
ேட�டா தா� �திய ெப�ேரா� 
இல.ச��க��தர� 

ஜிேயா எ�பத� அ�த� உ�க��� ெத��மா? JIO எ�ற வா�ைதகைள அ!ப"ேய 
தி#!ப$!ேபா%&. அதாவ( க)ணா"�கா%சியாக� ெகா)& பா#�க,. ஆய$. (OIL) எ�ப( 
ேபா. ெத�கிறத.லவா. ஆ�. அ(தா� அ�தமா��. அதிகார!4�வமா5 இ!ப" அ�பான8 
அறிவ$�க வ$.ைலெயன89�, அவ� ெசா.வைத வாசி(! பா#�க,. அவ�� 
ெதாைலேநா�� லாபேவ%ைக உ�க���! <���. "�ைலய�ைச! ெபா>தவைர 
அைல�க?ைறதா� எ�கள( <திய ஆய$லா��; <திசாலிதனமி�க ேட%டாதா� <திய 
ெப%ேராலா��. நா�காவ( ெதாழி?<ர%சி�� அ"!பைடயா5 வ$திட!ேபாவ( ேட%டா 
ம?>� இைணய இைண!ேப ஆ��. ஒ# <திய சகா!ததி� ெதாட�கதி. நா�க, 
இ#�கிேறா�. இைணயைத! பய�ப&(வதி. 155வ( இடதி. இ#��� இFதியாைவ 
உலகி� Gத. ப( நா&க���, நா�க, உய�(ேவா�" எ�கிறா� GேகH அ�பான8. 
இFதியாவ$� Gத?ெப#� பண�காரரா5 இவ� மாற ஆய$. வ$?பைனேய (ெப%ேராலிய�) 
அ"!பைட�காரண� ஆ��. GேகH அ�பான8��I ெசாFதமான �ைலய�J ெதாழி?�K 
மதி� எ)ெண5 ம?>� இய?ைக எ�வா� நி>வன�தா� இFதியாவ$ேலேய அதிக 
லாப� ஈ%&� நி>வனமா��. அத� லாப� 2016-17ஆ� ஆ)". R.29,901 ேகா"யா�. 
ஆனா., ெபா((ைறய$. அதிக லாப� ச�பாதி��� நி>வனமான ஐஓசிய$� லாப� அேத 
ஆ)". R.19,106.40 ேகா" ம%&�தானா�. ஓஎ�ஜிசிய$� லாப� R.17,900 ேகா" 
ம%&ேமயா��. ஆக, ேட%டாதா� என( <திய ெப%ேரா. எ9� GேகH அ�பான8ய$� 
வா�ைத�� எ�ன அ�த�? இன8 ஜிேயாதா� இFதியாவ$ேலேய அதிக� லாப� 
ச�பாதி��� நி>வனமாக மாற!ேபாகிற( எ�பேத அவர( அறிவ$!ப$� அ�த�. 
வ#டதி?� �ைறFத( R.30 ஆய$ர� ேகா"யாவ( அதி. அவ� ச�பாதி�க!ேபாகிறா� 
என அ�த�, ேட%டா ேசைவைய ஒ# வ#ட� இலவசமா5 ெகா&தத� காரண� 
இ(தானா என நX�க, நிைன!ப( ச�தா�. ஆய$. ேதா)", ேகா"கள8. 
ெகா,ைளய"(� ெகா)"#Fதவ� இ!ேபா(ேட%டா எ9� Yர�கதி. ெகா,ைள 
லாபைத ேதா)"ெய&�க� கிள�ப$ய$#�கிறா�. 
ேட%டாைவ Yர�கெதாழிZ�� இைணயாக� [>வ(� நாம.ல. அைல�க?ைறேய இன8 
<திய இய?ைக ஆதார� ஆ�� எனI ெசா.Zவ(� அ�பான8தா�. மாத� ஒ# ஜிப$ 
ேட%டா பய�ப&தி�ெகா)"#Fதவ�க,, இ!ேபா( தின� ஒ# ஜிப$ ேட%டா என! 
பய�ப&த (வ�கி ய$#�கிேறா�. ஒ#வைர ஏமா?றேவ)&� எ�றா., அவ#��! 
ேபராைசைய ஏ?ப&தேவ)&� எ�ப(தாேன ]க�வ$ய வ$?பைனய$யலி� வ$தி. 
 

அ�பான�ய�� ெப�� தி�டமிட� 
ஆ�. ஏெனன8., இலவச ேட%டா எ9� ஜிேயாவ$� வ#ைக��! ப$�ன� ஏ?ப%ட 
மா?ற�கள8. மிக G�கியமான(, ஆ�-ைல� ெபாK(ேபா��க��கான ேநர� ம?>� 
ஆ�வ� அதிக�!பா��. ஏெனன8., அளவ?ற ேட%டா இ#�ைகய$. அைத! பய�ப&த 
ேவ)&� எ�ற எ)ண� உ#வா�க!ப&கிற( இ.ைலயா, இFத பய�பா%& 
எ)ண�தா� அ�பான8ய$� ெப#� தி%டமிடலா��. இலவசமா5 கிைட!பைத! 
பய�ப&திேய தXரேவ)&� என! ேபராைச ெகா,ள ைவ!ப( ]க�வ$யதி?கான ெப#� 
தFதிரமா��. அFத தFதிரதி. ஏ?ெகனேவ ெப#� ெவ?றிைய! ெப?>வ$%டவ�தா� 
GேகH அ�பான8. அ&த தைலGைற ெதாழி?]%ப� எ�ெறா# வா�ைதைய இவ�க, 
த�கள( ெப#� க)&ப$"!பாக ைவதி#�கிறா�க,. அதாவ(, ெதாழி?]%பைத வ$ட^� 
இFத வா�ைததா� மிக^� G�கிய� ஆ��. 
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எனேவ, இFத வா�ைதையI ெசா.லி, அதேனா& இைண( ஒ# ெபா#ைள 
அறிGக!ப&தினா. ேபா(�, சFைதய$. ச�ைக!ேபா& ேபா&� வ$யாபாரமா5 அ( 
மாறிவ$&�. அ!ப"யான அ&த தைலGைற ெதாழி?]%ப� க)&ப$"!<கள8., 22 
ப$.லிய�டாலைர Gத_& ெச5( ெமாைப. ேபா�க,, அத?கான வ�ெபா#, 
வ"வைம!<, ெபாK(ேபா�� ம?>� தன8!பயன� பய�பா%&ெம�ெபா#,கைள 
வ"வைம�க இ!ேபா( தXவ$ர� கா%"�ெகா)"#��� அ�பான8 இ�9� சில மாத�கள8. 
அ( அதைனைய�� இFதியI சFைதய$. இற�கிவ$%&வ$&வா�. தன( லாபைத! 
ெப#�க இன8 நாெட��� கைட திற�கேவ)"ய அவசியேமா அ.ல( "வ$கள8. 
வ$ள�பர� ெகா&( ேகா"கைளI ெசலவழி�க ேவ)"ய அவசியேமா அவ#�� 
ஏ?பட!ேபாவதி.ைல. 

 
எ ப! எ�கிற#$களா? 

இ!ேபா( இலவச ேபாைன அறிவ$(, என( ஜிேயா ேபாைன "வ$ேயா& இைண�கலா� 
எனIெசா.Z� இவ�, நாைளேய ஜிேயா "வ$ தயா�!ப$. இற�கினா. எ�னா�� என 
ேயாசி(! பா#�க,. ஒ# ெப#� உலக� உ�க, க)G�னா. வ$�F(ெகா)ேட 
ேபாவைத� காணலா�. ெகா`ச� தைலைய உய�தி! பா#�க,, அFத உலக� 
அ�பான8ய$� கால"ய$. கிட!பைத�� உ�க, க)ணா. நX�கேள காணலா�.ஒ# ல%ச� 
"வ$ைய��, ேபாைன�� வ$?பத?ேக வ$தவ$தமான தFதிர�கைள சா�ச���, ேசான8�� 
ைகயாளேவ)"ய ேநரமி(. ஆனா., ேபாைன இலவசமா5 ெகா&த ப$�<, எFத 
தFதிரG� இ.லாம., �ைறFத ப%ச� ஒ# ஐF( ேகா" "வ$யாவ( உதரவாதமா5 
வ$?பைனயா�� எ�ற aழலி. ஒ# எ. இ " "வ$ைய ஐFதாய$ர� Rபா5�� தF( 
அேதா& ேச�(, ஜிேயா ைவைப வசதி�� அள8�க அ�பான8யா. G"�� அ.லவா? 

 
அ�பான� ஏ� இலவசமா) அ*ள� வழ,-கிறா$? 

ச�, ஏன8Fத ஜிேயா ைவைப, ஜிேயா ேட%டா ம?>� ஜிேயாதைரவழி இைண!<க, என 
எ.லா#��� வழ��கிறா�? அத� bல� அளவ?ற ேட%டாைவ�� ஏ� அ,ள8 
வழ��கிறா� அ�பான8? ெவ>� அ^%ேகாய$� கா.க, வசதிக��காக நம�� ேட%டா 
வசதிைய வா� வழ�க அ�பான8 ஒ�>� ம�க, ேசவக� அ.லேவ. <திசாலி தனமான 
ேட%டா எ�> அவ� ெசா.Z� வா�ைதைய�� ேச�(!பா�தா., ெமாைப. 
பய�பா&கைளதா� (APPLICATIONS) அ!ப"I ெசா.Zகிறா� எ�> நிIசய� எள8தி. <���. 
அதாவ(, ஜிேயாசா% தா� அதி. இ#���. வா%J அ! இ#�கா(. இ!ப" ஒiெவா# 
பய�பா%"?�� மா?றாக, ஜிேயா பய�பா%ைட ப"!ப"யாக� ெகா)& வ#வா�. 
இ!ேபா( மாண வ�க��� இலவச ைவைப வசதிைய தர!ேபாகிேற� என மதிய 
மன8தவள அைமIசகதி. வ$)ண!ப$(வ$%&� காதி#��� அ�பான8 அ&( எ�ன 
ெச5ய! ேபாகிறா� ெத��மா?க.வ$�கான சில பய�பா&கைள வ"வைம!பா�. எFதெவா# 
<தகைத�� ெமாைப.வழியா5 ப"�கலா� என க.வ$�கான தகவ.கைள இலவசமா5 
அள8�க (வ�கினா. நா� பய�ப&(ேவா� தாேன. ஆக இ>திய$., மாணவ�கள8�, 
ெப?ேறா�கள8� வ$#!பமான அ!ள8ேகச�களாக ஜிேயா மாறிய ப$�ன�, ஜிேயாதாேன 
எ.லாவாக^� மா>�! 
அதிZ� ஜிேயா சின8மா, ஜிேயா ெபாK(ேபா��! பய�பா&க,, ஜிேயா வ$ைளயா%&க,, 
ஜிேயா சFைத அ!ள8ேகச�J, ஜிேயா க.வ$! பய�பா&க,, ஜிேயா பலசர��, ஜிேயா 
கா5கறி, ஜிேயா ைவைப ம?>� ஜிேயா "ஜி%ட. "வ$ என அைன(� உ, 
க%டைம!பாக ேபான8Z�, "வ$ய$Z� ( IN BUILD FACILITIES) தர!ப%&,ளெதன8. எ�னா�� 
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என சிFதி(! பா#�க,. த�� தைடய?ற சFைத உ#வாக!ேபாகிற( என அ�பான8 
ெசா�னத� அ�த� <���.ஆக, ஜிேயா ெமாைப. ேட%டா ம?>� ஜிேயா இைணய� 
bல� நா� சFைதய$. வா��� ெபா#,கள8� ெமாத வ$யா பாரைத��, அதாவ( 
இFதிய ெதாழி.(ைறய$� ெப#� ப�திையஒ# தன8 மன8தேர க%&!ப&(� நிைல 
வ#�. உலக� GKவ(� ெப%ேரா. வ$ைல �ைறFதாZ�, இFதியாவ$. வ$ைல 
[&வத?� எ!ப" அ�பான8 காரணமாக இ#�கிறாேரா, அைத!ேபா�> 
எ.லா!ெபா#,க���� அவ� தX�மான8தேத வ$ைலயாக மா>�. எ�ன, இ�9� ந�ப 
G"யவ$.ைலயா, உ�களா.? 
 

ச�ைத இன� எ ப! இ�/-�? 
அெம��க ஜனாதிபதி ெடானா.% "ர�ப$� ஒ# அறி�ைகைய ேம?ேகா,கா%", அைத 
மைறGக ஆசி எ�> வ�ண$��� அ�பான8, இFதிய ஐ" (ைறைய! பா�( எ�ன 
ெசா.கிறா� என8., உ,நா%&I சFைதய$. கவன� ெசZ(�க, எ�கிறா�. ேமZ�, 
இFதிய ெம�ெபா#, சFைதைய உலகி� ெப#� சFைதயாக மா?>� வ.லைம 
த�க��� உ)ெடன^� அதி. ெவ?றி ெப>ேவா� என^� [>கிறா�. இத?� எ�ன 
அ�த� ெத��மா? சFைத எ�பேத, அதாவ( வ$?பைன எ�பேத இன8 
ெம�ெபா#ள8.தா� இ#�க!ேபாகிற( எ�பேத அ�தமா��. உலகிேலேய இFதியா தா� 
ெப�ய சFைத. அ( ம%&ம.ல, 25 ேகா" ம�க,ந&தர வ��கதின� என உலகிேலேய 
ெப�ய வா��� திறைன� ெகா)ேடா�� சFைதயா�� நம( நா&. அைத அய.நா%& 
Gதலாள8க��� வ$%&வ$ட அ�பான8 ச�பாதி!பாரா எ�ன? எனேவ, வ X%"?� 
ேதைவயான அ�சி Gத. கழி!பைற (ைட!ப�வைரயான அதைனைய�� 
ெம�ெபா#, bல�, அதாவ( இ- ஷா!ப$� bல� ம�கைள வா�கIெச5ய ேவ)&� 
எ�பேத அவ�� அைற[வலா��. அ( எ!ப" G"�� எ�> இ!ேபா( எFத 
ேதசப�த#��� சFேதக� வரா( . ஏெனன8., ஏ?ெகனேவ b�> மா?ற�க��� நா� 
ப"!ப"யாக உ%ப&த!ப%"#�கிேறா�. 
ஆ�-ைல� வ�தக� எ�ப( அ&த தைலGைற வ�தக� ெகா,ைக எ�பைத 
ஏ?>�ெகா)&வ$%டப"யா., இய�றவைர ஆ�- ைலன8. வா�க ஆர�ப$(வ$%ேடா�. 
பண மதி!ப$ழ!< காரணமாக, அ&த தைலGைற! ப�வ�தைன எ�ற ெபய� . ஜிேயா 
மண$, ேப" எ� என பதிவ$ற�க� ெச5( ப�வ�தைனைய பழக ஆர�ப$(வ$%ேடா�. ப$% 
காய$� எ�> ெசா.ல!ப&� ப�வ�தைன�� இன8 வ#�. ஆக, ெமாதI ச�பளைத�� 
நா� ைகய$. வா�க!ேபாவதி.ைல. ெமாைபலி. தா� வ$ைரவ$. வா�கி�ெகா,ள! 
ேபாகிேறா�. 
ஜிஎJ" வ� எ�ற ெபய�. சி>, �> ெதாழி. ம?>� வ�தக �கைள ெகா�ெறாழி��� 
ேவைலைய அரேச (வ�கிவ$%ட(. Gத?க%டமாக, ெப#� நி>வன�க, ம%&� மி`சி 
நி?க!ேபா�� இ�ைறய சFைதயான(, அத� அ&த க%டமாக ெமாைப.ேபா� 
சFைதயாக மாறிவ$&�. ேவைலவா5!< எ�ப( ெடலிவ�ய$. ம%&�தா� 
ெப#க!ேபாகிற( எ�பதா. எ!ப" ெடலிவ� ெச5வ( எ�பத?கான பய$?சிவ�!<கைள�� 
பாஜக நடதினாZ� நடதலா�. 
உ�க, ேநரைத��, வ$#!ப�கைள��, ெபாK(ேபா�� கைள��, ஷா!ப$�ைக�� 
ெமாதமா5 களவாடேவா, தX�மான8�கேவா ஒ#வரா. ம%&ேம இன8 G"�� என8., அ( 
அ�பான8யா. ம%&ேம G"�� எ�பைத மறF(வ$டாதX�க,. உ�கள8� ைகவ$ர. ம?>� 
க)வ$ழி! பா�ைவ பதி�க!ப%ட ஆதா� Gத. உ�கள8� அதைன வ$பர�கைள�� தன( 
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ப$� ேட%டாவ$. ைவதி#��� அ�பான8தா�, உ�க, �&�பதி� தைலவ$திைய 
தX�மான8!பவரா5 இ#!பா� எ�பைத�� மறF(வ$டாதX�க,. 

 
நவ #ன ப�ைணய!ைமக* 

ஒ# நா&, ஒ# வ�, ஒேர சFைத எ�ப( எFத தைட�� இ.லாத 130 ேகா" ம�கைள� 
ெகா)ட எ.ைலய?ற சFைதைய உ#வா���. எFதவ$தமான ெதாழி., வ�தக�, 
வ$யாபாரமா5 இ#FதாZ� ச� அவ?றி� அ"!பைட வ$திக, அைனைத�� பண 
மதி!ப$ழ!< நடவ"�ைக��, ஜிஎJ"�� எ�ெற�>� மா?றியைம�க வ.லதா�� என 
அன8. அ�பான8��, அ&த q?றா)"?கான ெப#� ெதாழி?]%ப� ெமாைப. ேபா� 
தா�, எனேவ உ,நா%&I சFைதய$. கவன� ெசZ(ேவா� என GேகH அ�பான8�� 
த�க��கான ஆதாய� இ.லாம. ெசா.Zவா�களா எ�ன? 
ப)ைணய"ைம Gைற ேக,வ$!ப%ட()டா நX�க,? அதாவ(, ஒ# Gைற வா�கிய 
கட9�காக தைலGைற தைலGைறயாக உைழ(� கடைன� க%&� ெகாத"ைம 
Gைறேய ப)ைணய"ைம Gைறயா��. அ( சாதிேயா& க%ட!ப%டதா��. 
அைத!ேபா�றேத நம( <திய நாக�க வாr^Gைற��. வா�கிய ச�பளைத ெமாதG� 
அ�பான8ய$ட� ெகா&�க!ேபாகிேறா�. அவ� நம��� கட� அள8!பா�. அFத� கடைன 
ைவ(�ெகா)& நா� கா� வா�கி�ெகா,ளலா�. நைகக, வா�கி�ெகா,ளலா�. 
அ�சி, ப#!<, நX� என எ.லா� வா�கி�ெகா,ளலா�. ஆனா. ஒேர நிபFதைன, அவ�ட� 
ம%&�தா� நா� அைனைத�� வா�கேவ)&�. ஏெனன8., அவேர இFதியாவ$� ெப#� 
வ$யாபா�யா5 இ#!பா�. ஆக, ெகா&த� கடைன, அவேர ப$&�கி�ெகா,வா�. நா� எ�ன 
ெச5யேவ)&�? ச�பளைத அவர( கண�ேகா& இைண(வ$%டா. ேபா(�. அவ� 
நம�� ேசா> ேபா&வா�. ப)ைணய"ைம���, மாததவைண க%&தZ��� எ�ன 
ேவ>பா&?ேமா" <ைக!படைத ஏ� அ�பான8 தன( வ$ள�பரதி. ேபா%டா� எ�ப(�, 
அெம��காேவ "ஜி%ட. அெம��கா என அறிவ$�காதேபா(, G�கா.வாசி ம�க��� 
இைணய வசதிேய இ.லாத நா%"., "ஜி%ட. இFதியா என ேமா" அறிவ$த(� 
இ!ேபா( <�கிற( அ.லவா? 

 
சரணைடவ2 ம�3ேம இ�த ஆ�ட5தி� வ�தி 

ஆ%டைதேய மா?றியைம!பவ� எ�> இFதிய ெதாழி.(ைறய$னரா. வ�ண$�க!ப&� 
அ�பான8 ஒ# (ைற ய$9, ]ைழF(வ$%டா. ேபா(�, அ�ேக ஏ?ெகனேவ 
ஆ"�ெகா)" #��� அதைன ேபைர�� அ"( வ Xrதிவ$&வா� எ�பேத 
ெதாழி.(ைறய$ன�� அ9பவமா��. யாரா5 இ#FதாZ� ச� அவ�கள8� நி>வனைத 
அ�பான8ேயா& இைண!ப( அ.ல( ெதாழிைல வ$%ேட ெவள8ேய>வ( எ�ப(தா� 
அவ�க��கி#��� ஒேர வா5!பா��. எனேவ, இ!ேபா( ம?ற ெதாைலெதாட�< 
நி>வன�க��� ேவ> வழிேய இ.ைல. 
"12 ெப#� ெதாைலெதாட�< நி>வன�க, இ#Fத இFதியாவ$. கடFத ஐF( ஆ)&கள8. 
ம%&�, அைவ 5 நி>வன�களாக Y#�கி!ேபா�,ளன. b�> அ.ல( நா�� 
நி>வன�க, ம%&ேம ஜிேயா^ட� இன8 இ!ேபா%"ய$. ஈ&படG"��, ம?றவ�க, 
இைண(வ$%&I ெச.லேவ)&� அ.ல( ெதாழிைலவ$%ேட ெவள8ேயறேவ)&�, 
ேவ>வழிேய இ.ைல"இ!ப"I ெசா.Z� ராஜ� மேத� யா� ெத��மா?இFதிய 
ெதாைலேபசி ஆ!ேர%ட�க, அைம!ப$� தைலைம நி�வாக இய��ந� ஆவா� இவ�. 
இFதிய ெதாைலேபசி ஒK�� Gைற ஆைணய(�� ெவள8!பைடயா5 இவ� 
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எKதி�,ள க"ததி. ஜிேயாைவ! ப?றி எ�ன எKதி�,ளா� ெத��மா? "ப$�வாச?கத^ 
வழியாக வ#� நி>வன� ஜிேயா" எ�கிறா�. 

 
ப�எ6எ�எ� எ�னா-�? 

வ$?பைன�� தயாரா5 இ#�கிறெதன டாடாேவ அறிவ$(வ$%ட ப$�<, ம?ற 
நி>வன�க, எ.லா� எ�மாதிர�? ஏ�ெட.லி� நிகர லாப� 2017-18 ஆ� Gத. 
காலா)"., ெவ>� R.367 ேகா"யா�, அதாவ( லாப� கடFத ஆ)ைடவ$ட 75 சதவ Xத� 
�ைறF(,ளதா�. அ!ப"ெயன8., தைரவழி இைண!<கைள�� ஜிேயா ெகா&�க ஆர�ப$த 
ப$�ன� இFதியாவ$� bத ஆனா. லாப� �ைறFத, ஐFதாவ( ெப�ய ெதாைலெதாட�< 
நி>வனமான ப$எJஎ�எ. எ�னா��? ஜிேயா ேபாைனேய "வ$ேயா& இைண�கலா� 
என8., ஜிேயா ைவைப ெகா)& பல க�t%ட�கைள�� இைண�கலா� என8., 
ப$எJஎ�எ. இைணய வசதியா. தா��!ப$"�க G"�மா? ப"!ப"யாக ப��கைள 
வ$?ப( என அரேச G"ெவ&(வ$%டதா., ஒ# க%டதி. அரசி� க%&!பாேட இ.லாத 
(ைறயாக ப$எJஎ�எ. மாறிவ$&�. ஆக, ஏ?ெகனேவ ஐFதாவதா5 உ,ள நி>வன� 
அ!<ற� காணாம. ேபாகேவ)"ய(தா�. எ!ப"ேயா, உலகதி� இர)டாவ( 
மிக!ெப#� ெதாைலெதாட�< வ%டமான இFதிய ெதாைலெதாட�< வ%ட� இன8 
அ�பான8ய$� வசமாக!ேபாகிற(. 
அ!ப"ெயன8., "ஜி%ட. இFதியா யா�� க%&!பா%". இ#���? அ�பான8ய$� 
ைககள8.தா� இ#��� எ�பைதI ெசா.ல^� ேவ)&ேமா. ஆகேவ தா�, தன( 
வ$யாபார அைம!ப$?�, அைன( ம�கைள�� உ,ளட�கிவ$டேவ)&� எ�பதா. 
இலவச ேபா� அள8��� தி%டைத வ#� ஆகJ". (வ�க!ேபாகிறா� அ�பான8. இ( 
அ�பான8ய$� சாதாரண தி%டமிட. அ.ல. ஏெனன8., உலக ெமாைப. கா�கிரசி. 
ப�ேக?ற, எ��ச� நி>வனதி� தைலைம ெதாழி?]%ப அZவல� உ.! எவா.%ச� 
அ�� ெசா�ன வா�ைதக,; "ெதாைலெதாட�< எ�ப( <திய எ)ெண5ைய! ேபா." 
எ�பதா��. ெதாைலெதாட�< ெதாழி. அைம!ப$� சிஇஒ Jகா% ெப.Iச� இ�9� ஒ# 
ப" ேமேல ேபா5 எ�ன ெசா.கிறா� ெத��மா? "அைல�க?ைற தா� <திய ஆய$., <திய 
நX�" எ�கிறா�. 
அதாவ(, ஆய$ைல! ேபால லாப� ெகாழி��� எ�பதா., நX� வ$யாபார(��� 
இ!ப"தா� தி%டமி%ேடா�. இ!ேபா( காY ெகா&( நX� வா�க ைவ(வ$%ேடா�. அதி. 
லாப� ச�பாதி!பைத!ேபா. அைல�க?ைறய$Z� லாப� ச�பாதி!ேபா� எ�கிறா�. 
இைதெய.லா� ெத�F( 2010ேலேய இ�ேபா ெட. ெதாைலெதாட�< நி>வனைத 
வ$ைல�� வா�கி தன( ஆ%டைத (வ�கி ய$#�கிறா� அ�பான8. ஆனா., வ#மான� 
இ.ைல எ�> ெசா.லி, வ� ேம. வ� வ$தி (� ெகா,ைளய"��� ேமா" அரேசா, 
ப$எJஎ�எ.லி� லாபைத! ெப#��� வழிGைறகைள� க)டறியா(, உ,ளைத�� 
ெக&�க! பா��கிற(.ேமா"ைய ேதசப�த� எனIெசா.Z வத?� உ�க, மன� 
ச�மதி�கிறதா? 
-ந�றி தX�கதி�-30.07.2017 


