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கண்டுபிடிப்புகள் ததான்றும்"
- ற..ச.வங்கடங்கன்

உனகத் றழ்த் கல் வரறல்தட்த ன்நத்றன் (உத்ம்) லனபைம் றஷ்க்
வசரலூசன்ஸ் றபொணத்றன் லனபைரண ற..ச.வங்கடங்கன் உடன்
நர்கரல்.
உத்ம் இது ல டத்ற 8 ரரடுகபறன் தன்கள் சறனற்லநக் கூபொங்கள்.
உனக அபறல் கல் வரறல்தட்தத்றற்கு ண றலந அலப்புகள் உள்பண.
கறணற தட்தங்கள் குநறத்து றரறக்கவும் அலப்புகள் உண்டு. வரற
அடிப்தலடறனரண அலப்புகலம் உண்டு. இந் பன்பொம் என்நறலந்து
வசல்தடும் அலப்பு, உத்ம் ட்டுந. இம்ரறரறரண அலப்பு,
லனரபத்றநனர, இந்றறநனர நபொ இந்ற வரறகபறநனர இல்லன.
றறல் கறத்றழ்ச் சங்கம் உள்பது. ஆறனும் அது, வன்வதரபைள்
ரரறப்தரபர்கள் சங்கரகந வசல்புரறகறநது. றழ்ரட்லட லரகக்
வகரண்டு இங்குகறநது. ஆணரல், உத்ம், உனகு ழுற கண்நட்டத்துடன்
வசல்புரறகறநது.
உனவகங்கும் ஆங்கரங்நக றழ்க் கறல வரடர்தரண பற்சறகள் டந்து
பைகறன்நண. தறந ரடுகபறல் சறக்கும் றர்கலக்கு, தறந தரடங்கள், கறணற இலம் பனரகப் நதரறக்கப்தடுகறன்நண. றல ட்டும் ன் புத்கங்கலபக்
வகரண்டு வசரல்லித் நண்டும்? அணரல்ரன் 2009இல் லடவதற்ந
ரரட்டில் கறணறற றழ்க் கல்ற ன்ந கபைறல் ரரடு லடவதற்நது.
சறங்கப்பூரறல் றழ்த் லனப்புகலடன் குபொம்தடங்கலபத் றலறட்டு, அன் பனம்
றலக் கற்தறத்து பைகறநரர்கள். இங்கறனரந்றல் சறரதறள்லப, றழ்த்
றலப்தடப் தரடல்கலபத் றலறட்டு, ல்லிணம் - வல்லிணம் உள்பறட்ட
தல்நபொ தரடங்கலபக் கற்தறத்து பைகறநரர். இப்தடிரண ணறத் ணற பற்சறகலப
எந இடத்றல் என்பொகூட்டுது, உத்ம் ரரடுகபறன் தநண.

ரர் ரர் ன்வணன்ண பற்சறகலப நற்வகரண்டுள்பணர் ண அநறபெம்வதரழுது,
இன்வணரபைர் அந பற்சறல லண்டும் வசய் ரட்டரர். இன் பனம் எந
தறலப் தனர் லண்டும் லண்டும் வசய்து டுக்கப்தடுகறநது.
றழ்க் கறணறத் துலநறல் றகழும் பர்ச்சறகலபப் தட்டிலிடுல், அநறஞர்கலம்
ஆர்னர்கலம் என்பொகூடுல், புறர்கள் அநறபகம் ஆல், சறக்கல்கலப
றரறத்ல் ஆகறல உத்த்றன் ரரடுகபறன் வதரதுரண தன்கள் ஆகும்.
கடந் ரரடுகபறல் ழுத்துபைக்கள், றலசப் தனலக, எபறற ழுத்துரற
(ஏசறஆர்) ஆகறல வரடர்தரண தல்நபொ சறக்கல்கலப றரறத்துள்நபரம்.
அடிப்தலடரண வன்வதரபைள்கள் (Platform Softwares) வரடர்தரக றரறரக
றரறத்து, லர்வுகள் கண்டுள்நபரம்.
இப்நதரது 2010இல் றக அசுடன் இலந்து, 9ஆம் உனகத் றழ் இல
ரரட்டிலண டத்துகறநநரம். இலம் பர்க்கும் றழ் ன்தந இன் கபை.
இத்லக ரரடுகள் பனரக இலம் பனரக ட்டுந அநறந் தனர்,
நரறல் சந்றக்க ரய்ப்பு ற்தடுகறநது. றன்ணஞ்சல் பனரகப் தகுது, சறன
ல்லனகலபக் வகரண்டது. அறல் உர்வுகள் பழுலரக
வபறப்தடுறல்லன.
வீடிநர கரன்தன்சறங் ணப்தடும் கரவரலிக் கபைத்ங்கு பனம்
சந்றக்கனரந?
சந்றக்கனரம். ஆறனும் அதுவும் நரறி்ல் தரர்ப்தன் றலபலத் ரது.
உர்வுக்கு அப்தரற்தட்ட லகறல் ம் ணம், நகரகச் வசல்புரறகறநது. சறன
படிவுகலப பலப, எபை வரடிறல் படிவு வசய்துறடுகறநது. நரறல் தரர்ப்தன்
பனம் இந் அனுதத்ல பழுலரகப் வதநனரம்.
நரறல் சந்றப்தது ன்தது வதரபைபரரம் வரடர்புலட வசல். இலம்
றரகச் சந்றத்ரல் வசனவு குலநபெம். உத்த்றன் தறக்குழுக்கள்,
ரம்நரபொம்கூட சந்றக்கனரந?

தறக்குழுக்கள் ரந்நரபொம் சந்றத்து றரறக்கும் அபவுக்கு, அறகரண
வசய்றகள் இல்லன. ஆறனும் இந்க் நகரல ரரட்டில் இலற
எபறதப்தறலண பலும் றட்டம் உள்பது.
றர் ரழும் தறந ரட்டு அசுகலடன் உத்ம் வரடர்தறல் உள்பர?
உத்ம் கற.தற.2000ஆம் ஆண்டு வரடங்கப்தட்டது. 1999ஆம் ஆண்டு றக
அசறன் சரர்தறல் றி்ழ் இல ரரடு லடவதற்நது. அன் படிறல் இந்
பற்சறகலபத் வரடர்ந்து டுத்துச் வசல்ன ஏர் அலப்பு நண்டும் ணத்
லர்ரணறக்கப்தட்டது. நதரசறரறர் ஆணந்கறபைஷ்ன், அபைண் கறழ்ணன்,
கல்ரசுந்ம் உள்பறட்ட தனபைம் இலந்து இந் அலப்தறலண
உபைரக்கறணரர்கள்.
இது, அவரறக்கரறன் கலிநதரர்ணறரறல் இனரத நரக்கற்ந (Non Profit
Organization) அலப்தரகப் தறவு வசய்ப்வதற்நது. பலில் இது, சறங்கப்பூரறல்
இங்கத் வரடங்கறது. சறங்கப்பூர் அசு அலப்பு (Institute of Policy Studies http://ips.com.sg) என்பொ, இற்கரண அலுனகத்றலணபெம் தகுற நச் வசனர்
எபைலபெம் ந்து ஊக்குறத்து. உத்த்றன் பல் வசல் இக்குரக அபைண்
கறழ்னும் பல் வசனரக ரர ண அலக்கப்தடும் ரரன்
ஆண்டிப்தனும் இங்கறணர்.
பல் பன்பொ ஆண்டுகலக்குப் தறநகு, சறங்லக அசு இந் உறல
றபொத்றக்வகரண்டது. அன் தறநகு உத்ம் அலப்பு, அலுனகம் இல்னரல்
இல வபறறல் இங்கற பைகறநது.
நடிரக உத்த்றடநர, அல்னது உத்த்றன் உபொப்தறணர்கபறடநர
அசுகள் ஆநனரசலணகள் நகட்டுள்பண. இந் லகறல் றக அசு, சறங்லக
அசு, இனங்லக அசு ஆகறற்பொக்கு ரங்கள் ஆநனரசலணகள்
ங்கறபெள்நபரம். உத்ம் இதுல ஆநனரசலண ங்கல், சறந்லணகள்
தகறர்ல், றரங்கலப பன்வணடுத்ல் ஆகற வசல்கலப ஆற்நற பைகறநது.

குநறபட்டு பலநலப் வதரபொத்ல பேணறநகரடு ன்ந எபைங்குநற, TACE 16
ன்ந இபை குநறபலநகள் றரத்றல் உள்பண. இற்நறல் உத்த்றன் தரறந்துல
து?
TACE 16 குநறத்து ஆர உத்த்றன் தறக்குழு என்பொ இங்கற பைகறநது.
ஆணரல், 2009ஆம் ஆண்டு லடவதற்ந றழ் இல ரரட்டில்
எபைங்குநறலத்ரன் தரறந்துலத்துத் லர்ரணம் றலநநற்நற உள்நபரம்.
குநறபட்டுத் த்றலணப் வதரபொத்ல என்பொ இபைந்ரல், இன்வணரன்பொ க்
கூடரது ணச் வசரல்னக் கூடரது. சறங்கப்பூர் அசு, பெணறநகரட்டிலண ற்பொ
அநறறத்துள்பது. வணணறல் அதுரன் வரறகலக்கு இலடந வுகலபப்
தரறரந ற்நது.
இப்நதரலக்கு பெணறநகரடு ழுத்துகலபப் தறப்புத் துலநறல் தன்தடுத்ச் சறன
சறக்கல்கள் உள்பண. அநடரதற வன்வதரபைள்கபறல் அற்லநப் தன்தடுத்
இனறல்லன. ஆறனும் இன்னும் சறன ஆண்டுகபறல் அநடரதறபெம் எபைங்குநறல
ஆரறக்கும் றலன உபைரகும்.
எபைங்குநறறணரல் ஏர் ழுத்லத் ட்ட, கூடுல் றலசகலப அழுத்
நண்டிபெள்பது. அந்த் றலணச் நசறக்கவும் அறக இடம் நலப்தடுகறநது;
நடுவதரநற ரம் நகட்தல டுத்து ந்து வும் அறக நம் நலப்தடும்
ன்தந எபைங்குநற றர்ப்தரபர்கபறன் ரம்?
உத்த்றன் கபைத்ரக இல்னரல், ன் ணறப்தட்ட கபைத்ரக இலச்
வசரல்கறநநன்.
எவ்வரபை 18 ரங்கலக்கும் எபை பலந, நசகத்றன் (Storage) றலன 50%
குலநந்துவகரண்நட வசல்கறநது. அது வசல்தடும் நகநர, 100%
அறகரகறக்வகரண்நட வசல்கறநது ணச் சறன புள்பறறங்கள் வரறறக்கறன்நண.
ணந கறணறறல் நசகம் எபை சறக்கநன இல்லன.
நடுவதரநற நபம் லுரண கரரக இல்லன. இப்நதரது நடுவதரநற ரம்
நகட்டல 1.15 றரடிகபறல் டுத்து பைரக லத்துக்வகரள்நரம். TACE 16

நதரன்ந குநறபலநறணரல் இது, 1.10 றரடிகபறல் டுத்து பைரக
லத்துக்வகரள்நரம். அந் 0.05 றரடில லத்து எபைர் ன்ண வசய்ப்
நதரகறநரர்? நடல் படிவுகலபக் கரண்தற்நக ஏரறபை றறடங்கபரது
நலப்தடுகறன்நண. அணரல் இந்க் கரனம் ன்தது, கடலிி்ல் கலத்
வதபைங்கரம் நதரனக் கரரல் நதரய்றடும்.
கூகுள் உள்தட தன றபொணங்கள், லததர் ஆப்டிக்ஸ் ணப்தடும் கண்ரடி
இலத் டங்கலப அலத்து பைகறன்நண. றர்கரனத்றல் இன்னும் அறகரண
நகம் தறநக்கும்.
இப்நதரது நயரண்டர சறட்டி கரர் றக்கு 240 கற.ல. வசல்னக் கூடிது ணறல்,
தறம்டதறள்பே 440 கற.ல. நகம் வசல்னக்கூடும். ஆணரல், அற்நறன் பழு
நகத்றல் அற்லந ங்கு தன்தடுத் படிகறநது? ரர்த் றலன,
நநரகத்ரநண இபைக்கறநது?
இப்நதரது றரத்றல் உள்பது 16 தறட் குநறபலந. அடுத்து, 32 தறட் குநறபலந
பைம்நதரது, இந் எபைங்குநற, TACE 16 ன்ந சறக்கல் படிவுக்கு ந்துறடும். ஆக,
இந் எபைங்குநறச் சறக்கனரணது, எபை குபொகற கரனச் சறக்கல். அணரல், அலக்
குநறத்து அறகம் கலனப்தட நண்டிறல்லன இல்லனர?
ஆரம். வரறல்தட்தம் ப்நதரதுந ரநறக்வகரண்நட இபைக்கும். இன்டர்வட்
புநரட்நடரகரல் ன்தது, இந் பலநரன், ம் கறணறகலக்கு தற ண்கலபக்
வகரடுக்கறநது. இது, ரன் கல்லூரறறல் தடிக்கும்நதரது 4 தறட் ஆக இபைந்து.
கல்லூரறல றட்டு வபறந பைம்நதரது, 8 தறட் ஆணது. இப்நதரதுள்ப தறற
4(IPv4 - Internet Protocol version 4), 32 தறட் வகரண்டது. தறற 4, ரன்கு
தறல்லின் கறணற இலப்புகலக்கரண குற வகரண்டது. இது அநறபகரகற, 10
ஆண்டுகள் ஆகறன்நண. இப்நதரது சறன இடங்கபறல் தறற6 புக்கத்றற்கு
ந்துறட்டது. இது, 128 தறட் வகரண்டது. ஆக, ரற்நம் ன்தந ரநரது.
கறணற - இலத் றழ் பர்ச்சறக்கு உள்ப லடகள் ன்வணன்ண?

ஆரய்ச்சறக்கரண பனங்கள் (Resources) கறலடப்தது குலநரக உள்பது.
ரய்ப்புகள் வ்பவு இபைக்கறன்நண ன்ந றறப்புர்வு இல்லன. இற்கரண
அடிப்தலடப் தறகள், சறன றபொணங்கபறல் ட்டுந றகழ்கறன்நண. ஆணரல்,
க்குப் தன்ணரட்டு அபறல் நல இபைக்கறநது.
ம்ர்கள் ன்நகரடிங் தற்நறந நதசுகறநரர்கள். அடுத்து அடுத்து ணப்
நதரய்க்வகரண்நட இபைக்க நண்டும். றலந ஆரய்ச்சற வசய் நண்டும்.
றழ்க் கறணற தட்தங்கள் உபைரகத் வரடங்கற, சுரர் 25 ஆண்டுகள் ஆகறன்நண.
அறலும் கடந் 10 ஆண்டுகபறல் ஏபவு பர்ச்சற அலடந்றபைக்கறநநரம். அடுத் 10
ஆண்டுகபறல் றகப் வதரற பர்ச்சற இபைக்கும்.
கலடசறக் குடிகனுக்குத் வரறல்தட்தத்ல டுத்துச் வசல்ன நண்டும்.
ரய்வரறறல் டுத்துச் வசன்நரல் ட்டுந, கலடசறக் குடிகலணச் வசன்நலட
படிபெம். அற்கு றலந வன்வதரபைள்கள் (Applications) நல. அற்கு பலில்
தன்தரடு அறகரறக்க நண்டும். றலக் கரட்டிலும் லனரபத்றலும்
அசரலஸ் வரறறலும் இந் பர்ச்சற குலநரகத்ரன் இபைக்கும். வணணறல்
தன்தரட்டிலணப் வதரபொத்ந பர்ச்சற இபைக்கும். இது, பனரபறத்து உனகம்.
லக்நரசரப்ட், ரயூ, கூகுள் ஆகற றபொணங்கள் உள்தட தனவும் றழ்
வரறக்குத் றட்டங்கலபக் வகரண்டிபைக்கறன்நண. ஆறனும் தன்தரட்டிலணப்
வதரபொத்ந அது பபைம். அற்கு ம் ரர்கபறடம் இலத்லக் குநறத்
றறப்புர்வு ற்தட நண்டும்.
ம்றடம் ணற ஆற்நல் இபைக்கறநது. வரறல்தட்த அநறவும் இபைக்கறநது.
உனகத்றற்நக வன்வதரபைள் ழுறறபைக்கறநநரம். றழுக்கு ழு படிரர
ன்ண? ம்றடம் வதரபைபரர லில இபைக்கறநது. சறங்கப்பூரறன் எட்டுவரத்
பர்ச்சற (ஜற.டி.தற.)ல றட இந்ற பர்ச்சற, 7 தங்கு வதரறது. இந்தினாவை ைிட
அமநாிக்க ைளர்ச்சி, 5 ங்கு மாினது. ஜிடிி ைாிவசனில் அமநாிக்கா, சீா,
ஜப்ான் ஆகினைற்றுக்கு அடுத்து, இந்தினா, உலகின் ான்காைது முன்ணி
ாடாக உள்ளது. வதரபைபரரம், க்கள் சக்ற ஆகறற்லநச் சரறரகப்
தன்தடுத்றணரல், ரம் அவரறக்கரவுடன் நதரட்டி நதரட படிபெம்.

நதரசறரறர் ஆணந்கறபைஷ்ன் எபை பலந கூநறணரர். ம்றடம் ஏரண்டுக்கு 1.5
னட்சம் வதரநறரபர்கள் உபைரகறநரர்கள். அப்தடிரணரல் ஆண்டுக்கு 1.5 னட்சம்
றட்ட அநறக்லககள் (Project Reports) சர்ப்தறக்கப்தடுகறன்நண. இற்பொள் 300
கூட றறல் இல்லன.
றழ் வரடர்தரண றட்டங்கலப நற்வகரள்தர்கலபப் வதரற றபொணங்கள்
நலனக்கு டுப்தறல்லன ன்ந குற்நச்சரற்பொம் இபைக்கறநந?
உண்லறல் றறல் .டி. வரறந்ர்கள் கறலடப்தறி்ல்லன. வரறல்தட்தபம்
றழும் வரறந்ர்கள் றகக் குலநவு. இற்கு ற்நரற்நதரல் ம் ரர்கலப
பழுலரகத் ரர்ப்தடுத் நண்டும். வதரற றபொணங்கள், வரடர்புத் றநன்
(Communication), தட்த அநறவு (Technical knowledge) ஆகறற்நறன்
அடிப்தலடறல்ரன் தறரபர்கலபத் நர்ந்வடுக்கறன்நண. கூடுனரக வரற
தணுக்கம் (Language - Added qualification) கற்நறபைந்ரல், அது அர்கலக்குப்
தன லககபறல் தன்தடும்.
ரர்கள் பழுலரகத் ரரக இல்லன ன்தது, ல்னர றபொணங்கலக்கும்
உள்ப சறக்கல். றபொணம், எபைலத் நர்ந்வடுத்து, தறன்ணர் ணக்கு ற்ந
லகறல் அலப் தறற்பொறக்க நண்டிறபைக்கறநது.
ம் கல்ற பலநறல் ரற்நம் நண்டும். ம் றநன்கலப இந்ற வரறகள், ஆசற
வரறகள் உள்தட றலந வரறகலக்கு லட்டிக்கும் ஆற்நல் க்கு நண்டும்.
ரம் இங்கும் தப்பு (Canvas) றரறலட நண்டும். ம் றற்தலண றப்பு
(Saleability), கூட நண்டும். இந்றர, சலணர ஆகற ரடுகபறலிபைந்துரன்
அடுத்து, புற வரறல்தட்தக் கண்டுதறடிப்புகள் நரன்ந உள்பண.
தறவ் றஸ்த்ரற ன்தர், றன் சரணங்கலக்குப் தகுத்நறல ஊட்டும் ஆநரது
உர்வு ன்தலக் கண்டுதறடித்துள்பரர். ஆறனும் வதரதுரக ரம்
ற்நர்கபறன் கண்டுதறடிப்புகலபப் தன்தடுத்தும் தணரகத்ரநண
வதபைம்தரலும் இபைக்கறநநரம். இந் றலனறல், இந்றர, சலணர ஆகற
ரடுகபறலிபைந்துரன் அடுத்து, புற கண்டுதறடிப்புகள் நரன்ந உள்பண ண
ப்தடிச் வசரல்கறநலர்கள்?

துல்லிரண உர் த்துடன் இனட்சக்கக்கரண நதரன்கள், சலணரறல்
உற்தத்ற ஆகறன்ந. தன ரடுகபறன் கண்டுதறடிப்பு லங்கள் (Innovation
Centers), இந்றரறல் உள்பண. டரடர ரநணர கரர், இந்றரறன் கண்டுதறடிப்பு.
இவ்பவு குலநந் றலனறல் கரர் உற்தத்ற வசய்னரம் ண ரம்ரன்
உனகறற்குக் கரட்டிறபைக்கறநநரம்.
வசல்நதசற றபொணங்கலபப் வதரபொத்ல தணர்ற சரசரற பைரய் (ARPU Average Revenue Per User) ண என்பொண்டு. பன்நணநற தன ரடுகபறல் இந்
றகறம், சுரர் 15 டரனர் ண உள்பது. இந்றரறல் 300 பதரறநனந னரதம்
கரட்ட படிபெம் ண ம் றபொணங்கள் றபதறத்துள்பண.
யட்ச் றபொணப் வதபைம்தரன்லப் தங்குகலப நரடநதரன் றபொணம்
ரங்கறபெள்பது. ர்வடல், ஆப்தறரறக்கரறன் வமறன் (Zain) றபொணத்ல
ரங்கவுள்பது. டரடர, நகரஸ் றபொணத்ல ரங்கறபெள்பது. இந்றச் சந்ல
ஈர்ப்பு றகுந்ரக உள்பது.
அவரறக்கரறல் தறரறவதய்ட் வசல்நதசறகள் கறலடரது. இந்றரறல் அது, றக
அறகரக உள்பது. ம் க்கள் வரலக க்கு றகச் சரகரண என்பொ.
இங்கறபைந்து, வரறல்தட்தக் கண்டுதறடிப்புகலப அறகம் றர்தரர்க்கறநநன்.
ம் கண்டுதறடிப்தரபர்கள், கண்டுதறடிப்புகலப (Innovation) றட, றபைத்ங்கலபந
(Modification) அறகம் நற்வகரள்கறநரர்கநபர ன்தது ன் ம்?
1991இல் இந்றரறல் ரரப வகரள்லககள் லடபலநக்கு ந்ண.
அறலிபைந்து ரம் வரடர்ந்து பர்ந்து பைகறநநரம். இப்நதரது ம் தறர்
அடுத்து 25 ஆண்டுகலக்கு இந்றரறன் ஜற.டி.தற. பர்ச்சற 9% ஆக இபைக்கும்
ணத் வரறறத்துள்பரர். அன்தடி இப்நதரதுள்பலறட அடுத் 10 ஆண்டுகபறல்
ரம் றகப் வதபைம் பர்ச்சற அலட உள்நபரம்.
உனகச் சந்லறல் ரம் ஆறக்கம் வசலுத்தும் ரய்ப்புகள் உள்பண. ம் தங்குச்
சந்ல, 17 ஆறம் புள்பறகபறல் உள்பது. இவ்பவு தம் ங்கறபைந்து ந்து?
அவரறக்கப் தங்குச் சந்லறல் பலீடு வசய்த் ங்குதர்கள்கூட, இந்ற

தங்குச் சந்லறல் துறவுடன் பலீடு வசய்கறநரர்கள். ரம் பர்கறநநரம் ன்தது
உபொறரணது.
நலும் ப, அடிப்தலட ஆரய்ச்சறகபறல் றலநப் தம் வசனறட நண்டும்.
வதரபைபரர பர்ச்சற ட்டுந தறந பர்ச்சறகலபத் லர்ரணறக்கும்.
றழ் 99 றலசப்தனலகல அசு அறகரபூர்ரக அநறறத்தும்11
ஆண்டுகபரகறபெம், பழுலரக லடபலநக்கு றல்லன. எபைங்குநறல
இன்னும் அறகரபூர்ரக அநறறக்கறல்லன. றழ்ரட்டில் உள்ப ஆலம் கட்சற,
றர்க் கட்சற ஆகற இண்டுக்கும் இறல் கபைத்து நபொதரடு துவும் இல்லன.
இந்றலனறல் இந்த் ரங்கலப ப்தடிப் தரர்க்கறநலர்கள்? அசுகபறடறபைந்து
ன்ண எத்துலப்லத றர்தரர்க்கறநலர்கள்?
ம் அசு, வதுரகத்ரன் வசய்பெம். இங்குள்ப ஆலம் கட்சற, றர்க் கட்சற ஆகற
இபை கட்சறகபறன் ஆட்சறக் கரனங்கபறலும் உத்த்றற்கு ஆவு இபைந்து.
சறங்லக அசு ல்னரற்லநபெந நகரகச் வசய்பெம். அர்கபறன் தப்தபவு,
க்கள் வரலக அந் ரறரற உள்பது. ம் வசன்லணல றடச் சற்பொப் வதரற
றனப்தப்பு, அர்கலலடது. அர்கள் அடுத் 25 ஆண்டுகபறல் சறங்கப்பூர்
ப்தடி இபைக்க நண்டும் ணத் றட்டறடுகறநரர்கள். இங்கு அல ரம்
றர்தரர்க்க படிரது. இங்கு அறக க்கள் வரலக, தல்நபொ லகரண
சரறகள், ற்நத் ரழ்வுகள் இபைக்லகறல் ல்னரம் வதுரகத்ரன் டக்கும்.
றக அசறன் றழ் 99 றலசப் தனலகலச் சற்பொ றபைத்ற, சறங்கப்பூர் அசு, புற
றலசப் தனலகல அநறபகப்தடுத்றபெள்பது. அந நதரன்பொ றழ் 99 றலசப்
தனலகலச் சற்பொ றபைத்ற, இனங்லகறல் ங்கரன் றலசப் தனலகல
அநறபகப்தடுத்ற உள்பரர்கள்.
ன்லணப் வதரபொத்ல ந் றலசப் தனலகலபெம் தன்தடுத்னரம். தன
டிங்கள் கறலடத்ரல்ரன் புறண கண்டுதறடிக்க (Innovation) படிபெம்.
இன்லநக்கு ங்நக வசன்நரலும் தல்லக ரய்ப்புகள் (Choices) உள்பண.
உடல்னம் சரறறல்லன ன்பொ பைத்துரறடம் நதரணரல், அபொல சறகறச்லச
வசய்ரல் இவ்ரபொ ஆகும்? வசய்ரறட்டரல் இவ்ரபொ ஆகும்? ண இண்டு

ரய்ப்புகள் வகரடுக்கறநரர். நதணர ரங்கப் நதரணரலும் இந ரறரற றலந
ரய்ப்புகள் உள்பண. றலசப் தனலகக்கும் அப்தடித்ரன். அதுரன் ஜணரகம்.
றக அசறடம் இனட்சக்கக்கரண தணரபர்கள் உள்பணர். இதுல எபை
றலசப்தனலக ரறரறறல் தகறர்கலப, உடநண ரற்பொது கடிணம்.
ஆறனும் அடிப்தலட ஆரய்ச்சறகள் றலந டக்க நண்டும். இந் பற்சறகபறல்
ஈடுதர்கலக்கு ரறச் சலுலக நண்டும். றலந றட்டங்கலபத் லட்டி, அசும்
நலன ரய்ப்புகலப உபைரக்க நண்டும். இன் தறநகு ற்நல ரணரக
டக்கும்.
றறல் கலனச் வசரற்கபறன் உபைரக்கம், சலர்ல ஆகறல தற்நற உங்கள் கபைத்து
ன்ண?
ரன் வரறறல் ல்லுன் கறலடரது. பலில் வசரற்கலப உபைரக்கற,
லகப்தடுத்ற லத்துக்வகரண்டு, அன் தறநகு தன்தடுத்துறல் ணக்கு
உடன்தரடு இல்லன. தன்தரடு, பலில் கூட நண்டும். இறல் ல்னரம்
வசரற்கள் இல்லன ன்தரல் தறன்நதரடக் கூடரது.
கறப்வதரநற ண பன்பு வசரல்லிக்வகரண்டிபைந்நரம். இப்நதரது கறணற ன்ந
ல்ன வசரல் கறலடத்துள்பது. இலக் கற ன்நரநன நதரதும் ண இர.கற.
வசரல்கறநரர். அறலும் ணக்கு உடன்தரநட. கற ன்தது றகச் சுபைக்கரக
இபைக்கறநது. அப்தடித்ரன் இபைக்க நண்டும். றபைக்குநலபப் தரபைங்கள்.
வ்பவு சுபைக்கரகச் வசரல்லிறபைக்கறநரர்! அலப் தறன்தற்ந நண்டும்.
உனகத் றழ்த் கல் வரறல்தட்த ன்நம் ன்தன் சுபைக்கம்ரன் உத்ம்.
சறனர் ங்கபறடம், உ...வர.. ன்பொரநண சுபைக்க நண்டும்; உத்ம் ண
ப்தடிச் சுபைக்கறணலர்கள் ணக் நகட்டரர்கள். றலந லககபறல் சுபைக்க படிபெம்.
வதரபைத்ரக இபைந்ரல் சரறரன்.
தன்தரட்டில் உள்ப வசரற்கபறலிபைந்து நர்ச் வசரற்கலப டுத்து, புற
வசரற்கலப உபைரக்க நண்டும். பன்பு உத்பம் சறன ஆறம் கலனச்
வசரற்கலபத் வரகுத்து. லக்நரசரப்டின் தரர இந்றர, வசன்லணப்
தல்கலனக்ககம், றழ் இலப் தல்கலனக்ககம் ஆகறலபெம் இத்லக

பற்சறகபறல் ஈடுதட்டுள்பண. க்கு எபை கலனச் வசரல் அகரற நதரரது.
றலந நண்டும்.
நரண வசரல் தறநரகம் துவும் றற்கரது. ரநறறடும். வசல்நதசற ன்தது எபை
ல்ன வசரல். சறங்கப்பூரறல் லகப்நதசற (Hand Phone) ன்கறநரர்கள். எந
வதரபைலக்கு றலந வசரற்கள் பைது ல்னந. அப்நதரது க்கு ரய்ப்புகள்
கறலடக்கும்.
சுபைக்கச் வசரற்கள் குநறத்து உங்கள் கபைத்து ன்ண?
Wireless Fidelity ன்தல WiFi ணச் சுபைக்கறணரர்கள். 802.11B ன்தந இன்
வரறல்தட்த அலடரபம். WiMax ன்தன் வரறல்தட்த அலடரபம்,
802.11M ன்தது. இல வதரதுக்கள் ரபைக்கும் வரறரது.
றறல் கறணற ன்தல றட, கம்ப்பேட்டர் ன்நந தத்றரறலககள்,
வரலனக்கரட்சறகள் உள்பறட்ட ஊடகங்கள் தன்தடுத்துகறன்நண. ஊடகங்கலம்
கல்றத் துலநபெம் புற கலனச் வசரற்கலபபெம் சுபைக்கச் வசரற்கலபபெம்
தன்தடுத்றணரல்ரன் க்கபறடம் புக்கத்றற்கு பைம்.
வசல்நதசறகபறல் றழ் இடம்வதந உத்ம் ன்ண பற்சறகலப
நற்வகரண்டுள்பது?
உத்ம் ரரடுகபறல் இது வரடர்தரகக் கட்டுலகள் தடித்துள்பரர்கள். றழ்
இலப் தல்கலனக்ககம் சரர்தறனரண ல்லுர் குழுறணர், இது வரடர்தரண
தரறந்துலலத் றக அசுக்கு அபறத்துள்பணர். நரக்கறரறன் சறன
வபறபடுகபறல் றறல் குபொஞ்வசய்ற அனுப்பும் சற உள்பது. ரற்நங்கள்,
தடிப்தடிரக றகழும்.
இந்றரறலும் தறந ரடுகபறலும் றன் ஆலலக வ்லகறல் உள்பது?
அவரறக்கரறல் றன் ஆலலகறன் பர்ச்சற அறகம். ரன் இந்றரறலிபைந்ந
அவரறக்கரறல் எபை றபொணத்லத் வரடங்க படிபெம். பைரண ரறப் தறவு
பழுதும் இலத்றல் றகழ்கறநது. ங்கள் றபொணத்றன் அவரறக்க
ரடிக்லகரபபைக்கு இங்கறபைந்து இ-தறல் அனுப்புகறநநரம்.

ஆணரல், ம் ரட்டில் பைரண ரறத் துலந இலத்பத்றல் ம் பைரய்
றங்கலபப் தறந் தறநகு, அலணக் கரகறத்றல் அச்சறட்டு, ன் லகவரப்தம்
இட்டு, பைரண ரற அலுனகத்றற்குச் வசன்பொ, ரறலசறல் றன்பொ, எபை பத்றல
குத்றக்வகரள்ப நண்டும். க்கு லபெம் கரகறத்றல் தரர்த்ரல்ரன் றபைப்ற.
இங்கு தத்ர நசரத்ரற தள்பறறல் ஆண்டுக் கட்டம் வசலுத் எந றத்ல
பன்பொ சனரன்கபறல் ழு நண்டும். தம் கட்டிதும் அறல் என்பொ
தள்பறக்கூடத்றற்கும் இன்வணரன்பொ ங்கறக்கும் நவநரன்பொ வதற்நநரர்கலக்கும்
அபறக்கப்தடுகறநது. அந்ச் சனரன்கபறி்ல் உள்பற்லந ங்கறறல் எபை பலநபெம்
தள்பறறல் எபை பலநபெம் லண்டும் கறணறறல் ட்டச்சு வசய்கறநரர்கள். எந
நலனல பன்பொ பலந வசய் நண்டி உள்பது. க்குக் கரகறத்றன் லது
அவ்பவு கரல்.
உனகறநனந அறகரகத் ங்கம் தன்தடுத்தும் ரடு, இந்றரரன். வணணறல்
க்கு துவும் கண்றல் வரறது நதரன்பொ, றடப் வதரபைபரக இபைக்க நண்டும்.
கறணறப்தடுத்தும்நதரது ரம் லடபலநகலப பறலப்தடுத்துது இல்லன.
அந தல லடபலநகலபக் கறணற பனம் நற்வகரள்கறநநரம்.
சறட்டி வசன்டர் நதரன்ந வதரற றக பரகங்கபறல் கரர் றபொத்துறடத்றற்கரண
நடரக்கன் ரங்குற்கு தலரறலில் எபை கபைற வதரபைத்றபெள்பரர்கள். அறல்
கரர் ஏட்டி பைதந, நடரக்கன் வதற்பொக்வகரள்ப படிபெம். அங்கு
அந் நடரக்கலண டுத்துக் வகரடுப்தற்கு எபைல றறத்துள்பரர்கள். அப்தடி
எபைர் அங்நக நலந இல்லன.
இந்ற கல் வரடர்பு அலச்சகத்றன் கலழ் சரப்ட்நர் வடக்ணரனஜற தரர்க்ஸ்
ஆப் இந்றர (STPI - Software Technology Parks of India) ன்ந றபொணம்
இங்குகறநது. இந் றபொணம்ரன் இத்துலநறல் ஈடுதடும் றபொணங்கலக்கு
ரறச் சலுலக வகரடுக்கறநது. இந் றபொணத்றடம் ன் றபொணம் சரர்தறல் இந்
ரத்றல் இவ்பவு அந்றச் வசனரற ஈட்டிபெள்நபன். ன் வு இவ்பவு
ண இன்ரய்ஸ் ரக்கல் வசய் நண்டும்.
ங்கள் றபொணம், சரசரறரக ரத்றற்கு 10 இன்ரய்ஸ் ரக்கல் வசய்பெம்.
இறல் எவ்வரபை இன்ரய்லமபெம் 3 தறறகள் டுத்து, ஸ்டிதற றபொணத்றற்கு

என்பொ, றகத் துலநக்கு என்பொ, ங்கறக்கு என்பொ ண அபறக்க நண்டும்.
இலத்பத்றல் வசய்ரல் நதரரது. அல 3 தறறகள் அச்சறட்டு, இர்கபறடம்
வகரடுக்க நண்டும்.
ரங்கபரது ரத்றற்கு 10 இன்ரய்ஸ் வகரடுக்கறநநரம். இன்நதரசறஸ் நதரன்ந
றபொணங்கள் இனட்சக்கக்கறல் தறறகலப டுத்துக் வகரடுக்க நண்டி
இபைக்கும். ஸ்டிதற றபொணத்றல் வசன்லணறல் ட்டும் 1500 றபொணங்கள்
உள்பண. அப்தடிரணரல் கரகறப் தன்தரடு வ்பவு இபைக்கும் ணப்
தரபைங்கள்.
ஸ்டிதற றபொணத்றற்கு ந் புது இக்குர், இந் இன்ரய்சறல்
ரடிக்லகரபரறன் லகவரப்தம் நண்டும் ணக் நகட்டரர். ங்கள் அவரறக்க
ரடிக்லகரபரறடம் அந் க்கந இல்லன. அலணத்லபெம் றன்ணணு டிறல்
ட்டுந லத்துள்பரர்கள். அரறடம் ப்தடி லகவரப்தம் வதபொது? தறநகு,
அர்கபறடம் தன பலநகள் டுத்துலத்து, றன்டிறல் ட்டுந  படிபெம்
(Only in e-format) ண எபை கடிம் வதற்பொ, இர்கபறடம் அபறத்நரம்.
ரம் கறணறலச் வசநறரகப் தன்தடுத்துது இல்லன. கரகறத்லத்ரன்
வதரறதும் ம்புகறநநரம். தறவுத் துலந, பைரண ரறத் துலந, றன்சர ரரறம்
உள்தட தனற்நறலும் இலப் தன்தரடு றகக் குலநவு. இலறச் நசல
ன்தது க்கு பன்லரணது இல்லன; துலப் தன்ரன்.
ங்கள் றபொணத்றன் வதரறல், தறன்பு தம் வசலுத்தும் றட்டத்றன்தடி
(நதரஸ்வதய்ட்) தறஸ்ன்ல் இலப்தறலண லத்துள்நபரம். பன்பு தம்
வசலுத்தும் (தறரறவதய்ட்) றட்டத்றற்கு ரந றபைம்தறநணரம். அற்கு, ங்கள்
எப்தந் (MOU) கலனத்  நண்டும் ணக் நகட்டரர்கள். புற றண்ப்தப்
தடித்துடன், புறரக பகரறச் சரன்பொம் நண்டும் ணக் நகட்டரர்கள். இந்
ல்னர றங்கலபபெம் ற்வகணந வகரடுத்றபைக்கறநநரந ணக் நகட்நடரம்.
அது நபொ துலந, இது நபொ துலந ன்கறநரர்கள்.
வசன்லணத் வரலனநதசற றபொணத்றன் தறல்லனப் தறறவடுத்து, லகவரப்தம்
இட்டு, வசன்லணத் வரலனநதசற றபொணத்றன் இன்வணரபை கறலபறல் வகரடுக்க

நண்டிபெள்பது. சரம் தறட்நரடர, தறஸ்ன்ல் றபொணத்றல் கூடுனரக எபை
இனட்சம் ஊறர்கள் இபைக்கறநரர்கள் ணக் கூநறபெள்பரர்.
ரக்கபறக்கச் வசல்லும் நதரது, ன் ரக்கரபர் அலடரப அட்லடல ரன் ன்
டுத்துச் வசல்ன நண்டும் ன்பொ ணக்குப் புரறந இல்லன. வணணறல்
ன்லணப் தற்நற பழு றங்கலம் நர்ல் ஆலத்றடம் உள்பண. ன்
ண்லநர, அல்னது பகரறலநர வசரன்ணரல் அறல் இபைக்கும்
புலகப்தடபம் ன் புலகப்தடபம் என்நரய் இபைக்கறநர ணப் தரர்த்துறட்டு,
ன்லண அனுறக்க நண்டிதுரநண? அல றட்டுறட்டு ன்
அலடரபங்கலப ரநண ன் டுத்துச் வசல்னநண்டும்?
இட்லடர்கள் நதரன்பொ, எந ரறரற பக அலப்புடன் இபைர் இபைந்ரல்,
அப்நதரது ஆள் ரநரட்டம் றக ரய்ப்புண்டு ன்தரல் இப்தடிச்
வசய்கறநரர்கபர?
ரக்கரபர் அலடரப அட்லடலக் வகரண்டு ந்ரல் ட்டும்,
இட்லடர்கபறல் எபைரறன் இடத்றல் இன்வணரபைர்  படிரர?
வறல் தச் சலட்டுகலப இலம்றரக பன்தறவு வசய் படிகறநது. தறந
துலநகபரல் படிரர? ணம் லத்ரல் படிபெம். ம் ணறலனறல் ரற்நம்
நண்டும்.
ணறலன ரநரன் கரம், றன்ணணு டிறல் உள்ப ஆங்கலபப்
நதரலிரக உபைரக்கறறட படிபெம் ன்ந அச்சம்ரணர?
இன்பொ றல் நதரலி இல்லன? தரஸ்நதரர்ட், பதரய் நரட்டு, பத்றலத் ரள் ண
அலணத்றலும் நதரலிகள் இபைக்கறன்நணந! றபைடணரய்ப் தரர்த்துத்
றபைந்ரறட்டரல் றபைட்லட எறக்க படிரது ன்தந உண்ல.
ஆணரல், ணம் லத்ரல், றபைடர்கலபத் ரண்டிபெம் ரம் சறந்றக்க படிபெம்.
வறல் தச் சலட்டுகலப இலம்றரக பன்தறவு வசய் படிகறநது. ரம்
அணுகுண்டுச் நசரலண றகழ்த்துகறநநரம். சந்றரன் றண்கனத்ல வுகறநநரம்.

றன்ணணு டிறல் லுரண ஆங்கலப உபைரக்க படிரர? அற்கு ம்
ணறலன ரந நண்டும். நலும் ஆரய்ச்சறகள் றலந றக நண்டும்.
நயக்கறங் டப்தல 100% டுக்க படிரது. பதரய் நரட்டுகபறநனந தறல்லின்
நரட்டுகபறல் என்நறல் பொ ற்தடுகறநது. கரகற ஆங்கலப உண்லர
ணச் நசரறப்தது கடிணம். ஆணரல், கறணறறன் பனம் பறறல் நசரறக்க படிபெம்.
ஆறனும் லறதறகள், றன்ணணு ஆங்கலப லுரண சரட்சறகபரக
ற்கறநரர்கபர ன்தல க்குலஞர்கள்ரன் கூந நண்டும்.
அவரறக்கரறல் எபை பொ அல்னது குற்நம் டந்துறட்டரல், உடநண அலணத்து
இடங்கலக்கும் கலனப் தப்தற, குற்நரபறலக் கண்டுதறடிக்க ரய்ப்புகள்
உள்பண. ம்றடம் அப்தடிரண உள்கட்டலப்பு சறகள், வல்ன
வல்னத்ரநண பர்ந்து பைகறன்நண?
ம்ரல் வீட்டுக்கு வீடு கனர் டிற வகரடுக்க படிகறநது. கரல் றலனங்கலக்குக்
கறணற வகரடுக்க படிரர? கரல் துலநல வீணம் ஆக்க படிரர?
கரல் றலனங்கபறல் கறணற இபைப்தறனும் அற்லநப் தன்தடுத்தும் நகம்
இல்லன. அற்குக் கரனர்கபறன் ணறலன ரந நண்டும்.
டிம் லங்கபறல் நதரலி அட்லடகலபப் தன்தடுத்றக் வகரள்லப அடிப்தது
டந்து பைகறநந?
இந்ச் சறக்கல், அவரறக்கரறலும் உள்பது. அற்கரக அந் சறலப்
தன்தடுத்ரல் இபைக்க படிரது. ஏரறடத்றல் றரண றதத்து டந்துறட்டது
ன்தற்கரக, அன் தறநகு றரணத்றல் தறக்க ரட்நடன் ணக் கூந
படிரது. றரணத்றல் நதரகரகல், டந்து நதரணரல்கூட ம் றகனரம்.
டிம் அட்லடகள் பனரக றலநப் தன்கள் உள்பண. அங்வகரன்பொம்
இங்வகரன்பொரக டப்தல ரம் வதரறரக டுத்துக்வகரள்பக் கூடரது.
வதரதுரண புள்பற றங்கபறன்தடி, இது சறநப்தரகந வசல்தடுகறநது.
இலம் றரகப் தப் தரறரற்நம் வசய்து றகவும் பறது. கரநசரலன
பனம் தம் தரறரநச் சறன ரள்கள் ஆகனரம். ஆணரல், இலத்றன் பனரக 5
றறடங்கபறல் தத்ல அனுப்தறறடனரம்.

ம்பலட கடவுச் வசரற்கலப தறநர் றபைடும் ரய்ப்புகள் இபைக்லகறல்
இலத்பங்கள் றந தப் தரறரற்நம் வசய்து அவ்பவு தரதுகரப்தரக
இல்லனந?
ரம்ரன் இறல் றறப்புர்வுடன் இபைக்க நண்டும். வரறரர்கபறடறபைந்து
பைம் றன்ணஞ்சல்கலபத் றநக்கக் கூடரது. ம் வீட்டிற்கு,
வரறரர்கபறடறபைந்து தும் தரர்சல் ந்ரல் ரம் றநந்து தரர்ப்நதரர? அந
நதரன்பொ, றன்ணஞ்சலிலும் க்குத் வரறந் பகரறகபறலிபைந்து இந் றர்ரப்
தடத்லப் தரபைங்கள் ன்நநர, உங்கலக்கு 10 றல்லின் டரனர்
அனுப்தறறபைக்கறநநன் ன்நநர டல்கள் ந்ரல் சற்பொ நரசறக்க நண்டும். இந்
தர் இல அனுப்தறறபைப்தரர ண நரசறத்து, தறநநக றநக்க நண்டும்.
நரறல் ரரது ந்து ணக்குக் லகவழுத்து நஜரறடம் வரறபெம். இறல் எபை
லகவழுத்துப் நதரடுங்கள் ணக் நகட்டரல் உடநண நதரட்டுறடுநரர?
இலத்றலும் அப்தடித்ரன் ம் வசரந் றங்கலபக் நகட்தர்கபறடம்
ச்சரறக்லகபெடன் இபைக்க நண்டும்.
இன்லநக்கு பைந்துகபறலும் நதரலி ந்துறட்டது. ரய் - ந்லர்கலபபெம்
சந்நகறக்கும் உனகம் இது. தகர்நரரறடம் றறப்புர்வு நல.
சறசற ங்கறறன் இலத்பத்றல், இந்த் பம் றந தப் தரறரற்நம்
வசய்லகறல், ங்கறறன் ப்தறல் தும் தறலகள் ற்தட்டு, அணரல்
ரடிக்லகரபபைக்கு தும் இப்பு ற்தட்டரல், சறசற ங்கற அற்குப்
வதரபொப்பு ற்கரது ணப் வதரது அநறறப்பு வபறறட்டிபைந்ரர்கள். அலத்
றபைத்ரறட்டரல் ரன் உங்கள் ரடிக்லகரபரக லடிக்க படிரது ண
அர்கபறன் கடன் அட்லடலத் றபைப்தற அபறத்துறட்நடன். இத்லக
அநறறப்பு, ஸ்டரண்டர்டு சரர்ட்டர்டு, நதங்க் ஆப் இந்றர ஆகற ங்கறகபறன்
இலத்பங்கபறல் இல்லன. ங்கறகபறன் அநறறப்புகலபப் தடித்துப் தரர்க்க
நண்டிது ரடிக்லகரபர்கபறன் கடல.
ங்கறகள், டிம் அட்லடகலபக் வகரடுப்தற்கு பன், ரடிக்லகரபர்கலக்கு
றரறரக டுத்துலத் தறன்ணர் அற்லநக் வகரடுப்தது எபை லி்ர்ரக இபைக்குர?
க்கலக்கு இந் றறப்புர்ல ப்தடி ற்தடுத்னரம்?

இப்நதரது ஏபவுக்கு இந் றறப்புர்ல ற்தடுத்ற பைகறநரர்கள். டிம்
லத்றன் உள்நப இபைக்லகறல், ரசலில் உங்கள் ண்டிறலிபைந்து ஆறல் லீக்
ஆகுது ன்பொ ரரது வசரன்ணரல் நகட்கரலர்கள். லனக்கசம் அறந்து,
டிம் லத்றற்குள் வசல்னரலர்கள்... ணக் கரல் துலநபெம் ங்கறகலம்
தறச்சரம் வசய்து பைகறன்நண. எவ்வரபைலபெம் ணறத் ணறரக நபைக்கு நர்
சந்றத்தும் இவ்ரபொ வசரல்ன நண்டி நல உள்பது. ப்தடி ய்ட்சுக்குப்
தறச்சரம் வசய்கறநரர்கநபர, அந நதரல், டிம்பக்கும் வசய் நண்டும்.
றன்ணணு ரக்கு ந்றங்கபறல் ப்தடி ரக்கபறப்தது ன்பொ ம் க்கலக்குச்
சரறரகத் வரறந்றபைக்கறநது. ரம் றபைம்பும் நட்தரபபைக்கு அபைகறல் சரறரக
அழுத்துகறநரர்கள். அந நதரன்பொ டிம் தன்தரட்டிலணபெம் வசய் படிபெம்.
இந்றரறல் 2007 ல 66% நதர்கள் ட்டுந ழுத்நறவு வதற்பொள்பணர்.
அர்கலள்லம் வதபைம்தரனரநணரர் கறணற அநறவு வதநரர்கள். இந்றலனறல்
இலம் பனரகவும் வசல்நதசற பனரகவும் தப் தரறரற்நம் வசய்து
நதரன்ந ஆதத்து றலநந் சறகலப அர்கபறடம் அபறப்தது சரறர? அர்கபறன்
வசல்நதசறகள் வரலனபெம் ஆதத்தும் உண்டு. கடன் வகரடுப்ததும் உண்டு.
எபைரறன் வசல்நதசற, குடும்தத்றணர் அலணரறடபம் னம் பைகறநது....?
லங்கள் குநறப்தறடுது, இந்றரவுக்கு ட்டுந உள்ப சறக்கல்கள். இற்குக்
கல்றரன் சரறரண லர்வு. வரடக்கக் கல்றறலப் தனப்தடுத் நண்டும்.
இப்நதரது வசல்நதசறகபறலும் டிம் லங்கபறலும் இலத்பங்கபறலும்
தநர வட்ரறக் பலநகலப அநறபகப்தடுத் பன்பொ பைகறநரர்கள்.
லகநலகலக் வகரண்டு அலடரபம் கரண்தது, பகத்ல லத்து அலடரபம்
கரண்தது, ரறஸ் ணப்தடும் கண்ணுக்குள் உள்ப வட்டிணரல லத்து
அலடரபம் கரண்தது நதரன்நல றலறல் லடபலநக்கு னரம். ம்
உடலின் ரசலணல லத்தும் அலடரபம் கரனரம். ரய் நரப்தம்
தறடிப்தது நதரல், ந்றபம் ம் உடலின் ரசலணலக் கண்டுபைம். இல
தரறநசரலண றலனறல் உள்பண. இப்தடிப்தட்டற்லநக் கண்தறடிக்க
ஆரய்ச்சறகள் டக்க நண்டும்.
றன்ணணு ரக்கு ந்றம், இந்றரறன் கண்டுதறடிப்பு. இங்கு 600 றல்லின்
க்கள் இலப் தன்தடுத்துகறநரர்கள். தல்நரக்கு நசற அலடரப

அட்லடறலும் தநர வட்ரறக் பலநகலப அநறபகப்தடுத் உள்பரர்கள் ணக்
நகள்றப்தட்நடன். இது எபை பன்ரறரற றட்டம். இதுவும் ம் கண்டுதறடிப்புரன்.
றறல் றன் ஆலலகல லுவுலடரக்க ன்ண வசய் நண்டும்?
றன் ஆலலகலத் ரய்வரறறல்ரன் வகரடுக்க நண்டும். இந்றரறல் 22
வரறகள் இபைக்கறன்நண ன்நரல் ல்னர றங்கலபபெம் அலணத்து
வரறகபறலும் அபறக்க நண்டும்.
வரறல்தட்தம் என்பொரன். வதரபைபரர லில வதபொதும் கல்றநறலப்
வதபைக்குதுந ம் பன் உள்ப சரல்கள். இந் இண்லடபெம் வதற்பொறட்டரல்,
வரறல்தட்தத்ல ந் வரறறலும் அபறக்கனரம்.
உனகம் றன்ரகற பைலகறல் றன் கறவுகலம் றக அறகரகற பைகறன்நண.
2020இல் இப்நதரதுள்பலறட 17 டங்குகள் றி்ன் கறவுகள் வதபைகும்
ன்கறநரர்கள். இற்லந ப்தடிக் லகரலது?
கறணற ந்தும் கரகறப் தன்தரடு குலநபெம் ன்பொ றர்தரர்த்ரர்கள். ஆணரல்,
அறகரறற்பொ. கரம், பன்பு லகரல் தறற டுக்க அறக நம் நலரய்
இபைந்து. இப்நதரது, 'தறரறன்ட் அவுட்' டுப்தது றக பறரகறறட்டது.
றன் கறலக் கட்டுப்தடுத், தரசத்றன் அபலக் குலநக்க நண்டும்.
கரர்தன் லட ஆக்லசடு வபறப்தடுலபெம் குலநக்க நண்டும். தறபரஸ்டிக்
தன்தரட்லடபெம் குலநத்ரக நண்டும். இற்கரண பற்சறகலபத்
வரடங்கறபெள்பரர்கள்.
கறணறறன் ஆபெலப அறகரறக்க றறல்லனர? 5 ஆண்டுகபறல் புற
கறணறகலப ரங்கற பைகறநரர்கநப? 50 ஆண்டுகள் உலப்தது நதரல்
கறணறல உபைரக்கறணரல், றன் கறவுகள் குலநபெம்ரநண?
வரறல்தட்தம் பர்ரல் சறநறது கரனத்றநனந எபை வதரபைள்
தலரகறறடுகறநது. வசல்நதசறகள், கரர்கள்... நதரன்ந தனற்லநபெம் ஏரறபை

ஆண்டுகபறல் ரற்நற பைகறநரர்கள். கறணறகலபபெம் புற சறகள்
கரரகவும் நய்ரணம் கரரகவும் ரற்ந நண்டி உள்பது.
சறலிக்கரன் லிலிபைந்து, உர் வரறல்தட்தத்லப் தன்தடுத்ற, சறப் ஆக
உபைரக்குகறநரர்கள். கறணற இங்கும்நதர அறல் உள்ப றன்ணணு சறப்,
வப்தம் அலடகறநது. அணரல் நய்ரணம் அலடகறநது. 5 ஆண்டுகபறல் ரற்ந
நண்டும் ண அசறம் இல்லன. 10 ஆண்டுகள் கூட அல உலக்கும்.
ஆணரல், 50 ஆண்டுகள் ரக்குப் தறடிக்கரது.
ந்ப் தகுற நய்கறநநர, அல ட்டும் ரற்நறக்வகரள்ப படிரர?
எவ்வரபை வதரபைலக்கும் எவ்வரபை ஆபெள். என்நநரடு என்பொ வரடர்பு
உலடது. வரத்ரக ரற்பொந ல்னது.
பன்பு Morris Oxford III (http://en.wikipedia.org/wiki/Morris_Oxford) ன்ந எபை
லக கரர் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டது. இது, ம் அம்தரசடர் கரர்கபறன் பந்ல
டிம். இப்நதரதும் அந் லக கரர்கள் சறன, இங்கறனரந்றல்
ஏடிக்வகரண்டிபைக்கறன்நண. ஆணரல், உறரற தரகங்கள் கறலடக்கறல்லன. அந
லக கரர்கள், இனங்லகறலும் சறன றச்சம் உள்பண. அணரல்,
இனங்லகறலிபைந்து இங்கறனரந்துக்கு உறரற தரகங்கள் ற்பொற ஆகறன்நண.
ஆணரல், ல்னர லகப் வதரபைட்கலபபெம் பொசுற்சறக்கு ற்த உபைரக்க
நண்டிது பக்கறம். சுற்பொச்சூலுக்கு உகந்ரகவும் அல இபைக்க நண்டும்.
வதட்நரலித்றன் துலப் வதரபைபரண தறபரஸ்டிக்லகப் தன்தடுத்துலத்
றர்க்க நண்டும். இன்பொ வதட்நரலன அறகம் ரறக்கறநநரம். றன்சரத்
நலக்கரக றனக்கரறல ரறக்கறநநரம். இணரல், புற அறகம் வப்தம்
அலடகறநது. இற்லநக் கணத்றல் வகரண்டு, றன்ணணுச் சரணங்கலப
உற்தத்ற வசய் நண்டும்.
ஆறனும் சரணங்கள் ட்டும் அலணத்றற்கும் கரம் இல்லன. ம் ணறலனபெம்
ரந நண்டும். கறணறகலபத் நலறல்னர நங்கபறல் தூங்க லக்க
நண்டும். அன் பனம் ரபரண றன்சரத்லச் நசறக்க படிபெம்.
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