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அறிவே செலேம்

பேராசிரியர் எல். வெங்கடாசலம்,
வசன்னை ெளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுெனைம்

venkat@mids.ac.in

ஒற்றைகவ்காம்புக ்காணடாமிரு்கம், ெங 
்காளப் புலி, ஆசிய சிங்கம், நீலகிரி ெ்ர 
யாடு போனறை 132ககும் பேறேடட இந்திய 

உயிரினைங்கள் ேறறும் உல்க அளவில் 41,415 
உயிரினைங்கள் அழிவு நி்லயில் உள்ளதா்கப் 
புள்ளிவிெரங்கள் வதரிவிககினறைனை. உயிரினைங 
்கள் அழிெதனைால், உல்களாவிய சுறறுச்சூழ 
லும், பதசங்களின நி்லதத ெளர்ச்சியும், ேனிதர் 
்களின ொழொதாரமும் ப்கள்விககுறியாகும் 
எனேது வசால்லித வதரிய பெணடியதில்்ல!

காடுகள், நீர்நிலைகள், பல்லுயிர் பபருககத் 
தில் ஏறபடும் எதிர்்மலை ்மாறைஙகள், உைக பெபப 
்மய்மாதல் பபானை காரணிகள் சுறறுச்சூழல் 
்மறறும் உயிரினஙகளிலிருந்து ்மககளுககுக 
கிலைககககூடிய அளபபரிய பேலெகலள 
கணிே்மான அளவுககுப பாதிககினைன. உதாரண 
்மாக, 1997 முதல் 2014 ெலரயிைான காைகடைத் 
தில் உைகளாவிய சுறறுச்சூழல் பேலெகள் 
ோர்ந்து சு்மார் 10 டிரில்லியன ைாைர் முதல் 
முதல் 31 டிரில்லியன ைாைர் ெலரயில் இழபபு 
ஏறபடைதாக பபாருளாதார ஒத்துலழபபு ்மறறும் 
முனபனறைத்திறகான ெளர்ந்த நாடுகளின 
கூடைல்மபபு (OECD) எச்ேரித்துள்ளது.

சுறறுச்சூழலில் ஏறபடும் பபருொரியான அழிவு 
களுககு ்மனித நைெடிகலககபள காரணம் என 
பலத பல்பெறு ஆராய்ச்சிகள் பலை ோறறியுள் 
ளன. இவொைான நைெடிகலககலள ேமூகத் 
திலுள்ள சிை முககிய அல்மபபு ோர்ந்த காரணி 
கள் (Institutional Factors) தீர்்மானிககினைன. இக 
காரணிகளில் பதலெயான ்மறறும் பபாருந்தத் 
தகக ்மாறைஙகலளக பகாண்டுெருெதன 
மூைம் ்மனித நைெடிகலகலள சுறறுச்சூழலுககு 
ஏதுொகவும், ்மககளுககுப பயனுள்ளதாகவும் 
்மாறை முடியும் எனறு பபாருளாதார அறிஞர்கள் 
நிரூபித்துள்ளனர். இலத ஒரு உதாரணத்தின 
மூைம் அறிந்துபகாள்ளைாம்.

ஆடு, ோடு, ப்காழியும் ெங்கப் புலியும்
்மாடு, ஆடு, பகாழி பபானை எண்ணறை உயிரி 

னஙகள் அழியா்மல் எண்ணிகலகயில் பல்கிப 
பபருகும்படேத்தில், ெஙகப புலி பபானை 
உயிரினஙகள் ்மடடும் அழிவின விளிம்பில் 
இருபபபதன? வீடடு விைஙகுகள் ்மனிதனுககுப 
பயனதரககூடியலெயாகவும், ெனவிைஙகுகள் 
அவொறு பயனதராது எனபதால் அவவிைஙகு 
கலள ெளர்பபதில் ்மககள் ஆர்ெம் காடடு 
ெதில்லை எனவும் பபாதுொன ஒரு கருத்து ்மக 
களிலைபய நிைவி ெருகிைது. ஆனால், பபாபாலில் 
உள்ள இந்திய ென ஆராய்ச்சி நிறுெனம் இந்தியா 
வில் உள்ள ஒரு புலியின பதாராய ்மதிபபு சு்மார் 
200 பகாடி ரூபாய் எனக கணககிடடுள்ளது! ஆக, 
அழிந்துெரும் விைஙகினஙகளின ்மதிபபு வீடடு 
விைஙகுகளின ்மதிபலபவிை பை ்மைஙகு இருந்த 
பபாதிலும் அலெ ஏன பாதுகாககபபடுெதில்லை 
எனை பகள்வி எழுகிைது. 

இதறகு முககிய காரணம், ்மனிதர்கள் ஆடு, 
்மாடு பபானை விைஙகுகளுககான ெளர்பபு 
்மறறும் பயனபாடடு முறறுரில்மலய (Property 
Rights) அனுபவிககும் ொய்பலபப பபறறுள்ளபத 
ஆகும்! ஆனால், அவொைான முறறுரில்ம ென 
விைஙகுகளுககு இல்ைாததால் அலெ அழிலெ 
பநாககிச் பேல்கினைன எனபதுதான 1991-ம் 
ஆண்டின பபாருளாதாரத்திறகான பநாபல் 
பரிலே பெனை பபராசிரியர் பரானால்ட பகாஸ்  
கூறைாகும்! இதன மூைம் பதரிந்துபகாள்ெது 
எனனபெனைால், தனி்மனிதர்களுகபகா அல்ைது 
ஒரு ேமுதாயத்திறபகா அழிந்து ெரும் விைஙகு 
களுககான ெளர்பபு ்மறறும் பயனபாடடு முற 
றுரில்மலய ெழஙகுெதன மூைம் அவவிைஙகு 
கலளஅழிவிலிருந்து காகக முடியும் எனபபத! 
இது எவொறு பேயல்படுகிைது எனபலத ஒரு 
உதாரணத்தின மூைம் பார்ககைாம்.

பேராசிரியர் ப்காஸ் வசானனை தீர்வு
கடுல்மயான ேடை திடைஙகள் இருந்த

பபாதிலும் ெனவிைஙகுகள் இனறும் பெடலை 
யாைபபடுகினைன.  இலெ ஒருவிதத்தில் 
ேமூகத்தில் உள்ள அலனெருககும் போந்த்மான 
பபாதுபபபாருள் (Public Good) எனபதால், இலெ 
அலனெராலும் பாதுகாககபபை பெண்டும். 
ஆனால், அலனெருககும் போந்த்மான ஒனலை, 
எந்த ஒரு தனி்மனிதனும் தனககு ்மடடுப்ம 
போந்தம் பகாண்ைாை இயைாது எனபதால், 
தனி ்மனிதர்களுககு இவவிைஙகுகலளக காகக 
பபாதிய ஊககமினல்ம உருொகிைது. ஒரு 
அரேன ஊர் நடுபெ ஒரு பகாபபலரலய லெத்து 
அதில் தனது குடி்மககள் ஒவபொருெரும் 
ஒரு குெலள பாலை தஙகள் பஙகாகச் 
பேலுத்த பெனடும் எனறு கடைலளயிடுகிைான; 
கலைசியில், அந்தக பகாபபலர முழுெதும் 
தண்ணீபர நிரம்பியிருபபலதக கண்டு அந்த
அரேன வியபபலைந்ததாக கலதகளில் 
பகடடிருககிபைாம். சுயநைத்தின காரண்மாக 
ஒவபொருெரும் ்மறைெர்கள் ப்மல் ‘இைெே 
ேொரி’ (Free-Riding) பேய்ய முறபடுெதால் 
ெனவிைஙகுகலளக காககும் ேமூகத்தின கூடடு 
முயறசி எனபது பதால்விலயத் தழுவுகிைது. 

இதன காரண்மாக, இவவிைஙகுகலளக 
காககும் முறறுரில்ம அரோஙகத்திறகுச் 
பேனைலைகிைது. இருபபினும், இந்த முறறுரி 
ல்மலய நலைமுலைபபடுத்துெதில் நிர்ொகச் 
சிககல்களும், கண்காணிபபுச் பேைவினஙகளும் 
அதிக்மாக இருபபதனால் அரோஙகத்தாலும் 
இவவிைஙகுகலள அழிவிலிருந்து முறறிலு்மாகக 
காபபாறை முடிெதில்லை.

 இதறகுத் தீர்ொக, விைஙகுகலளப பாதுகாக 
கவும், பயனபபறுெதறகு்மான முறறுரில்மலய 
தனி ்மனிதர்களுகபகா அல்ைது ஒரு நனகு 
ெலரயறுககபபடை குழுககளுகபகா அளிபபதன 
மூைம் இவவிைஙகுகளின எண்ணிகலகலய அதி 
கரிபபபதாடு ்மடடு்மனறி, அதனால் தனி்மனித 
்மறறும் ேமூகத்திறகு ஏறபடும் பயனகலளயும் 
அதிகரித்து, சுறறுச்சூழல் ோர்ந்த நிலைத்த 

ெளர்ச்சிலய அலைய முடியும் எனபதுதான 
பபராசிரியர் பகாஸ் அெர்களின கூறறு.

ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் கி்டதத ேலன
1990களில், ஆபபிரிகக நாடுகளில் யாலன, 

காண்ைாமிருகம் பபானை ென விைஙகுகளின பலை 
பயடுபபினால் விெோயம் பாதிககபபடடு அத 
னால் ்மககள் இவவிைஙகுகலளக பகால்ைத் 
பதாைஙகினர். தவிர, இெறறின தந்தம் ்மறறும் 
பகாம்புகளின ்மதிபபிறகாக அலெ அபரிமித 
்மாக பெடலையாைபபடைன. இதனால், இெறறின 
எண்ணிகலக மிகவும் குலைந்து அழிவு 
நிலைலய எடடின.

இலத நிெர்த்தி பேய்ய, பனனாடடு சுறறுச் 
சூழல் பாதுகாபபு இயககஙகள் ஆபபிரிகக நாடு 
களுைன லகபகார்த்து இவவிைஙகுகலளப பாது 
காத்து அதனால் கிலைககும் பயனகலள ்மககள் 
- குறிபபாக, பாதிககபபடை ்மககள் - அலைய
ஒரு ெழி  ெகுத்தது. அதுெலர அரோஙகத்திறபக
போந்தம் என இருந்த யாலன ்மறறும் காண்ைா

மிருகம் பபானை விைஙகுகள், இபபபாது ்மக 
களுககு போந்தம் எனைாகியது. ஆபபிரிகக நாடு 
களில் பெளிநாடடு சுறறுைாப பயணிகள் ஒரு சிை 
ெனவிைஙகுகலள அெறறிறகான ஒரு பபரிய 
பதாலகலய அரோஙகத்திைம் பகாடுத்துவிடடு 
அெறலை ேடைபூர்ெ்மாக பெடலையாடுெதும் 
(Trophy hunting) ெழகக்மாக இருந்தது. 

்மககளுககான முறறுரில்மயின அடிபபலை 
யில், இபபபாது இபபபருந்பதாலகயும் ்மறறும் 
சுறறுைா மூைம் ெரும் ்மறை ெருொயும் 
்மககலள பநரடியாகச் பேனைலைந்தது. ்மககள் 
தஙகளுககு எதிரியாக இருந்த விைஙகுகலள, 
இபபபாது தஙக முடலையிடும் ொத்துகளாகப 
பாவிகக ஆரம்பித்தனர்! எனபெ, அெறறின 
எண்ணிகலக கணிே்மாக உயர ஆரம்பித்தது!

ப்மறபோனன பாதுகாபபு முலைககு பைவித 
எதிர்பபுகளும் எழுந்தன. உதாரண்மாக, விைஙகு 
கலள பகால்ெதறகும் பெடலையாடுெதறகும் 
ேடைபூர்ெ அனு்மதி ெழஙகி அதன மூைம் 
்மககளுககு ெருொய் ஏறபடுத்தித் தரும் 
முலைலய பகாடூர்மான முலையாகப பாவித்து 
அலத சிை அல்மபபுகள் எதிர்த்தன. ஆனால், 
்மககளின உதவியுைன முரடடுத்தன்மான ்மறறும் 
்மந்லதலயப பபருகக இயைாத விைஙகுகலள 
அலையாளம் கண்டு அெறலை ்மடடுப்ம பெட 
லையாடுெது, ப்மலும் ேடைவிபராத்மாக  கணக 
கிைைஙகா விைஙகுகள் பெடலையாைபபடை 
நிலையில் ேடைபூர்ெ்மாக குறிபபிடை எண்ணிக 
லகயில் (்மந்லதலய பாதிககாதொறு) விைஙகு 
கலள ்மடடுப்ம பெடலையாடுெதால் இதில் எந்த 
பிரச்சிலனயும் இல்லை எனறு ொதிைபபடைது. 
ப்மலும், ஒரு சிை ்மந்லதகளில் ப்மாத்த விைஙகு 
களின எண்ணிகலக அபரிமித்மாக இருககும் 
படேத்தில் அெறறில் அதிகபபடியாக இருககும் 
விைஙகுகலளக பகால்ெது தவிர்கக முடியாத 
துவும் ஆகிவிடுகிைது. இருபபினும், இத்திடைத் 
தில் விரும்பத்தகாத நைெடிகலககலளக 
கலளந்து, இத்திடைத்லத ப்மம்படுத்தி அதன 
மூைம் ்மககளுககும் சுறறுச்சூழல் ப்மம்பாடடுக 
கும் சிைபபு பேர்கக இயனைது எனைால் அதன 
பபருல்ம பபராசிரியர் பகாலைபய ோரும்!

இந்தியாவிலும் ந்டமு்றைப்ேடுததலாம்
ந்மது ஊர்களிலும் ஆஙகாஙபக ்மனிதர்களுக 

கும் விைஙகுகளுககும் ப்மாதல் நிகழந்த ெண் 
ணம் உள்ளது. உதாரண்மாக, யாலனகளுககும் 
விெோயிகளுககும் நிகழும் ப்மாதல்கள். பபராசிரி 
யர் பகாஸின பகாடபாடடின படி, யாலனகலள 
காபபாறறிக பகாடுத்தால் ஒவபொரு யாலனக 
கும் ஒரு குறிபபிடை பதாலக விெோயிகளுககு 
அல்ைது ஊர் ்மககளுககு பகிர்ந்தளிககபபைைாம். 
எவெளவு பதாலக எனபலத அலனத்துத் 
தரபபினலரயும் கைந்து பபசி முடிவு பேய்யைாம். 

ப்மலும், அெர்கள் யாலனகபகனறு பயிர்கலள 
விலளவிபபது, நீர்த் பதலெகலள பூர்த்தி 
பேய்ெது, பெலி அல்மபபது, யாலனகலள 
பாதுகாபபாக விரடை பதனீககள் ெளர்பபது 
பபானை ்மறை ்மாறறு நைெடிகலககளுககும் 
அெர்களுககு நிதி அளிககைாம். இந்த

நைெடிகலககளுககுத் பதலெபபடும் நிதிலய, 
அரோஙகம் ்மடடு்மனறி, இயறலக ஆர்ெைர்கள், 
பபருநிறுெனஙகள், பதாண்டு நிறுெனஙகள், 
பபாது்மககள் என இயறலக  பாதுகாபபில் 
அககலை உள்ள அலனெரும் உெந்தளிககைாம். 
இபத முலைலய, காடடுப பனறிகளுககும் 
விெோயிகளுககும் நிகழும்  ப்மாதல்கள், 
்மயில்களுககும் விெோயிகளுககும் நிகழும் 
ப்மாதல்கள் பபானைெறலைத் தடுககவும் 
பயனபடுத்தைாம்.

பிபரசில், ப்மகஸிபகா பபானை நாடுகளில் காடு 
்மறறும் காடு ோர்ந்த பல்லுயிர் பபருககத்லதப
பாதுகாககவும், வியடநாம் பபானை நாடுகளில் 
அழியும் நிலையிலுள்ள ஒரு சிை பைலெ 
இனஙகலள பாதுகாககவும், பல்பெறு 
ஆபபிரிகக நாடுகளில் ென விைஙகுகலளப 
பாதுகாககவும், உைகின பை நாடுகளில் நீர் 
நிலைகலள பாதுகாககவும், இந்த முறறுரில்ம 
பகாடபாடு ‘சுறறுச்சூழல் பேலெகளுககன 
கடைணஙகள்’ (Payment for Ecosystem Services) 
எனை பபயரில் உைக அளவில் பெறறிகர்மாக 
நலைமுலைபபடுத்தபபடுகிைது. 

இந்தியாவில், இ்மாச்ேை பிரபதேத்தில் உள்ள 
இ்மய்மலைச் ோரல்களில் ்மண் அரிபலபத் 
தடுககவும், காடுகலள விரிவுபடுத்தவும் இந்த 
முலைலயப பயனபடுத்துகினைனர். ்மலைகளின 
நீர்பபிடிபபு பகுதிகளில் ொழும் ்மககளுககுப 
பபாதிய நிதி அளித்து அெர்களின கால்நலைகளின 
எண்ணிகலகலயக குலைத்தும், பயனதரும் 
்மரஙகலள பபருொரியாக நைச்பேய்தும் ்மண் 
அரிபலப பெகுொகத் தடுககினைனர். அதன 
மூைம் அடிொரத்திலிருககும் நீராதாரஙகளில் 
தூர் படிெலத பெகுொகக குலைத்து, குடி 
நீருககாகப பயனபடும் நீரின அளலெயும் தனல்ம 
லயயும் அதிகரித்து மிகக பயலனப பபறுகினை 
னர். பயனாளிகளிைமிருந்து பபைபபடும் நிதியா 
தாரத்லத ்மலைொழ ்மககளுககுப பகிர்ந்தளிப 
பதன மூைம், அலனெரும் பயனபபறும் ஒரு 
திடை்மாக இது பரி்மளிககிைது.

நம் நாடடில்,இந்த ெழிமுலைலய, இ்மய 
்மலைச் ோரல்களில் ்மடடு்மல்ைாது அலனத்துப 
பிராந்தியஙகளிலும் நலைமுலைபபடுத்த 
இயலு்மா எனறு ஒரு கருத்பதடுபபு நைத்திப 
பார்த்துத் தீர்்மானிககைாம்.

ஆசிய
சிங்கத்தை
்காப்பது
யார்?

உலக அளவில் அதிக யூடியூப் பயனாளர் 
களளக் ககாண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் 
இந்தியா முதல் இ்டத்தில் உளளது. இந்தியா 
வில் 46 ககாடி மக்கள யூடியூப் பயன்படுத்து 
கின்்றனர். கக�ானா காலகட்்டத்தில் 
இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலக அளவிலும் 
புதிதாக பலர் யூடியூப் கேனல்கள 
ஆ�ம்பித்து வருவாய் ஈட்டிவருகின்்றனர். 
2021-ல் யூடியூபின் வருவாய் 30.4 ேதவீதம் 
அதிகரித்து 28.8 பில்லியன் ்டால�ாக 
(ரூ.2.17லட்ேம் ககாடி) உளளது.

உலக அளவில் 260 ககாடி கபர் யூடியூப் 
பயன்படுத்துகின்்றனர். கமாத்தமாக யூடியூ 
பில் 3.7 ககாடி கேனல்கள உளளன. 
யூடியூபில் தினமும் 100 ககாடி வீடிகயாக்கள
பார்க்கப்படுகின்்றன. 1 மணி கந�த்துக்கு 
500 வீடிகயாக்கள பதிகவற்றமாகின்்றன.

அந்த வளகயில் யூடியூப் என்பது 
மிகப் கபருளாதா� வாய்ப்ளபக் ககாண்ட 
தளமாக உளளது. ேமீபத்தில் கவளியான 
ஆக்்கபார்டு எகானமிக்் அறிக்ளக 
இந்தியப் கபாருளாதா�த்தில் யூடியூப் 
பின் பஙகளிப்பு என்ன, கதாழில்முளன 
கவார்களின் மத்தியில் எத்தளகய மாற 
்றத்ளத அது உருவாக்கி இருக்கி்றது என்பது 
கதா்டர்பான விவ�ஙகளள அளிக்கி்றது.

இந்தியாவில் யூடிப் கேனல்களின் 
வளர்ச்சியானது 2020-ம் ஆணடு 

ஜிடிபியில் சுமார் ரூ.6,800 ககாடி 
அளவில் பஙகளித்திருப்பதாகவும் 6.8 
லட்ேம் கபருக்கு முழுகந� கவளலவாய்ப்பு 
அளித்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்ளக 
கதரிவிக்கி்றது.

இந்தியாவில் ஏ்றக்குள்றய 40,000 
யூடியூப் கேனல்கள ஒரு லட்ேத்துக்கு 
கமலான ேப்்கிள�பர்களளயும், 4000 
யூடியூப் கேனல்கள 10 லட்ேத்துக்கு கமலான 
ேப்்கிள�பர்களளயும் ககாணடிருக் 
கி்றது. இந்த வளர்ச்சி முந்ளதய 
ஆணள்ட வி்ட 50 ேதவீதம் 
அதிகம் என்று அந்த 
அறிக்ளக குறிப்பிடுகி்றது.

தறகபாது கதாளலக் 
காட்சி கேனல்களுக் 
கான முக்கியத்துவம் 
கு ள ்ற ந் து வி ட் ்ட து . 
யூடியூப் கேனல்கள தான் 
எஙகும் நிள்றந்திருக்கின் 
்றன. பல இந்திய யூடியூப் 
கேனல்களுக்கு உலகளாவிய 
அளவில் ேப்்கிள�பர்கள உளளன. 
முன்னணி பி�ாணடுகள, விளம்ப�த்துக் 
காக யூடியூப் கேனல்களு்டன் ஒப்பந்தம் 
கமறககாணடுவருகின்்றன. யூடியூப் 
கேனல்கள கபாருளாதா� ரீதியாக பல்கவறு 
ோத்தியஙகளள உருவாக்கித் தந்துளளது. 

ஏகதனும் ஒரு துள்றயில் அனுபவம் ககாண 
்டவர்கள அந்தத் தகுதிளய பணமாக மாறறு 
வதறகான வாய்ப்ளப யூடியூப் ஏறபடுத்தித் 
தந்துளளது. வீட்டுப் கபணகள, தஙகள 

ேளமயல் தி்றளன யூடியூப் மூலமாக 
பணமாக்கிவருகின்்றனர் 
வீடிகயா ககம் விளளயாடு 
வளத யூடியூப்பில் பதிகவற 
்றம் கேய்து பல இளள 
ஞர்கள லட்ேக் கணக்கில் 
ேம்பாதித்து வருகின்்றனர்.

கதாழில்முளனகவார் 
கள தஙகள வணிகத்துக் 
கான தளமாக யூடியூப் 

கேனல்களள பயன்படுத்துகின் 
்றனர். அதன் மூலம் அவர்கள 

பல்கவறு கதாழிறவாய்ப்புகளளப் கபறு 
கின்்றனர். யூடியூபில் கேயல்படுவதால் 
அவர்களால் அதிக எணணிக்ளகயில் 
வாடிக்ளகயாளர்களள கப்றமுடிகி்றது என்்ற 
அந்த அறிக்ளக குறிப்பிடுகி்றது. இதில் 
மறக்றாரு கவனிக்கத்தக்க அம்ேம், நிறுவன 

ஊழியர்கள யூடியூப் மூலம் துள்றோர்ந்து 
புதிய விேயஙகளள கறறுக்ககாளவதால் 
நிறுவனமும் கமம்படுகி்றது. பலர் யூடியூப் 
மூலம் கமக்கப், ககாடிங, டிளேன் 
உளளிட்்டவறள்றக் கறறு நிறுவனஙகளில் 
கவளல வாய்ப்பும் கபறுகின்்றனர்.

யூடியூப் கற்றளல ஜனநாயகப்படுத்தி 
யுளளது. பளளி, கல்லூரி மாணவர்கள 
யூடியூப்ளப பா்டஙகள கறக பயன்படுத்து 
கின்்றனர். ந்டனம், உ்டறபயிறசி, ஓவியம், 
கார் ஓட்டுதல், வீடு கட்டுதல் முதல் 
ளேக்கிளுக்குப் பஞேர் ஒட்டுவது வள� 
யில் அளனத்ளதயும் யூடியூபில் கறறுக் 
ககாளளும் வளகயில் அறிவுக் களஞசிய 
மாக அது உளளது. அந்த வளகயில் 
யூடியூப் கபாருளாதா�த் தளத்தில் 
மட்டுமல்ல, அறிவுத் தளத்திலும் புதிய 
ோத்தியஙகளளத் தி்றந்துளளது.

அளனத்து தகவல்களள அளளித்தரும், 
வழிகாட்டும் கூகுள தளத்ளத கூகுள 
ஆண்டவர் என்கின்்றனர் கவடிக்ளகயாக. 
அப்படிகயனில் அதன் அஙகமான யூடியூப் 
நிறுவனத்ளத காசு ககாட்டும் குகப�க் 
குழாய் என்று கோல்லலாம் கபால.!

கூகுள் 
ஆண்டவரும் 
குபேரக் 

குழாயும்!

வேருந்வதாறறு ்காலததில் ேல 
வதாழில்்கள் முடஙகிய்தயும் 

லடசக்கணக்கானைப் ேணியாளர்்கள் 
பெ்ல இழந்த்தயும் அ்னைெரும் 

அறிந்திருக்கககூடும். இந்த ்கால்கடடத 
தில் யூடியூேர்்களின எணணிக்்கயும், 
யூடியூப் பசனைல்்களின எணணிக்்க 

யும் அேரிமிதோ்க ெளர்ச்சி அ்டந்திருப் 
ே்தயும் நீங்கள் ்கணடிருப்பீர்்கள். சிறிய 
ெர் முதல் வேரியெர் ெ்ர ஆனமி்கம், 

ச்ேயல், அரசியல், விேர்சனைம், வீடிபயா  
ப்கமிங ஏபதா எனை ஒரு ெ்்கயில் 

யூடியூப் பசனைல் ஒன்றை ஆரம்பிதது 
ெருோனைம் ோர்தது ெருகினறைனைர்.

சிததார்ததன சுந்தரம்
(sidvigh@gmail.com)

உலக அளவில் 260 ககோடி கேர் 
யூடியூப் ேயனேடுத்துகின்றனர். 

ம�ோத்்த�ோக யூடியூபில்  
3.7 ககோடி கேனல்கள் உள்ளன. 
யூடியூபில் தினமும் 100 ககோடி 

வீடிகயோககள் ேோர்ககப்ேடுகின்றன.

வீடடு விலஙகு்கள் ேனிதனுககுப் 
ேயனதரககூடிய்ெயா்கவும், 

ெனைவிலஙகு்கள் அவொறு ேயனதராது 
எனேதால் அவவிலஙகு்க்ள ெளர்ப்ேதில் 
ேக்கள் ஆர்ெம் ்காடடுெதில்்ல எனைவும் 
வோதுொனை ஒரு ்கருதது ேக்களி்டபய 

நிலவி ெருகிறைது. 

(C) KSL Media Ltd.
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