பபாசிரிர் ஆனந்த் டெல்டும்ப்பெ ீ தான குற்மச்சாட்டுகளர ளகலிடுாறு
இந்தி நாட்டின் ாண்புிகு குடிசுத் தளயலருக்கு பலண்டுபகாள்

பறுர்

நளண்புநழகு குடினபசுத் தலயர் அயர்கள்
புது தழல்ழ
டபாருள்:

பபாசிரிர் ஆனந்த் டெல்டும்ப்பெ ற்றும் பிமருக்கு எதிாக தலமாக
லடிலளக்கப்பட்ெ அளனத்து குற்மச்சாட்டுகளரயும் ளகலிடுாறு
இந்தி நாட்டின் ாண்புிகு குடிசுத் தளயலரிெம் பலண்டுபகாள்
ளலக்கின்பமாம்.

ஐ.ஐ.எம்-அகநதளளத் முன்ளள் நளணயமம் , ஐ.ஐ.டி பபளசழரினமம், தற்பளது
பகளயளயில் உள் Big

Data Analytics at Goa Institute of Management (GIM) னின்

மூத்த பபளசழரினமம், தலயமநள, ஐ.ஐ.எம்-அகநதளளத் முன்ளள் நளணயபள
பபளசழரினர் ஆந்த் பெல்டும்ப்பெவுக்கு உச்சீதழநன்ம் முன் ஜளநீ ன்
ழபளகரித்ததளல், இந்த நனுயில் லகபனழுத்தழட்ெ ளங்கள், அதழர்ச்சழமம், நழகுந்த
ஏநளற்மும் அலெகழபளம்.
பபளசழரினர் பெல்டும்ப்பெ சளதழ யர்க்கம் நற்றும் பளது பகளள்லக ிபச்சழலகள்
ற்ழன ம குழப்ிெத்தக்க அழஞர். ம முன்ணி பளது அழவுசளர் நற்றும்
ஜளனக நற்றும் கல்யி உரிலநகள் ஆர்யர் ஆயளர். கடுலநனள சட்ெயிபபளத
ெயடிக்லககள் தடுப்புச் சட்ெத்தழன் (UAPA) கவ ழ் அயர் நீ து தழவு பசய்னப்ட்ெ
யமக்கு, தலெபசய்னப்ட்ெ நளபயளனிஸ்ட் அலநப்புகளுென் அயமக்கு பதளெர்பு
இமப்தளகக் குற்ம் சளட்டுகழது.
பஷ்யளறஶக்கு எதழபள பளரின் 200 யது ஆண்டு ழலலயக் குழக்கும் யலகனில்
2018ல் ீநள-பகளபபகளில் தழத் அலநப்புகள் ெத்தழன கூட்ெத்தழல் ிற்பளக்கு
சக்தழகள் தளக்கழனதளல் ஏற்ட்ெ யன்முலலன, முன்ணி சழயில் உரிலநகள் நற்றும்
நித உரிலந அலநதழ ஆர்யர்கல குழலயக்க னன்டுத்தழனது ளஜக /
ஆர்எஸ்எஸ் தலலநனிள பதசழன ஜளனக கூட்ெணி ( NDA) நத்தழன அபசு.
ஜயரி 1, 2018 அன்று ீநள-பகளபபகளன் ழலவுச்சழன்த்தழல் ெந்த கூட்ெத்லத
ிற்பளக்கு சக்தழகள் தளக்கழனது, கல் யசழ,
ீ நக்கல அடித்து, ஸ்ெளல்கல எரித்தது.
களயல்துலனிர் கண்முன்ப இது ெந்தது. ஆளல் களயல்துலனிர்
யன்முலலன தடுக்க எதுவும் பசய்னயில்ல.

1

யன்முலனில் ழர்யளகத்தழன் உெந்லதலன இது பதியளக ழறுவுகழது. களயி பகளடி
ஏந்தழனயர்கள் எக்பளட் (Ekbote) நற்றும் லட் (Bhide) பனரில் பகளரங்கல
எழுப்புயலத யளட்ஸ்அப்ில் உள் யடிபனளக்கள்
ீ
களட் டுகழது. யன்முலனில் ர்
களனநலெந்தர், அயர்கின் யளகங்கள் பசதநலெந்த , நற்றும் ஸ்ெளல்கள்
எரிந்த.
இந்த யமக்கழல், பபளசழரினர் ஆந்த் பெல்டும்ப்பெயின் பனர் ிப்பயரி 2019 இல்
தளக்கல் பசய்னப்ட்ெ துலண குற்ப்த்தழரிலகனில் பசர்க்கப்ட்ெது. அயர் எல்களர்
ரிரத்தழல் கூெ கந்து பகளள்யில்ல. முன்ர் லகது பசய்னப்ட்ெயர்கில்
மயரின் கணிினில் கழலெத்த கடிதம் அயமக்கு எதழபள சளன்ளக கூப்டுகழது .
கணிினின் யன் யட்டின் லசர் தெனயினல் குப்ளய்வு தீம்பளமின் இமப்லக்
களட்டுகழது, இது கணிிக்கு பதளலழல அணுகல அனுநதழக்கழது நற்றும்
கண்டுிடிக்கப்ட்ெ `சளன்றுகள்' என்று அலமக்கப்டுயது குழத்து கடுலநனள
சந்பதகங்கல ஏற்டுத்துகழது. நித உரிலந யமக்கழஞர்கள் நற்றும் சழயில்
உரிலந ஆர்யர்கள் நீ தள களயல்துல யமக்லக நறுஆய்வு பசய்யதளக புதழன
நகளபளஷ்டிபள அபசளங்கம் உறுதழனித்தலத அடுத்து , கெந்த நளதம் இந்த யமக்கு
பதசழன புளய்வு அலநப்ிெம் (என்ஐஏ) ப்லெக்கப்ட்ெது. பபளசழரினர்
பெல்டும்ப்பெ அயர்கல லகது பசய்து யிசளரிப்து ‘நழகவும் அயசழனநளது' என்று
பதசழன புளய்வு அலநப்ின் சளர்ளக ஆஜபள பசளழசழட்ெர் பஜபல் தழம. துரளர்
பநத்தள கூழமள்ளர்.
முன்ணி பதளமழல்நுட்ங்கில் ழபுணபளக பபளசழரினர் பெல்டும்ப்பெயின்
பதளமழல்முல சளதலகல யழமறுத்துயது அயசழனம்.

DataQuest அலநப்பு

தபயரிலசனில் (Rank) பதளெர்ச்சழனளக மூன்று ஆண்டுகளக இந்தழனளயில் தகயல்
பதளமழல்நுட்த்தழன் யர்ச்சழனில் தளக்கத்லத ஏற்டுத்தழன முதல் 20 ழபுணர்கில்
பபளசழரினர் பெல்டும்ப்பெ இெம் பற்றுள்ளர் ,  நதழப்புநழக்க யிமதுகலப்
பற்ளர் நற்றும் முப்து ஆண்டுகளுக்கு பநளக எண்பணய் நற்றும் எரியளம
துலனின் அலத்து துலகிலும் கமத்தழனல் , யடியலநத்தல் நற்றும்
பசனல்டுத்துயதழல் ழமெிக்கப்ட்ெ சளதல லெத்துள்ளர். ம பலளல்டிங்
ழறுயத்தழன் தலலந ழர்யளக அதழகளரிமம் , அதன் துலண ழறுயங்கின்
யளரினங்கின் உறுப்ிமநள பபளசழரினர் பெல்டும்ப்பெ ம ளர்ச்சூன் 500
ழறுயத்தழன் (BPCL) யிமகம், ழர்யளக, தகயல் பதளமழல்நுட்ம் நற்றும் சழல்ல
கவுன்சழல்கில் 12 ஆண்டுகளக உறுப்ிபளக உள்ளர் .
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அயர் 27 க்கும் பநற்ட்ெ புத்தகங்கல எழுதழமள்ளர் , ிப எழுத்தளர்கல
ஆசழரினபளக பகளண்ெ புத்தகங்களுக்கு 50 அத்தழனளனங்கல யமங்கழமள்ளர் , பநலும்
பசய்தழத்தளள்கள், த்தழரிலககள் நற்றும் ிபநள துலசளர் இதழ்கில் (Journals)
பயளக எழுதுகழளர். அயர் 20 க்கும் பநற்ட்ெ ஆய்வுக் கட்டுலபகல பயிளட்டு
த்தழரிலககில் பயினிட்டுள்ளர் , பநலும் சர்யபதச நளளடுகில் ஆயணங்கல
யமங்கழனபதளடு நட்டுநல்ளநல், அயர்கின் குழுக்கில் ம முன்ணி டுயர்
நற்றும் உறுப்ிபளகவும் ணினளற்ழளர். அயர் இந்தழனளயிலும் பயிளட்டிலும்
உள் முன்ணி ழறுயங்கில் யமலக பபளசழரினபளக (Visiting Professor)
இமக்கழளர்.
நகளபளஷ்டிபளயின் னயத்நளல் நளயட்ெத்தழல் ழநற் பதளமழளினின் குடும்த்தழல்
ிந்த ஆந்த் பெல்டும்ப்பெ, தது பதளமழழல் சழந்த பயற்ழகலப் பற்
பளதழலும், ம முன்ணி சழயில் உரிலந ஆர்யபளக பசனல்ட்ெளர். சமூக
அீதழகின் பகளட்ளடுகல தத்துயளர்த்த ரீதழனளக யிக்கழ , சமூக அீதழ நற்றும்
அெக்குமுலக்கு எதழபளக டுக்கப்ட்ெ நற்றும் தளழ்த்தப்ட்பெளரின்
பளபளட்ெங்கில் பதளெர்ந்து த்துலமத்தளர். அயர் ளளசளபகப் ெளக்ெர் ி ஆர்
அம்பத்கரின் பத்தழலன நணந்தளர்.
கெந்த த்து ஆண்டுகில் கல்யி உரிலநக்கள அகழ இந்தழன கூட்ெநலநப்ின்

(AIFRTE) தலலநக்குழுயின் முன்ணி உறுப்ிபளக அயர் யகழத்த ங்கு
அலநப்புக்கு நழகுந்த நதழப்புநழக்கது. தளய்பநளமழனில் இயச நற்றும் கட்ெளன
கல்யிலன யமங்கும் பளதுப் ள்ி முலனின் கமத்தழனல் பப்புலப இனக்கத்தழற்கு
ஏபளநள ஆர்யர்கல ஈர்த்துள்து. கல்யினில் சமூக ீதழலனமம்
சநத்துயத்லதமம் உறுதழ பசய்யதற்கள பப யமழ இதுதளன் .
பபளசழரினர் ஆந்த் பெல்டும்ப்பெ நற்றும் ிமக்கு எதழபளக தயளக
யடியலநக்கப்ட்ெ அலத்து குற்ச்சளட்டுகலமம் லகயிடுநளறு இந்தழன ளட்டின்
நளண்புநழகு குடினபசுத் தலயரிெம் பயண்டுபகளள் லயக்கழன்பளம்.

கீ பற உள்ர யிங்ளக திமந்து தங்கள் ளகடழுத்ளத பதிலிெவும்
http://chng.it/KFFdSbbL6t

யலதம்: http://aifrte.in/i-stand-anand
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