறுவனத்திறகுப் தபாட்டியா்க வநதுவி்டக் 
கூ்டாது எனபேற்கா்க 4G ஸ்சபக்ட்ேம்  BSNL நிறுவனத்திறகுக் 
ச்காடுக்்கப்ப்டவில்ளலசயனறும் அநே சோழிற�ங்கங்கள் 
குற்றம் �ாட்டின. “ரிளலயனஸ் (JIO) நிறுவனத்தின திட்்டம் 
�நளேயில் இருக்கும் தபாட்டியாைர்களைத் துள்டத்து எறிவதே. 
அநேப் தபாட்டியாைர்களில் BSNL லும் அ்டஙகியிருக்கி்றது 
எனறும் அநேத் சோழிற�ங்கங்கள் அறிவித்ேதோடு அேனால் 
ேங்களுள்டய தவளல்களும் ஆபத்தில் இருக்கின்றன என 
கி்ற அபாயத்ளேயும் சவளிப்படுத்தினர. 

பிேேமர அலுவல்கம் (PMO), சோளலத்சோ்டரபுத் துள்ற 
(Department of Telecommunications), TRAI, நீதிமன்றங்கள் என 
நானகு சுவர்களுக்குள் ந்டநே நா்ட்கங்களைப் பாரத்ோல் 
BSNL சோழிற�ங்கங்கள் ச�ானனது பத்தில் ஒனத்ற எனபது 
விைஙகுகி்றது.

தமதலாட்்டமா்கப் பாரத்ோல் நாட்டின சோளலத்சோ்டரபுக் 
ச்காள்ள்க முடிவு்களை எடுத்ேது சோளலத்சோ்டரபுத் 
துள்றயா ரிளலயனஸ் நிறுவனமா எனகி்ற �நதே்கம் 
எழுகி்றது. �றறு ்கவனித்துப் பாரத்ோல் ரிளலயனஸ் நிறுவன 
வைரச்சிக்்கா்கப் பிேேமர அலுவல்கம் சோளலத்சோ்டரபுத் 
துள்றளய சோ்டரபு ச்காணடு எடுக்்கப்பட்்ட ச்காள்ள்க 
முடிவு்கள் எனபது சேளிவாகி்றது.

ரிளலயனஸ் நிறுவனத்தில் இருப்பவர்களின உ்றவினர்கள் 
பிேேமர அலுவல்கத்தில் இருக்கி்றார்கள். பிேேமர அலுவல்கத்தில் 
இருப்பவர்களின உ்றவினர்கள் ந்டத்தும் நிறுவனங்களுக்கு 
ரிளலயனஸின உ்றவு நிறுவனங்கள் ்க்டன வழஙகுகின்றன. 
உ்றவினர்கள் ஒருவருக்ச்காருவர ச்காடுக்்கல் வாங்கல் 
ச�ய்து ச்காள்வது இயல்பு ோதன. இப்படிப்பட்்ட பா�ப் 
பிளணப்பு ச்காண்டது ோன ரிளலயனஸ் நிறுவனமும் 

பிேேமர அலுவல்கமும்.

நமக்குத் சேரிநே ஊழல் எல்லாம் ஒரு 
அேசு அதி்காரிதயா அளமச்�தோ ஒருவரி்டம் 
பணதமா அனபளிப்தபா சபறறுக்ச்காணடு 
அதி்காேத்ளே அவர்களுக்குச் �ாே்கமா்கப் 
பயனபடுத்துவது.  ஆனால் தமாடிதயா 
அதி்காேத்ளேதய அம்பானியி்டம் 
ச்காடுத்திருக்கி்றார. எேற்கா்க ஒவசவானறிற்கா்க 
அம்பானி அளலய தவணடும். அவரி்டம் 
அதி்காேத்ளேக் ச்காடுத்துவிடுங்கள் அவருக்கு 
எப்தபாசேல்லாம் எனன தேளவப்படுகி்றதோ 
அப்தபாசேல்லாம் அவதே தேளவப்படுகி்ற 
ச்காள்ள்க முடிவு்களை எடுத்துக் ச்காள்வார. 
அவவைவுோன. அதி்கமா்க ஒனறும் அவர 

ஆள�ப்ப்ட மாட்்டார. அவருக்கு எநேப் தபோள�யும் 
கிள்டயாது. Jio நிறுவனம் த�ளவ மனப்பானளமயு்டன 
சோ்டங்கப்பட்்டது. டிஜிட்்டல் இநதியா எனனும் ்கனவு 
நனவா்க தவணடுமல்லவா? அநேச் த�ளவளய இநதியாவிறகுச் 
ச�ய்ய அம்பானிளயவிட்்டால் தவறு யார இருக்கி்றார்கள்? 
நாட்டிறகு ச�ய்ே த�ளவயால், Jio எனச்றாரு சோளலத் 
சோ்டரபு நிறுவனத்ளேத் சோ்டங்க தவணடும் எனகி்ற 
தயா�ளனளயக் ச்காடுத்ே அவருள்டய ம்கள் இஷாவின 
திருமணத்ளேக் கூ்ட எளிளமயா்க 700 த்காடி ச�லவில் 
ோன அம்பானியால் ந்டத்ே முடிநேது.

இநே மாசபரும் பணியில் எனன சபரிய இழப்பு 
தநரநது விட்்டது. சில இலட்�ம் த்காடி்கள் அேசுக்கு 
இழப்பு ஏறபட்டிருக்்கலாம், சில இலட்�ம் த்காடி்கள் 
்க்டன சுளம ஏறபட்டிருக்்கலாம். BSNL எனனும் நிறுவனம் 
ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் ச்காடுக்்க முடியாமல் ேடுமா்றலாம். 
CAG இழப்பு்களைக் ்கணக்ச்கடுக்்கமாட்்டார. அப்படிதய 
எடுத்ோலும் நாட்டிற்கா்க ரிளலயனஸ் நிறுவனம் வருவாய் 
இழப்ளபச் �நதித்திருக்கி்றது எனறு உணளமளயப் தபாட்டு 
உள்டத்துவிடுவார. CAGக்கு உணளமளயத் ேவிர தவச்றானறும் 
சேரியாது.

 Jio �நளேக்கு வருவேறகு முன 9 சோளலத்சோ்டரபு 
நிறுவனங்கள் இருநேன. இப்தபாது Jioளவத் ேவிே இனனும் 2 
நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. இநதியாவிறகுச் த�ளவ ச�ய்யும் 
முழுத்ேகுதியும் அம்பானியின Jio நிறுவனத்திறத்க உணடு. 
ஆள்கயால் இப்தபாது இருக்கும் இேணடு நிறுவனங்களும் 
ஓழிநது இப்தபாளேக்கு சோளலத்சோ்டரபுத் துள்றயில் 
One India One Jio எனபதும், சில நாட்்களில் எல்லாத் 
துள்ற்களையும் த�ரத்து One India One Reliance எனபதும் ஒரு 
ஏளழயின ்கனவு. ஓேைவுக்கு அநேக் ்கனவு நனவாகிவிட்்டது. 
ரிளலயனஸின ்கனவு முழுளமயா்க நனவா்க �ங பரிவாரின 
ஓதே தே�ம் எனனும் ்கனவு நனவா்க தவணடும். �ங 
பரிவாரின ்கனவு நனவா்க ரிளலயனஸ் பாடுபடும், 
ரிளலயனஸின ்கனவு நனவாக் �ங பரிவார பாடுபடும்.

ஒரு கனவு நனவானது!
மா.உதயகுமார்
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இளையத்தை விறெளன  (online sales)

்கருஞ்சட்லடைப் ெதிப்ெ்க பவளியீடு்களும், த�ாழர் சுெவீ, தெராசிரியர் அரு்ன் ஆகிதயார் எழுதியுள்ள பிற நூல்்களும் 
இப்தொது இல்யத�்ள விறெலனயில் உள்ளன. இந்தியாவின் எந்�ப்  ெகுதியிலிருந்தும் நூல்்கல்ள இல்ய 

வழியில்  அலனவரும் பெறறுக்ப்காள்ளைாம். வங்கி அட்லடை்கள மூைதமா, அல்ைது வீட்டிறகுப் புத�்கம் வரும்தொது 
ெ்ம் ப்சலுததிதயா நூல்்கல்ளப்  பெறறுக் ப்காள்ளைாம்.

இல்யத�்ள மு்கவரி : karunchattaibooks.com


