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தங்கக் கடத்தல் வழக்ைக முழுைமயாக விசாரிக்க

பிரதமர் ேமாடிக்கு பினராயி விஜயன் கடிதம்
 அைனவர் மீதும் நடவடிக்ைக: மத்திய அைமச்சர் உறுதி
 திருவனந்தபுரம்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து
ேகரளாவுக்கு 30 கிேலா தங்கம் கடத்தப்
பட்ட விவகாரம் ேகரள அரசியலில்
புயைல கிளப்பியுள்ளது. திருவனந்த
புரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரக
தூதரகத்துக்கு வந்த பார்சலில் கடந்த
5-ம் ேததி சுங்கத் துைறயினர் இந்த
தங்கத்ைத ைகப்பற்றினர். தூதரகத்
துக்கு என வழங்கப்படும் சலுைகைய
கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தி இருப்பது
நாட்டில் இதுேவ முைறயாகும்.
இந்த முைறேகட்டில் ேகரள அரசின்
தகவல் ெதாழில்நுட்ப கட்டைமப்பு நிறு
வனத்தில் பணியாற்றி வந்த ஸ்வப்னா
சுேரஷ் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்
படுகிறார். அவருடன் ெநருங்கிய
ெதாடர்பில் இருந்ததாக கூறப்படும்
முதல்வர் பினராயி விஜயனின்

 பினராயி விஜயன்

முதன்ைமச் ெசயலாளர் எம்.சிவ
சங்கர், அந்தப் ெபாறுப்பில் இருந்து
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிைலயில், பிரதமர் ேமாடிக்கு
முதல்வர் பினராயி ேநற்று எழுதிய
கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
தூதரக ெபாருட்களில் ெபருமளவு

தங்கத்ைத மைறத்துைவத்து கடத்த
முயன்றது மிகவும் தீவிரமான குற்ற
மாகும். இதுகுறித்து சுங்கத் துைறயினர்
விசாரைண நடத்துவதாக ெதரிகிறது.
நாட்டின் ெபாருளாதாரத்தில் கடும்
தாக்கத்ைத
ஏற்படுத்தக்
கூடிய
இந்த
சம்பவத்தில்
பல்ேவறு
ேகாணங்களிலும்
முழுைமயான
விசாரைண நடத்தப்பட ேவண்டும்.
இந்த
சம்பவம்
ெதாடர்பாக
அைனத்து மத்திய அைமப்புகளும்
திறன்வாய்ந்த மற்றும் ஒருங்கிைணந்த
விசாரைண ேமற்ெகாள்வது அவசியம்.
ெதாடக்கம் முதல் இறுதிவைர விசா
ரித்து, இதில் உள்ள அைனத்து ெதாடர்
புகைளயும் கண்டறிய ேவண்டும்.
மத்திய அைமப்புகளின் விசா
ரைணக்கு ேதைவயான அைனத்து
உதவிகைளயும் ஒத்துைழப்ைபயும்

மாநில அரசு வழங்கும். எனேவ,
குற்றச்ெசயல் குறித்து திறன்வாய்ந்த
மற்றும் ஒருங்கிைணந்த விசாரைணக்கு
உத்தரவிட ேவண்டும். இவ்வாறு கடிதத்
தில் பிரனாயி விஜயன் கூறியுள்ளார்.
ேகரள பாஜக தைலவரும் மத்திய
அைமச்சருமான முரளீதரன் ேநற்று
கூறும்ேபாது, ‘‘கடத்தலில் ெதாடர்
புைடய அைனவரின் மீதும் நடவடிக்ைக
எடுக்கப்படும். இதற்கான பணியில்
மத்திய அைமப்புகள் ஈடுபட்டுள்ளன.
இந்தக் கடத்தலில் தனது அரசுக்கு எந்
தத் ெதாடர்பும் இல்ைல என பினராயி
விஜயன் கூறுகிறார். அவர் அவ்வாறு
ைககழுவிவிட முடியாது. முதல்வரின்
நம்பிக்ைகக்குரிய உயரதிகாரி ஒருவர்
குற்றவாளியுடன் ெநருங்கிய ெதாடர்
பில் இருந்தது மிகவும் வியப்பளிக்
கிறது” என்றார்.
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லடாக்கில் சாைல, பாலம் உட்பட
உள்கட்டைமப்பு வசதிகள் அதிகரிப்பு

 இனி

24 மணி ேநரத்தில் எல்ைலக்கு ெசல்ல முடியும்
 புதுெடல்லி

லடாக் எல்ைல நிலவரம் குறித்து அங்கு
பணியாற்றி ஓய்வு ெபற்ற சுேபதார் ேமஜர்
ேசானம் முரூப் கூறியதாவது:
கடந்த 1962 ேபாரின் ேபாது சில பின்னைட
வுகள் இருந்ததால் நமது நிலத்ைத இழந்
ேதாம். ஆனால் இப்ேபாது இந்திய ராணுவம்,
விமானப் பைட, கடற்பைட முழு பலத்துடன்
உள்ளன. ஆயுத பலமும் பன்மடங்கு
அதிகரித்திருக்கிறது.
ஆரம்ப காலத்தில் எல்ைலப் பகுதிக்கு
ெசல்ல சாைல வசதி கிைடயாது. நடந்ேததான்
ெசல்ேவாம். எல்ைலப் பகுதிைய அைடய 18
நாட்கள் ஆகும். இப்ேபாது நிைலைம மாறிவிட்

டது. பளிங்கு ேபால அைமக்கப்பட்டுள்ள சாைல
யில் 24 மணி ேநரத்தில் எல்ைல பகுதிைய ெசன்
றைடய முடியும். இதுதான் சீனாவின் எரிச்ச
லுக்கு காரணம். எல்ைலயில் பணியாற்றும்
லடாக் ஸ்கவுட் பைடப் பிரிவு, பனிப் ேபார்
வீரர்கள் என்று அைழக்கப்படுகின்றனர்.
அவர்கைள தாண்டி சீன வீரர்களால், இந்திய
எல்ைலக்குள் நுைழய முடியாது.
இவ்வாறு அவர் ெதரிவித்தார்.
இதற்கிைடயில் எல்ைலயில் நிலவரம்
ேமம்பட்டுள்ளது. விைரவில் இருதரப்பும்
ேபச்சுவார்த்ைதைய ெதாடரும் என்று சீன
ெவளியுறவு ெசய்தித் ெதாடர்பாளர் ஜா
லிஜியான் ேநற்று கூறினார்.

பிரபல சர்வேதச நிறுவனங்கைள
ஆளும் 58 இந்திய நிர்வாகிகள்
 வாஷிங்டன்

அெமரிக்கா, கனடா மற்றும் சிங்கப்பூர்
உள்ளிட்ட உலகின் 11 நாடுகளில்
பல முன்னணி நிறுவனங்கள் 58
இந்தியர்களால்
நிர்வகிக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
இந்தியாைவப்
பூர்வீகமாகக்
ெகாண்ட பல திறைம வாய்ந்த நபர்
களில் 58 ேபர் அெமரிக்கா, கனடா,
சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட 11 நாடுகளில்
பல முக்கிய நிறுவனங்களில் முக்கிய
நிர்வாகப் ெபாறுப்புகளில் உள்ளனர்.
இந்நிறுவனங்களின் சந்ைத மதிப்பு 4
லட்சம் ேகாடி டாலர் அளவில் உள்ளது.
இந்நிறுவனங்களின் வருவாய் ஒரு லட்
சம் ேகாடி டாலர். இவற்றில் பணிபுரியும்
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 36 லட்சம்.
அெமரிக்காவில் ெசயல்படும் இந்
திய புலம்ெபயர் அைமப்பு ெவளியிட்
டுள்ள அறிக்ைகயில் இந்தத் தகவல்கள்
ெவளியாகி உள்ளன. இந்தியர்கள் பல
தரப்பட்ட துைறகைளச் சார்ந்த நிறு
வனங்களின் உயரிய பதவிகளில் அதிக
எண்ணிக்ைகயில் உள்ளனர். இவர்
களின் பதவிக் காலத்தில் இந்நிறுவனங்
களின் ஆண்டு வருவாய் 23 சதவீத
வளர்ச்சிைய எட்டியுள்ளன. எஸ் அண்ட்
பி 500 பட்டியல் நிறுவனங்களின்
வளர்ச்சிையக் காட்டிலும் இைவ 10
சதவீதம் கூடுதல் வளர்ச்சியாகும்.
இந்தியப் புலம்ெபயர் அைமப்பின்
நிறுவனர் ரங்கசாமி இதுகுறித்து கூறு

ைகயில், ‘‘இந்தியப் பூர்வகுடி மக்கள்
உலகின் பல முன்னணி நிறுவனங்களில்
மிக உயரிய இடங்கைள அைடந்திருப்ப
ேதாடு மகத்தான சாதைனகைளயும்
பைடத்துக் ெகாண்டிருப்பது மிகவும்
ெபருைமக்குரிய விஷயம்’’ என்று
கூறுகிறார்.
கூகுள் சுந்தர் பிச்ைச, ெபப்சி இந்திரா
நூயி, ஹர்மான் திேனஷ் பாலிவால்,
மாஸ்டர் கார்டு அஜய் பங்கா,
ெவர்ெடக்ஸ் பார்மா ேரஷ்மா ெகவால்
ரமணி என பட்டியல் நீண்டுெகாண்ேட
இருக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் பலர்
மிக இளவயதிேலேய உயரிய பதவி
கைள எட்டியிருக்கிறார்கள். உயர் பதவி
கைள வகிக்கும் இந்திய நிர்வாகிகளின்
குைறந்தபட்ச வயது 37 ஆகவும் அதிக
பட்ச வயது 74 ஆகவும் இருக்கிறது.
இவர்களின் சராசரி வயது 54 ஆக
இருக்கிறது. 58 இந்திய நிர்வாகிகளில்
5 ேபர் மட்டுேம ெபண்கள்.
ேமலும் இந்திய நிர்வாகிகள்
கேரானா பாதிப்பு காலத்தில் தங்களின்
நிறுவனங்கள் சார்பாக பல மனிதேநய
நடவடிக்ைககைள எடுத்துள்ளனர்.
இந்தியர்கள் ெதாழில் ரீதியிலும் சமூக
ரீதியிலும் உலகம் முழுவதும் தங்க
ளுைடய திறைமையயும் பாரம்பரியத்
ைதயும் நிரூபித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்
கள் என்று ெபருைமயுடன் இந்தியப்
புலம்ெபயர்
அைமப்பு
தனது
அறிக்ைகயில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
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«î‚°ñó«îèƒèœ C¬î‰¶
°¼F ªõœ÷‹ «è£†¬ì ÜèN¬ò
ªê‚è˜õ£ù‹ «ð£™

CõŠð£‚Aò ï£œ 10-7-1806.
Þ‰Fò «îêˆF¡
ºî™ M´î¬ô «ð£K™
ñ£‡´ «ð£ù ió «õƒ¬èèÀ‚°
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