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வாசக6கேள.... க2!34ட6 IாJக#
உ!க# ேக#&, ச(ேதக*, க+-.கைள

அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள< 8=3>ட@*.

க*3BCடD மலF6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவKL* எ:ற உ!கN:
எ9DபாD3ைபP* எQ.!க#.

க*3BCடD ெதாடDபான Sா6 ‘TU’<க# 8=-.
மலF6 ெவN5ட 2 >ர9கைள அ23ப@*.

Sா6க# மXY* ‘TU’<க# ௨௦௧௪ ெச3ட*பD
மாத-9X8 ^: ெவNயா`5+<க<aடா.. Sா6க# 
மXY* ‘TU’<கைள உ+வா<`யவD, ெவN5CடவD,
`ைட<8* இட!க#, &ைல ஆ`யவXைற< கCடாய* 
8=3>டேவKL*.

ஆ!"# %&வன)*+ ,*ய ேம0 க2!34ட6

ைம0ேராசா!4 த<2 ம=0க0 >=ய ? ேபா64

ெசயKகைளA ச4ெடன Lட0M2 வNக#

ப0க2 6

ப0க2 13

ப0க2 8

உ
I

ேள

~ டாKட" ெப.சLMர ேபா: ~
ெச ற ெச%ட'ப) மாத', ஆ%/0 12வன',
ஆ%/0 வா56 எ ற வ8ைச:;, <=5ட;
>மா)5 “க<காரAகைள” ெவC:ட இE%ப-
தாக அHIJதK. அதைனJ ெதாட)MK, மா)6
9 அ 2 அைவ OHJத PQ IபரAகைளR'
ெவC:5S0ளK. சா /ரா T>ேகா நக8;,
ஆ%/0 அWவலகJY;, அைழ[க%ப5ட

பல \2 ேப)கC  P னா;, ஆ%/0 12-
வனJ தைலவ) <' O[, இMத >மா)5 க<
காரAகைள ெவC:5S உைரயா_Hனா).
>ேபா)5>, >`; ம_2' வா56 எ<ஷ  
என b 2 வைககC;, இEேவ2 அளcகC;
இைவ dைட[O'.

இவ_H ெதாட[க Iைல 349 டால ராகc', 
18 கார5 தAக Pலா' iச%ப5ட உைர Rட 

ஆ!"# வா4A ெவCயானD
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j<ய, ஆ%/0 வா56 எ<ஷ எ ற >மா)5 
வா56 10,000 டாலE[O' ேமலாகc' Iைல
இE[O' எனc' அHIJதா). இKேவ, 
Tக%l ப[d0 ெகாmட வா56 எ<ஷ  ஆக 
இEMதா;, Iைல 17 ஆ:ர' டால). வE' 
ஏ%ர; 24 Pத;, அெம8[கா, /85ட , qனா,
ஆ>Yேரrயா, கனடா, /ரா >, ெஜ)மt,
ஜ%பா ம_2' ஹாAகாA ஆdய நாSகC;
dைட[O'. / ன), ம_ற நாSகC; I_ப
ைன[O வE'.

ஆ%/0 வா56 எ பK, ஆ%/0 12
வனJY lYய சாதனமாO'. இK ஒE
>மா)5 வா56. P l, ஆ%/0 12வன'
ஐபா5 நாேனாcட இைணMK ெசய;பS'
வைக:; ைககC; அyய[ j<ய சாத னJ
YைனJ தயா8JK வழAdயK. இ%ேபாK வM
YE[O' ஆ%/0 >மா)5 வா56 அைத%
ேபா றK அ;ல. இK P_HW' lYய க5ட-
ைம%/; உEவானதாO'. இK த zைடய
அ%Cேகஷ கைளJ தாேன இய[d ெசய;
பS'. ஐேபா க{ட ெதாட)l ெகாmS
இயAO' இய[கJYைனR' ெகாm<E[O'.

இைவ OHJத P[dய தகவ;கைள இAO
காணலா'.

அW|tய' ேக> அைமMத ஆ%/0 வா56
>ேபா)5, T;வ) ம_2' dேர வmணAகC;
ெவCவEdறK. உய) ரக /ளா><[dலான
}_2 வைள, கரAகைள% /<Jதவா2 இE[O' 
வைக:; அைம[க%ப5S0ளK. 38 |~ அள
Iலான வா56 349 டால). 42 |~ அளIலா
னK 399 டால).

>`; ெவCJதகS b< ெகாmட ஆ%/0
வா56 389 ம_2' 1,049 டால) என அளI_
ேக_ற வைக:; Iைல:ட%ப5S0ளன. 18
கார5 தAக Pலா' i6} தகS ெகாmட ஆ%/0
வா56 ெதாட[க Iைல 10,000 டால). அளc
அYக8[ைக:; IைலR' அYக8[dறK. ஏ%ர;
10 Pத;, அைனJK மாட; ஆ%/0 வா56
க{[O', வாAOவத_கான P பYIைன
ேம_ெகா0ளலா'. ஏ%ர; 24 Pத; ஆ%/0
வா56 பYc ெச�தவ)க{[O அz%ப%பS'.

ெபE'பாலான நாSகC; இைவ I_ப
ன[O வEd றன.

ஆ%/0 வா56 இய[க, ஐேபா 5, ஐேபா 
5T, ஐேபா 5 எ> அ;லK ஐேபா 6 %ள>
ேதைவ. இவ_H; ஐ.ஓ.எ>. 8.2 அ;லK / ன)
வMத ஆ%பேர5<A T>ட' இE[க ேவmS'.
ஆ%/0 ஐ.ஓ.எ>. 8.2 T>ட' ஆ%/0 வா56
அ%Cேகஷைன உAக0 ஐேபாzட இைண[
dறK. வா56 இயAகJ ேதைவயான அ%Cேக
ஷ கைள, ஐ ேபா bல', ஆ%/0 >ேடா8
rEMK தரIற[க' ெச�K ெகா0ள ேவmS'.
/ ன), வா5T; கா5ட%பS' அHI%lக0
ஒQAO பSJத%பSd றன.

இMத க<கார', நா' ைவJK இய[O' ஐேபா
zட ைவ / அ;லK l{�J bல' இைணMK
இயAOdறK. l{�J கY)கC எ;ைல[O0
இE[க ேவmS' எ பY;ைல. �5<; எAO
ைவJK ேவmSமானாW' இய[கலா'.

இY; உ0ள ேப5ட8, ஒE நா0 PQவK'
ெசய;பS'. அதாவK அYக ப5ச' 18 மy 
ேநர' ெசய;பS'. எனேவ, இரI; இதைன 
PQைம யாக சா)� ெச�Yட ேவmS'. 
வா5T வலK ப[க' உ0ள ேம[ன<[ ச) Oல)
சா)ஜைர இQJK சா)� ெச�Yட ேவmS'.

ஆ%/0 வா56 ஒ ைற ேநர<யாக இ 
ெனாE ஆ%/0 வா5 }ட இைண[கலா'.
உAக{ைடய நmப8 கவனJைத இத 
bல' YE%பலா'. ஐபா5 ேபால இைசைய 
இய[O'; இதயJ K<%/ைன அHI[O'
Yற ெகாmட, உட; நல' ேபy தகவ; 
அC[O' க<கா ரமாக இE[O'; ெச�Yகைள
அz%பc' வாAகc' ெசய;பட[ j<ய ஒE
தகவ; ெதாட)l சாத னமாக இE[O'; ேபா 
அைழ%lகைள இய[O', ெப2'. ேப6}[
கைள% பYc ெச�YS'. ம_ற Tல அ%Cேக
ஷ கைள இய[O' இைணய தள' ேபாலc' 
இயAO'.

ஐ.ஓ.எ>. T>டJY; இயAO' கm5ேரா; 
ெசmட) ேபால, ஆ%/0 வா5T  Yைர:  
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�ழாக இEMK >ைவ% ெச�Y5டா;, Glances
என%பS' அHI%lகைள[ காணலா'.
qேதா�ண 1ைல, ேம%, |�T[ என இK பல
வைக:; இE[O'.

| அ�ச;கைள, க<காரJY மy[க5
<ைனJ YE%/% பா)ைவ:டலா'. ேதைவ
யானவ_ைற[ OHJK ைவ[கலா'. ப<JKI5
டதாக அைமJYடலா'. ேவmடா' எ றா;
5ேர� ெப5<[OJ த0ளலா'.

இத Yைர:; இE Iர;கைள ைவJK
THK ேநர' அQJY% /<Jதா;, வா5T;
உ0ள இதயJK<%/ைன அள[O' ெச சா),
K<%/ைன அளMK கா5S'.

உAகைள யாராவK சMY[க ேவmS' என
IE'/, �Aக0 எAO இE[d�)க0 எ 2
ேக5டா;, �Aக0 இE[O' இடJYைன
வா56 அவE[O அHI[O'. 

இJதைன[O' ேமலாக, இY; உ0ள
“ஆ%/0 ேப” எ z' �;
வ�யாக% பண'
ெசWJதலா'.
இK த_ேபா
ைத[O அெம
8 [ க ா I ;
ம 5 S '
ெசய;பS'.
ம y [ க 5
<ைன THK 
அ ை ச J K [
க ா 5 < ,
ப Y c
ெ ச � ய % ப 5 S0ள dெர<5
கா)ைடJ ேத)MெதSJதா;, பண' ெசWJத%
ப5SIS'. எனேவ, பா[ெக5<; பண',
dெர<5 கா)5 எKc' இ;லாம;, ேபாைன 
ம5S' எSJK6 ெச 2 ெபாE5க0 வாA
கலா'.

உAகCட' ஆ%/0 <I இEMதா;, அத_
கான 8ேமா5 கm5ேரா; சாத னமாகc'

இதைன இய[கலா'. �SகC; இயAO' 
ம_ற ஆ%/0 சாதனAக{[O' ெதாட)l சாத-
னமாக% பய பSJதலா'. உAக0 �5<;
>மா)5 லா[ என%பS' <=5ட; i5S 
இEMதா;, அதைன இMத ஆ%/0 வா56
ெகாmS Yற[கலா'. ெச5 ெச�த / ன), 
வா5ைச அத P அைசJதா; ேபாK'. கத
cக0 Yற[க%பS'.

ஐேபாt வய)ெல> இைண%l Yறைன% 
பய பSJY, �5<; இயAO' ெத)
ேமா>ெட5 ேபா ற சாதனAகைளR' இய[-
கலா'.

50 |;r ெசகm5 அள I_O ேநரJைதJ
K;rயமாக[ கா5S' க<காரமாகc' இK
இயAO'. இMத க<காரJY  டய; ப[கJ-
Yைன நா' க_பைன:; எm�' வ<வJY;
பல \2 தt வ<வAகC; அைமJK[ ெகா0-
ளலா'. இத வmணAகைளJ தE' Yறz' 
|க அYக'. அ ைறய qேதா�ண

1ைல ம5S
| H, வர
இ E [ O '
வ ா ர J Y ;
ஒ � ெ வ ா E
ந ா { '
எ ப % <
இ E [ O '

எ ப த
ை ன R '
கா5S'. நா'

அ ை ம J K [
ெகா0{' ந' ேவைல ேநரJ Y5
டJYைனR' ஏ_2[ ெகாmS, OH%/5ட
நா5கC;, ேநரJY; 1ைனc பSJK'.

ம_ற >மா)5 வா5}க{ட இைணMK
ஒேர இய[கJYைனJ தE' சாதனமாகc'
இதைன% பய பSJதலா'.

ஐேபா 5 ம_2' அத / ன) வMத சாத
னAக{ட l{�J ம_2' ைவ / வ�யாக
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இைணMK இK இைணவாக6 ெசயலா_2'.
ஐேபாz[O வE' ேநா5</ேகஷ >, | 
அ�ச; தகவ;க0, காலmட) 1ைன�5
ட;க0, ெட[>5 ெமேச�, ேபா அைழ%lக0
ஆdயவ_ைற[ கா5S'.

இY; கா5ட%பS' b 2 வைள
யAக0, �Aக0 எJதைன கேலா8
சJYைன எ8JK0�)க0
எ 2 கா5S'. ேம_ெகா0
ள%பS' உட; ப:_T
வைக:ைன ஒE வைளய'
கா5S'. எJதைன Pைற
�Aக0 உ5கா)MK எQM
�)க0 எ பைத இ 
ெனாEவைளய'கா5S'.
அதாவK ஒE நாC;,
�Aக0 இMத வைககC; 
ஒE வைளயJைத PQ
ைமயா[க ேவmS' எ 
பேத இத அ<%பைட. �Aக0
எழாம;, உ5கா)Mேத ெதாட)MK 
ேவைல ெச�தா;, இMத வா56
அலார' ஒ ைற அ<JK, �Aக0 எQMK 
ெச;ல ேவm<ய ேநர' எ 2 கா5S'.

Iமான% பயணAக{[கான ேபா)<A பா>, 
�Aக0 கவtJK வE' 12வன% பAOகC 
Iைல ஆdயவ_ைறJ ெதாட)MK கா5S'.
இY; உ0ள qேதா�ண 1ைல கா5S' அ%
Cேகஷ , அ ைறய qேதா�ண 1ைலயR',
வE' வாரJY_கான qேதா�ண 1ைல அHI%
/ைனR' கா5S'.

த)5 பா)5< 12வனAக0 தE' அ%C
ேகஷ க0 இ z' பலவைகயான அH

I%lகைள[ கா5S', எSJK[ கா5டாக,
ேஹா5ட; ஒ 2 தன[ெகன ஓ) அ% Cேக
ஷைன உEவா[d இEMதா;, அK ஆ%/0
வா5T; இைண[க%ப Sைக:;, அMத IS
Y:; �Aக0 பYc ெச�த அைற, எMத ேநரJ

Y_O6 ெச;ல ேவmS' எ ற அH
I%l ஆdயைவ கா5ட%பS'.

ஆனா;, இவ_ைற ஆ%/0
12வன அHI%/;
ேக5O' ேபாK, ஒE
ேக0I ந' மனY; எQ
dறK. இMத <=5ட;
வசYகைளJ தE' வா56
சMைத:;, ஆ%/0 தாம
தமாகJதாேன �ைழMK0
ளK. ஏ_கனேவ, ேமா5
டாேராலாI ேமா5ேடா

380, ஆm5ரா�5 ம_2'
ஐ,ஓ.எ>. இய[கJKட 

இைணMK இயAO' ெப%/0
வா56, ம_2' சா'சA, எ;.=.

ஆdயவ_H வா56க0 ஏ_கனேவ சM
ைத:; lழ[கJY; உ0ளன. இைவ தE'

அ'சAகைள எ;லா' எSJK, த இய[கமாக,
Tல நகா} ேவைலக{ட , ஆ%/0 த ஆ%/0
வா56 சாதனJY; தMK0ளK. ெப8ய IJY
யாச' எ னெவ றா;, இத IைலR' வ<
வைம%lேம. jடேவ, ஆ%/0 12வனJY 
ெபயE' இைணய, இK இ 2 lYயதா�%
/றI எSJத ேதா_றJKட சMைத:; �ைழM
K0ளK. lYய க5டைம%l, ேதா_ற' ம_2'
Tல வசYக�[காக ம[க0 இதைன IE'/
வாAகலா'. ெபா2JYEMK பா)%ேபா'.
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–பாரM–
ெச ற வார', ெச�வா� அ 2, த  zைடய
lYதாக வ<வைம[க%ப5ட 12 அAOல Yைர
ெகாmட, 13.1 |~ த<ம ெகாmட ேம[ l[
க'%�5டைர, ஆ%/0 12வன' ெவC:5
டK. ெதாட[க 1ைல:; உ0ள ஆ%/0 ேம[ 
l[ ஏ) ம_2' உய) 1ைல:; உ0ள, ஆ%/0
ேம[ l[ %ேரா ஆdயவ_H_O இைடேய இK
இட' ெப2dறK. இத Tற%ப'சAகளாக,
13 |~ அளIலான இத அ<%பாக', 907
dரா' எைட, நா0 PQவK' | ச[Y தர[
j<ய ேப5ட8 ஆdயவ_ைற[ jறலா'.
இ ெட; ேகா) எ' %ராசச) ம_2' ேப5
ட8யா;, OைறMத த<மt; க'%�5ட)
அைமMK0ளK. இMத %ராசச), உ0ளாக
ெவ%பJைத ெவCேய_2'
| I T H

ேதைவைய �[OdறK. எனேவ க'%�5ட8 
எைட கyசமாக[ OைறMK0ளK. இMத ேம[
l[ க'%�5ட8; தா , ஆ%/0 Pத; Pைற
யாக, R.எ>./. /T ேபா)5 <ைனJ தM K0
ளK. இK பவ), I<ேயா அc5l5 ம_2'
ேட5டா ஆdய அைனJY_O' ஒ றாக,
8வ)> அைம%/; உ0ளK.

இMத ேம[ l[ க'%�5ட) b 2 வm
ணAகC;, T;வ), dேர ம_2' தAக 1ற வm-
ணAகC;, வ< வைம[க%ப5S dைட[O'.
இMத தAக 1ற க'%�5ட), இேத 1றJY; 
ஏ_கனேவ ெவCயான ஐேபா ம_2' ஐேப5 
ஆdயவ_2ட இைணயாக[ கா5T அC[O'

வைக:; அைமdறK. க'%�5ட)
b < ை ய J

Y றM த
c ட ,
அ K

அைம[
க % ப 5 <

E[O' உைற,
மனAகவE' ேதா_றJY;

உ0ளK.

11 அAOல ேம[ l[ ஏ) க'%�5டைர[
கா5<W' ச_2 THயK ேபால[ கா5T அC[-
dறK. இத Yைர இரmS bைலகைளR'

ஆ!"# %&வன)*+
,*ய ேம0
க2!34ட6

இ ெட; ேகா) எ' %ராசச) ம_2' ேப5
ட8யா;, OைறMத த<மt; க'%�5ட)
அைமMK0ளK. இMத %ராசச), உ0ளாக
ெவ%பJைத ெவCேய_2'
| I T H

ஆdயவ_2ட இைணயாக[ கா5T அ
வைக:; அைமdறK. க'

b <

அ
க %

E[O'
மனAகவE' ேதா

உ0ளK.

11 அAOல ேம[ l[ ஏ) க'%�
கா5<W' ச_2 THயK ேபால[ கா5
dறK. இத Yைர இரmS bைலக
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ெதா5S அைம[க%ப5S0ளK.
ேம[l[ %ேரா க'%�5

ட8; உ0ள ெர<னா 
Yைர ேபா 2

க ா 5 T
அ C [ d
றK. Yைர
அைம%l
I d த '
1 6 : 1 0
ஆகc',
ெ ர ச ;
� ச 
2 ,304
x 1440

ஆகc' உ0ளK. இதனா;, Yைர:; 
dைட[O' கா5T |கJ K;rயமாகc' ெதC
வாகc' அைமdறK. அY; உ0ளவ_ைற%
ப<%பKc' எCதாdறK.

இY; அைம[க%ப5S0ள lYய � ேபா)5,
ேம[ l[ ஏ) க'%�5ட8 � ேபா)ைட[ கா5
<W', த<ம Oைறவாக உ0ளK.

இY; தர%ப5S0ள ேபா)> ட6 (Force
Touch) 5ேர[ ேப5, ெதா5S இQJதcட 
உடன<யாக ேவைல ெச�dறK. dC[
ெச�K dைட[O' பல ெத8dறK. வழ[
கமான ம;5< ட6 ெசய;பாS இY; உ0
ளK. இரmS ம_2' b 2 Iர;க0 ெதாS
அைம%l Iைச இY; dைட[dறK.

இMத 5ேர[ ேப<;, ேபா)> ட6 (Force
Touch) எ ற Iைச அைம%l lYயதாகJ தர%
ப5S0ளK. ேதைவ%ப5டK dC[ ஆdI5
டK எ ற கண' வைர ச_2 அQJY6 ெசய;
பSJதலா'. இK ஏறJதாழ மc> ைர5 dC[
ேபால6 ெசய;பSdறK. இMத Force Touch
வசY, ெர<னா <>/ேள ெகாmட ேம[l[
%ேரா 13 அAOல க'%�5ட) ம_2' ஆ%/0
வா5TW' தர%ப5S0ளK.

இMத[ க'%�5ட8; ஒேர ஒE R.எ>./. T
வைக ேபா)5 தர%ப5 S0ளK. இKேவ பவ)
சா)=A ம_2' ெஹ5ெச5 இைண[க% பய -
பSJதலா'. வழ[கமான R.எ>./. ேபா)5

தர%படI;ைல. இதனா;, Display Port, HDMI, 
USB 2.0/3.0, ம_2' VGA ஆdய ஒ�ெவா 
2[O' தt அடா%ட)கைள ைவJK இய[க
ேவm<யYE[O'. க'%�5டEட USB- C
சா)ஜ) வழAக%ப SdறK. இK ம_ற சாதனA
க{ட , தtேய ஒE அடா%ட) இ;லாம;
ெசய;படாK. 802.11ac and Bluetooth 4.0 ஆd
யன க'%�5ட8ேலேய தர%ப5S0ளதா;,
ைவ / இைண%l OHJK தtேய இைண%l
ேவmS' என கவைல% பட ேவm<ய
Y;ைல.

T>டJY எைட |கc' Oைற வாக இE%
பதா;, எAO' எSJK6 ெச;வK எCதா dறK.

ஏ%ர; 24 அ 2 வா<[ைக யாள)க {[O
இMத ேல%டா% க'% �5ட) dைட[O'ேபாK,
அK ஒE lYய கm S/<%l ேபா ற அz
பவJYைன[ ெகாS[O' எ பY; சMேதக
|;ைல.

256 =./. அளIலான க'%�5ட) 1299
டால) என Iைல:ட%ப5S0ளK. இரmS
மடAO அYக >ேடாேர� ம_2' ச_2 jSத

லான ேவகJY; இயAO' %ராசச) ெகாmட 
க'%�5ட) 1,599 டால) என Iைல :ட%
ப5S0ளK. இMத இரm<W' ரா' ெமம8 8
=./. இதைன உய)Jத P<யாK.

ெதா5S அைம[க%ப5S0ளK.
ேம[l[ %ேரா க'%�5

ட8; உ0ள ெர<னா
Yைர ேபா 2

க ா 5 T
அ C [ d
றK. Yைர
அைம%l
I d த '
1 6 : 1 0
ஆகc',
ெ ர ச ;
� ச 
2 ,304
x 1440

தர%படI;ைல. இதனா;, Display Port, HDMI,
USB 2.0/3.0, ம_2' VGA ஆdய ஒ�ெவா 
2[O' தt அடா%ட)கைள ைவJK இய[க
ேவm<யYE[O'. க'%�5டEட USB- C
சா)ஜ) வழAக%பSdறK. இK ம_ற சாதனA
க{ட , தtேய ஒE அடா%ட) இ;லாம;
ெசய;படாK. 802.11ac and Bluetooth 4.0 ஆd
யன க'%�5ட8ேலேய தர%ப5S0ளதா;,
ைவ / இைண%l OHJK தtேய இைண%l
ேவmS' என கவைல% பட ேவm<ய
Y;ைல.

T>டJY எைட |கc' Oைறவாக இE%
பதா;, எAO' எSJK6 ெச;வK எCதாdறK.

ஏ%ர; 24 அ 2 வா<[ைகயாள)க{[O
இMத ேல%டா% க'%�5ட) dைட[O'ேபாK,
அK ஒE lYய கmS/<%l ேபா ற அz
பவJYைன[ ெகாS[O' எ பY; சMேதக
|;ைல.

256 =./. அளIலான க'%�5ட) 1299
டால) என Iைல:ட%ப5S0ளK. இரmS
மடAO அYக >ேடாேர� ம_2' ச_2 jSத

ப!னா$டள()
ஆ+,-

ஆ !" வா&', ேம* க-  .&ட0 
ெவ23&45 ேபா7, 8ல தகவ;க"
ெத<=*க ப&டன. ஆ !"
ABவனCDEF தEேபா7
16 நாJக2;, 453 தN =E-
பைன ைமயRக" இயR
FT5றன. Vனா=;
21 =Eபைன ைமயRக" 
அ ை ம * க  ப & J " ள ன .
இவEZ; ஆB ைமயRக", 
கட[த இர]J மாதRக2; 
ABவ ப&J ெசய;ப&J வ_ T5றன. இ[த
=Eபைன ைமயRக" `ல-, ஆ !" 12 ேகா4
வா4*ைகயாள0கைள அைடய a4Tற7.
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Smேடா>, ஆ%/0 ேம[, ஐேபா ,
ஐேப5 ம_2' ஆm5ரா�5 சாதனA

கC;, ெசயrக0 இயAd[ ெகாm<E[O'
ேபாேத, எMத ெசய;பா5ைடR' ெதாட ராம;,
I[dJK 1_பK ேபால 1_கலா'. இைவ
ெதாடEமா? எ ற ேக0I[O நம[O% பY;
dைட[காK. இவ_ைற b<I5S, / ன)
YறMK இய[கc' எMத வ�R' dைட[காK.
இத_காக, இய[கJY; இE[O' ம_ற lேரா
dரா'கC இய[கJைத 12JY, க'%�5
டைர � i5 ெச�வK' ேநரJைத �ண<[O'
Pய_TயாO'. அ%ப<யானா;, இவ_ைற எ%
ப<Jதா bSவK? எ ற ேக0I எQdறK.
அத_கான, ெசய;பSJத[ j<ய Tல வ�
கைள இAO காணலா'.

ஒ�ெவாE ஆ%பேர5<A T>டP', இK 
ேபால எMத வ�:W' ெச;லாம;, இயA
காம;1_O'அ%Cேகஷ கைள,வW[க5டா
யமாக 12Jத Tல வ�கைள[ ெகாmS0ளன.
அMத வ�ைய% / ப_H இMத lேரா dரா'
கைள b<I5டா;, / ~mS' இய[O'

ேபாK, ச8யாக அைவ இயAகJ ெதாடAO'. 
அMத வ�க0 எைவ என[ காணலா'.

ஐேபா. மPQR ஐேப8

இயAd[ ெகாm<E[O' அ%Cேகஷ 
ஒ ைற ஐேபா அ;லK ஐேப<;, வW[க5
டாயமாக 12Jத, ேஹா' ப5டைன இEPைற
அQJதc'. இK உடேன, இயAd[ ெகாm
<E[O' அ%Cேகஷ கC ப5<யைல[
கா5S'. இட' வலமாக6 ெச 2, எMத அ%-
Cேகஷைன வW[க5டாயமாக 12Jத ேவm
Sேமா, அதைனJ ேத)MெதS[கc'. அMத
அ%Cேகஷzைடய த'%ெந�; படJYைனJ
ெதா5S, ேம;lறமாக இQJK, Yைர[O
அ%பா; I5SI5டா;, அ%Cேகஷ இயA
OவK 12Jத%பS'. அSJத Pைற, இய[க%
பS'ேபாK, அ%Cேகஷ ச8யாக இயAd
ெசய;பS'. இ�வா2 12JKவதனா;,
இய[க Pைறைமக0 ேச� ெச�ய%பSவK
இ;ைல. ேமW', �Aக0 அMத lேரா dரா
|ைன இய[க% ேபாவK இ;ைல எ றாW' 

ெசயKகைளA ச4ெடன Lட0M2 வNக#
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அ%ப<ேய I5SIடலா'. ஆனா;, அ%C
ேகஷ ஒ 2, இ�வா2 Pைறய_ற Pைற:; 
1 2 ேபாவK ச8ய;ல. அதைன, இ�வா2 
12JKவேத ச8யான வ�.

ஆS8ராT8

அ%Cேகஷ கைள ஆm5ரா�5 இய[
கJY; 12JKவத_கான வ� recent app switcher
�ைல% பய பSJ KவKதா . Tல சாதனA
கC;, அmைம:; பய பSJYய அ%Cேக
ஷ கைள[ கா5S' ப5ட இE[காK. அMத
சாதனAகC;, ேஹா' ப5டைனJ ெதாட)MK
அQJY, இMத ெசய;பா5<ைன ேம_ெகா0
ளலா'. இAO' அ%Cேகஷzைடய த'%
ெந�; பட' அ;லK ப5<யr; அத 
ெபயைரJ ெதா5S இQJK Yைர[O ேமலாக
I5SIடலா'. அ%Cேகஷ bட%ப5S,
அSJத Pைற இய[க%பSைக:;, lYயதா�J
ெதாடAக%பS'.

ஐ,ஓ.எ>. T>டJY; ேம_ெ காmடK
ேபால, ஆm5ரா�5 சாதனAகC; வW[க5
டாயமாக ஓ) அ%Cேகஷைன 12JKவதைன
ேம_ெகா0ள[ jடாK. ஆm5ரா�5 T>
டேம, அK ேபால6 ெசய;பS' அ%Cேகஷ 
கைள 1)வdJYS'.

USேடா:

Imேடா> இய[கJY;, இK ேபால
உைறMK 1_O' அ%Cேகஷ கைள PQைம
யாக 12Jத டா>[ மாேனஜ) (Task Manager)
�; பய பSdறK. டா>[ மாேனஜைரJ
Yற[க, பலE' Ctrl+Alt+Delete பய பSJK
வா)க0. ச_2 Iைரவாக இதைனJ Yற[க,
டா>[ பா8; ைர5 dC[ ெச�K, டா>[
மாேனஜ) ஷா)5 க5 ேத)MெதSJK% பய ப
SJதலா'. அ;லK Ctrl+Alt+Escape பய பSJ

தலா'. Imேடா> 8 T>டJY;, இ z'
ச_2 வசYயான டா>[ மாேனஜ) தர%ப5
S0ளK. இY;, எMத அ%Cேகஷைன 12Jத
ேவmSேமா, அதைனJ ேத<, ‘End task” ப5
டைன அQJYனா; ேபாK'. Imேடா> 8
T>டJY;, டா>[ மாேன ஜ8;, “Store apps”
பய பSJY அ% Cேகஷைன 12Jதலா'. அ;
லK, PரmS /<[O' அ% Cேகஷ Im
ேடாI Yைர:;, ேமலாக Iரைல ைவJK,
�ழாக இQJKIடலா'. அ%Cேகஷ ஒE
த'% ெந�; படமாக மா2' வைர இQJK
Iட ேவmS'. அ;லK, த'%ெந�; பட', 
அ%Cேகஷ ைடலாக மா2' வைர இQJK,
/ I5SIட ேவmS'. Imேடா>
அதைன 12JYIS'.

Pinned: !5 ெசbய ப&ட அ;ல7 FCD ைவ*
க ப&ட எ5ற ெபா_ைள* ெகா]ட இ[த
ெசா;, =]ேடாd 8dடCD;, நா- அ4*க4
பய5பJC7- அ 2ேகஷ5 fேராTரா-கைள,
உடன4யாக எJC7 பய5பJC7- வைகh;
அைம பதைன* FZ*Tற7. அ 2ேகஷ5க"
ம&Ji5Z, fேராTரா-க", இைணய தளRகk*
கான lR* என எதைனm- !5 ெசb7 ைவ*
கலா-. இவEைற ஒ_ ெமo=; ைவC7, நா-
=_-f-ேபா7 இய*கலா-. எJC7* கா&டாக,
=]ேடாd =dடா dடா0& ெமo, இர]J !<p
களாக !<*க ப&J"ள7. ேமலாக உ"ள பாD 
!<p, இ7 ேபா5ற !5 ெசbய பJ- fேராTரா-
கk*கான7. எ[த fேராTரா-கைள எ;லா- நா-
அ4*க4 பய5பJC7Tேறாேமா, அவEைற இD;
பD[7 ைவ*கலா-.
Email harvesting:4q&ட;உலகCD;,ஏEB*ெகா"
ள படாத தவறான ெசய;பாJ. i5 அsச; aக
வ<கைள ெமாCதமாகC D_JவதEF ஒ பான7.
இவEைற* க&டண- ெசtCD வாRFவதEF 
பல வ0Cதக0க" உ"ளன0. ெப_-பாt- dபா-
ெமh;கைள அo ப, இCதைகய i5 அsச;
ெபாDகைள பய5பJC7வா0க". ேபா&4கைள
நடC7- இைணய தளRக", ஏேதo- ஒ_ கவ0'8
கரமான D&டCDைன* uZ i5 அsச; aகவ<
கைள ெபB- இைணய தளRக", அ[த வைகh;
தாRக" ெபB- i5 அsச; aகவ<கைளC
தNயா0 ABவனRகk*F =EB=JT5றன0.
அெம<*கா=; 2003 ஆ- ஆ]J CAN-SPAM 
Act எ5ற ச&டCD5 wx இ7 தைட ெசbய 
ப&J"ள7. ஒyெவா_ i5 அsச; aகவ<
ையm-, அதEF உ<யவ<5 அoமD ெபEற
!றேக, ேவB ஒ_வ0 அ;ல7 ABவன- அ;ல7 
இைணய தள- ெபற ேவ]J- என இ[த' ச&ட-
க&டாயமா*Tm"ள7.

ெதTUDெகா#VWக#
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கா+, / ேப1$
ேவ)5 டாOெமm5கைளJ தயா8[ைக:;,
ேவ2 ஒE ைபr; இEMK ெட[>5 கா%/ 
ெச�K ஒ5S' ேவைலைய ேம_ெகா0ேவா'.
அ%ேபாK ெட[>5 ஏ_கனேவ எMத பா)-
ம5<; உ0ளேதா, அேத பா)ம5<; ஒ5
ட%பS'. இK ஒ5ட%பS' டாOெமm5
Sட ஒJK% ேபாகாத வைக:;, ேதைவய_ற
ேபா;5, இடாr[> ஆdயவ_2ட அைம[
க%பS'.

இ%ப< இ;லாம;, ஒ5ட%பS'
ெட[>5< பா)ம5S[O ஏ_ற வைக:;
அைமJYட ேவ)5 வ� ஒ ைற[ ெகாmS0
ளK. ேத)Mெத S[க%ப5ட ெட[>5 <ைன
Ctrl + C ெகாSJK கா%/ ெச�YSdேறா'.
/ ன) கm5ேரா; + I ெகாSJK ஒ5
Sdேறா'. இத_O% பYலாக, Ctrl + Alt + V
ெகாSJK% பாEAக0. உட  Paste Options
எ z' Imேடா ெகாS[க%பS'. இY; 
ஒ5ட%பS' ெட[>5 எMத பா)ம5<;
இE[க ேவmS' எ பத_கான வைகக0 தர%-
பS'. அைவ: Microsoft Word Object, Formatted
Text (RTF), Unformatted Text, Picture (Windows
Metafile), Picture (Enhanced Metafile), HTML format,
Unformatted Unicode Text. இவ_H; Unformatted
Text எ பதைனJ ேத)MெதSJதா;, எS[க%
ப5ட ைபr; இEMத பா)ம5<A IஷயAக0 
எKc| H, ஒ5ட%பS' டாOெமm5 பா)
ம5<;, ெட[>5 ஒ5ட%பS'.

கா+, அ)ல4 56
ேவ)5 டாOெமm5 தயா 8[O'ேபாK,
OH%/5ட ெட[>5 <ைன dC% ேபா)<;
ைவJYE%ேபா'. அதைன% பல இடAகC;
ஒ5ட ேவm<யYE[O'. இK Tல ேவைள
கC; படமாக[ jட இE[கலா'. அ%ேபாK
ேவ2 ஒE ெட[>5ைட எSJK இ ெனாE
இ5JY; ஒ5ட எm�'ேபாK அதைன கா%/
ெச�தா;, dC% ேபா)<; உ0ள ெட[>5 
அ;லK பட' மைறMKIS'. ஆனா;,
அதைன ~mS' கா%/ ெச�வK ச_2 ேநர' 

எS[O' ெசயலாக இE[கலா'. அ%ப <%
ப5ட ேவைள கC;, dC% ேபா) S[O கா%/
ெச�Yடாமேலேய, ெட[>5ைட இ ெனாE
இ5JY; ேப>5 ெச� YS' வ�ைய[ கைட%
/<[கலா'.
1. Pதr; ேவ2 ஒE இடJY; ஒ5ட ேவm-

<ய ெட[>5<ைனJ ேத)Mெத S[கc'.
2. ெதாட)MK Shift+F2 �கைள அQJதc'.
3. அSJK, க)சைர, ெட[>5ைட எMத

இடJY; ஒ5ட ேவmSேமா, அAO 
ெகாmS ெச 2 அைம[கc'. இt, எ  
ட) த5<னா;, ெட[>5 க)ச) இE[O' 
இடJY; ஒ5ட%பS'. 

ெட81$9) $ரா+ ேஷேடா
ேவ)5 டாOெமm5<; பாரா[க{[O பா)ட) 
அைம[கலா' எ பதைனJ ெத8MK ைவJ
YE%�)க0. இதzட இ z' ஒE ப<
ேமேல ெச 2, OH%/5ட ெட[>5<_O
எ%ப< 5ரா% ேஷேடா அைமJK அழO பSJ
தலா' என% பா)[கலா'.

5ரா% ேஷேடா (drop shadow) எ பKc'
ஒEவைக பா)டேர. இK இரmS ப[கAகC;,
ம_ற இE ப[கAகC; இE%பைத[ கா5 <W'
ச_2 அகலமாக இE[O'. இK அ6T; வE'
ேபாK,இMதOH%/5டெட[>5ம5S' ம_ற-
வ_HrEMK ச_2 உயரமாகJ தtேய கா5ட%
பS'. இதைன எ%ப< அைம%பK?
1. எMத பாராI; 5ரா% ேஷேடா Iைன

இைண[க ேவmSேமா, அY; க)சைர
12Jதc'.

2. பா)ம5 (Format) ெமzI; இEMK Borders 
and Shading  எ பதைனJ ேத)MெதS[
கc'. ேவ)5 Borders ேட% Yற[க%ப5ட
1ைல:; Borders and Shading டயலா[ பா[
�ைன[ கா5S'.

3. இAO ஏ_கனேவ அைம[க%ப5டைவ கா5-
ட%பS' இடK lறமான ப5<யr; எ ப
தைனJ ேத)MெதS[கc'.

4. ெதாட)MK Width drop-down ப5<யr;,
ேகாS எMத அளI; இE[க ேவmS' எ -
பதைனJ ேத)MெதS[கc'. / ஓேக dC[
ெச�K ெவCேயறc'.
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ேட$டா8கைள வ>ைச+ப@Aத
எ[ெஸ; ெதாO%/; நா' பலவைகயான ேட5
டா[கைள அS[d ைவ[dேறா'. அவ_ைற ப;
ேவ2 1ைலகC; நா' வ8ைச%பSJY% பா)[க
ேவm<யYE[O'. அகரவ8ைச%ப<, OைறMத
மY%l அ;லK உய)Mத மY%l என வ8ைச%
பSJத ேவm<யYE[O'. இதைன எ%ப<
ேம_ெகா0வK எ 2 இAO பா)[கலா'.

Pதr; எ[ெஸ; ெதாO%/_O எMத ேட5
டாைவ வ8ைச%பSJத ேவmS' என ெசா;ல 
ேவmS'. இதைன ேம_ெகா0ள Pதr;
ேட5டா இE[O' ெச;rைனJ ேத)MெதS[க
ேவmS'. ஒேர ஒE ெச;ைல ம5S' வ8ைச%
பSJKவதாக இEMதா; Sort Ascending அ;லK
Sort Descending ப5டைனJ ேத)MெதS[கc'.
எMத ெச;ைலJ ேத)MெதS[d�)கேளா அMத
ெச; அMத �;< காலJY; இE%பதைன
உ2Y ெச�K ெகா0ளc'. இMத இE ப5ட 
க{' Standard �;பா8; உ0ளன.

ஒேர வைக ேட5டா இ;லாம; ஒ 2[O
ேம_ப5ட வைக ேட5டா Iைன (எSJK[-
கா5டாக ெபய) ம_2' /றMத ேதY) வ8ைச%
பSJத ேவmS' எ றா; �Aக0 எ[ெஸ;
ெதாO%/_O ேவ2 வைக:; இதைனJ ெத8-
ய%பSJத ேவmS'. எMத �;Sகைள வ8
ைச%பSJத ேவmS' எனc' எMத வைக:;
அவ_ைற அS[க ேவmS' எனc' jற 
ேவmS'. இத_O Pதr; Data ெமz ெச;
லc'. அY; Oy¢t எ z' /8ைவJ 
ேத)MெதS[கc'. இMத Sort ImேடாI;
b 2 வைக:; /8%பத_O, அவ_H; எத_O 
P z8ைம ெகாS%பத_O என வ�க0 தர%
ப5<E[O'. ஒ�ெவா ைறR' dC[ ெச�K
dைட[O' ப5<யr; �Aக0 IE'l'
ேட5டா ெச;W[கான ெபயைரJ ேத)Mெத
SJK P z8ைம[ேக_றப< அைம[கc'.
அைவ ஒ�ெவா HW' ��EMK ேமலா
கc' ேமrEMK �ழாகc' (உய)Mத மY%l/
OைறMத மY%l) அைம[க ascending அ;
லK descending ேத)MெதS[கc'. வைக%ப
SJத ேவm<ய ேட5டா ெச;க{[O �Aக0
ெஹட) வ8ைச “Header row” ஒ 2 ெகாSJY
EMதா; அதைன[ OH%/ட ேவmS'. இத_O
�ழாக வசY தர%ப5<E[O'. இதைன �Aக0

ெசல[5 ெச�யாI5டா; எ[ெஸ; ெஹட8
W0ள ெசா;ைலR' எSJK[ ெகாmS /8JK 
அத_ெகன ஒE இட' ெகாSJK% /8[O'.  
அ;லK ெஹட) வ8ைச �Aக0 ெகாS[க
I;ைல எ றா; “No header row” எ பதைனJ
ேத)MெதS[க ேவmS'. அைனJK' P<M-
தcட ஓேக dC[ ெச�K ெவCேயறc'.
இ%ேபாK உAக0 ேட5டா ெதாO%l �Aக0
IE'/யப< வைக%பSJத%ப5S அழகாக[
dைட[O'. ~mS' ேவ2 ஒE ெச;r; 
உ0ள ேட5டாIைனR' ேச)JK வைக%பSJ
YடJ Y5ட|5டா; அதைன மா_HJ ேத)M
ெதSJK வைக%பSJதலா'.

ெச)கைள8 CDவாக8 க$டEட
எ[ெஸ; ெதாO%/; ேட5டா[கைள[
ெகாSJK பyயா_H[ ெகாm<E[ைக:;
OH%/5ட ெச;கைள ஒE O¤%பாக[ க5ட'
க5ட ேவmS' என எm� d�)களா?
அ%ேபாK �Aக0 க5ட|ட IE'l' ெச;
கைள ைஹைல5 ெச�K ேத)MெதSJK / 
Ctrl+Shift+& அQJKAக0. அழகாக[ க5ட'
க5< காண%பS'. அத / க5ட|5ட
ெச;கC; பா)டைர எ%ப< �[OவK என
ேயாT[d�)களா? P l ேபாலேவ க5ட
|5ட ெச;கைள ைஹைல5 ெச�K ேத)Mெத
SJK / Ctrl+Shift+_ஆdய �கைள அQJதc'.
அைனJK பா)ட)க{' காணாம; ேபா6சா!

ப@8ைக வ>ைச இைண8க
எ[ெஸ; ஒ)¦5<;, lYய பS[ைக வ8-
ைசகைள OH%/5ட இடJY; இைண[க 
நம[O வசYக0 தர%ப5S0ளன. எMத வ8-
ைச: �ழாக[ jSத; வ8ைச ேவm Sேமா,
அதைனJ ேத)MெதSJK, / ன) இ ெஸ)5 
(Insert)ெமz ெச 2, அY;  Rows ேத)Mெத
SJK dC[ ெச�ேவா'. இத bல' ஒேர ஒE
வ8ைச நம[O[ dைட[O'.

ஒ 2[O ேம_ப5ட வ8ைச ேவmS' எt;
எ ன ெச�dேறா'? இத_O இரmS வ�க0
உ0ளன. ேமேல jHயப< வ8ைச ஒ ைற
இைணJத / ன), f4 ப5டைன அQJYனா;,
அSJதSJK வ8ைசக0 இைண[க%பS'.

எ0ெஸJ
=!Z...
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அர\ த<2 =]4டJ லா0க6
மJYய அரT தகவ; ெதாட)l ம_2'

தகவ; ெதா�; �5ப அைம6சகJY 
�§ இயAO', | ன �Iய; ம_2' தகவ;
ெதா�; �5பJ Kைற, ெபாKம[க{[O
தAக0 ஆவணAகைள% பாKகா%பாக ைவJ
Yட, <=5ட; லா[க) வசYைய வழAOdறK.
அK எ%ப< ஆவ ணAகைள[ ெகாmS ேபா�, 
[ள�5 க'%�5<A Pைற:; இயAO' ஒE
லா[க8; ைவ[க P<R'? எ ற ேக0I எQ
dறதா? ேமேல ப<RAக0.

இMத <=5ட; லா[க) வசYைய% ெபற உA
க{[ெகன ஆதா) அ5ைட ம_2' ெமாைப;
ேபா எm இE[க ேவmS'. ஆதா) அ5ைட 
எm�ட இMத லா[க) வசY இைண[க%
பS'. இMத லா[க8;, உAக0 ஆவணAகC 
| ன� நக;கைள% பாKகா%பாக ைவ[-
கலா'. அரT ப;ேவ2 Kைறக0 உAக{[O
வழAO' <=5ட; ஆவ ணAகைளR' இY;
ேச� ெச�K ைவ[கலா'. இY; உ0ள ஆவ-
ணAகC;, �Aக0 உAக0 | ன� ைகெய-
QJYைனR' (e-signature) ேபாடலா'.

இதைன% ெபற https://www.digilocker.gov.in/ 
எ ற தளJY_O6 ெச;WAக0. உAக0 /ர
cச) இMத தளJY பாKகா%l OHJK சM-
ேதக6 ெச�Y தE'. அதைன% lற[க yJK
ெதாடரc'. ஏென றா;, அர} இMத தளJ Y_
கான பாKகா%l சா Hதைழ% ெபறI;ைல
எ 2 ெத8dறK.Pதr;, உAகைள% ப_Hய
தகவ;க0, ஆதா) எm, ெமாைப; ேபா  எm 
ம_2' | அ�ச; Pகவ8 ேபா ற தகவ;
கைளJ தரc'. உAக {[கான <=5ட; லா[க)
தர%பS' பy:; ஒ றாக, உAக0 ெமாைப;
ேபாz[O ஒEPைற ம5Sேம பய பSJத[
j<ய பா>ேவ)5 ஒ 2 வழAக%பS'. இMத
பா>ேவ)5 உAக0 | அ�ச; Pகவ8[O'
வழAக%பS'. இதைன தளJY; அத_ெகனJ
தர%ப5S0ள இடJY; அைமJK on “Validate
OTP” எ ற இடJY; dC[ ெச� Yடc'. உAக

{[கான <=5ட; லா[க) தர%பS'. / ன), 
உAக0 �ச) ேந', பா>ேவ)5 ெகாSJK,
<=5ட; லா[கைர இய[கலா'.

உAக0 ஆவணAகைள | ன� நகலாக,
XML பா)ம5 ைபலாக இY; ேச|JK ைவ[-
கலா'. சா Hத§ நக;கைள எCY; அHMK 
ெகா0{' வைக:; ெபய), ெப_ற நா0 
ெகாmS ைபr ெபயைர அைம[கc'. 
இத bல', நா' ந' Imண%பAக {ட ,
சா Hத§ நக;கைள இைண[க ேவm <ய
Y;ைல. ச'பMத%ப5டவ)க{[O, இMத
<=5ட; லா[க) எmைணJ தMKI5டா;,
அவ)க0 இMத ஆவணAகைள% ெப_2 ச8
பா)JK[ ெகா0ளலா'. இதனா;, ேதைவ ய_ற
வைக:; டாOெமm5 நக;கைள இைணJK
எத_O' Imண%/[க ேதைவ இ;ைல.

இY; பYMதcட ஒ�ெவாEவE[O' ஒE
Issuer ID வழAக%பS'. இK வழAக%ப5ட
/ ன), அவ) த ஆவணAகைள XML பா)
ம5<; பYயலா'. பYய%பS' ஒ�ெவாE
ஆவணJY_O' ஒE uniform resource identifier
(URI) தர%பS'. அK ந' ஆதா) எm�டz'
இைண[க%ப5<E[O'. ந' ஆவணAகைள[
கா5ட IE'lபவE[O இMத Pகவ8ையJ
தரலா'. அவ) இேத ேபால, பயனாளராக ஓ)
அ[கcm5 YறMK ஆவணAகைள% பா)ைவ:
டலா'. ஒ�ெவாEவE[O' 10 எ'./. இட'
ெகாmட <=5ட; லா[க) தர%பSdறK.

அர} அmைம:; தா இMத Y5டJ-
Yைன[ ெகாmS வMK0ளK. இதைன6 
ேசாதைன Pைற:; ம5Sேம பய ப SJY%
பா)[கலா'. இK PQைமயான / ன), இK
OHJத மJYய அரT ஆைண ெவC:ட%
பS'. இத ெவ_H, ந' அர} Kைறக0 ம_2' 
ந'|ட' உ0ளK.jSத; தக வ;கைள அHய 
http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/
images/beta-release-of-digital-locker-system.pdf
எ z' இைணய தள' ெச;லc'.
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த zைடய ¨|யா 640 ம_2' ¨|யா
640 எ[>.எ;. ெமாைப; ேபா கC 

அHPகJKட , ேவ2 Tல அHI%lகைளR'
ெவC:5டK ைம[ேராசா%5 12வன'. Pத 
Pதலாக ம<JK ைவJK எSJK6 ெச 2, / 
I8JK ைவJK ெசய;பSJத[ j<ய � ேபா)5
ஒ ைற, அmைம:; பா)TேலானாI; நைட
ெப_ற உலக ெமாைப; கEJதரAd; அHP
க%பSJYயK. ஆm5ரா�5, ஐ.ஓ.எ>. ம_2'
Imேடா> இய[க PைறைமகC; இதைன
இய[கலா'. இK Imேடா> 10 T>டJY;,
ெட>[டா% க'%�5ட)க{டz' இயAO'.
இK ஒE வய)ெல> � ேபா)5. l{�J
இைண%/; இயAO'. ெமாைப; ேபாt;
இயAO' Imேடா> 10 இய[கJYW'
இதைன இய[கலா'.

இK எ%ேபாK I_பைன[O வE' எ 2'
அத Iைல OHJK' ைம[ேராசா%5 இK
வைர அHI[கI;ைல.

இMத ஆmS, Imேடா> 8.1 T>ட' பய 
பSJK' அைனவE[O', Imேடா> 10 இல
வசமாக அ%ேட5 ெச�Yட வழAக%பS' என
அHIJதK. Imேடா> 10 T>டJY Tல
அ'சAக0, அK பய பSJத%பS' ஹா)5ேவ)
அைம%/ைன% ெபா2JK ேவ2பS'. ஏறJதாழ
20 ல5ச' ேப) Imேடா> இ ைஸட) lேரா
dரா|; பYMK, Imேடா> 10 ேசாதைனJ
ெதாO%/ைன ேசாYJK வEd றன). இவ)க0,

ஏறJதாழ 9 ல5ச' பYcகைள / ©5டமாக
அCJK0ளன). அைவ ஒ�ெவா 2' ப8qr[
க%ப5S P<cக0 எS[க%பSd றன. இMத
lேராdரா|; பYMதவ)க{[O, Imேடா>
10 T>ட' ெப2வY; P z8ைம அC[
க%பS'. கா)டனா �;, Imேடா> 10 T>
டJY ஒE பOYயாகேவ தர%பS'. இMத
அHI%lகைள ைம[ேராசா%5 12வனJY 
சாதனAக0 ம_2' ேசைவக0 /8I KைணJ
தைலவ) ெவC:5டா).

ெமாைப; ேபாz[கான Imேடா> 
10 ெதா�; �5ப ேசாதைனJ ெதாO%l
அmைம:; ெவC :ட%ப5டK. இKதா 
இMத Pைற:; Pதலாவதாக ெவC:ட%
ப5ட ெதாO%l எ 2', இK இ z' உE-
வா[க வள)6T:; உ0ளK எ 2' அHI[
க%ப5டK.

ைம0ேராசா!4 த<2 ம=0க0 >=ய ? ேபா64
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அmைம:; சா /ரா �>ேகா நக8;
நைடெப_ற ஆ%/0 12வனJY 

”வசMத' ேநா[d” எ ற IழாI;, இM12
வனJ தைலவ) <[ O[ ேப} ைக:;, இKவைர
உலெகAO' 70 ேகா< ஐேபா க0 I_பைன
யாdR0ளதாகJ ெத8IJK0ளா). ஏQ ஆm
Sக{[O P l Pத; ஐேபா I_பைன[O
வMதK. ஏQ ஆmSகC; இMத சாதைன
ேம_ெகா0ள%ப5S0ளK. ஒராmS[O P 

ஆ%/0 ஐேபா I_
பைன 50 ேகா<ையJ 
தாm< இEMதK.
கடMத ஓராm<;,
ஐேபா I_பைன

இ ல [ O க ை ள
~ H ய த ா க
இEMK0ளK.

இத_O[ காரண'
ெச ற ஆm<;
அ H P க ம ா ன
ஐேபா 6
ம _ 2 '
ஐேபா 6
%ள> தா 
க ா ர ண ' .
ெ ச ற
ஆ m < ,
இ2Y b 2

ம ா த A க C ;
ம5S', ஆ%/0

7 ேகா<ேய 50 ல5ச' ேபா கைள I_பைன
ெச�தK.

உலக அளI;, >மா)5 ேபா I_பைன
ேவகJைத[ கா5<W', ஐேபா I_பைன
பல மடAO உய)வாக இEMத தாக, <' O[
ெத8IJK0ளா). ம_ற ேபா கC  I_பைன 
உய)c 26% ஆக
இEMத ேபாK,
ஆ%/0 ேபா 
கC I_
பைன உய)c
49% ஆக இEM
தK.

இ ே த
ே வ க J Y ;
ெ ச ற ா ; ,
\2 ேகா<
ஐ ே ப ா 
I_பைன
எ ற இல[
dைன எ5
<ட, ெவO
க ா ல '
ஆ க ா K
எ ன
ஆ % / 0
12வன'
எm�d
றK.

இDவைர 70 ேகா= ஐேபா+க# Sbபைன
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ெமாைப; ேபா உ_பJY ம_2' ேசைவ% 
/8I; இயAO' 12 வனAக0

ம_2' இY; ஈSபS' P[dயமானவ)க0,
க5டாய' கலMK ெகா0ள ேவmS' என எm
�வK, ஆmS ேதா2' பா)TேலானாI;
நைடெப2' உலக ெமாைப; கEJதரAகாO'.
2015 ஆ' ஆm<;, இMத கEJத ரAO
பJதாவK ஆmடாக நைட
ெப2dறK. ெமாைப;
வ)Jதக அைம%lக0
இ ை ணM K
இதைன நடJK
d றன. ஒE
ல5ச' சKர
~ 5 ட E [ O '
அYகமான
ப ர % ப
ள I ; ,
க m
க ா 5 T
அ ர A O க 0
இட' ெப_றன. 
2000[O' ேம_ப5ட 12வனAகC /ரY
1Yக0 பAO ெகாmடன). இவ)கC; 167
>பாt� 12வனAக{' அட[க'. 201 நாS
கCrEMK ஒE ல5சJY_O' ேமலானவ)க0
கலMK ெகாmடன). இத bல' 43.6 ேகா<
�ேரா அளI_O வ)Jதக' ேம_ெகா0ள%ப5
டK. இY; பyயா_Hய த_காrக ஊ�ய)க0,
12,000 ேபE[O ேமலானவ)களாவ).

Tல 12வனAகC தைலைம 1)வாக அY
கா8கC அWவலக அைற ேபாலேவ இAO'
வ<வைம[க%ப5டன. அவ)க0 அேத ழr;

இAO' பyயா_ற ேவmS' எ ப த_காக. 
இMத ஆmS |க% ெப8ய அளI; கm

கா5T ைமயAகைள[ ெகாm<EMத 12வ
னAக0 எ8[ச , ேநா[dயா, ஹுேவ, ேசாt,
சா'சA, ைம[ேராசா%5, Oவா;கா', ேப>l[, 

இmெட; ம_2'
இஸ5 < இ
(ZTE) ஆd
யைவ ஆO'.

l Y ய
ெ ம ா ை ப ;
ேபா க0 அH
P க J K ட ,

இMத கEJதரA
கJY;, ந' வா§[
ைக: அைனJK
சாதனAகைளR'
இ ை ண ய J Y ;

இைண%பK, இைணய
இைண%/லான அyR'

சாதனAக0, ெமாைப; வ� பண' ெசWJK'
Pைற ஆdயைவ OHJK IவாதAக{' கEJK
ப8மா_றAக{' ேம_ெகா0ள%ப5டன.

ெச ற ஏ%ர; 2014;, உலd; 700 
ேகா< ெமாைப;க0 பய பா5<; இEM
தன. இவ_H; 200 ேகா< ெமாைப;க0 
/ரா5ேபm5 இைண% /ைன% ெப_HEMதன.
இMத ஆmS /%ர வ8:; இK 740 ேகா<யாக
இE[O' என உலக =.எ>.எ'. அைம%l jH-
R0ளK. உலக ஜனJெதாைகைய[ கா5<W'
(ஐ.நா. கண[d  ப< உலக ஜனJெ தாைக 720
ேகா<) ெமாைப; ேபா இைண%lக0 அYக
மாக இE[O'.

உலக ெமாைபJ க<)தரWM



16-3-201516

ெச ற வார' பா) TேலானாI; நைடெப_ற,
உலக ெமாைப; கEJதரAd; அHPகமான
சா'சA கால[� எ>6 ம_2' கால[� எ>
6 எ5� >மா)5 ேபா க{[கான P பYc
ெதாடAdR0ளK. எ> 6 >மா)5 ேபா 
ேக5S, இMத ெச�Yைய எQK' வைர ஒE
ேகா<ேய 50 ல5ச' ேபE', எ> 6 எ5�
ேபா வாAdட 50 ல5ச' ேபE' P  பYc 
ெச�K0ளன). இMத P பYc இ z'
ெதாடMK நைடெப_2 வEdறK.

32 =./. அளIலான சா'சA கால[� எ>
6 Iைல 700 �ேரா (¤.47,000) எனc', எ5�
ேபா 850 �ேரா (¤.57,000)எனc' அHI[
க%ப5S0ளதாகJ ெத8dறK. இைவ லா[ ெச�
ய%படாத ேபா கC Iைல.

இத_O P ெவCயான சா'சA கால[�
>மா)5 ேபா க{[கான பYைவ[ கா5

<W', இMத lYய ேபா கைள ேவm< பYc
ெச�ேதா) எmy[ைக jSத; என, இM12
வனJ தைலவ) ² ஜாA ைக� அHIJ
K0ளா). இMத இரmS lYய >மா)5 ேபா 
கCW' 16 எ'./. Yற ெகாmட / lற[
ேகமராc', 5 எ'./. Yற ெகாmட P 
lற[ ேகமராc' இE%பK OH%/டJத[கK.
இவ_H; ரா' ெமம8 LPDDR4 RAM ஆக 3 =./.
அளI; தர%பSdறK. 32, 64 ம_2' 128 =./.
ேத[க 1ைல 1ைனவகJKட இைவ வ<வ
ைம[க%ப5S dைட[க இE[d றன.

P ன) கால[� எ> 4 அHPகமான ேபாK,
ஒேர மாதJY; ஒE ேகா< ேபா  I_ப ைன
யானK. ஆனா;, கால[� எ> 5 அMத அள
I_O I_பைனைய எ5ட I;ைல. ஆனா;, 
கால[� எ>6 இMத ெரகா)Sகைள PHய<J
KIS' எனJ ெத8dறK.

ேநா[dயா ெந5ெவா)[>, ெச ற 2014
ஆ' ஆm<;, ெமாைப; ேபா 

பய பாS OHJK ேம_ெ காmட ஆ�I;,
இMYயாI;, ெமாைப; வ� ேட5டா ப8
மா_ற' 74 சத�த' அYக8JK0ளதாக அHIJ
K0ளK. இத_O 2= ம_2' 3= ெமாைப; 
/ரா5ேபm5 ேசைவகேள அ<%பைட[ கார-
ணAக0 எ 2' கmடHMK0ளK.

Nokia Networks MBit Index கண[d ப<,
3= ேட5டா ப8மா_ற' இMYயாI;, ெச ற
ஆm<; 114 சத�த' அYக8JK0ளK. 2=
ேட5டா ப8மா_ற' 41 சத�த' jSதலாக
இEMK0ளK. இMத ஆ�I; ெத8யவMK0ள
தகவ;கC ப<, ெச ற ஆm<;, ஜனவ8
மாதJY; ேம_ெகா0ள%ப5ட 3= ேட5டா
பய பாS 41% ஆகc', <ச'ப) மாதJY; 52%
ஆகc' இEMதK. 3= ேட5டா பய பாS,சராச
8யாக மாதMேதா2' 29% அYக8JK, 688 எ'./.
எ ற அளIைன எ5<யK. அேத ேநரJY;, 2=
ேட5டா பய பாS 48% அYக8JK, 216 எ'./.

ஆக உய)MதK. 3= பயனாள)க0, 2= பயனாள)
கைள[ கா5<W' 3.2 மடAO அYக ேட5டா
Iைன% பய பSJYன).

3= ம_2' 4= ெதா�; �5ப வசY
ெகாmட >மா)5 ேபா க0 I_பைன
ம_2' பய பாS, 3= ேட5டா பய பாS
அYகமாக ஓ) அ<%பைட[ காரணமாக இEM
தK. ேமW', இேத காலJY;, 2= ேட5டா 
ெதா�; �5பAக0 ந�ன%பSJத%ப5டன. 
4= ேசைவக0, Tல ெதாைல ெதாட)l மmட-
லAகC; அம W[O வMதன.

இMYயாI;, 4= பய பாS இ z'
ெதாட[க 1ைல:ேலேய உ0ளK. 55 ல5ச'
>மா)5 ேபா க0, 4= அைலவ8ைசைய%
பய பSJK' வைக:; இEMதாW', 85
ஆ:ர' வா<[ைகயாள)கேள, எ;.<.இ.
அைலவ8ைசைய% பய பSJY வEd றன).
ஆனா;, இMYயாI; இய[கJY; இE[O' 3=
அைலவ8ைச ெதா�; �5ப' ெகாmட >மா5
ேபா கC எmy[ைக 13 ேகா<யாO'.

இரef ேகா= சா2சW ேபா+க# ேக4f L+ ப*g

உய<2 ெமாைபJ ேட4டா பTமாbற2
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இைணய ேவக- அDக<Cதா;, இைணய-
அைனC7 இடRக2t- ந-ைம' zEZ இ_[தா;,
இyவளp ெசய;பாJகைள ேமEெகா"ளலா-
எ5ப7 ஆ'ச<யa-, மTx'8m- கல[த தகவ
லாக உ"ள7. இB Dh;, {Rக" நைக'zைவ*
காக எ|D இ_[தாt-, கனpகைள* uட ந-
இைணய- வ} ெச& ெசbய* u4ய நா", ெதா};
~&ப- A'சய- வ_- என எD0பா0 ேபா-. ”வ_T
ற7 5q இைண f” க&Jைரைய எ|Dய ஆ8<ய
_*F எ5 பாரா&Jத;க". iகp- =<வாகp-,
=ள*கமாகp- க&Jைர உ"ள7.

டாKட" எ.. ெதTேவLMர., ேகாைவ.

‘‘நம*F இ5o- 4q இைண ேப ச<யாக* Tைட*-
க=;ைல. 5q எRேக வர ேபாTற7?” எ5B
ந-ைம நாேம தாxCD* ெகா"ளாம;, வர இ_*F-
ெதா}; ~&ப- FZC7 அZ[7 ைவC7, அதEFC
தயாராb இ_*க ேவ]J-. அ[த வைகh; 5q
FZCத தRக" க&Jைர, தக வ;கைள' ச< யாகC
த[7"ள7. FZ பாக படRக" பா0Cத pட5 தக-
வ;கைளC த_வதாக உ"ளன. பாரா&Jத;க".

ேபரா. Z.எ:. இராம["\M, ெச.ைன.

]F" ABவன- ெமாைப; ேசைவ த_- ெந&
ெவா0*TைனC ெதாடRக ேபாTறதா? ேக&கேவ 
மTx'8யாகp-, அDக எD0பா0 !ைனC த_வ
தாகp- உ"ள7. உலக- a|வ7- இயRF- ஒ_ 
ெந&ெவா0*Tைன, uF" ேபா5ற ABவனRகேள
அைம*க a4m-. அ ப4 அைமC7, அD; ேசைவ
ெபEறா;, எ[த நாJ ெச5றாt-, ேராiR இ;
லாம; ெதாட0f ெகா"ள a4m- எ5றா;, Aைன*-
கேவ மTx'8யாக உ"ள7. உலக- ந- உ"ளR
ைகh; A'சயமாb வ[7=J-.

எ:. மாலா ரா_, M`மbகலR.

இ5ைற*F இைணய வ0Cதக- ேம-பட ேவ]J- 
எ5றா;, மாAல ெமா}க2; ெமாைப; மEB-

இைணய பய5பாJ இ_*க ேவ]J-. இதEF
அரைச ந-பாம;, நாேம aயE8கைள எJ*க
ேவ]J-. யா0 ெதாடRFவ7? எ5Z;லாம;,
யாெர;லா- a4mேமா, அவ0க" எ;லா_- பRக-
2 f ெசbதா;, ந;ல, ச< யான ெசய;பாJ தானா-
கேவ a5வ_-. இதைன வl mBCD {Rக" இ5
ெனா_ க&Jைரைய ெவ2hட ேவ]J-.

f.ெக. நgலZவR, 3h#ேசj.

வா&d அ ெசய;பாJ FZC7 பல0 ெதாட0[7 
ஆதRக ப&J* ெகா]ேட உ"ளன0. பா7கா f
பய- ம&Jம;ல. ெமாைப; ேபாN5 ேப&ட< ச*
Dையm- இ7 அDக- சா !Jவதாக பல0 Fைற
ெசா;T5றன0. வா&d அ  AB வன- அைனC7
Fைறகைளm- த5 கவனCD; ெகா]J வ[7,
அவEைற {*க aயE 8*க ேவ]J-. இ;ைல 
எN;, இ5dட]& ெமசsச ராக ெபEZ_*F-
த5oைடய aத; இடCைத இழ[7=J-.

எ:.சாkேவg ேதவேநச., ெபாIளா#Z.

சா-சR தர இ_*F- fDய dமா0& ேபா5க"
FZCத தN* க&Jைர, அவEZ5 பய5பாJகைள
=<வாக' ெசா;Tற7. ஆனா;, இ7 சாதாரண ம*க
k*FC ேதைவ இ_*காேத. =ைல Fைற[த, ந�ன
வசDக" த_- dமா0& ேபா5கேள, அDக- =Eப
ைனயாF-. இைணயCைத எ2தாக* ெகா]J
வ_- ேபா5கேள பயo"ளைவயாக இN இ_*F-.

Z.ஆ". qLதேரச., MS=Kகg.

‘‘சா-சR ேப” எ;லா- ந-ம ஊ_*F ஒC7 வ_மா? 
இதைன fழ*கCD; ெகா]J வ_வD; வR-
Tகk-, வ0Cதக ABவனRகk-, ந- ம*கைள
ஏமாEறாம; இ_*க ேவ]J-. இ ேபாேத 8ல
கைடக", Tெர4& கா0& எ5றா;, 3 சத�த- !;
அDக- ேபாJTறா0க". இைத அரz த&4* ேக&
ப7 இ;ைலேய?

எ..மsqளா, ZவகாZ.

ெப6சனJெப6சனJ
"ேர0"ேர0
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ேக"=: பல0 =]ேடாd 8 8dடCDEF மாறாம;,
=]ேடாd 7 8dடCDேலேய இ_*க ஆைச ப
JT5றன0. =]ேடாd 8 8dட- ெச5றவ0க",
�]J- =] 7*F வர ஆைச பJT5றன0.
இவ0கk*காக ஏ5, ட' dT�5 மாN&ட0கைள, 
ைம*ேராசா & தயா<C7 Fைற[த =ைலh;
வழRக* uடா7?

ஆ". vரகாw, ேகாைவ.
பY;: /ரகா�, �Aக0 ஒ ைறJ ெத8MK 

ெகா0ள ேவmS'. ைம[ேராசா%5 12 வன'
மாt5ட)கைளJ தயா8JK I_பைன ெச�
வY;ைல. ட6 >d� பய பாS, >மா)5
ேபா ம_2' ேட%ள5 /.T.[கC; இE%
பைத% ேபால க'%�5ட)கC; வச Yயாக
இ;ைல என% ெபE'பாலான வா<[ைக-
யாள)க0 எm�வதா;, அவ)க0 இதைன
ஒE ெபாE5டாக[ ெகாmS அத அ<%ப
ைட:;, Imேடா> 8 T>டJைத I5S
வEவY;ைல. ேமW', Imேடா> 8 T>
டJைத% ெபா2Jதவைர, அY; ட6 >d� 
பய பா5<_O வ� இEMதாW', மc> �
ேபா)5 ெகாmS', ட6 >d� அ;லாத Yைர
க{டz' இய[கலா'.

Imேடா> 8.1 T>ட' ெகாmட ேல%
டா% க'%�5டைர நா பய பSJY வE
dேற . ஆனா;, ட6 >d�ைனJ ெதா5S 
இய[Oவைத[ கா5<W', பழ[கJY அ<%ப
ைட:; பல ேவைளகC;, � ேபா)5 bலேம
இய[d வEdேற .

ேக"=: க- .&ட0 பய5பா&4; SAN எ5ப7
எதைன* FZ*Tற7? இ7 dேடாேர� வைக எ5B
எ5 ந]ப5 uBTறா0? =ள*க- அ2*கp-.

எ.. vரகாw xமா", மhைர.
பY;: SAN எ பK Storage Area Network

எ பத I8வா[க'. ெந5ெவா)[ ஒ H;, 
ேட5டா >ேடா) ெச�Yட, பல இைண[க%-
ப5ட சாதனAக{[O வழAக%பS' வச Yைய
இK OH[dறK. பல 5ைர�க0 இைண[க%
ப5S, ஒேர >ேடாேர� 5ைரவாக% பல சாத
னAக0 பd)MK ெகாmS ெசய;பட அC[க%-
பS' ெசய;பா5<ைனR' இK OH[dறK.

ேக"=: எ5Nட- =]ேடாd 7 இயRF-
ேல டா உ"ள7. ெடd*டா  க-  .&ட_- உ"-
ள7, இர]J ஆ ப ேர&4R 8dடRகk-, =ைல 
ெகாJC7 வாRT பDய ப&டைவ. எ5 ச[ேதக- 
எ5னெவ5றா;, =]ேடாd 10 இல வசமாக
டp]ேலா& ெசb7 பD[7 ெகா"ளலா- என 
அZ=*க ப&J"ளேத. அ ப4யானா;, ஒேர க- 
.&ட<; இர]J ஆ ப ேர&4R 8dடRக ைளm-, 
இய*க a4mமா?

எ.. Mேனw k`க., ெசTயாQ.
பY;: இMத சMேதக' பல E[O வMYE%

பதா;, ெகா�ச' I8வாகேவ ெசா;dேற .
Imேடா> 10 உAக0 க'% �5ட8; இல-

ேக#S – ப*J –டாKட".ெப. சLMர ேபா: –
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வசமாக டcmேலா5 ெச�K, இய[கJ
ெதாடAdனா;, Imேடா> 7 PQைமயாக
�[க%பS'. lYய Imேடா> 10 T>ட'
ஒ ைற, க5டண' ெசWJY வாA dனா;,
அதைனR', Imேடா> 7 T>டJYைனR'
�ய; i5 T>ட அைம%/; இய[கலா'.
இவ_ைற இ >டா; ெச� Yட, உAக0 க'%
�5ட8; இட' இE[க ேவmS'. த_
ேபாK Imேடா> 10 ெதா�; �5ப P -
ேனா5ட ேசாதைனJ ெதாO% /ைன% பல) இK
ேபாலJதா இய[d வEd றன).

Imேடா> 10 T>டJYைன, Im 7
ம_2' 8.1 T>டAக0 இE[d ற க'%�5
ட)க{[O இலவசமாக வழAOவத_கான கார
ணேம, அYக எmy[ைக:; பய னாள)கைள,
அவ)கC அதைன அைனJK க'%�5ட)க
CW' qராக% பய பா5<; அைம[கJதா .
ெமாைப; ேபா கCW' Imேடா> 10
தEவத bல', அYகமான எmy[ைக:;
பய பSJத%பS' ஆ%பேர5<A T>ட மாக,
Imேடா> 10 T>டJYைன ைம[ேராசா%5
ெகாmS வரJ Y5ட|SdறK.

ேக"=: எ5oைடய இைணய இைண !ைன
 ரா&ேப]& இைண !EF மாEZயைமC7,
அதைன ைவ ! ஆகp- ஆ*Tm"ேள5. ேமாட-
ஒ5B ெரள&டராகp- இயRFTற7. இDl_[7
வ_- 8*ன;கைள, எ5 �&45 எ;ைல*F"
அைம*க a4mமா? அyவாB க&டாய- அைம*க 
ேவ]Jமா? அJCத �&4EF' ெச;ைகh;, 
நாேனா அ;ல7 அவ0கேளா இதைன  பய5ப-
JCத a4mமா?

எ.. சZ ேசகர., ெச.ைன.
ப Y ; : உAக0 �5<; ை வ J K

இய[O' ேமாடJYr EMK, ைவ
/ T[ ன ; க 0 , � 5 < _ O
ெவCேய � m ட ³ர' ெச;ல
வ ா � % / ; ை ல . உAக0 �S'

அSJத �S'
எ � வ ள c
ெ ந E [
க J Y ;
உ 0 ள ன

எ ப ை த %
ெ ப ா 2 J K , அSJத �5<;
இMத T[ன;கைள% பய பSJதலா'. 
ஆனா;, அK அ�வளc எCத;ல. இதைன
PQைமயாக% l8MK ெகா0ள, ைவ / T[
ன;க0 எ%ப< ெசய;ப Sd றன எ 2 பா)[
கலா'.

உAக{ைடய ெரள5ட), ைவ / ேர<ேயா
அைலகைள உEவா[d, உAக0 �5<;
அதைன ஒr பர%ldறK. உAக0 �5<;
உ0ள க'%�5ட) ம_2' /ற ைவ / பய ப

SJத[ j<ய சாதனAக0, இMத அைலகைள% 
ெப_2% பய பSJY, ேமாடJY_OJ தக வ;
கைள அz%/, ெப_2 இைண யJைத அ�க
P<dறK.

இMத ேர<ேயா அைல கைள ந'மா; க5-
S%பSJத P< யாK. �§J தளJY; ெரள5
டைர ைவJதா;, உAக0 �5<; ச[ YR0ள
அைலக0 dைட[காK. க'% �5ட) மல
E[O ேமாட' OHJK வE d ற ேக0Iக0
அைனJK', இMத அைலகைள ெவO ³ரJ
Y_O இQJK6 ெச;ல P< Rமா எ பK 
OHJேத இE[O'. ஆனா;, �Aக0, ம_ற-
வ)க0, உAக0 ெந5ெவா)[d; இMத அைல
கைள% ெப2வத bல' இைணMK ISவா)
கேளா எ பKதா .  உAக{ைடய வய)ெல>
ெந5ெவா)[dைன, பா>ேவ)5 ஒ H  
bல' பாKகாJK[ ெகாmடா;, 16சய' அMத 
பா>ேவ)5 ெத8Mதவ)க0 ம5Sேம பய ப
SJத P<R'.

உAக{[O இைணய ேசைவைய வழAO'
12வன', ஏ_கனேவ, பா>ேவ)5 ெகாSJK%
பாKகா[O'சMத)%பJYைனஉAக{[OவழAd
இE[O'. �Aக{' பா>ேவ)5 ேபா5S பாK
கா%/; ைவJYE%�)க0. ஒEPைற ஒE சாத
னJY;, இMத பா>ேவ)5 ேபா5S இைண%
/ைன% ெப_HEMதா;, ம2Pைற பா>ேவ)5
ேபாடாமேலேய, அMத சாதனJY; இைணய
இைண%l dைட[O'. எனேவ, அSJதவE[O
உAக0 பா>ேவ)<ைனJ தர ேவmடா'. அ%ப
<ேய தMKI5டா;, உடேன அSJத ேவைள:;
அதைன மா_HIடc'.

ேக"=: என*F இைணய இைண f வழRF- AB
வன-, ேட&டா அளp எத ைனm- A0ணய- ெசb-
Dடாம;, ஒ_ ம� ேநர- பய5பJCDனா;, இy
வளp என* கண*T&J நா5 க&4ய பணCD;
இ_[7 க}C7* ெகா]J"ள7. எனேவ,
Fைற[த ேநரCD; அDக பய5பா&4ைன ேமE
ெகா"ள =_- fTேற5. இைணய இைண f இ;
லாம;, என*F வ[ D_*F- இெமh;கைள 
ப4*க a4mமா? நா5 தயா<*F- இெமh;கைள
அo ப a4mமா? அதEF எ5ன ெச& ெசbDட
ேவ]J-. எ[த fேராTராiைன டp]ேலா&
ெசb7, இ5dடா; ெசbDட ேவ]J-?

f. ேமாகனா, ெச.ைன.
பY;: இைணய இைண%l இ;லாம;, உAக

{[O வMYE[O' | அ�ச;கைள% ப<[க
இயலாK. OைறMத ேநரJY; அைனJைதR'
டcmேலா5 ெச�KI5S, / ன) ேநர'
dைட[O'ே பாK ப<[க Y5ட|5டா;, அத_
கான இெம:; dைளயm5 lேராdரா|ைனJ
தரIற[க' ெச�K பய பSJத ேவmS'.
அc5W[, Imேடா> ெம:; அ%Cேகஷ 
அ;லK தmட)ேப)5 ேபா ற இெம:;



16-3-201520
dைளயm5 lேராdரா'க0 இத_O% பய 
படலா'. இY; ஒ ைற இ >டா; ெச�K,
உAகC | அ�ச; Pகவ8, இைணய
ேசைவ வழAO' 12வனJY ச)வ) Pகவ8
ஆdயவ_ைற6 ச8யாக அைம[க ேவmS'.
க<தAகைள% ப<JK, பY;கைளR' தயா)
ெச�K, ெமாJதமாக அz%பலா'. இY;,
இைணய இைண%/_கான ேநர' Oைற யலா'.
ஆனா;, |கc' Oைறவான அளI; தா 
பணJைத |6ச' ெச�Yடலா'. /ரcTA ெச�
YSைக:;, தகவ; ேதSைக:;, உAகC 
பண' |6ச%பSJK' எmண' இEMதா;,
�Aக0 ச8யாகJ ேதட P<யாK. 

ேக"=: =]ேடாd எ*d! 8dடCD;, ஆ�d
2003 பய5பJCD வ_Tேற5. எ5 அtவலகCD;
அைனவ_*F- டாFெம]&4; உ"ள அைனC
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