
முகேஷ் அம்ாினின் ரிலனன்ஸ் ஜிகனா 

திமடன் டத்தும் காலீஸ் யிலனாட்டு 

 

 

சுஜித் அச்சுக்குட்டன் 

செப்டம்ர் 1 அன்று முற்ேல் 11 நணிக்கு மும்லனில் ரிலனன்ஸ் 

குழுநத்தின் 42யது ங்குதாபர் நாாட்டு கநலடனில் முகேஷ் அம்ாி 
கதான்ினகாது ல்ா ோர்ப்கபட் ஊடேங்ேளும் கபலனாே எிபப்ி. 

உேில் முதிடம் யேிக்கும் நிேப்சமம் ெீ அபெின் சதாலத்சதாடர்பு 

ிறுயநா ெீா சநாலல் னும் ிறுயத்தின் 31.7.2016 யிபப்டி அதன் 

4ஜி ெந்தாதாபர் ண்ணிக்லே 44.8768 கோடினாகும். இதுதான் உேிககன 

4ஜினில் முதல் இடம்  கூப்டுேிது. 

12 இந்தின சதாலத்சதாடர்பு ிறுயங்ேின் ல்ா கெலயேிலும் 4யது 

இடத்தில் உள் ரிலனன்ஸ் ிறுயத்தின் அதிர் அம்ாி, உேிககன 

நிேப்சரின 4ஜி ிறுயம் ாங்ேள்தான் ன்று கூொநல் கநற்டி யிமாயில் 

கூிார். இலதப்ற்ின சதாலகெி உலபனாடில் சென்ல நின்ணு 

சாினார் எமயர், அண்டப்புளுகு ஆோெப்புளுகு இப்காது அம்ாி புளுகு 

ன்று ேசநண்ட் அடித்தார். 

இந்தின சதாலத்சதாடர்பு எழுங்ோற்று ஆலணத்தின் (டிபாய்) 

சயிப்லடனா 2015 ஆய்யில் தில்ி சமேபத்தில் நட்டும் ரிலனன்ெின் 

சநாலல் உலபனாடல் இலடமுிவு ( ோல் ட்பாப் ) 17.29 ெதயதீம்  



ேண்டுிடிக்ேப்ட்டது. அதாயது தில்ினில் தபநில்ா யாய்ஸ் யணிேத்தில் 

இந்தின ிறுயங்ேில் ரிலனன்ஸ்தான் டாப். ஆால் இி 4ஜினில் 

இலடமுிவு இமக்ோது ன்று மும்ல கூட்டத்தில் அம்ாி கூிக்சோண்டார். 

அாக் (யாய்ஸ்) இந்தினாயா? டிஜிட்டல் (கடட்டா ) இந்தினாயா? 

செப்டம்ர் 5 (திங்ேள்) முதல் ங்ேள் யாடிக்லேனார்ேள் ந்த ேட்டண 

யலேலன யாங்ேிாலும் இயெநாே கெிக்சோள்ாம்  அம்ாி 
அியித்தார். தபவுேள் ேட்டணம் ( கடட்டா) எம ஜிி மெ.50 நட்டும்தான். இது 

உேின் புபட்ெி ன்ார். சுநார் என்லப நணி கபம் ீடித்த அயபது உலப 

முழுயதிலும் இந்தின சதாலத்சதாடர்பு துலனில் ல்காலபமம் ேீகம 

தள்ியிட்டு ேகாேநாேவும் அலத்லதமம் தீர்நாிக்கும் ெக்தினாே நாறும் 

ினானநற் காட்டினின் அசுப கயட்லே சயிப்ட்டது. கடட்டா டிஜிட்டல் 

யாழ்க்லேனின் சுயாெக்ோற்ாகும் ன்றும், கநாடினின் ேயா டிஜிட்டல் 

இந்தினாயிற்கு இது ெநர்ப்ணம் ன்றும் அம்ாி அியித்தார். 

ஆால் அயபது அியிப்ின் உண்லநச்ொபம் ன்?மெ.19, மெ.149 ேட்டண 

யலேேில் முலகன கடட்டா 100 ம்ி, 300 ம்ி-னாகும். ஆால் கடட்டா 

னாிேளுக்கு இது நாற்கந. எமாள் நட்டும் செல்லுடினாகும் சயறும் 

100 ம்ிக்கு மெ.19 ன்ால் 1 ஜிி-கடட்டாயிற்கு மெ.190 ஆகும். 300 ம்ி 
கடட்டாயிற்கு 28 ாள் செல்லுடி ோத்திற்கு மெ.149 ன்ால் ெபாெரி எம 

நாதத்திற்கு 3 ஜிி னாிக்கு எம ஜிி கடட்டாயிற்கு மெ.500 ஆகும். உண்லந 

இப்டி இமக்லேனில் 1ஜிி கடட்டா மெ.50-க்கு உேில் முதன் முதாே ாங்ேள் 

தமேிகாம் ன்து தயா தூண்டுதாகும். 

1ஜிிக்கு மெ.50- ன்தற்ோ சதியா எப்டீ்டு யிக்ேத்லத இன்வும் 

இந்தின நக்ேளுக்கு ரிலனன்ஸ் ஜிகனா அியிக்ேயில்ல. மெ.3999- நற்றும் 

மெ.4999- உனர்யில திட்டத்தில்தான் 1ஜிி கடட்டா மெ.67-.க்கு 

ேிலடக்கும்.ன்தும் ஜிகனா தம் மூகந சத்தக்ே லயல கடட்டா 
முலகன 120 ஜிி, 150 ஜிி ன்து ிறுயங்ேளுக்ோது நட்டுகந. இலதத் 

கதர்வு செய்யர்ேளுக்கே அடிப்லட கடட்டா ேட்டணநாே 1ஜிி மெ.50- 



ேிலடக்ேக்கூடும். இபயில் இயெ கடட்டா ன்து இபவு 2 நணினிிமந்து 

யிடினற்ோல 5 நணி யலப ன்தும் எட்டுசநாத்தத்தில் இதுவும் தயாே 

ெித்தரிக்ேப்ட்ட லடமுல ொத்தினநற் அியிப்ாகும். 

ற்ேகய உள் ிஸ்ன்ல்-ன் ல் திட்டம் 

ிஸ்ன்ல் ேட்டணத்கதாடு எப்ிடும்காது 24 நணி கபம் 

னன்டுத்தக்கூடின மெ.1099- கடட்டா யலே முழுகயேத்துடன் யபம்ற்தாகும். 

30 முழு ாட்ேள் செல்லுடி ோங்சோண்ட நக்ேளுக்ோ ல் திட்டநாகும். 

உதாபணநாே 75 ஜிி னன்ாடு ன்ால் எம ஜிி-னின் யில மெ.15 நட்டுகந. 

100 ஜிி ன்ால் மெ.11 நட்டுகந. ஆால், ரிலனன்ஸ் ஜிகனாயின் 10 ேட்டண 

யலேேிலும் இயெ யாய்ஸ் ோல்ேள் ன் ேயர்ச்ெிேபநா அியிப்பு 

தூண்டில் நீாே னன்டுத்தப்ட்டுள்து. இதுவும் சதாலகாக்ேில் 

கநாெடினாகத. அதாயது யாட்ஸ்அப், முேதல், டுயிட்டர் கான் ெமூே 

தங்ேள் நற்றும் ஸ்லேப், லயல யலதங்ேின் னன்ாடு அதிேரித்துள் 

ோத்தில், சநாலில் கெிக்சோள்ளும் ெபாெரி யாய்ஸ் அலமப்புேள் நற்றும் 

ெபாெரி கபம் நாதத்திற்கு நாதம் ெரிந்து சோண்டிமக்ேிது த் தேயல்ேள் 

கூறுேின். திர்ோம் கடட்டாக்ேின் ோசந கூறும்; அம்ாினிடமும் 

கநாடினிடமும் ாம் கேட்ே யிமம்புயது இதுதான். இந்தினா அாக் (யாய்ஸ்) 

இந்தினாயா டிஜிட்டல் ( கடட்டா ) இந்தினாயா? 

இந்தின யாில் ெந்கதே கநேங்ேள் 

2017 நார்ச் 31க்குள் ங்ேது 4ஜி யலயபம்பு 90 ெதநா இந்தினர்ேல 

ேயர்ந்திமக்கும் வும், யாடிக்லேனார் ஆி முல ஆதார் அடிப்லட 

சோண்ட நின்ணு தேயினில் இமக்கும் வும் தன்ிச்லெனாே அம்ாி 
அியித்துள்ார். அம்ாினின் உலபனில் ேயிக்ேத்தக்ே உண்லந, டிஜிட்டல் 

சதாமில்முலகயார் லநனங்ேல முக்ேின ேபங்ேில் உமயாக்கும் 

திட்டமும் அதற்ோ ிபம்நாண்டநா ஜிகனா டிஜிட்டல் இந்தினா ிதினம் 

உமயாக்ேப்ட்டுள்தாேவும் அியித்தார் ன்துதான்.இயபது உலபக்குப் ின், 

நிேச்ெரினாே ண்ேல் 12.11 நணிக்கு ர்சடல் ெந்லத நதிப்பு 7.7 ெதம் ெரிந்தது; 



எம ேட்டத்தில் இச்ெரிவு 9 ெதநாே கயேநலடந்தது. ரிலனன்ஸ் ங்ேின் நதிப்பு 

உனர்ந்தது. 

சமேி யமம் யாடிக்லேனார்ேின் சதாலத்சதாடர்பு 

காக்குயபத்திற்ேிணங்ே கூடுதல் சநாலல் டயர்ேள் ிர்நாணிப்தற்ோ 

மூதச் செலய செய்னாநல், யாய்ஸ் அலமப்புேில் இலடமுியிற்ோ 

ோபணம் எினலக்ேற்ல யமங்குயதில் அபெின் குலாடு ன்னும் தயா 

ேமத்து தினார் சநாலல் ிறுயங்ோல் சதாடர்ந்து ிபச்ொபம் செய்னப்ட்டு 

யமேிது. இதில் கநாடி அபசும் இத்தினார் ிறுயங்ேளும் இலடனில் ட்பாய் 

அலநப்ல நலவுச் சுயபாே னன்டுத்தி எிந்து ிடிக்கும் திமடன்- காலீஸ் 

யிலனாட்லட டத்தி யமேின்.ாதுோப்புப் லடேின் திப் 

னன்ாட்டிற்ோ முதல் முக்ேினத்துயம் யாய்ந்த தபநா 

எினலக்ேற்லலனமம் தினார் ிறுய ாத்திற்ோே நாற்ிப்சறும் 

கயலேளும் லடசற்று யமயதாே செய்திேள் யமேின். 

மெ.5 ட்ெம் கோடி ஸ்சக்ட்பம் ம் 

செப்டம்ர் இறுதினில் அல்து அக்கடார் 1 ிமந்து ( யபாத்திரி ஆபம்நாம் ) 

மெ.5.44 ட்ெம் ( மெ.5,44,000 கோடி) கோடி ஆதாப யில நதிப்லக் சோண்ட 

எினலக்ேற்ல ( ஸ்சக்ட்பம் ) த்திற்கு யமேின். இந்தின 

சதாலத்சதாடர்பு யபாற்ில் முதன்முலனாே எட்டுசநாத்த 

எினலக்ேற்லலன த்தில் சோண்டு யபயிமப்தாே கூப்டும்; 

இந்கபத்தில் அம்ாினின் இந்த அியிப்புேளும் நிதநிஞ்ெின ஊடேங்ேின் 

ிபச்ொபங்ேளும் ல்கயறு ெந்கதேங்ேல உமயாக்ேிமள். 

ெீா - இந்தினா எப்டீு 

ரிலனன்ெின் இந்த 4ஜி ேயர்ச்ெி அியிப்புேள் இந்தினாயிற்கோ 
நக்ேளுக்ோகதா அல். இந்தின நக்ேின் கடட்டா நற்றும் யாய்ஸ் 

யணிேத்லதயிட இகுயாே ாம் குயிக்ேக் கூடின ெர்யகதெ ிறுயங்ேின் 

ோர்ப்கபட் யணிே யலத ன் நற்றும் அதற்ோ கபத்திற்ோகத. 



இப்காது ர்சடல், கயாகடாகான் யெம் இலய உள். இயற்லக் 

லேப்ற்றுயதுதான் ரிலனன்ெின் முக்ேின காக்ேசநன்று கூப்டுேிது. 

ரிலனன்ெின் இந்த முனற்ெிேில், தபநா கெலயக்ோ ினானநா 

காட்டிசனன்று கூப்டும் ெந்லதனின் காித்தம் அம்நாேி உள்து. 

ெர்யகதெ சநாலல் ெந்லதனில் ெீாயிற்கு அடுத்ததாே 103 கோடி சநாலல் 

ெந்தாதாபர்ேலக் சோண்ட இந்தினாயில் 12 சநாலல் ிறுயங்ேள் உள். 

ரிலனன்ஸ் உள்ட இலய அலத்திற்கும் சதாலயலத 

சதாமில்தட்த்லத யமங்ேி; அதற்ோ நின்ணு ேமயிேல ரிக்ென், 

கநாட்டகபாா, ஹஜ்யாய், இெட்டிஇ ஆேின ிறுயங்ேள் யமங்குேின். 

இதில் ெீத்தின் ஹஜ்யாய் ிறுய ங்குேள் 98 ெதயநீம் ெீத் 

சதாமிாிேளுக்கே சொந்தநாது. ட்ெக்ேணக்ோ 4ஜி ஸ்நார்ட் கான்ேல 

ெீ ிறுயநா இெட்டிஇ-னிடம் நிவு யிலனில் யாங்ேி ‘லப்’  

நறுசனரிட்டு காக்ேம் கால் யில லயத்து ரிலனன்ஸ் ஜிகனா யிற்ல 

செய்து யமேின்து. இெட்டிஇ ன்து ெீ அபெின் கூட்டு ிறுயநாகும். 

உேின் சதாலத்சதாடர்பு கெலயனில் முதன்லநனாே சோடி ேட்டிப் ந்து 

சோண்டிமக்கும் ெீா சநாலல், ெீா சடிோம், ெீா மினாம் இலய 

மூன்ின் 73 ெதயதீ ங்குேள் அபசு யெம் உள் ன்துடன் ெீத்தின் 

சதாலத்சதாடர்புக் சோள்லே முற்ிலும் அபெின் யெம் உள்து. 

ஆால் இந்தின சதாலத்சதாடர்புத் துலனில் இதற்கு கர்நாா ில 

உள்து. இந்தின சதாலத்சதாடர்பு நற்றும் உற்த்தி துலனின் 

முன்காடினாே இமந்த ிஸ்ன்ல், ம்டின்ல், டி, ச்ெில் கான் 

யில நதிப்ற் சாதுத்துல ிறுயங்ேல ட்டிி காட்டு இலக்ே 

லயத்து தினார் துலக்கு ோவு சோடுக்கும் கயலலன முன்பு ோங்ேிபஸ் 

செய்தது. இப்காது ாஜே செய்து யமேின்து. இதில் இந்தினா இமந்தது, ேணிக்ே 

முடினாத அயிற்ோ ட்ெங்ேள் கோடிோகும். கய, அம்ாினின் 

அியிப்புேள், இந்தினத் சதாலத்சதாடர்புத் துலனில் ேகாேநாே நாறும் 

காக்ேம் சோண்டலய. இது அம்ாினின் லதரினத்தில் நட்டும் உதித்ததல்; 

கநாடினின் ஆெினால் உமயாதுநாகும்.  


