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திங்கள், மார்ச் 21, 2022

ே
அறிவே செலேம்

பேராசிரியர் எல். வெங்கடாசலம்,
சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
venkat@mids.ac.in

ற்றைக்கொம்புக் காண்டாமிருகம், வங்
காளப் புலி, ஆசிய சிங்கம், நீலகிரி வரை
யாடு ப�ோன்ற 132க்கும் மேற்பட்ட இந்திய
உயிரினங்கள் மற்றும் உலக அளவில் 41,415
உயிரினங்கள் அழிவு நிலையில் உள்ளதாகப்
புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. உயிரினங்
கள் அழிவதனால், உலகளாவிய சுற்றுச்சூழ
லும், தேசங்களின் நிலைத்த வளர்ச்சியும், மனிதர்
களின் வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகும்
என்பது ச�ொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை!
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காடுகள், நீர்நிலைகள், பல்லுயிர் பெருக்கத்
தில் ஏற்படும் எதிர்மறை மாற்றங்கள், உலக வெப்ப
மயமாதல் ப�ோன்ற காரணிகள் சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் உயிரினங்களிலிருந்து மக்களுக்குக்
கிடைக்கக்கூடிய அளப்பரிய சேவைகளை
கணிசமான அளவுக்குப் பாதிக்கின்றன. உதாரண
மாக, 1997 முதல் 2014 வரையிலான காலகட்டத்
தில் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் சேவைகள்
சார்ந்து சுமார் 10 டிரில்லியன் டாலர் முதல்
முதல் 31 டிரில்லியன் டாலர் வரையில் இழப்பு
ஏற்பட்டதாக ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும்
முன்னேற்றத்திற்கான வளர்ந்த நாடுகளின்
கூட்டமைப்பு (OECD) எச்சரித்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பெருவாரியான அழிவு
களுக்கு மனித நடவடிக்கைகளே காரணம் என்
பதை பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் பறை சாற்றியுள்
ளன. இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை சமூகத்
திலுள்ள சில முக்கிய அமைப்பு சார்ந்த காரணி
கள் (Institutional Factors) தீர்மானிக்கின்றன. இக்
காரணிகளில் தேவையான மற்றும் ப�ொருந்தத்
தக்க மாற்றங்களைக் க�ொண்டுவருவதன்
மூலம் மனித நடவடிக்கைளை சுற்றுச்சூழலுக்கு
ஏதுவாகவும், மக்களுக்குப் பயனுள்ளதாகவும்
மாற்ற முடியும் என்று ப�ொருளாதார அறிஞர்கள்
நிரூபித்துள்ளனர். இதை ஒரு உதாரணத்தின்
மூலம் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.

பேராசிரியர் க�ோஸ் ச�ொன்ன தீர்வு
கடுமையான

சட்ட

திட்டங்கள்

இருந்த

கூகுள்
ஆண்டவரும்

குபேரக்
குழாயும்!
சித்தார்த்தன் சுந்தரம்
(sidvigh@gmail.com)

பெருந்தொற்று காலத்தில் பல
த�ொழில்கள் முடங்கியதையும்
லட்சக்கணக்கானப் பணியாளர்கள்
வேலை இழந்ததையும் அனைவரும்
அறிந்திருக்கக்கூடும். இந்த காலகட்டத்
தில் யூடியூபர்களின் எண்ணிக்கையும்,
யூடியூப் சேனல்களின் எண்ணிக்கை
யும் அபரிமிதமாக வளர்ச்சி அடைந்திருப்
பதையும் நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள். சிறிய
வர் முதல் பெரியவர் வரை ஆன்மிகம்,
சமையல், அரசியல், விமர்சனம், வீடிய�ோ
கேமிங் ஏத�ோ என ஒரு வகையில்
யூடியூப் சேனல் ஒன்றை ஆரம்பித்து
வருமானம் பார்த்து வருகின்றனர்.
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வளர்ச்சியை அடைய முடியும் என்பதுதான்
பேராசிரியர் க�ோஸ் அவர்களின் கூற்று.
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1990களில், ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் யானை,
காண்டாமிருகம்ப�ோன்றவனவிலங்குகளின்படை
யெடுப்பினால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு அத
னால் மக்கள் இவ்விலங்குகளைக் க�ொல்லத்
த�ொடங்கினர். தவிர, இவற்றின் தந்தம் மற்றும்
க�ொம்புகளின் மதிப்பிற்காக அவை அபரிமித
மாக வேட்டையாடப்பட்டன. இதனால், இவற்றின்
எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்து அழிவு
நிலையை எட்டின.
இதை நிவர்த்தி செய்ய, பன்னாட்டு சுற்றுச்
சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கங்கள் ஆப்பிரிக்க நாடு
களுடன் கைக�ோர்த்து இவ்விலங்குகளைப் பாது
காத்து அதனால் கிடைக்கும் பயன்களை மக்கள்
- குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் - அடைய
ஒரு வழி வகுத்தது. அதுவரை அரசாங்கத்திற்கே
ச�ொந்தம் என இருந்த யானை மற்றும் காண்டா
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ப�ோதிலும் வனவிலங்குகள் இன்றும் வேட்டை
இவை ஒருவிதத்தில்
யாடப்படுகின்றன.
சமூகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ச�ொந்தமான
ப�ொதுப்பொருள் (Public Good) என்பதால், இவை
அனைவராலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
ஆனால், அனைவருக்கும் ச�ொந்தமான ஒன்றை,
எந்த ஒரு தனிமனிதனும் தனக்கு மட்டுமே
ச�ொந்தம் க�ொண்டாட இயலாது என்பதால்,
தனி மனிதர்களுக்கு இவ்விலங்குகளைக் காக்க
ப�ோதிய ஊக்கமின்மை உருவாகிறது. ஒரு
அரசன் ஊர் நடுவே ஒரு க�ொப்பரையை வைத்து
அதில் தனது குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரும்
ஒரு குவளை பாலை தங்கள் பங்காகச்
செலுத்த வேன்டும் என்று கட்டளையிடுகிறான்;
கடைசியில், அந்தக் க�ொப்பரை முழுவதும்
தண்ணீரே நிரம்பியிருப்பதைக் கண்டு அந்த
அரசன்
வியப்படைந்ததாக
கதைகளில்
கேட்டிருக்கிற�ோம். சுயநலத்தின் காரணமாக
ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்கள் மேல் ‘இலவச
சவாரி’ (Free-Riding) செய்ய முற்படுவதால்
வனவிலங்குகளைக் காக்கும் சமூகத்தின் கூட்டு
முயற்சி என்பது த�ோல்வியைத் தழுவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இவ்விலங்குகளைக்
காக்கும்
முற்றுரிமை
அரசாங்கத்திற்குச்
சென்றடைகிறது. இருப்பினும், இந்த முற்றுரி
மையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் நிர்வாகச்
சிக்கல்களும், கண்காணிப்புச் செலவினங்களும்
அதிகமாக இருப்பதனால் அரசாங்கத்தாலும்
இவ்விலங்குகளை அழிவிலிருந்து முற்றிலுமாகக்
காப்பாற்ற முடிவதில்லை.
இதற்குத் தீர்வாக, விலங்குகளைப் பாதுகாக்
கவும், பயன்பெறுவதற்குமான முற்றுரிமையை
தனி மனிதர்களுக்கோ அல்லது ஒரு நன்கு
வரையறுக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கோ அளிப்பதன்
மூலம் இவ்விலங்குகளின் எண்ணிக்கையை அதி
கரிப்பத�ோடு மட்டுமன்றி, அதனால் தனிமனித
மற்றும் சமூகத்திற்கு ஏற்படும் பயன்களையும்
அதிகரித்து, சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நிலைத்த
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ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் கிடைத்த பலன்

ps

மாடு, ஆடு, க�ோழி ப�ோன்ற எண்ணற்ற உயிரி
னங்கள் அழியாமல் எண்ணிக்கையில் பல்கிப்
பெருகும்பட்சத்தில், வங்கப் புலி ப�ோன்ற
உயிரினங்கள் மட்டும் அழிவின் விளிம்பில்
இருப்பதேன்? வீட்டு விலங்குகள் மனிதனுக்குப்
பயன்தரக்கூடியவையாகவும், வனவிலங்குகள்
அவ்வாறு பயன்தராது என்பதால் அவ்விலங்கு
களை வளர்ப்பதில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டு
வதில்லை எனவும் ப�ொதுவான ஒரு கருத்து மக்
களிடையே நிலவி வருகிறது. ஆனால், ப�ோபாலில்
+ உள்ள இந்திய வன ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்தியா
வில் உள்ள ஒரு புலியின் த�ோராய மதிப்பு சுமார்
200 க�ோடி ரூபாய் எனக் கணக்கிட்டுள்ளது! ஆக,
அழிந்துவரும் விலங்கினங்களின் மதிப்பு வீட்டு
விலங்குகளின் மதிப்பைவிட பல மடங்கு இருந்த
ப�ோதிலும் அவை ஏன் பாதுகாக்கப்படுவதில்லை
என்ற கேள்வி எழுகிறது.
இதற்கு முக்கிய காரணம், மனிதர்கள் ஆடு,
மாடு ப�ோன்ற விலங்குகளுக்கான வளர்ப்பு
மற்றும் பயன்பாட்டு முற்றுரிமையை (Property
Rights) அனுபவிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளதே
ஆகும்! ஆனால், அவ்வாறான முற்றுரிமை வன
விலங்குகளுக்கு இல்லாததால் அவை அழிவை
ந�ோக்கிச் செல்கின்றன என்பதுதான் 1991-ம்
ஆண்டின் ப�ொருளாதாரத்திற்கான ந�ோபல்
பரிசை வென்ற பேராசிரியர் ர�ொனால்ட் க�ோஸ்
கூற்றாகும்! இதன் மூலம் தெரிந்துக�ொள்வது
என்னவென்றால், தனிமனிதர்களுக்கோ அல்லது
ஒரு சமுதாயத்திற்கோ அழிந்து வரும் விலங்கு
களுக்கான வளர்ப்பு மற்றும் பயன்பாட்டு முற்
றுரிமையை வழங்குவதன் மூலம் அவ்விலங்கு
களைஅழிவிலிருந்து காக்க முடியும் என்பதே!
இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒரு
உதாரணத்தின் மூலம் பார்க்கலாம்.

காப்பது
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ஆடு, மாடு, க�ோழியும் வங்கப் புலியும்

(C) KSL Media Ltd.

உலக அளவில் அதிக யூடியூப் பயனாளர்
களைக் க�ொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில்
இந்தியா முதல் இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா
வில் 46 க�ோடி மக்கள் யூடியூப் பயன்படுத்து
கின்றனர். கர�ோனா காலகட்டத்தில்
இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலக அளவிலும்
புதிதாக பலர் யூடியூப் சேனல்கள்
ஆரம்பித்து வருவாய் ஈட்டிவருகின்றனர்.
2021-ல் யூடியூபின் வருவாய் 30.4 சதவீதம்
அதிகரித்து 28.8 பில்லியன் டாலராக
(ரூ.2.17லட்சம் க�ோடி) உள்ளது.
உலக அளவில் 260 க�ோடி பேர் யூடியூப்
பயன்படுத்துகின்றனர். ம�ொத்தமாக யூடியூ
பில் 3.7 க�ோடி சேனல்கள் உள்ளன.
யூடியூபில் தினமும் 100 க�ோடி வீடிய�ோக்கள்
பார்க்கப்படுகின்றன. 1 மணி நேரத்துக்கு
500 வீடிய�ோக்கள் பதிவேற்றமாகின்றன.
அந்த வகையில் யூடியூப் என்பது
மிகப் பெருளாதார வாய்ப்பைக் க�ொண்ட
தளமாக உள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான
ஆக்ஸ்போர்டு எகானமிக்ஸ் அறிக்கை
இந்தியப் ப�ொருளாதாரத்தில் யூடியூப்
பின் பங்களிப்பு என்ன, த�ொழில்முனை
வ�ோர்களின் மத்தியில் எத்தகைய மாற்
றத்தை அது உருவாக்கி இருக்கிறது என்பது
த�ொடர்பான விவரங்களை அளிக்கிறது.
இந்தியாவில் யூடிப் சேனல்களின்
வளர்ச்சியானது
2020-ம்
ஆண்டு

வீட்டு விலங்குகள் மனிதனுக்குப்
பயன்தரக்கூடியவையாகவும்,
வனவிலங்குகள் அவ்வாறு பயன்தராது
என்பதால் அவ்விலங்குகளை வளர்ப்பதில்
மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை எனவும்
ப�ொதுவான ஒரு கருத்து மக்களிடையே
நிலவி வருகிறது.
மிருகம் ப�ோன்ற விலங்குகள், இப்போது மக்
களுக்கு ச�ொந்தம் என்றாகியது. ஆப்பிரிக்க நாடு
களில் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் ஒரு சில
வனவிலங்குகளை அவற்றிற்கான ஒரு பெரிய
த�ொகையை அரசாங்கத்திடம் க�ொடுத்துவிட்டு
அவற்றை சட்டபூர்வமாக வேட்டையாடுவதும்
(Trophy hunting) வழக்கமாக இருந்தது.
மக்களுக்கான முற்றுரிமையின் அடிப்படை
யில், இப்போது இப்பெருந்தொகையும் மற்றும்
சுற்றுலா மூலம் வரும் மற்ற வருவாயும்
மக்களை நேரடியாகச் சென்றடைந்தது. மக்கள்
தங்களுக்கு எதிரியாக இருந்த விலங்குகளை,
இப்போது தங்க முட்டையிடும் வாத்துகளாகப்
பாவிக்க ஆரம்பித்தனர்! எனவே, அவற்றின்
எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர ஆரம்பித்தது!

ஜிடிபியில் சுமார் ரூ.6,800 க�ோடி
அளவில் பங்களித்திருப்பதாகவும் 6.8
லட்சம் பேருக்கு முழுநேர வேலைவாய்ப்பு
அளித்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை
தெரிவிக்கிறது.
இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 40,000
யூடியூப் சேனல்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு
மேலான சப்ஸ்கிரைபர்களையும், 4000
யூடியூப் சேனல்கள் 10 லட்சத்துக்கு மேலான
சப்ஸ்கிரைபர்களையும்
க�ொண்டிருக்
கிறது. இந்த வளர்ச்சி முந்தைய
ஆண்டை விட 50 சதவீதம்
அதிகம் என்று அந்த
அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
தற்போது த�ொலைக்
சேனல்களுக்
காட்சி
கான முக்கியத்துவம்
கு றை ந் து வி ட ்ட து .
யூடியூப் சேனல்கள் தான்
எங்கும் நிறைந்திருக்கின்
றன. பல இந்திய யூடியூப்
சேனல்களுக்கு உலகளாவிய
அளவில் சப்ஸ்கிரைபர்கள் உள்ளன.
முன்னணி பிராண்டுகள், விளம்பரத்துக்
காக யூடியூப் சேனல்களுடன் ஒப்பந்தம்
மேற்கொண்டுவருகின்றன.
யூடியூப்
சேனல்கள் ப�ொருளாதார ரீதியாக பல்வேறு
சாத்தியங்களை உருவாக்கித் தந்துள்ளது.

மேற்சொன்ன பாதுகாப்பு முறைக்கு பலவித
எதிர்ப்புகளும் எழுந்தன. உதாரணமாக, விலங்கு
களை க�ொல்வதற்கும் வேட்டையாடுவதற்கும்
சட்டபூர்வ அனுமதி வழங்கி அதன் மூலம்
மக்களுக்கு வருவாய் ஏற்படுத்தித் தரும்
முறையை க�ொடூரமான முறையாகப் பாவித்து
அதை சில அமைப்புகள் எதிர்த்தன. ஆனால்,
மக்களின் உதவியுடன் முரட்டுத்தனமான மற்றும்
மந்தையைப் பெருக்க இயலாத விலங்குகளை
அடையாளம் கண்டு அவற்றை மட்டுமே வேட்
டையாடுவது, மேலும் சட்டவிர�ோதமாக கணக்
கிலடங்கா விலங்குகள் வேட்டையாடப்பட்ட
நிலையில் சட்டபூர்வமாக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்
கையில் (மந்தையை பாதிக்காதவாறு) விலங்கு
களை மட்டுமே வேட்டையாடுவதால் இதில் எந்த
பிரச்சினையும் இல்லை என்று வாதிடப்பட்டது.
மேலும், ஒரு சில மந்தைகளில் ம�ொத்த விலங்கு
களின் எண்ணிக்கை அபரிமிதமாக இருக்கும்
பட்சத்தில் அவற்றில் அதிகப்படியாக இருக்கும்
விலங்குகளைக் க�ொல்வது தவிர்க்க முடியாத
துவும் ஆகிவிடுகிறது. இருப்பினும், இத்திட்டத்
தில் விரும்பத்தகாத நடவடிக்கைகளைக்
களைந்து, இத்திட்டத்தை மேம்படுத்தி அதன்
மூலம் மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுக்
கும் சிறப்பு சேர்க்க இயன்றது என்றால் அதன்
பெருமை பேராசிரியர் க�ோஸையே சாரும்!

இந்தியாவிலும் நடைமுறைப்படுத்தலாம்

நமது ஊர்களிலும் ஆங்காங்கே மனிதர்களுக்
கும் விலங்குகளுக்கும் ம�ோதல் நிகழ்ந்த வண்
ணம் உள்ளது. உதாரணமாக, யானைகளுக்கும்
விவசாயிகளுக்கும் நிகழும் ம�ோதல்கள். பேராசிரி
யர் க�ோஸின் க�ோட்பாட்டின் படி, யானைகளை
காப்பாற்றிக் க�ொடுத்தால் ஒவ்வொரு யானைக்
கும் ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொகை விவசாயிகளுக்கு
அல்லது ஊர் மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படலாம்.
எவ்வளவு த�ொகை என்பதை அனைத்துத்
தரப்பினரையும் கலந்து பேசி முடிவு செய்யலாம்.
மேலும், அவர்கள் யானைக்கென்று பயிர்களை
விளைவிப்பது, நீர்த் தேவைகளை பூர்த்தி
செய்வது, வேலி அமைப்பது, யானைகளை
பாதுகாப்பாக விரட்ட தேனீக்கள் வளர்ப்பது
ப�ோன்ற மற்ற மாற்று நடவடிக்கைகளுக்கும்
அவர்களுக்கு நிதி அளிக்கலாம். இந்த

உலக அளவில் 260 க�ோடி பேர்
யூடியூப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
ம�ொத்தமாக யூடியூபில்
3.7 க�ோடி சேனல்கள் உள்ளன.
யூடியூபில் தினமும் 100 க�ோடி
வீடிய�ோக்கள் பார்க்கப்படுகின்றன.
ஏதேனும் ஒரு துறையில் அனுபவம் க�ொண்
டவர்கள் அந்தத் தகுதியை பணமாக மாற்று
வதற்கான வாய்ப்பை யூடியூப் ஏற்படுத்தித்
தந்துள்ளது. வீட்டுப் பெண்கள், தங்கள்
சமையல் திறனை யூடியூப் மூலமாக
ப ண ம ா க் கி வ ரு கி ன ்ற ன ர்
வீடிய�ோ கேம் விளையாடு
வதை யூடியூப்பில் பதிவேற்
றம் செய்து பல இளை
ஞர்கள் லட்சக் கணக்கில்
சம்பாதித்து வருகின்றனர்.
த�ொழில்முனைவ�ோர்
கள் தங்கள் வணிகத்துக்
கான தளமாக யூடியூப்
சேனல்களை பயன்படுத்துகின்
றனர். அதன் மூலம் அவர்கள்
பல்வேறு த�ொழிற்வாய்ப்புகளைப் பெறு
கின்றனர். யூடியூபில் செயல்படுவதால்
அவர்களால் அதிக எண்ணிக்கையில்
வாடிக்கையாளர்களை பெறமுடிகிறது என்ற
அந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. இதில்
மற்றொரு கவனிக்கத்தக்க அம்சம், நிறுவன

நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவைப்படும் நிதியை,
அரசாங்கம் மட்டுமன்றி, இயற்கை ஆர்வலர்கள்,
பெருநிறுவனங்கள், த�ொண்டு நிறுவனங்கள்,
ப�ொதுமக்கள் என இயற்கை பாதுகாப்பில்
அக்கறை உள்ள அனைவரும் உவந்தளிக்கலாம்.
இதே முறையை, காட்டுப் பன்றிகளுக்கும்
விவசாயிகளுக்கும் நிகழும்
ம�ோதல்கள்,
மயில்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நிகழும்
ம�ோதல்கள் ப�ோன்றவற்றைத் தடுக்கவும்
பயன்படுத்தலாம்.
பிரேசில், மெக்ஸிக�ோ ப�ோன்ற நாடுகளில் காடு
மற்றும் காடு சார்ந்த பல்லுயிர் பெருக்கத்தைப்
பாதுகாக்கவும், வியட்நாம் ப�ோன்ற நாடுகளில்
அழியும் நிலையிலுள்ள ஒரு சில பறவை
இனங்களை
பாதுகாக்கவும்,
பல்வேறு
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வன விலங்குகளைப்
பாதுகாக்கவும், உலகின் பல நாடுகளில் நீர்
நிலைகளை பாதுகாக்கவும், இந்த முற்றுரிமை
க�ோட்பாடு ‘சுற்றுச்சூழல் சேவைகளுக்கன
கட்டணங்கள்’ (Payment for Ecosystem Services)
என்ற பெயரில் உலக அளவில் வெற்றிகரமாக
நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவில், இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள
இமயமலைச் சாரல்களில் மண் அரிப்பைத்
தடுக்கவும், காடுகளை விரிவுபடுத்தவும் இந்த
முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மலைகளின்
நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்குப்
ப�ோதிய நிதி அளித்து அவர்களின் கால்நடைகளின்
எண்ணிக்கையைக் குறைத்தும், பயன்தரும்
மரங்களை பெருவாரியாக நடச்செய்தும் மண்
அரிப்பை வெகுவாகத் தடுக்கின்றனர். அதன்
மூலம் அடிவாரத்திலிருக்கும் நீராதாரங்களில்
தூர் படிவதை வெகுவாகக் குறைத்து, குடி
நீருக்காகப் பயன்படும் நீரின் அளவையும் தன்மை
யையும் அதிகரித்து மிக்க பயனைப் பெறுகின்ற
னர். பயனாளிகளிடமிருந்து பெறப்படும் நிதியா
தாரத்தை மலைவாழ் மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிப்
பதன் மூலம், அனைவரும் பயன்பெறும் ஒரு
திட்டமாக இது பரிமளிக்கிறது.
நம் நாட்டில்,இந்த வழிமுறையை, இமய
மலைச் சாரல்களில் மட்டுமல்லாது அனைத்துப்
பிராந்தியங்களிலும்
நடைமுறைப்படுத்த
இயலுமா என்று ஒரு கருத்தெடுப்பு நடத்திப்
பார்த்துத் தீர்மானிக்கலாம்.

ஊழியர்கள் யூடியூப் மூலம் துறைசார்ந்து
புதிய விசயங்களை கற்றுக்கொள்வதால்
நிறுவனமும் மேம்படுகிறது. பலர் யூடியூப்
மூலம் மேக்கப், க�ோடிங், டிசைன்
உள்ளிட்டவற்றைக் கற்று நிறுவனங்களில்
வேலை வாய்ப்பும் பெறுகின்றனர்.
யூடியூப் கற்றலை ஜனநாயகப்படுத்தி
யுள்ளது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்
யூடியூப்பை பாடங்கள் கற்க பயன்படுத்து
கின்றனர். நடனம், உடற்பயிற்சி, ஓவியம்,
கார் ஓட்டுதல், வீடு கட்டுதல் முதல்
சைக்கிளுக்குப் பஞ்சர் ஒட்டுவது வரை
யில் அனைத்தையும் யூடியூபில் கற்றுக்
க�ொள்ளும் வகையில் அறிவுக் களஞ்சிய
மாக அது உள்ளது. அந்த வகையில்
யூடியூப்
ப�ொருளாதாரத்
தளத்தில்
மட்டுமல்ல, அறிவுத் தளத்திலும் புதிய
சாத்தியங்களைத் திறந்துள்ளது.
அனைத்து தகவல்களை அள்ளித்தரும்,
வழிகாட்டும் கூகுள் தளத்தை கூகுள்
ஆண்டவர் என்கின்றனர் வேடிக்கையாக.
அப்படியெனில் அதன் அங்கமான யூடியூப்
நிறுவனத்தை காசு க�ொட்டும் குபேரக்
குழாய் என்று ச�ொல்லலாம் ப�ோல.!
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