தமிழில் திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள

முன்பனுரைர:
மெனித வொழ்வில் பல மெொற்றங்கைளையும, ெபரும வளைர்ச்சியினைனையும நொம கண்டும
படித்தும இருக்கின்போறொம. இன்பறு நம வொழ்வில் பின்பணிப் பிைணைந்து விட்ட விஷயமெொக
இருக்கின்பறனை கணினிகள. ோலப்டொப் மெற்றும ெடஸ்க்டொப்கள மெட்டும கணினிகள அல்ல.
நொம உபோயொகிக்கும சிறு ைகப்ோபசி முதல், பயணைம ெசெய்யும கொர்கள வைர கணினிகள
எங்கும நிறைறந்திருக்கின்பறனை. இத்தைகய கணினி உலகில், இந்த கணினிகைளை நொம
இயக்கப் பயன்பபடுத்தும ெமென்பெபொருட்கைளை, எல்ோலொரும பயன்பபடுத்தக் கூடிய
வைகயினல், முழு சுதந்திரத்துடன்ப கிைடக்க ெசெய்வது தொன்ப இந்த திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள
எனைப்படும ஓப்பன்போசெொர்ஸ் ெமென்பெபொருட்கள. திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளைப் பற்ற
அைனைத்து துைறயினனைரும ோபசெத் ெதொடங்கி உளளைனைர். இத்தைகய சூழலில் இவ்வைக
ெமென்பெபொருட்கைளைப் பற்ற இந்த கருத்தரங்கில் ோபசுவது மிகவும ெபொருத்தமெொனை ஒன்பறு.
திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள:
நொம எந்த ஒரு ெமென்பெபொருைளையும வொங்கி பயன்பபடுத்துவதற்கு முன்ப, அதன்ப
ைலெசென்பஸ் பற்ற அறந்திருத்தல் நல்லது. இன்பறு அதிக விைலக்கு விற்கப்படும அைனைத்து
ெமென்பெபொருட்களும, வொடிக்ைகயொளைர்களுக்கு மிகக் கடுைமெயொனை கட்டுப்பொடுகைளை
விதிக்கின்பறனை. நமமில் பலர் இந்த விதிகைளை வொசிப்பது கூட இல்ைல. திறவூற்று
ெமென்பெபொருட்கள பயனைர்களுக்கு ோதைவயொனை அத்துைணை சுதந்தரங்கைளையும அளித்து
எல்ோலொருக்கும பயனைளிக்கிறது. இைவ குறப்பொக நொன்பகு சுதந்தரங்கைளை அடிப்பைடயொக
ெகொண்டது,
1. எதன்ப ெபொருட்டும நிறரலிைனை இயக்க கூடிய சுதந்தரம. (முதலொவது சுதந்தரம).
2. நிறரல் பணியொற்றும விதத்ைதக் கற்று தமெது ோதைவக்ோகற்ப மெொற்றக் ெகொளளைக் கூடிய
சுதந்தரம. (இரண்டொவது சுதந்தரம). இதற்கு முதல் சுதந்தரம அத்தியொவசியம.
3. பிறரும பயனுரற ோவண்டி, நகல் எடுத்து விநிறோயொகிப்பதற்கொனை சுதந்தரம.
(மூன்பறொவது சுதந்தரம).
4. ஒட்டுெமெொத்த செமூகமும பயனுரற ோவண்டி, நிறரலிைனை ோமெமபடுத்தி, ெசெய்த
மெொற்றங்கைளை ெபொது மெக்களுக்கு ெவளியினடுவதற்கொனை சுதந்தரம. (நொன்பகொவது
சுதந்தரம). இதற்கு முதல் சுதந்தரம அத்தியொவசியம.
இவ்வொறொக
ோமெற்கூறய
நொன்பகு
சுதந்தரங்கைளை
அடிப்பைடயொக
ெகொண்டு
விநிறோயொகிக்கப்படும ெமென்பெபொருட்கைளை நொம திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள எனை
குறப்பிடுகிோறொம. திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள பயன்பபடுத்துவதன்ப மூலம, ஏழைழ முதல்
பணைக்கொரர் வைர, மெொணைவர்கள முதல் ெபரிய ெதொழில் முைனைோவொர் வைர அைனைவரும
பயனைைடய வொய்ப்பிருக்கிறது.

அரசு ஏழன்ப திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளை பயன்பபடுத்த ோவண்டும ?
நமைமெ ோபொன்பற வளைரும நொட்டிற்க்கு திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள தொன்ப செரியொனை
தீர்ெவனை இந்தியொவின்ப தைலசிறந்த விஞ்ஞொனியும முன்பனைொல் ஜனைொதிபதியுமெொனை டொக்டர்.
அப்துல் கலொம அவர்கள குறப்பிட்டுளளைொர். திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள எந்த ஒரு ெபரிய
நிறறுவனைத்தின்ப பிடியினல் இருக்கும ெமென்பெபொருட்கள அல்ல, எனைோவ அைனைவரும இதற்க்கு
பங்களிக்கலொம.
அரசு இயந்திரங்கள ோவகமெொக சுழல இன்பைறய சூழலில் கணினி இன்பறயைமெயொதது.
எல்லொ அரசு துைறகளும கணினி மெயமெொக்கப்படுகிறது, அல்லது கணினி மெயமெொக்களுக்கு
தயொரொகிக்ெகொண்டிருக்கிறது. கணினி மெயமெொக்களுக்கு அரசு கணினி வன்பெபொருட்கள
தவிர, ெமென்பெபொருட்களுக்கும ெபரிய அளைவில் ஆண்டுோதொறும நிறதி ஒதுக்குகின்பறது.
இப்படி நிறதி ஒதுக்கி, ஏழோதொ ஒரு தனியுரிமெ ெமென்பெபொருைளை வொங்கி நிறறுவும சூழல்
இருக்கின்பறது. இவ்வொறு தனியுரிமெ ெமென்பெபொருட்கைளை அரசு பயன்பபடுத்தும தருவொயினல்,
பின்பவரும சிக்கல்கள ோநரலொம:
1. தனியுரிமெ இயங்குதளைங்களின்ப உரிமெங்கள பல ஆயினரங்களுக்கு விற்கப்படுகின்பறனை.
இைவ ஒவ்ெவொரு கணினிக்கும தனியொக வொங்கப்பட ோவண்டும. ஒோர உரிமெத்ைத
பல கணினிகளில் பயன்பபடுத்த முடியொது, அப்படி பயன்பபடுத்த ோவண்டுெமெனில்,
எத்தைனை கணினிகளில் இந்த இயங்குதளைத்ைத நிறறுவ திட்டம இருக்கிறோதொ
அத்தைனைக்கும பணைம ெசெலுத்தி உரிமெத்ைத ெபறலொம. இது அரசின்ப ெசெலவிைனை
பண்மெடங்கொக்குகிறது.
2. இவ்வொறு வொங்கப்படும இயங்குதளைங்களின்ப நிறரல்கைளை நொம பொர்க்க முடியொத
கொரணைத்தினைொல், இைவ பயனைருக்கு ெதரியொமெல் தரவுகைளை (data) திருடுகின்பறனைவொ
என்பபது நமமெொல் உறுதியொக கூற முடியொது. தனி மெனிதனின்ப தரவுகள என்பறொல் கூட
ஓரளைவுக்கு கண்டும கொணைொமெல் விட்டுவிடலொம, ஆனைொல் ஒரு அரசின்ப முக்கியமெொனை
தரவுகைளை இன்பெனைொரு அயல்நொட்டு நிறறுவனைத்திற்க்கு தொைரவொர்த்து ெகொடுப்பது
எந்நொளும உறுத்தலொனை விஷயம தொன்ப. இரொணுவ, உளைவு மெற்றும கொவல்
துைறகளின்ப தரவுகைளை இங்கு ெபொருட்படுத்துவது அவசியம.
3. இயங்குதளைங்களுக்கு அப்பொல் அரசுக்கு ோதைவயொனை ெமென்பெபொருட்கைளை தயொர்
ெசெய்வதற்க்கு ெபருமபொலும தனியுரிமெ நிறறுவனைங்கைளை நமப ோவண்டியினருக்கிறது.
இவ்வைக தனியுரிமெ நிறறுவனைங்கள தொங்கள ெசெய்து தரும ெமென்பெபொருள
ோசெைவயினன்ப நிறரலிைனை அரசின்ப உைடமெயொக்குவதில்ைல - அரசு பணைம ெகொடுத்தும
நிறரல் உைடைமெயொகுவதில்ைல.
4. தனியுரிமெ நிறறுவனைங்கள தயொரிக்கும ெமென்பெபொருட்கைளை மெற்ெறொரு நிறறுவனைத்ைத
ைவத்து செரி பொர்ப்பது நைடமுைறயினல் செொத்தியம என்பறொலும, தனியுரிமெ
நிறறுவனைங்கள இதற்க்கு இணைங்குவதில்ைல.
5. இந்த தனியுரிமெ ெமென்பெபொருட்களின்ப மூலம, அரசு தகவல்கள ோசெகரிப்படும
தரவுதளைங்கைளை, நிறறுவனைங்கள ோவறு யொருடனுரம பகிர்கின்பறனைவொ என்பபது
ோகளவிக்குற! ஏழெனைனில் ெபருமபொலும இந்த தரவுதளைங்கள, செமமெந்தப்பட்ட
நிறறுவனைங்களின்ப கட்டுப்பொட்டுக்குள தொன்ப இருக்கின்பறனை.
6. ெமென்பெபொருளிைனை ெசெய்து ெகொடுத்த நிறறுவனைம மூன்பறு அல்லது நொன்பகு
ஆண்டுகளில் திவொலொகி மூடப்பட்டுவிட்டொல், அரசிடம நிறரல் இல்லொத
கொரணைத்தினைொல், ோவறு நிறறுவனைங்கைளை நொடி முதலிலிருந்து ெமென்பெபொருைளை

உருவொக்க ோவண்டிய சூழ்நிறைல உருவொகலொம.
7. அரசு ோகொடிக்கணைக்கில் பணைம ெசெலவு ெசெய்தும தனியுரிமெ நிறறுவனைங்கள பிடியினல்
சிக்கிக் ெகொளளும அபொயம உளளைது. ெமென்பெபொருளில் அைனைத்து மெொற்றங்கள,
மெற்றும வழுக்கள திருத்தவும இந்த நிறறுவனைங்கைளை செொர்ந்ோத அரசு ெசெயல்பட
ோவண்டும. சில ோநரங்களில் இத்தகு வைலயினல் அரசு துைறகைளை சிக்க ைவத்து,
நிறறுவனைங்கள கடிவொளைங்கைளை இருக்குவது ஆங்கொங்ோக நடக்கின்பறது.
ோமெற்கூரிய அைனைத்து சிக்கல்களும திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள பயன்பபடுத்துைகயினல்
ஏழற்படுவதில்ைல. ஏழெனைனில் திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள எந்த ஒரு நிறறுவனைத்தின்ப
பிடியினலும இருப்பைவ அல்ல. உலகின்ப தைல சிறந்த வல்லுனைர்கள ோசெர்ந்து உருவொக்குவது.
திறவூற்று ெமென்பெபொருட்களின்ப நிறரல்கள எல்ோலொருைடய பொர்ைவக்கும கிைடக்கப்
ெபருவதொல், விஷயம ெதரிந்த யொர் ோவண்டுமெொனைொலும, இந்த ெமென்பெபொருட்கைளை மெொற்ற
அைமெக்கலொம. எனைோவ அரசுகள ஒோர தனியுரிமெ நிறறுவனைத்ைத நமபி இருக்க
ோவண்டியதில்ைல. நிறரலிைனை ஆய்வு ெசெய்து, நல்ல பொதுகொப்பொனை ெமென்பெபொருளதொனைொ?
என்பறு உறுதி ெசெய்யலொம. மெைறமுகமெொனை இரகசிய பரிமெொற்றங்கள எதுவும நடக்கின்பறதொ?
என்பறும உறுதி ெசெய்து ெகொளளைலொம. தனியுரிமெ ெமென்பெபொருட்கைளை விட திறவூற்று
ெமென்பெபொருட்கள மிகவும பொதுகொப்பொனைைவ என்பபது பல ஆய்வுகள மூலம நிறரூபனைம
ஆனைது.
சிறந்த திறவூற்று இயங்குதளைங்கள இலவசெமெொக கிைடக்கின்பறனை. அரசு திறவூற்று
இயங்குதளைங்கைளை பரொமெரிக்க நிறறுவனைங்களுடன்ப ஒப்பந்தம ெசெய்து ெகொளளைலொம,
இதற்க்கொகும ெசெலவு தனியுரிமெ ெமென்பெபொருட்களின்ப உரிமெங்களுக்கு ஒப்பிடுைகயினல் மிக
மிகக் குைறவொகும. ோமெலும அரோசெ இந்த திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளை பயன்பபடுத்த
மெற்றும பரொமெரிக்க ஊழியர்கைளை நிறயமித்தொல், ெசெலவு மிகவும குைறயும. எனைோவ அரசு
தனியுரிமெ
ெமென்பெபொருட்கைளை
அரோவ
தவிர்க்க
ோவண்டும.
ோகரளை அரசின்ப திறவூற்று ெமென்பெபொருள ெகொளைக
இந்தியொவில் திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளை முதன்ப முதலில் ோதொற்றுவித்த ெபருைமெ
ோகரளை மெொநிறல அரசுக்கு உண்டு. ோகரளை அரசு 2001 ஆம ஆண்டு முதல் திறவூற்று
ெமென்பெபொருள ெகொளைகயினைனை கைடபிடித்து வருகின்பறது. அரசு அலுவல்கள மெட்டுமின்பற,
பளளி மெற்றும கல்லூரிகளிலும ோகரளை அரசு திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளைோய ெபரிதும
பயன்பபடுத்துகின்பறது. ோமெலும, உலகம முழுதும திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளை பரப்பவும,
பிற அரசுகள மெற்றும பல்ோவறு அைமெப்புகள, எளிதில் திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளை
ெசெயல்முைறப்படுத்தவும, ோகரளை தகவல் ெதொடர்பு அைமெச்செகம. இலவசெ மெற்றும திறவூற்று
ெமென்பெபொருள செர்வோதசெ ைமெயம என்பற அைமெப்பிைனை ெதொடங்கி சிறப்பொக நடத்தி
வருகின்பறது. இைதப்ோபொல தமிழக அரசும திறவூற்று ெமென்பெபொருள ெகொளைகயினைனை
ெகொண்டு வர ோவண்டும.
வங்கிகளில் திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள :
இந்தியொவில் உளளை ெபருமபொலொனை வங்கிகள தனியுரிமெ ெமென்பெபொருட்கைளை நமபிோய
இயங்குகின்பறனை. இதில் முக்கியமெொக ெபருமபொலொனை வங்கிகள ைமெக்ோரொசெொஃப்ட்
எனைப்படும
தனியுரிமெ
நிறறுவனைத்தின்ப
விண்ோடொஸ்
இயங்குதளைத்ைத
தொன்ப
பயன்பபடுத்துகின்பறனை. தற்ோபொது இதனைொல் ஏழற்பட்டிருக்கும சிக்கலொனை சூழ்நிறைலய இந்த
உதொரணைப்
பகுப்பொய்வில்
கொணைலொம.

ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் நிறறுவனைம பன்பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பபு விண்ோடொஸ்
இயங்குதளைத்தின்ப எக்ஸ்.பி (XP) எனுரம பதிப்ைப ெவளியினட்டது. இந்த பதிப்பு ெவளியொனை
ோபொது இதன்ப உரிமெம ஒரு கணினிக்கு, ஐந்தொயினரம முதல் ஒன்பபதொயினரம ரூபொய் வைர
விற்கப்பட்டது. இந்த பதிப்ைபத் தொன்ப ெபருமபொலொனை ெபொதுத்துைற வங்கிகள நிறறுவி
இருக்கின்பறனை.
ோதொரொயமெொக
ஒரு
கணினிக்கு
ஆரொயினரம
ரூபொய்
என்பறு
ைவத்துக்ெகொளோவொம. விண்ோடொஸ் எக்ஸ்.பி பதிப்புதொன்ப ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் நிறறுவனைத்தின்ப
கைடசி நிறைலயொனை இயங்குதளை பதிப்ெபன்பறொல் அது மிைகயொகொது (திறவூற்று
ெமென்பெபொருட்கைளை ஒப்பிடுைகயினல் இைவ செற்று தொழ்ந்தைவதொன்ப). எக்ஸ்.பி பதிப்பு
குைறந்த
வலிைமெயுைடய
வன்பெபொருட்கள
இருக்கும
கணினியினல்
ோவகமெொக
இயங்கக்கூடியைவ. இந்த கொல கணினிகளில் இன்பனுரம ோவகமெொக இயங்கக்கூடியைவ.
எனினுரம எக்ஸ்.பிக்கு பின்ப பதிக்கப்ெபற்ற இயங்குதளைங்கள மிக அதிகமெொனை
வலிைமெயுைடய வன்பெபொருட்களில் மிதமெொனை ோவகத்தில் இயங்க்கக்கூடியைவ. இந்த
கொரணைத்தினைொோலோய ெபருமபொலொனை மெக்கள தங்கள பைழய கணினிகளில் புதிய
விண்ோடொஸ்
பதிப்புகைளை
நிறறுவுவதற்க்கு
தயக்கம
கொட்டினைர்.
ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் நிறறுவனைத்தின்ப அண்ைமெய இயங்குதளை பதிப்பு விண்ோடொஸ்-8, இது 2012
ஆம ஆண்டு ெவளியினடப்பட்டது. எனினுரம ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் நிறறுவனைம எதிர்பொர்த்த
அளைவு விற்பைனை இல்ைல. அண்ைமெயினல் விண்ோடொஸ்-8.1 பதிப்பு 2013 ஆம ஆண்டு
அக்ோடொபர் மெொதத்தில் ெவளியொனைது. ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் விண்ோடொஸ் எக்ஸ்.பி விற்ற
அளைவிற்க்கு அதன்ப ோவறு எந்த பதிப்பும விற்க்கவில்ைல. இத்தைனை கொலம ெபொருத்திருந்த
ைமெக்ோரொசெொஃப்ட், ஒரு மிகப்ெபரிய அறவிப்ைப விண்ோடொஸ்-8.1 ெவளியினட்ட மெறு
வொரோமெ ெவளியினட்டது. எக்ஸ்.பி இயங்குதளைத்தின்ப பரொமெரிப்பு ஏழப்ரல் 2014 ஆம
ஆண்டுடன்ப விளைக்கிக்ெகொளளைப்படும என்பற அறவுப்புதொன்ப அது. எல்ோலொரும
விண்ோடொஸ்-8.1 னிற்க்கு மெொறுங்கள என்பறு ெசெொல்லொமெல் ெசெொன்பனைது. ஒரு ெமென்பெபொருளின்ப
பதிப்பிைனை பல நொட்கள ஒரு நிறறுவனைம பரொமெரிப்பது சிரமெம தொன்ப, எனினுரம பின்ப வரும
பதிப்புகள முன்பவந்தைவகைளை விட சிறப்பொனைதொக அைமெக்க ோவண்டும, அதில்
ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் ோகொட்ைட விட்டது, அதனைொல் ோசெொர்வைடந்த வியொபொரத்ைத நிறைல
நிறறுத்த இத்தைகய முயற்சிகைளை ோமெற்க்ெகொளகின்பறது. விண்ோடொஸ் எக்ஸ்.பிைய
மெொற்றுங்கள என்பபோதொடு நிறல்லொமெல், அதில் என்பனை பொதுகொப்பின்பைமெ உளளைெதன்பபைத
உலகிற்க்கு ெதளிவொக எடுத்துக்கூறயினருக்கிறது, இதனைொல் உலெகங்கிலும கணினி மூலம
நொசெ ோவைலகளில் ஈடுபட்டிருக்கும க்ரொக்கர்களுக்கு ெகொண்டொட்டமெொகி விட்டது. எனைோவ
பயனைர்களுக்கு
மெொறுவைதத்
தவிற
ோவறு
வழியினல்ைல.
மெொற்றம
வரோவற்க்கத்தக்கதுதொன்ப
ஆனைொல்
இதனைொல்
வங்கிகள
எப்படி
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்பறனை என்பறு பொர்ப்ோபொம.
இந்தியொவில் உளளை அைனைத்து
ெபொதுத்துைற வங்கிகளிலும சுமெொர் 37500 கணினிகள விண்ோடொஸ் எக்ஸ்.பி
இயங்குதளைத்தில்
இயங்குகின்பறனை.
விண்ோடொஸ்-8.1
குைறந்த
வலிைமெயுைடய
வன்பெபொருட்கள நிறறுவியுளளை கணினியினல் இயங்கொது, அத்தைகய கணினிகள தொன்ப இந்த
37500 ம. செரி வங்கிகள மெொற முடிவு ெசெய்கின்பறனை என்பறு ைவத்துக்ெகொளோவொம,
விண்ோடொஸ்-8.1 ஒரு கணினியினன்ப உரிமெத்திற்க்கு ோதொரொயமெொக 7500 ரூபொய். 37500
கணினிக்கு சுமெொர் 28 ோகொடி ரூபொய். விண்ோடொஸ் ஒன்பறும பொதுகொப்பொனை இயங்குதளைம
அல்ல, இதற்க்கு ஆன்படிைவரஸ் ெமென்பெபொருள நிறறுவ ோவண்டும, அது ஒரு 500 ரூபொய்
என்பறு ைவத்துக்ெகொளோவொம, ோமெலும ஒரு இரண்டு ோகொடி ரூபொய். விண்ோடொஸ்8.1 ற்க்கொக புதுக்கணினிகள வொங்க ோவண்டும, ஏழெனைனில் பைழய கணினிகளில்
விண்ோடொஸ்-8.1 இயங்கொது. தற்ோபொது ஒரு நல்ல கணினியினன்ப ோதொரொய விைல 30000
ரூபொய் எனை ைவத்துக்ெகொண்டொல், 37500 கணினிகளுக்கு 113 ோகொடி ரூபொய். ஆக
ோதொரொயமெொக இதுோவ 200 ோகொடி ரூபொய். இது இல்லொமெல் ோமெலும தற்ோபொது இயங்கும
ோசெைவ ெமென்பெபொருட்கைளை தனியுரிமெ நிறறுவனைங்களிடம பணைம ெகொடுத்துப் ோபொரொடி
எக்ஸ்.பியினல் இருந்து விண்ோடொஸ்-8.1 ல் இயங்குமெொறு மெொற்றத்தர, சுமெொர் 300 ோகொடி

ஆகலொம. பிற தைலவலிகளில் ஒரு 100 ோகொடி என்பறு ைவத்துக்ெகொண்டொல், ோதைவயற்ற
ெசெலவீனைம
சுமெொர்
600
ோகொடி.
செற்று சுதொரிக்கவும, இது ெபொதுத்துைற வங்கிகளுக்கு மெட்டும ோமெலும இந்தியொவில்
இயங்கி வரும தனியொர் வங்கிகள மெற்றும நிறறுவனைங்கைளை கணைக்கில் எடுக்க ோவண்டும.
ெசெய்யொமெல் விட்டொல் நமெது வங்கிகளில் பொதுகொப்பற்ற சூழல் நிறழவும. எனைோவ
ெபொதுத்துைற மெற்றும தனியொர் வங்கிகளில் சுமெொர் நொளைொயினரம ோகொடி ரூபொய் வீண் ெசெலவு
ெசெய்ய வங்கிகள தயொரொகின்பறனை. இந்த ெசெலவீனைம இந்தியொ ோபொன்பற வளைரும நொடுகளுக்கு
ோதைவதொனைொ? இைத ெசெய்து முடித்த பிறகு ோபரொைசெயினல் ைமெக்ோரொசெொஃப்ட் நிறறுவனைம
விண்ோடொஸ்-9 பதிப்ைப விற்பதர்க்கொக இோத வழிமுைறைய பின்பபற்றனைொல் என்பனைவொகும.
வருடொ வருடம ோதைவயினல்லொமெல் இவ்வளைவு ெபரிய ெதொைகயினைனை இந்த தனியுரிமெ
நிறறுவனைங்களுக்கு
கப்பமெொக
கட்ட
ோவண்டியதுதொன்ப!
ோமெோல இருப்பது ஒரு உதொரணைம தொன்ப. இோத விைளையொட்டுகைளை ைமெக்ோரொசெொஃப்ட்
பல்கைலக்கழகங்கள, கல்லூரிகள மெற்றும பளளிகளிலும அரங்ோகற்ற துவங்கிவிட்டது.
இதனைொல் எவ்வளைவு ெபரிய தீய விைளைவுகள நமெக்கு கொத்திருக்கின்பறது என்பபது
ெதளிவொகிறது.
முடிவுைர:
இதற்க்ெகல்லொம ஒோர மெொற்று திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கள தொன்ப. எனைோவ தனி
மெனிதர்களும, அரசெொங்கமும திறவூற்று ெமென்பெபொருட்கைளை ோமெமபடுத்தி இத்தைகய
சிக்கல்கைளை தவிர்க்க தீவிர முயற்சிகள ோமெற்க்ெகொளளை ோவண்டும. நமெது பணைத்ைத
இவ்வொறு ெமென்பெபொருட்களுக்கு விரயம ெசெய்யொமெல் மெற்ற வளைர்ச்சிப்பணிகளுக்கு
சிறப்பொனை
முைறயினல்
பயன்பபடுத்தலொம!
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