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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

முதலலாளித்துவமும, சசெயற்க்கை நுண்ணறிவு புரட்சியும
Andre Damon,

மத்திய

கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆபிரிக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா எங்கிலும் பத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காயிரக்
்கு ஆபிரிக்கணக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கானவர்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான்றதும், ஊனமக்கு ஆபிரிக்காக்கியதுமக்கு ஆபிரிக்கான அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காவின்
டிரரக்கு ஆபிரிக்கான் (ஆளில்்லக்கு ஆபிரிக்கா விமக்கு ஆபிரிக்கானம்) படுக் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கள்ல திட்டத்துடன் கூகுள் கூட்டு
்களவத்திருப்பகா எங்கிலும் பத்தற்கு எதிரக்கு ஆபிரிக்கான ஒரு நி்கள்லப்பக்கு ஆபிரிக்காட்்களட எடுத்து, ்கு ஆபிரிக்கடந்கா எங்கிலும் பத்த மக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தம், 3,000
க்கும் அதி்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கான கூகுள் பணியக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்கள் ஒரு ்கு ஆபிரிக்கடிகா எங்கிலும் பத்தத்தில் ்கள்கு ஆபிரிக்கக் கயழுத்திட்டனர்.
அந்நிறுவனம், அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்க டிரரக்கு ஆபிரிக்கான் ரபக்கு ஆபிரிக்கார்மு்களற திட்டத்துடன் ஒருங்கி்களணந்கா எங்கிலும் பத்த
மக்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை டிரரக்கு ஆபிரிக்கான் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு ்கு ஆபிரிக்கண்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காணிக்கும் ந்களடமு்களறயக்கு ஆபிரிக்கான “ரமவன்
திட்டம்" (Project Maven) என்பதில் கூகுள் பங்்கு ஆபிரிக்களிப்ப்களகா எங்கிலும் பத்த நிறுத்திக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்ர்களை
ரவண்டுக் கமன கூகுள் பணியக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்கள் ர்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காரியதுடன், “கூகுள் ரபக்கு ஆபிரிக்கார் வணி்கு ஆபிரிக்கத்தில்
சம்பந்கா எங்கிலும் பத்தப்படக்கூடக்கு ஆபிரிக்காக் ககா எங்கிலும் பத்தன நக்கு ஆபிரிக்காங்்கு ஆபிரிக்கள் நி்களனக்கிரறக்கு ஆபிரிக்காம்” என்று அறிவித்கா எங்கிலும் பத்தனர்.
“கூகுரர்களைக்கு ஆபிரிக்கா அல்்லது அகா எங்கிலும் பத்தன் ஒப்பந்கா எங்கிலும் பத்தகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காரர்்கு ஆபிரிக்கரர்களைக்கு ஆபிரிக்கா ரபக்கு ஆபிரிக்கார்மு்களற க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பத்்களகா எங்கிலும் பத்த
ஒருரபக்கு ஆபிரிக்காதும் ்கு ஆபிரிக்கட்ட்களமக்்கு ஆபிரிக்க கூடக்கு ஆபிரிக்காது,” என்று குறிப்பிடும் ஒரு க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்்கள்கு ஆபிரிக்க்களய
ஏற்குமக்கு ஆபிரிக்காறு அக்்கு ஆபிரிக்கடிகா எங்கிலும் பத்தம் அ்களழப்புவிடுத்கா எங்கிலும் பத்தது.
டிரரக்கு ஆபிரிக்கான் படுக் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கள்ல திட்டத்தில் கூகுளின் கூட்டு, அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்க இரக்கு ஆபிரிக்காணுவத்துடன்
மி்கு ஆபிரிக்கப் க் கபரிய க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்ப நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்கள் அதி்கு ஆபிரிக்கரித்கா எங்கிலும் பத்தர்களைவில் ஒருங்கி்களணந்து
வருவ்களகா எங்கிலும் பத்த எடுத்துக் ்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காட்டுகிறது, அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்க இரக்கு ஆபிரிக்காணுவரமக்கு ஆபிரிக்கா ரஷ்யக்கு ஆபிரிக்கா மற்றும்
சீனக்கு ஆபிரிக்காவுடன்
"வல்்லரசு
ரபக்கு ஆபிரிக்காட்டியின்"
ஒரு
புதிய
ச்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காப்கா எங்கிலும் பத்தத்்களகா எங்கிலும் பத்த
அறிவித்துள்ர்களைதுடன், அகா எங்கிலும் பத்தன் ரபக்கு ஆபிரிக்கார் திட்டங்்கு ஆபிரிக்களுக்குள் நு்களழக்்கு ஆபிரிக்க சிலிக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான்
பள்ர்களைத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காக்கிற்கு அழுத்கா எங்கிலும் பத்தமளிப்பரகா எங்கிலும் பத்த உ்ல்கு ஆபிரிக்க அரங்கில் அகா எங்கிலும் பத்தன் இரக்கு ஆபிரிக்காணுவ
ப்லத்்களகா எங்கிலும் பத்த மீட்க் கடடுப்பகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான ஒரர வழியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க ்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்கிறது.
இரகா எங்கிலும் பத்தயர்களைவுக்கு உள்நக்கு ஆபிரிக்காட்டு மக்்கு ஆபிரிக்கள் மீகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான ்கு ஆபிரிக்கண்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காணிப்பு மற்றும் கா எங்கிலும் பத்தணிக்்கள்கு ஆபிரிக்கயில்
கூகுள் வகிக்கும் பக்கு ஆபிரிக்காத்திரமும் பட்டவர்த்கா எங்கிலும் பத்தனமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க உள்ர்களைது. ஏப்ரல் 2017 இல்,
கூகுள் "மக்கு ஆபிரிக்காற்று ்கு ஆபிரிக்கண்ரணக்கு ஆபிரிக்காட்டங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை" விட "அதி்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காரபூர்வ கா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கவல்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை"
ஊக்குவிக்குவிப்பகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க —"ஆழமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க படித்துப் பக்கு ஆபிரிக்கார்த்கா எங்கிலும் பத்தல்" மற்றும் க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க
நுண்ணறிவு க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்ப பயன்பக்கு ஆபிரிக்காடு்கு ஆபிரிக்க்களர்களை ந்களடமு்களறப்படுத்தி— அகா எங்கிலும் பத்தன்
ரகா எங்கிலும் பத்தடல் க் கமன்க் கபக்கு ஆபிரிக்காருள் வழிமு்களற்கு ஆபிரிக்களில் மக்கு ஆபிரிக்காற்றங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை அறிவித்கா எங்கிலும் பத்தது. இந்கா எங்கிலும் பத்த
மக்கு ஆபிரிக்காற்றங்்கு ஆபிரிக்கள், உ்ல்கு ஆபிரிக்க ரசக்கு ஆபிரிக்காசலிச வ்கள்லத் கா எங்கிலும் பத்தர்களைத்கா எங்கிலும் பத்த்களகா எங்கிலும் பத்த ஒரு மத்திய இ்லக்கில்
்களவத்திருந்கா எங்கிலும் பத்ததுடன், இடதுசக்கு ஆபிரிக்காரி வ்கள்லத்கா எங்கிலும் பத்தர்களைங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக் ்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காட்டும் கூகுள் ரகா எங்கிலும் பத்தடல்
முடிவு்கு ஆபிரிக்கள் ஏறத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழ 75 சகா எங்கிலும் பத்தவீகா எங்கிலும் பத்த அர்களைவுக்கு கூர்்களமயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க சரிவகா எங்கிலும் பத்தற்கு இட்டுச
க் கசன்றன.
மி்கு ஆபிரிக்கப் பரவ்லக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க, கூகுள், ரபஸ்புக் மற்றும் ட்வீட்டர் ஆகிய்களவ மக்்கு ஆபிரிக்கள்
இ்களணயத்தில் என்ன கூறுகிறக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள் மற்றும் என்ன வக்கு ஆபிரிக்காசிக்கிறக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள் என்ப்களகா எங்கிலும் பத்த
கா எங்கிலும் பத்தணிக்்கள்கு ஆபிரிக்க க் கசய்ய மற்றும் ்கு ஆபிரிக்கண்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காணிக்்கு ஆபிரிக்க ஏற்ற விகா எங்கிலும் பத்தத்தில் அவற்றின் க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க
நுண்ணறிவு மு்களற்கு ஆபிரிக்க்களர்களைப் பயிற்றுவிக்்கு ஆபிரிக்கவும் மற்றும் மக்கு ஆபிரிக்காற்றிய்களமக்்கு ஆபிரிக்கவும்,
இரக்கு ஆபிரிக்காணுவம், க் கபக்கு ஆபிரிக்காலிஸ் மற்றும் உர்களைவுத்து்களற மு்கு ஆபிரிக்க்களம்கு ஆபிரிக்களின் பின்பு்லம் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்ட
ப்லருடன், பத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காயிரக் ்கு ஆபிரிக்கணக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்ரீதியி்லக்கு ஆபிரிக்கான கா எங்கிலும் பத்தணிக்்கள்கு ஆபிரிக்கயக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
நியமித்துள்ர்களைன.
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்ப நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை இரக்கு ஆபிரிக்காணுவம் நியமிப்பதும் உர்களைவுத்து்களற
மு்கு ஆபிரிக்க்களம்கு ஆபிரிக்களுடன் இந்கா எங்கிலும் பத்த நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்கள் பங்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்்களம க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்வதும் இரண்டினது
மத்திய ரநக்கு ஆபிரிக்காக்்கு ஆபிரிக்கமும், க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவு க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பத்்களகா எங்கிலும் பத்த ரவ்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
அபிவிருத்தி க் கசய்வகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காகும். க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவு சக்தி்களயப் பயன்படுத்தி,
கூகுள் ஒரு இ்லக்கில் ்களவக்்கு ஆபிரிக்கப்பட்ட பகுதியில் கா எங்கிலும் பத்தனிநபர்்கு ஆபிரிக்க்களர்களையும்
க் கபக்கு ஆபிரிக்காருள்்கு ஆபிரிக்க்களர்களையும் அ்களடயக்கு ஆபிரிக்கார்களைம் ்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்பகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க டிரரக்கு ஆபிரிக்கான் ்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காட்சி்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
ஒன்று்கு ஆபிரிக்க்லந்து பக்கு ஆபிரிக்கார்ப்பகா எங்கிலும் பத்தற்கு அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்க இரக்கு ஆபிரிக்காணுவத்திற்கு உகா எங்கிலும் பத்தவி வருகிறது.
ரபஸ்புக் கா எங்கிலும் பத்த்கள்ல்களம க் கசய்லதி்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காரி மக்கு ஆபிரிக்கார்க் சக்்கு ஆபிரிக்கர்ரபர்க் இந்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காண்டு க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காடக்்கு ஆபிரிக்கத்தில்
அறிவிக்்கள்கு ஆபிரிக்கயில், சமூ்கு ஆபிரிக்க ஊட்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்களின் க் கசய்தி ஓ்களட்கு ஆபிரிக்களில் ்கள்கு ஆபிரிக்கப்புரட்டு
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க் கசய்வகா எங்கிலும் பத்தன் பக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க, “ரபஸ்புக்கில் வரும் அ்களனத்து கா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கவல்்கு ஆபிரிக்களின்
அர்த்கா எங்கிலும் பத்தத்்களகா எங்கிலும் பத்தயும் க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறி்களவ க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு புரிந்து க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்ர்களைவரகா எங்கிலும் பத்த
[அகா எங்கிலும் பத்தன்] ரநக்கு ஆபிரிக்காக்்கு ஆபிரிக்கம்" என்றக்கு ஆபிரிக்கார்.
க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறி்களவ இரக்கு ஆபிரிக்காணுவ மற்றும் உர்களைவுத்து்களற மு்கு ஆபிரிக்க்களம்கு ஆபிரிக்கள்
பயன்படுத்துவகா எங்கிலும் பத்தன் ரநக்கு ஆபிரிக்காக்்கு ஆபிரிக்கம் ஒவ்க் கவக்கு ஆபிரிக்காரு சர்வக்கு ஆபிரிக்காதிபத்திய ஆட்சியின் புனிகா எங்கிலும் பத்த
சக்கு ஆபிரிக்காசனத்தில் உள்ர்களைது: ரகா எங்கிலும் பத்தசிய பக்கு ஆபிரிக்காது்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காப்பு மு்கு ஆபிரிக்க்களம இ்களகா எங்கிலும் பத்த "ஒட்டுக் கமக்கு ஆபிரிக்காத்கா எங்கிலும் பத்த
கா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கவல்்கு ஆபிரிக்கள் மீகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான
புரிகா எங்கிலும் பத்தல்,”
என்ற்களழக்கிறது,
அல்்லது,
அகா எங்கிலும் பத்தன்
உத்திரயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கபூர்வமற்ற க் கசயல்திட்ட அறிக்்கள்கு ஆபிரிக்க குறிப்பிடுவ்களகா எங்கிலும் பத்தப் ரபக்கு ஆபிரிக்கா்ல ,
“அ்களனத்்களகா எங்கிலும் பத்தயும் ரச்கு ஆபிரிக்கரித்து, அ்களனத்்களகா எங்கிலும் பத்தயும் அறிந்து… அ்களனத்்களகா எங்கிலும் பத்தயும்
சக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்காக்கி க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்,” என்றிருக்கிறது.
மற்க் கறக்கு ஆபிரிக்காரு உள்ர்களைடக்்கு ஆபிரிக்கத்தில் ஒரு சர்வக்கு ஆபிரிக்காதி்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காரியின் ்களபத்தியக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காரத்கா எங்கிலும் பத்தனமக்கு ஆபிரிக்கான
கா எங்கிலும் பத்தற்க் கபரு்களம ்கு ஆபிரிக்கற்ப்களனயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க க் ககா எங்கிலும் பத்தரியக்கூடிய இந்கா எங்கிலும் பத்த க் கசயல்திட்ட அறிக்்கள்கு ஆபிரிக்க,
க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவின் சக்தி மூ்லமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க வி்களரவிர்லரய நி்கு ஆபிரிக்கழவிருக்கும்
யகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கார்த்கா எங்கிலும் பத்தமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காறி வருகிறது.
ஜனவரி 16 இல் உ்ல்கு ஆபிரிக்க ரசக்கு ஆபிரிக்காசலிச வ்கள்லத் கா எங்கிலும் பத்தர்களைத்தின் "இ்களணய கா எங்கிலும் பத்தணிக்்கள்கு ஆபிரிக்கக்கு
எதிர்ப்்களப ஒழுங்்கு ஆபிரிக்க்களமப்ரபக்கு ஆபிரிக்காம்" இ்களணயவழி ்கு ஆபிரிக்க்லந்து்களரயக்கு ஆபிரிக்காடலுக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான அவர்
அறிக்்கள்கு ஆபிரிக்கயில், விக்கிலீக்ஸ் ஸ்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காப்கு ஆபிரிக்கர் ஜஸ்தாபகர் ஜூலியன் அசக்கு ஆபிரிக்கான்ஜ் எசசரிக்்கள்கு ஆபிரிக்கயில்
க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவின் துஷ்பிரரயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கால் மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்திற்கு ஆழ்ந்கா எங்கிலும் பத்த
அபக்கு ஆபிரிக்காயங்்கு ஆபிரிக்கள் முன்்களவக்்கு ஆபிரிக்கப்படுவகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க எசசரித்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கார்.

“எந்திரங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக்

்கு ஆபிரிக்கட்டுப்படுத்தும்
மனிகா எங்கிலும் பத்தர்்கு ஆபிரிக்களுக்கும்
மனிகா எங்கிலும் பத்தர்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக்
்கு ஆபிரிக்கட்டுப்படுத்தும் இயந்திரங்்கு ஆபிரிக்களுக்கும் இ்களடயி்லக்கு ஆபிரிக்கான, கா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கவல் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காடர்்களப
ஜனநக்கு ஆபிரிக்காய்கு ஆபிரிக்கமயப்படுத்துவகா எங்கிலும் பத்தற்கும் மற்றும் க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறி்களவக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு
கா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கவல் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காடர்பின் உரி்களம்களயக் ்கள்கு ஆபிரிக்கப்பற்றுவகா எங்கிலும் பத்தற்கும் இ்களடயி்லக்கு ஆபிரிக்கான
ரபக்கு ஆபிரிக்காரக்கு ஆபிரிக்காட்டம் கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான் மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்தின் எதிர்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்லம்,” என்று அசக்கு ஆபிரிக்கான்ஜ் எசசரித்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கார்.
“க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க அறிவு சக்தி்களயக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு பக்கு ஆபிரிக்காரிய மக்்கு ஆபிரிக்கள் சமூ்கு ஆபிரிக்கத்தின் மீது
்கு ஆபிரிக்கண்டறியவிய்லக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தவக்கு ஆபிரிக்காறு
க் கசல்வக்கு ஆபிரிக்காக்கு
க் கசலுத்துவது
மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்தின்
உயிர்வக்கு ஆபிரிக்காழ்விற்ர்கு ஆபிரிக்க ஓர் அசசுறுத்கா எங்கிலும் பத்தல். மனிகா எங்கிலும் பத்த கா எங்கிலும் பத்த்கள்கு ஆபிரிக்க்களம்கு ஆபிரிக்க்களர்களை விஞ்சிய அர்களைவிலும்,
ரவ்கு ஆபிரிக்கத்துடனும் மற்றும் அதி்கு ஆபிரிக்கரித்கா எங்கிலும் பத்தர்களைவில் வஞ்ச்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கவும் க் கசயல்படுவகா எங்கிலும் பத்தன்
மூ்லம், ்கு ஆபிரிக்க்லக்கு ஆபிரிக்காசசக்கு ஆபிரிக்காரம் மற்றும் அரசியல் நி்கு ஆபிரிக்கழ்வுரபக்கு ஆபிரிக்காக்்கள்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காற்றுவகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான
பக்கு ஆபிரிக்காரம்பரிய முயற்சி்கு ஆபிரிக்களில் இருந்து இந்கா எங்கிலும் பத்த நி்கு ஆபிரிக்கழ்வுரபக்கு ஆபிரிக்காக்கு மக்கு ஆபிரிக்காறுபடுகிறது,”
என்றக்கு ஆபிரிக்கார்.
க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறி்களவ மக்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக் ்கு ஆபிரிக்கண்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காணிப்பகா எங்கிலும் பத்தற்கும் மற்றும் ரபக்கு ஆபிரிக்கார் நடத்துவகா எங்கிலும் பத்தற்கும் பயன்படுத்துவது என்பது, முகா எங்கிலும் பத்த்லக்கு ஆபிரிக்காளித்துவத்தின் கீழ் இந்கா எங்கிலும் பத்த
மக்கு ஆபிரிக்காற்றமிகு
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பத்்களகா எங்கிலும் பத்த
நக்கு ஆபிரிக்காச்கு ஆபிரிக்கரமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
பயன்படுத்துவகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான
ரநக்கு ஆபிரிக்காக்்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்களில் ஒன்ரற ஒன்று மட்டுந்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான்.
ஏற்்கு ஆபிரிக்கனரவ பணியக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்களின் ஒவ்க் கவக்கு ஆபிரிக்காரு அ்களச்களவயும் ்கு ஆபிரிக்கண்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காணிக்்கு ஆபிரிக்க அமசன்
பண்ட்கு ஆபிரிக்கசக்கு ஆபிரிக்கா்கள்ல்கு ஆபிரிக்களில் க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவு பயன்படுத்கா எங்கிலும் பத்தப்பட்டு வருகிறது.
அமசன் அ்களமப்பு்கு ஆபிரிக்கள் எவ்வர்களைவு மு்களற க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழி்லக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்கள் ்கு ஆபிரிக்கழிவ்களற்கு ஆபிரிக்களுக்கு
க் கசன்று வருகிறக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள் என்ப்களகா எங்கிலும் பத்த ்கு ஆபிரிக்கணக்கிடுகின்றன என்பரகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காடு, ஒரு
பணிமு்களறயில் 15 ்களமல்்கு ஆபிரிக்கள் நடக்கும் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழி்லக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்கள் நின்று இ்களர்களைப்பக்கு ஆபிரிக்காறி
மூசசுவிடுவ்களகா எங்கிலும் பத்தக்கூட ்கு ஆபிரிக்கண்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காணிப்பக்கு ஆபிரிக்கார்களைருக்கு எசசரிக்்கள்கு ஆபிரிக்க அளிக்கின்றன. உபர்
(Uber) மற்றும் ்கள்லஃப்ட் (Lyft) ரபக்கு ஆபிரிக்கான்ற நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்களில், ஓட்டுனர்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
நீண்ட ரநரத்திற்கும் ்கு ஆபிரிக்கடு்களமயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கவும் ரவ்கள்ல க் கசய்ய ்களவக்்கு ஆபிரிக்க க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க
நுண்ணறிவு பயன்படுத்கா எங்கிலும் பத்தப்படுகிறது, இது க் கபரும்பக்கு ஆபிரிக்காலும் அவர்்கு ஆபிரிக்களின் உடல்ந்லம்
மற்றும் நல்வக்கு ஆபிரிக்காழ்வுக்கு ர்கு ஆபிரிக்கடு வி்களர்களைவிக்கிறது.

ஆனக்கு ஆபிரிக்கால் இ்களகா எங்கிலும் பத்தவிட தீவிரமக்கு ஆபிரிக்கான மக்கு ஆபிரிக்காற்றங்்கு ஆபிரிக்கள் முன்நிற்கின்றன. பயண-பகிர்வு
நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்களும் ்கு ஆபிரிக்கப்பல் ரபக்கு ஆபிரிக்காக்குவரத்து நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்களும் ஓட்டுனர் இல்்லக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்த
்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள், டிரக்கு்கு ஆபிரிக்கள் மற்றும் படகு்கு ஆபிரிக்க்களர்களை ந்களடமு்களறப்படுத்கா எங்கிலும் பத்த முண்டியடித்து
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டிருக்்கள்கு ஆபிரிக்கயில், பத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காயிரக் ்கு ஆபிரிக்கணக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான ரவ்கள்ல்கு ஆபிரிக்கள் நீக்்கு ஆபிரிக்கப்படும்.
ரரக்கு ஆபிரிக்காரபக்கு ஆபிரிக்காட்
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பத்துடன்
க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க
நுண்ணறிவு
ஒருங்கி்களணக்்கு ஆபிரிக்கப்படுவது பக்கு ஆபிரிக்காரியர்களைவில் கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கானியங்கி மு்களற அ்கள்ல்களய
விரிவக்கு ஆபிரிக்காக்கும், இது ்கு ஆபிரிக்கட்டிட வணி்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்களில் இருந்து உணவு கா எங்கிலும் பத்தயக்கு ஆபிரிக்காரிப்பு வ்களரயில்,
பக்கு ஆபிரிக்காது்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காப்புப்பணி ரவ்கள்ல மற்றும் சில்்ல்களற விற்ப்களன வ்களரயில், ஒவ்க் கவக்கு ஆபிரிக்காரு
து்களறயிலும் ஆயிரக் ்கு ஆபிரிக்கணக்கில் எண்ணற்ற க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்து்களற க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழி்லக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
ஏற்்கு ஆபிரிக்கனரவ இடம்க் கபயர்த்துள்ர்களைது.
ஆக்ஸ்ரபக்கு ஆபிரிக்கார்ட் பல்்கு ஆபிரிக்க்கள்லக்்கு ஆபிரிக்கழ்கு ஆபிரிக்கத்தின் 2013 ஆய்வு்கு ஆபிரிக்களின்படி, அடுத்கா எங்கிலும் பத்த இருபது
ஆண்டு்கு ஆபிரிக்களில் மட்டும் க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவு மற்றும் ரரக்கு ஆபிரிக்காரபக்கு ஆபிரிக்காட் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பம்
மூ்லமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்க ரவ்கள்ல்கு ஆபிரிக்களில் அண்மித்து பக்கு ஆபிரிக்காதி அழிக்்கு ஆபிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்து்களற புரட்சிக்குப் பின்னர், க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பத்தின் ஒவ்க் கவக்கு ஆபிரிக்காரு
அபிவிருத்தி்களயயும் முகா எங்கிலும் பத்த்லக்கு ஆபிரிக்காளித்துவத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கால் மனிகா எங்கிலும் பத்தயின ஒடுக்குமு்களற மற்றும்
படுக் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கள்லக்குரிய ்கு ஆபிரிக்கருவியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காற்றிக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்ர்களை முடிந்கா எங்கிலும் பத்தது. க் கநசவுத் கா எங்கிலும் பத்தறி
இயந்திரத்தின் அறிமு்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கானது இ்லண்டன் மற்றும் மக்கு ஆபிரிக்கான்க் கசஸ்டர் ரசரி்கு ஆபிரிக்கர்களைது
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காடூரமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க 19 ஆம் நூற்றக்கு ஆபிரிக்காண்டு சமூ்கு ஆபிரிக்க அவ்லத்திற்கு ்கு ஆபிரிக்கட்டியம் கூறியது.
பருத்தி நூல் நூற்பு இயந்திரம் அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்க அடி்களமத்கா எங்கிலும் பத்தனத்்களகா எங்கிலும் பத்த மீண்டும்
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டுவந்கா எங்கிலும் பத்தது. விமக்கு ஆபிரிக்கானங்்கு ஆபிரிக்கரர்களைக்கு ஆபிரிக்கா, “மூர்லக்கு ஆபிரிக்காபக்கு ஆபிரிக்காய குண்டுவீசசு" ர்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காட்பக்கு ஆபிரிக்காடு
மூ்லமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க, பத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காயிரக் ்கு ஆபிரிக்கணக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான அப்பக்கு ஆபிரிக்காவி மக்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைப் படுக் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கள்ல
க் கசய்வகா எங்கிலும் பத்தற்குரிய ஒரு மு்களறயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காற்றப்பட்டது. அணுரசர்க்்கள்கு ஆபிரிக்கயக்கு ஆபிரிக்கால்
உருவக்கு ஆபிரிக்காக்்கு ஆபிரிக்கப்பட்ட அண்மித்து எல்்கள்லயில்்லக்கு ஆபிரிக்கா எரிசக்தியக்கு ஆபிரிக்கானது, ஒட்டுக் கமக்கு ஆபிரிக்காத்கா எங்கிலும் பத்த
சமூ்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைரய, அரன்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்்களகா எங்கிலும் பத்தரய அழிப்பகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான ்கு ஆபிரிக்கருவியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
மக்கு ஆபிரிக்காற்றப்பட்டது.
ஆனக்கு ஆபிரிக்கால் பில்லியன் ்கு ஆபிரிக்கணக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான மக்்கு ஆபிரிக்களின் வக்கு ஆபிரிக்காழ்க்்கள்கு ஆபிரிக்க கா எங்கிலும் பத்தரங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைப்
புறநி்கள்லரீதியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
பக்கு ஆபிரிக்காரியர்களைவில்
விரிவக்கு ஆபிரிக்காக்குவகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான
நி்கள்ல்களம்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
உருவக்கு ஆபிரிக்காக்கும் இந்கா எங்கிலும் பத்த க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பங்்கு ஆபிரிக்கள், ஏன் இதுரபக்கு ஆபிரிக்கான்ற க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காடூரமக்கு ஆபிரிக்கான
பயன்பக்கு ஆபிரிக்காடு்கு ஆபிரிக்களுக்கு பயன்படுத்கா எங்கிலும் பத்தப்படுகின்றன? 1926 இல் ரஷ்ய புரட்சியக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்
லிரயக்கு ஆபிரிக்கான் ட்க் கரக்கு ஆபிரிக்காட்ஸ்கி எழுதினக்கு ஆபிரிக்கார்:
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பங்்கு ஆபிரிக்களும் விஞ்் விஞ்ஞக்கு ஆபிரிக்கானமும் அவற்றின் க் கசக்கு ஆபிரிக்காந்கா எங்கிலும் பத்த
கா எங்கிலும் பத்தர்க்்கு ஆபிரிக்கத்்களகா எங்கிலும் பத்த — அகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காவது, இயற்்கள்கு ஆபிரிக்க்களய அறிவகா எங்கிலும் பத்தற்கும் மற்றும்
மனிகா எங்கிலும் பத்தனின் ந்லன்்கு ஆபிரிக்களுக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க அவற்்களற கா எங்கிலும் பத்தனது ஆதிக்்கு ஆபிரிக்கத்தின்
கீழ் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டுவருவகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான கா எங்கிலும் பத்தர்க்்கு ஆபிரிக்கத்்களகா எங்கிலும் பத்த க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டுள்ர்களைன.
ஆனக்கு ஆபிரிக்கால் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பங்்கு ஆபிரிக்களும் விஞ்் விஞ்ஞக்கு ஆபிரிக்கானமும் க் கவற்றிடத்தில்
அல்்ல மக்கு ஆபிரிக்காறக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க வர்க்்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்கர்களைக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க பிர்களைவுபட்டுள்ர்களை மனிகா எங்கிலும் பத்த
சமூ்கு ஆபிரிக்கத்தில் உருவக்கு ஆபிரிக்காகின்றன. க் கசக்கு ஆபிரிக்காத்துக்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை உ்களட்களமயக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டுள்ர்களை
வர்க்்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கான
ஆளும்
வர்க்்கு ஆபிரிக்கம்,
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பத்்களகா எங்கிலும் பத்தக் ்கு ஆபிரிக்கட்டுப்பக்கு ஆபிரிக்காட்டில் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டிருப்பதுடன்,
அகா எங்கிலும் பத்தன் மூ்லமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க இயற்்கள்கு ஆபிரிக்க்களயக் ்கு ஆபிரிக்கட்டுப்படுத்துகிறது.
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை இது இரக்கு ஆபிரிக்காணுவத்திற்குரியது அல்்லது
இது சமக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கானத்திற்குரியது என்று குறிப்பிட முடியக்கு ஆபிரிக்காது.
ஆளும்
வர்க்்கு ஆபிரிக்கம்
இரக்கு ஆபிரிக்காணுவமயப்பட்டகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க இருக்கும்
சமூ்கு ஆபிரிக்கத்தில், க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பம் இரக்கு ஆபிரிக்காணுவவக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தத்திற்கு கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான்
ரச்களவயக்கு ஆபிரிக்காற்றும். (பக்கு ஆபிரிக்கார்க்்கு ஆபிரிக்கவும்: “ரரடிரயக்கு ஆபிரிக்கா, விஞ்் விஞ்ஞக்கு ஆபிரிக்கானம்,
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பம் மற்றும் சமூ்கு ஆபிரிக்கம்")
முகா எங்கிலும் பத்த்லக்கு ஆபிரிக்காளித்துவத்தின் கீழ் சமூ்கு ஆபிரிக்கத்்களகா எங்கிலும் பத்தக் ்கு ஆபிரிக்கட்டுப்படுத்தும் ஆளும் உயரடுக்கு்கு ஆபிரிக்களின்
்கு ஆபிரிக்கரங்்கு ஆபிரிக்களில், ஒவ்க் கவக்கு ஆபிரிக்காரு க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்ப ்கு ஆபிரிக்கண்டுபிடிப்பும் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழி்லக்கு ஆபிரிக்கார்களை வர்க்்கு ஆபிரிக்கத்திற்கு
எதிரக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கவும், இரக்கு ஆபிரிக்காணுவ வன்மு்களற மூ்லமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க அவர்்கு ஆபிரிக்கள் க் கவற்றி க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு ஒடுக்்கு ஆபிரிக்க
விரும்பும் நக்கு ஆபிரிக்காடு்கு ஆபிரிக்களுக்கு எதிரக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கவும் கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காக்கும் குண்டக்கு ஆபிரிக்காந்கா எங்கிலும் பத்தடியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காறுகிறது.
க் கவவ்ரவறு ்கு ஆபிரிக்கரங்்கு ஆபிரிக்களில், அரகா எங்கிலும் பத்த க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பம் ரவறு ரவறு வி்களர்களைவு்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
உருவக்கு ஆபிரிக்காக்கும். ஒரு ரசக்கு ஆபிரிக்காசலிச சமூ்கு ஆபிரிக்கத்தில், க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறிவு மற்றும்
ரரக்கு ஆபிரிக்காரபக்கு ஆபிரிக்காட் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்ப புரட்சியக்கு ஆபிரிக்கானது மக்்கு ஆபிரிக்களின் க் கபக்கு ஆபிரிக்காருர்களைக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கார நல்வக்கு ஆபிரிக்காழ்்களவ
மட்டுமல்்ல, மக்கு ஆபிரிக்காறக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க அகா எங்கிலும் பத்தன் ்கு ஆபிரிக்க்லக்கு ஆபிரிக்காசசக்கு ஆபிரிக்கார வக்கு ஆபிரிக்காழ்்களவயும் பக்கு ஆபிரிக்காரியர்களைவுக்கு உயர்த்தும்

சூழ்கள்ல உருவக்கு ஆபிரிக்காக்கும். இந்கா எங்கிலும் பத்த சலிப்பூட்டும் மற்றும் முதுகு உ்களடக்கும்
ரவ்கள்ல்கு ஆபிரிக்க்களர்களைப் பிரதியீடு க் கசய்வகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கானது, பக்கு ஆபிரிக்காரிய ரவ்கள்லவக்கு ஆபிரிக்காய்ப்பின்்களம மற்றும்
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காடிய வறு்களம்களய அர்த்கா எங்கிலும் பத்தப்படுத்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காது, அகா எங்கிலும் பத்தற்கு பதி்லக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க நி்களறய ஓய்வு
ரநரம், ்கு ஆபிரிக்கல்வி, குடும்ப வக்கு ஆபிரிக்காழ்க்்கள்கு ஆபிரிக்க மற்றும் ்கு ஆபிரிக்க்லக்கு ஆபிரிக்காசசக்கு ஆபிரிக்காரம் வர்களைத்திற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழி்லக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்கர்களைது வக்கு ஆபிரிக்காய்ப்பு்கு ஆபிரிக்க்களர்களை விரிவக்கு ஆபிரிக்காக்கும்.
்கு ஆபிரிக்கட்டிட வணி்கு ஆபிரிக்கத்்களகா எங்கிலும் பத்த கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கானியங்கி மு்களறக்கு மக்கு ஆபிரிக்காற்றுவதும் ்கு ஆபிரிக்கட்டுமக்கு ஆபிரிக்கானத்திற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான
்கு ஆபிரிக்க்ல்களவ உற்பத்தி்களய (3 டி அசசுமு்களற) விரிவக்கு ஆபிரிக்காக்குவதும், வீடு்கு ஆபிரிக்கள்,
பள்ளிக்கூடங்்கு ஆபிரிக்கள் மற்றும் மருத்துவம்களன்கு ஆபிரிக்கள் ்கு ஆபிரிக்கட்டுவகா எங்கிலும் பத்தற்கு அவசியமக்கு ஆபிரிக்கான
உ்களழப்பின் அர்களை்களவப் பக்கு ஆபிரிக்காரியர்களைவில் கு்களறக்கும் என்பரகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காடு, அ்களனவருக்கும்
சக்கு ஆபிரிக்கா்லசசிறந்கா எங்கிலும் பத்த வீடு்கு ஆபிரிக்க்களர்களை உத்கா எங்கிலும் பத்தரவக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தப்படுத்தும். மரபணு வரி்களசமு்களறப்படுத்கா எங்கிலும் பத்தல்,
மருந்து ்கு ஆபிரிக்கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மருத்துவக் ்கு ஆபிரிக்கல்வி ஆரக்கு ஆபிரிக்காய்சசி என இவற்றில்
க் கசயற்்கள்கு ஆபிரிக்க நுண்ணறி்களவ விரிவக்கு ஆபிரிக்காக்குவகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கானது, உயர்ந்து வரும் மருந்து
வி்கள்ல்கு ஆபிரிக்களுக்கு க் கச்லவிடக்கூடிய ஒரு சி்லருக்கு மட்டுமின்றி, ஒட்டுக் கமக்கு ஆபிரிக்காத்கா எங்கிலும் பத்த
மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்தின்
உடல்ந்லத்திலும்
முன்க் கனக்கு ஆபிரிக்காருரபக்கு ஆபிரிக்காதும்
இல்்லக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்த
முன்ரனற்றங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு வரும்.
விவசக்கு ஆபிரிக்காயம் மற்றும் ரபக்கு ஆபிரிக்காக்குவரத்்களகா எங்கிலும் பத்த ரரக்கு ஆபிரிக்காரபக்கு ஆபிரிக்காட் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பமயப்படுத்கா எங்கிலும் பத்தல்
உணவு வி்கள்ல்கு ஆபிரிக்க்களர்களைப் பக்கு ஆபிரிக்காரியர்களைவில் கு்களறக்கும், ஊட்டசசத்து கு்களறபக்கு ஆபிரிக்காடு்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
முடிவுக்கு க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டு வரும் அத்துடன் அ்களனவருக்கும் உயர்கா எங்கிலும் பத்தரமக்கு ஆபிரிக்கான உணவு
உத்கா எங்கிலும் பத்தரவக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்தம் கி்களடக்கும்—இது விவசக்கு ஆபிரிக்காய பக்கு ஆபிரிக்காரிய நிறுவனங்்கு ஆபிரிக்கர்களைக்கு ஆபிரிக்கால் சிறு
விவசக்கு ஆபிரிக்காயி்கு ஆபிரிக்க்களர்களை நக்கு ஆபிரிக்காசமக்கு ஆபிரிக்காக்்கு ஆபிரிக்க க் கசய்யக்கு ஆபிரிக்காது.
மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்திற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான இந்கா எங்கிலும் பத்த சக்கு ஆபிரிக்காத்தியக்கூ்களற ்களவத்து கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான் , மக்கு ஆபிரிக்கார்க்சிஸ்டு்கு ஆபிரிக்கள்
மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்தின் விஞ்் விஞ்ஞக்கு ஆபிரிக்கான வர்களைர்சசிக்கும் சமூ்கு ஆபிரிக்கத்திற்கும் இ்களடயி்லக்கு ஆபிரிக்கான
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காடர்்களப வ்களரயறுக்கின்ற, அறிக் கவக்கு ஆபிரிக்காளியின் பக்கு ஆபிரிக்காரம்பரியத்தில் கா எங்கிலும் பத்தங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை
நிறுத்திக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்கிறக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள். சமூ்கு ஆபிரிக்கத்்களகா எங்கிலும் பத்தப் பகுத்கா எங்கிலும் பத்தறிவக்கு ஆபிரிக்கார்ந்கா எங்கிலும் பத்தரீதியில் புரிந்து
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காள்வகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான், ஐசக்கு ஆபிரிக்காக் நியூட்டன் ரபக்கு ஆபிரிக்கான்றவர்்கு ஆபிரிக்கள் இயற்்கள்கு ஆபிரிக்கயின்
இர்கு ஆபிரிக்கசியங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை விடுவித்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள். அ்களகா எங்கிலும் பத்த புரிந்து க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்டதும், சமூ்கு ஆபிரிக்கம் அகா எங்கிலும் பத்த்களன
சிறப்பக்கு ஆபிரிக்கானகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காற்றம்களடய க் கசய்ய முடிந்கா எங்கிலும் பத்தது.
இந்கா எங்கிலும் பத்த ்கு ஆபிரிக்கண்ரணக்கு ஆபிரிக்காட்டம் பிரக்கு ஆபிரிக்காங்க்ரபர்ட் சிந்கா எங்கிலும் பத்த்களனகூடத்தின் நடுத்கா எங்கிலும் பத்தர-வர்க்்கு ஆபிரிக்க
அவநம்பிக்்கள்கு ஆபிரிக்கவக்கு ஆபிரிக்காதி்கு ஆபிரிக்களுடன்
ரநரடியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
முரண்படுகிறது,
இவர்்கு ஆபிரிக்கள்,
அறிக் கவக்கு ஆபிரிக்காளி்களய நிரக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கரிப்பகா எங்கிலும் பத்தற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க, ஈர்ப்புவி்களச கா எங்கிலும் பத்தத்துவம் அவுஸ்விட்ச
விஷவக்கு ஆபிரிக்காயு கூடங்்கு ஆபிரிக்களுக்கு வழிவகுத்கா எங்கிலும் பத்தகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க வக்கு ஆபிரிக்காதிட்டக்கு ஆபிரிக்கார்்கு ஆபிரிக்கள். க் கஹெர்ரபர்ட் மக்கு ஆபிரிக்கார்கூஸ
மற்றும் மக்ஸ் ரஹெக்கு ஆபிரிக்கார்்கள்கு ஆபிரிக்கக் கமர் ரபக்கு ஆபிரிக்கான்ற புத்திஜீவி்கு ஆபிரிக்கள் —்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கார்ல் மக்கு ஆபிரிக்கார்க்சின்
மக்கு ஆபிரிக்காணவர்்கு ஆபிரிக்கள் என்று க் கபக்கு ஆபிரிக்காய்யக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க கூறிக்க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்ட இவர்்கு ஆபிரிக்களின் கா எங்கிலும் பத்தத்துவங்்கு ஆபிரிக்கள்
பல்்கு ஆபிரிக்க்கள்லக்்கு ஆபிரிக்கழ்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்களில் இன்னமும் மக்கு ஆபிரிக்கார்க்சிசமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க ்கு ஆபிரிக்கற்றுக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காடுக்்கு ஆபிரிக்கப்படுகிறது—
துல்லியமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க புறக்்கு ஆபிரிக்கணித்கா எங்கிலும் பத்தது ட்க் கரக்கு ஆபிரிக்காட்ஸ்கியின் இந்கா எங்கிலும் பத்த புள்ளி்களய கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான்: அகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காவது
"க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்பமும் விஞ்் விஞ்ஞக்கு ஆபிரிக்கானமும் க் கவற்றிடத்தில் உருவக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்கவில்்கள்ல, மக்கு ஆபிரிக்காறக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க
வர்க்்கு ஆபிரிக்கங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களைக் க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காண்ட மனிகா எங்கிலும் பத்த சமூ்கு ஆபிரிக்கத்தில் உருவக்கு ஆபிரிக்காகின்றன.”
ர்கு ஆபிரிக்கள்வி இதுகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான்: உற்பத்தி ்கு ஆபிரிக்கருவி்கு ஆபிரிக்களும், அவ்விகா எங்கிலும் பத்தத்தில் சமூ்கு ஆபிரிக்கமும் யக்கு ஆபிரிக்கார்
்கு ஆபிரிக்கட்டுப்பக்கு ஆபிரிக்காட்டில் உள்ர்களைது?
மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்திற்கு இரண்ரட பக்கு ஆபிரிக்கா்களகா எங்கிலும் பத்த்கு ஆபிரிக்கள் கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான் உள்ர்களைன. முகா எங்கிலும் பத்த்லக்கு ஆபிரிக்காளித்துவ
பக்கு ஆபிரிக்கா்களகா எங்கிலும் பத்தயக்கு ஆபிரிக்கானது, ரபக்கு ஆபிரிக்கார், வறு்களம, மக்்கு ஆபிரிக்கள் மீகா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான ஒடுக்குமு்களற மற்றும்
க் க்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காடுங்ர்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கால் சர்வக்கு ஆபிரிக்காதி்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்காரத்தின் இ்களடவிடக்கு ஆபிரிக்காகா எங்கிலும் பத்த தீவிரப்பட்கள்ல வழங்குகிறது.
ரசக்கு ஆபிரிக்காசலிசத்திற்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான பக்கு ஆபிரிக்கா்களகா எங்கிலும் பத்தயக்கு ஆபிரிக்கானது, அத்கா எங்கிலும் பத்த்கள்கு ஆபிரிக்கய பயங்்கு ஆபிரிக்கரங்்கு ஆபிரிக்களில் இருந்து
விடுகா எங்கிலும் பத்த்கள்ல்களய மட்டுமல்்ல, க் கமக்கு ஆபிரிக்காத்கா எங்கிலும் பத்த மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்திற்கும் ஒடுக்குமு்களற மற்றும்
ரகா எங்கிலும் பத்த்களவப்பக்கு ஆபிரிக்காடு்கு ஆபிரிக்களில் இருந்து சுகா எங்கிலும் பத்தந்திரத்்களகா எங்கிலும் பத்த வழங்குகிறது.
மனிகா எங்கிலும் பத்தயினம் எந்கா எங்கிலும் பத்த பக்கு ஆபிரிக்கா்களகா எங்கிலும் பத்த்களய ரகா எங்கிலும் பத்தர்ந்க் ககா எங்கிலும் பத்தடுக்கிறது என்ப்களகா எங்கிலும் பத்த வர்க்்கு ஆபிரிக்கப் ரபக்கு ஆபிரிக்காரக்கு ஆபிரிக்காட்டம்
கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான் முடிவு க் கசய்யும். அக் கமரிக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கா, ஐரரக்கு ஆபிரிக்காப்பக்கு ஆபிரிக்கா மற்றும் உ்லக் க்கு ஆபிரிக்கங்கிலும்
அதி்கு ஆபிரிக்கரித்து வரும் ரவ்கள்லநிறுத்கா எங்கிலும் பத்தங்்கு ஆபிரிக்களுக்கு இ்களடரய,
க் கவவ்ரவறு
க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்து்களற மற்றும் க் கவவ்ரவறு நக்கு ஆபிரிக்காடு்கு ஆபிரிக்களின் க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழி்லக்கு ஆபிரிக்கார்களைர்்கு ஆபிரிக்கர்களைது ்கு ஆபிரிக்கடு்களமயக்கு ஆபிரிக்கான
ரபக்கு ஆபிரிக்காரக்கு ஆபிரிக்காட்டங்்கு ஆபிரிக்க்களர்களை ரசக்கு ஆபிரிக்காசலிச சமூ்கு ஆபிரிக்கமக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காற்றும் ஒரு க் கபக்கு ஆபிரிக்காதுவக்கு ஆபிரிக்கான அரசியல்
இயக்்கு ஆபிரிக்கத்திற்குள் ஐக்கியப்படுத்துவது கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான் மி்கு ஆபிரிக்க முக்கிய ர்கு ஆபிரிக்கள்வியக்கு ஆபிரிக்காகும்.
அவ்வக்கு ஆபிரிக்காறு க் கசய்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கால் மட்டுந்கா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்கான் வரவிருக்கும் பக்கு ஆபிரிக்காரிய க் ககா எங்கிலும் பத்தக்கு ஆபிரிக்காழில்நுட்ப புரட்சி்களய,
மனிகா எங்கிலும் பத்தயின அடி்களமப்படுத்கா எங்கிலும் பத்தலுக்்கு ஆபிரிக்கக்கு ஆபிரிக்கான புரட்சியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க அல்்லக்கு ஆபிரிக்காமல் மனிகா எங்கிலும் பத்தயினத்்களகா எங்கிலும் பத்த
விடுகா எங்கிலும் பத்த்கள்லப்படுத்தும் ஒரு புரட்சியக்கு ஆபிரிக்கா்கு ஆபிரிக்க மக்கு ஆபிரிக்காற்ற முடியும்.

