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காம்ேகர ்ேக. �வேனஸ்வரி – ஐ.� நி�வன CEO, ெதா�ல்�டப் வல்�நர,்
�ரிேய�வ் ைடரக்டர,் ெதாைலக்காட�் நிகழ்ச�் தயாரிப்பாளர,் எ�த்தாளர,்
ப�ப்பாளர,் பத்�ரிைகயாளர,் தன்னம்�க்ைகப் ேபசச்ாளர ்என பல்�கம்
ெகாண்ட இவர ்M.Sc., Computer Science மற்�ம் M.B.A படட்ங்கள் ெபற்றவர.்
Compcare Software Private Limited என்ற சாஃப்டே்வர ்தயாரிப்� நி�வனத்�ன் CEO &
MD ஆக கடந்த 28 ஆண்�களாக  ெசயல்பட�்வ��றார.்
இவர�  நி�வனம் தயாரித்�ள்ள  சாஃப்டே்வர ்தயாரிப்�கள், ஆவணப்படங்கள்-
அனிேமஷன்-இகன்டன்ட-்
ஆ�ேயா ��ேயா பைடப்�கள் பல்ேவ� பல்கைலக்கழகங்களில்  பாட�டட்மா
க இடம்ெபற்�ள்ளன. 

130-க்�ம் ேமற்படட் ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் வாழ்�யல் �த்தகங்கள்
எ���ள்ள
இவர� ெதா�ல்�டப்ப் �த்தகங்கள் பல்ேவ� பல்கைலகழகங்களில் ஆய்� �
ல்களாக�ம், ச�க  ெசயல்பா�க�க்� உத�ம் நிகழ்ச�்க�க்கான பாட�டட்
மாக�ம் உள்ளன.  இவர�  ெதா�ல்�டப் தயாரிப்�கைளேய க�வாக ைவத்� 
ஆராய்ச�் ெசய்� Ph.D படட்ம் ெபற்றவரக்�ம் இ�க்�றாரக்ள். 

த�ழகம்,  இந்�யா மட�்�ல்லாமல் ஆஸ்�ேர�யா, ஜப்பான், �ங்கப்�ர,் மேல
�யா,  �லங்கா, மாஸ்ேகா ேபான்ற நா�களி�ள்ள  �லகங்களில் இவர�  �த்
தகங்கள் இடம்ெபற்� வாசகரக்�க்�ைடேய ெப�த்த வரேவற்ைப ெபற்�ள்ள
ன. இவர ்நடத்� வ�ம் ‘காம்ேகர ்��’ என்ற �-��ப் ேசனல் �கப் �ரபலம். 

�ராெஜக்ட�்க�க்காக பல�ைற அெமரிக்கா ெசன்� வந்தவர.் த�ழகத்��ம்
பள்ளி, கல்�ரி மாணவ, மாண�க�க்� உைர நிகழ்த்� அவரக்ளின்
உந்�சக்�யாக�ம் �ளங்��றார.் 

2021 �த்தகக் காட�்�ல் இவர ்அ��கப்ப�த்��ள்ள �டட்ம் ��த்�
உற்சாகத்�டன் சஞ்�ைக�டன் ப�ரந்்�ெகாண்டார.்
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ேமைட நிகழ்ச�்க்�ம் ெவரச்�்வல் நிகழ்ச�்க்�ம் என்ன �த்�யாசம்? 

ெபா�வாக நிகழ்ச�் என்றால் ேமைட இ�க்�ம். ைமக் இ�க்�ம். ேபசச்ாளரக்ள்
இ�ப்பாரக்ள். பாரை்வயாளரக்ள் இ�ப்பாரக்ள். நிகழ்ச�் நைடெப�ம் நாள்
அன்� அந்த ��ப்�டட் �னத்�ல் ��ப்�டட் ேநரத்�ல் எத்தைனப்
பாரை்வயாளரக்ள் வ��றாரக்ேளா அவரக்ள் மட�்ேம அந்த நிகழ்ச�்ைய
பாரை்வ�ட ���ம். அதன் ��டட்ல் ெவரஷ்ைன �-��ப் ேசனல்களி�ம்,
ச�க வைலதளங்களி�ம் பாரத்்� ெதரிந்�ெகாள்ளலாம். ேநர�யாக
கலந்�ெகாள்வ� என்ப� அைனவ�க்�ம் சாத்�ய�ல்லாத ஒன்�. 

ஆனால் நான் அ��கப்ப�த்��ள்ள ‘�னம் ஒ� �த்தக ெவளி��!’ என்ற
ெவரச்�்ல் நிகழ்ச�்�ல் காம்ேகர ்���ம், ச�க வைலதளங்க�ேம
நிகழ்ச�்�ன் ேமைட. ஆன்ைலனில் ெதாடர�்ல் உள்ள அைனவ�ேம
பாரை்வயாளரக்ள். நிகழ்ச�்�ல் கலந்�ெகாள்ள ��ப்பம் இ�ப்பவரக்ள் யார்
ேவண்�மானா�ம் தங்கள் க�த்�க்கைளப் ப�� ெசய்யலாம்.  

இந்த நிகழ்ச�்�ன் ேநாக்கம் என்ன?  

இந்த வ�டம் நைடெபற்�க்ெகாண்��க்�ம் �த்தகக் காட�்ைய �ன்னிட�்
�னம் ஒ� �த்தக ெவளி�� என்ற �டட்த்ைத அ��கப்ப�த்� உள்ேளன்.  

இதன் ேநாக்கம் 2021 �த்தகக் காட�் நைடெப�ம் 14 நாடக்�ம் (�ப்ரவரி 24,
2021 �தல் மாரச் ்9, 2021 வைர) �ன�ம் ஒ� �ைல அேமசானில்
ெவளி��வதாக ஏற்பா�.  

நான் எ�� எங்கள் காம்ேகர ்நி�வன ெவளி�டாக ெவளிவ�ம் 14 �ல்கள் 14
நாடக்ள் ெதாடரச்�்யாக ெவளி�டப்ப�ம். 

ஆக, 14 நாடக்ள் 14 �ல்கள் ெவளி�� – இ�ேவ எங்கள் ெவரச்�்வல்
நிகழ்ச�்�ன் ேநாக்கம். 

இந்த நிகழ்ச�் நைடெப�ம் நாள்? 

ஏற்ெகனேவ ெசான்னைதப் ேபால இ� ெவரச்�்வல் நிகழ்ச�். ஒ�நாள் மட�்ம்
நைடெப�வ�ல்ைல. 14 �ல்கள் ெவளி��வதாக இ�ப்பதால்  

இந்தப் �த்தக ெவளி�ட�் நிகழ்ச�்ைய 14 நாடக்�ம் நடத்�வதாக ஏற்பா�.  

�ப்ரவரி 24, 2021 அன்� �தல் நாள் நிகழ்ச�். இன்�டன் 14 நாடக்ள் இந்த
நிகழ்ச�் நடந்� ��ந்�ள்ள� 14 �த்தகங்கள் ெவளி�டப்பட�்ள்ள�. 

இந்த நிகழ்ச�்�ன் �றப்பம்சம்? 
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என்ைனப் ெபா�த்தவைர என் எ�த்�க்கைள வா�ப்பவரக்ள் அைனவ�ேம
�றப்� ��ந்�னரக்ள்தான். இந்த நிகழ்ச�்ைய ெதாடங்� ைவக்க�ம்,
அ��கப்ப�த்த�ம் �ல �றப்� ��ந்�னரக்ைள அைழத்��க்�ேறன்.
அவரக்ள் ஏேத�ம் ஒ� �தத்�ல் எங்கள் காம்ேகர ்நி�வனத்�க்�ம், இந்த
நிகழ்ச�்�ல் ெவளி�ட�்க்ெகாண்��க்�ம் �த்தகங்க�டன்
ெதாடர�்ைடயவரக்ளாக இ�ப்பாரக்ள். 

�றப்� ��ந்�னரக்ள் அவரவ்ரக்ள் ெசளகரய்த்�க்� ஏற்ப ஏேத�ம் ஒ�
ேநரத்�ல் வ�ைக தந்� தங்கள் க�த்�க்கைள எ�த்� வ��ேலா அல்ல�
��ேயாவாகேவா அல்ல� இரண்� �தங்களி�ேமா ப�� ெசய்வாரக்ள். 

அவற்ைற என் ஃேபஸ்�க் பக்கத்�ல் உட�க்�டன் ப�ர�்ேறன். ேம�ம்
எங்கள்  காம்ேகர ்�� – ���ப் ேசன�ல் ஒளிபரப்��ேறன். 

இ�வைர எத்தைன �ல்கள் ெவளி�ட்�ள்ளரீக்ள்? 

இ� வைர 136 �ல்கைள எ�� ெவளி�ட�்�க்�ேறன். ‘�னம் ஒ� �த்தக
ெவளி��’ �டட்த்�ன் �ழ் இ�வைர 13 �ல்கள் ெவளி�ட�்�க்�ேறன்.  

ேநற்� வைர 13 நாடக்ள் கடந்�ள்ள �த்தகக் காட�்�ல் இ�வைர  

1. வாழ்க்ைக�ன் அப்�ைடசர,்  

2. வாழ்க்ைக�ன் OTP,  

3. வாழ்க்ைக�ன் அப்ேலா�ம், ட�ன்ேலா�ம்!,  

4. �ழந்ைதகள் உல�ல் ெபற்ேறா�க்கான பாஸ்ேவரட்!் 

5. எந்தப் பாைத�ல் உங்கள் பயணம்? 

�. ெபண் *Conditions Apply 

7. மா�வ�ம் மேனாபாவ�ம், மாற்றத்�க்கான பாஸ்ெவர�்ம்! 

�. பாரதப் ெப��தங்கள்!  

9. �க் ேடடட்ா – Big Data – தகவல் �ழ் உல�ல் ‘�க் �ரதர’் 

10. கன� ெமய்ப்பட!  

11. இலக்�ல் கைர�ங்கள்! 

12. மனிதனாய் வாழ்வதற்கான ஃபார�்லா! 

13. ெகாேரானா லாக்ட�னில் �தல் �ன்� மாதங்கள் 

என 13 இ-�த்தகங்கைள அேமசானில் ெவளி�ட�்ள்ேளன். 

இன்�ம் 1 �த்தக ெவளி�� உள்ள�. அ� இன்�.  
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இந்தத் �ட்டத்ைத அ��கப்ப�த்த ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் எப்ப�த்
ேதான்�ய�? 

நம்ைம நாேம உற்சாகப்ப�த்�க்ெகாள்�ம் ஒ� �க்�தான். நமக்�ப்
��த்தமான ஒ� ேவைலைய அ�கப்ப�யாக ெசய்�ம்ேபா� நம் உற்சாகம் ��
நமக்�ள் ேநரம்ைற �ந்தைனகள் அ�கரிக்�ம். அந்த வைக�ல் என்
அ�ப்பைடத் �றைமயான எ�த்� என்ப� அனிேமஷன், ஆவணப்படங்கள்,
ெதாைலக்காட�் நிகழ்ச�்கள் என பல்ேவ� பரிமாணங்கைள எ�த்�
பரிணாம வளரச்�் கண்��ந்தா�ம் �த்தகங்கள் ெவளி�ட�் நான் அ�ந்தைத
ஆவணப்ப�த்�வ�ல் ெப�ம�ழ்ச�் �ைடக்�ற�. அதனால் அதைன
எப்ப�ெயல்லாம் ெசய்தால் இன்ைறய ந�ன ெதா�ல்�டப் உல�ல் பரவலாக்க
���ம் என்பைத ஆராய்ந்� �னம் ஒ� �த்தக ெவளி�டை்ட ஆன்ைலனில்
ெசய்� ெவரச்�்வல் நிகழ்ச�்யாக்� உள்ேளன். 

எப்ப� �னம் ஒ� �த்தகம் ெவளி�ட ���ற�?    

என் பத்� வய�ல் ேகா�லத்�ல் ‘ெசய்�ம் ெதா�ேல ெதய்வம்’ என்ற கைத
ெவளியா� ‘இ�தான் உன் �றைம. ெகட�்யா ��ச�்க்ேகா’ என இயற்ைக
எனக்களித்த வரத்ைத நான் இ�கப்பற்�யதால் �டட்த்தடட் 40
வ�டங்க�க்�ம் ேமல் நித்தம் ஏேத�ம் எ�� வ��ேறன் (நாள் தவறாமல்
என்ப� ��ப்�டத்தக்க�). அைவ அந்தந்த காலகடட்த்�ல் பத்�ரிைககளில்
ெவளியான�. பரி�கைள�ம் ���கைள�ம் ெபற்றன. 

எங்கள் காம்ேகர ்நி�வனம் ெதாடங்�ய �ற� என் ெதா�ல்�டப்
அ�பவங்கைள அந்தந்த காலகடட்ங்களிேலேய �த்தகமாக ெவளி�ட�்
வந்ேதன். மாதம் ஒ� �த்தகம் ெவளி�டட் காலெமல்லாம் இ�ந்��க்�ற�. 

ெதா�ல்�டப் வளரச்�்�ன் உசச்த்�ல் இ�க்�ம் இந்நாளில் நித்தம் ஃேபஸ்�க்,
என் பரச்னல் ெவப்ைசட,் ப்ளாக் என பல்ேவ� ச�க வைலதளங்களில்
�னந்ேதா�ம் �ரம்ம ��ரத்்தத்�ல் தயாரா�ம் என் பைடப்�கைள
ெவளி�ட�் வ��ேறன்.  

என் ெதா�ல்�டப்த்�ன் உசச்த்�ல் இன்� ‘�னம் ஒ� �த்தகம்’
ெவளி�ட�்  �ைறந்த �ைல��ம் �ற்பைன ெசய்ய ���ற�.   

இ-�த்தகங்கைள எங்� வாங்�வ�? எப்ப� வா�ப்ப�, எப்ப� ேசகரிப்ப�? 

நாங்கள் ெவளி��ம் இ-�த்தகங்கள் அேமசான் இைணயதளத்�ல் �ைடக்�ம்.
ஆன்ைலனில் கடட்ணம் ெச�த்� வாங்�க்ெகாள்ளலாம்.   

உங்கள் ைக�ல் உள்ள ெமாைப�ல் �ண்�ல் ஆப்ைப ட�ன்ேலாட்
ெசய்�ெகாண்� இந்த இ-�த்தகங்கைள வா�க்கலாம். இடத்ைத
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அைடத்�க்ெகாள்ளாமல் எத்தைன இ-�த்தகங்கைள ேவண்�மானா�ம்
வாங்� ேசகரிக்க ���ம். ஆஃப் ைலனில் ப�க்க ���ம். இைணயத் ெதாடர�்
ேதைவ�ல்ைல. உங்கள் ேபாைன நீங்கள் மாற்�னா�ம் �ண்�ம் �ண்�ல்
ஆப்ைப ட�ன்ேலா� ெசய்�ெகாண்டால் உங்கள் ைலப்ரரி�ல் நீங்கள்
வாங்�ய இ-�த்தகங்கள் பத்�ரமாக இ�க்�ம்.  

உங்கள் ெமாைப�ல், ஐேப�ல், ேடப்ெலட�்ல், ேலப்டாப்�ல், ெடஸ்க்டா�ல் என
எ�ல் ேவண்�மானா�ம் ப�க்க ���ம். �ண்�ல் ஆப்ைப ட�ன்ேலா�
ெசய்�ெகாள்ள ேவண்�ம் அவ்வள�தான். 

ெமாைப�ல் ஃேபஸ்�க் ப�ப்பைதப் ேபால, �.�.எஃப் ஃைபல்கைள
வா�ப்பைதப் ேபால இ-�த்தகங்கைள வா�ப்ப�ம் �க �லபமானேத. 

ேம�ம் �ண்�ல் சாதனத்��ம் ப�க்கலாம். நிைறய வா�க்�ம் வழக்கம்
உள்ளவரக்ள் �ண்�ல் சாதனத்ைத வாங்�ப் பயன்ப�த்�னால் கண்க�க்�ப்
பா�காப்�. 

வாழ்த்�! 

எ�ரக்ால சந்த��ன�க்�ப் பயன்ப�ம் வைக�ல் இவர் ெவளி��ம்
வாழ்�யல் ெந�கைள�ம் தன்னம்�க்ைகைய�ம் ஊட்�ம் இந்த
�ல்கைள வாங்� ப�த்� உங்கள் அ�த்தத் தைல�ைற�ன�க்�
ெபாக்�ஷமாக்�க் ெகாள்�ங்கள். அத்தைன�ம் அேமசானில்
இைணயதளத்�ல் இ-�த்தகங்களாகக் �ைடக்�ற�.

இவர� ெவப்ைசட:் http://compcarebhuvaneswari.com/,
இெம�ல்: compcare@hotmail.com. 
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