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���ைர
ெசா�வன�’ இத�� 2010 ம��� 2011 –� எ��ய இைணய� ச�ம�த�ப�ட க��ைர ெதா���,
இ���தக�. இ�� இ� ப��க� அட�க�.
�த� ப��, ”எ�ப� பல ேசைவக� இைணய��� இலவசமாக �ைட��ற�?” எ�ற ேக��ைய
ஆரா�� ��� க��ைரக�. கா�ைற� த�ர இ�� உலக��� இலவச� எ�� ஏ�� இ�ைல
எ�பைத நா� அ�ேவா�. ஆனா�, எ�ப� பல ��ன�ச� ேசைவக�, ேதட� ேசைவக�,
உலா�க� ேபா�ற பல ெம�ெபா��க�� ��வன�க� இலவசமாக ெவ�����றன? எ�ப�
இவ�க���� க���ப�யா�ற�? இ� ேபா�ற ேக��க��� ப�ல���� எ�ைமயான
க��ைரக� இைவ. ���யமாக இலவச���� பல வைகக� உ��. இ�ைறய வ�க உலக�
இ�தைகய இலவச�க�� ச��ைய ��வ�� ���� ெகா�ள��ைல. இ�க��ைரக�, க��
��ஞான�/ேமலா�ைம ப���� மாணவ�க��� ��வ� �க அவ�ய�.
இர�டா� ப��, இைணய �யாபார� ப��ய ��� க��ைரக�. 1990 -க��, இைணய�
�ல� �யாபார� ெச�ய �க�� தய��ய உலக�, இ�� அைத ஏராளமாக ந�ப��
ஆர�����ள�. இைணய��, ெச�ேப�க�� த�கள� ச���� வள�வதா�, ��ய வ�க
�ைறக� ேதா��ய வ�ண� இ����றன. ’பண�’ எ�ற ெசா���ேக எ��கால� எ�ற ஒ��
இ���மா எ�ற ேக�� இ�� ேக�க�ப��ற�. பல வைகக���, �ளா��� கா��க�, கர��
ேநா���க�� வ�க உ�வமாக மாற� ெதாட����ட�. ேம��ல��, ைப�� 1 டால� �ட
இ�லாம�, பல மாத�க� த�ளலா�. ஏென���, �ளா��� கா��க�, ெகா�� எைத��
வா�கலா�. இ�� ‘��கா��’ எ�ற மா�� பண அைம�� பல ச��ைச���ளா���ள�.
எ�ப�, இைணய வ�க� ெதாட��ய�ட�, அரசா�க�க� வ� வ�மான� பா��க�ப�ேமா
எ�� அ��யைத� ேபால, இ�� மா�� பண அைம��க� அரசா�க�க��� வ����
��ைய கைர�க� ெதாட����ட� உ�ைம. பண� எ�றா� எ�னெவ�� இ�� நா� ����
ெகா�வ� அவ�யமா���ட�. இ�ைறய �ைல�� பண� எ�பத���, ‘ேடடா’, அதாவ� தர�
எ�பத��� ���யாச� இ�ைல. உதாரண����, எ�ைன�ட உ�க�ட� இ� மட�� பண�
இ���ற� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. எைத ைவ�� இ�ப�� ெசா��ேறா�? உ�கள� வ��
கண�� ‘ேடடா’ ைவ��� தாேன?
ெவ� �ைரவாக மா� வ�� ��ய இைணய வ�க �ைறகைள ���� ெகா��த� இ�ைறய
நாக�க�க��� அவ�ய�. இ�� எ�லா ெதா����ப�கைள� ேபாலேவ, ந�ைமக� ம���
மைற�க �ைமக�� அட����ளன. இ�க��ைரக�, ��ய இைணய வ�க �ைறகைள எ�ப�
அ�க ேவ���, எ�� உஷாராக இ��க ேவ��� எ�� எ�ைமயாக �ள��� �ய��.
இ�த� க��ைரகைள ெவ���ட ‘ெசா�வன�’ ஆ��ய� ����� எ� மனமா��த ந��.

6

1

இலவச இைணய� – எ�ப� சா��ய�?

“ெச�ற �ைற ��க� வ�த ேபா� பா��த ேசாபாைவ, இைணய��� இலவச �ள�பர�
ெகா��� ��� ��ேட�.”
“நா� ெச��தாேள வா��வ��ைல. இைணய��� இலவசமாக ப��� ��ேவ�.” “நா�
இைச ���த��கேள வா��வ��ைல. இைணய��� இலவசமாக ேக�� ��ேவ�.”
“எ��ட� ெதாைல�கா��
��ேவ�.”

ெப��ேய

�ைடயா�.

இைணய���

������

பா���

“நா� ��மா �ேய�ட� ப�க� ெச�� பல வ�ட�க� ஆ���ட�. இைணய��� எ�
ேவ��ேமா அ�த ��மாைவ பா��� ��ேவ�.”
“��தாக ேவைல�� ேச����ேள�. இைணய� �ல� ேவைல ேத�, ��ன�ச� ப�மா��,
�ைட�த வா���.”
“எ� ந�ப�க� ஜ�பா�, ஆ��ேர�யா எ�� எ����தா�� �ைக� �ல� இலவச
அர�ைடதா�.”
“ஏதாவ� ச�ேதக� வ�தா� �����யா�� எ� ��ைள ப��� அவ�ைடய சக மாணவ�கைள
அச�� ��வா�.”
ச�க உைரயாட�க�� அ�க� நா� ேக��� வா��ய�க� இைவ. ஆ��ல��� ஒ� பழெமா�
உ�ள� – there is nothing like a free lunch. �ற� இைவ ம��� எ�ப�
சா��யமா�ற�?யா�ேம க���ப��தாத இைணய��� எ�ப� இ� சா��ய�? ேம�வா�யாக
பா��தா� ச�� �ழ�பமான �ஷய�தா�. ஆனா�, ேம� ெசா�ன ஒ�ெவா� இலவச����
��னா�� �க ���ய �யாபார உ��க� மைற�� உ�ளன. அ��ட�, மா���ற ச�க
ம���க�� �ர�ப��� இைவ எ��� ெகா�ளலா�. இத� �யாபார �ர�ப��ைப� ப��
‘ெசா�வன���’ ��யா ப��ய க��ைரக�� ஓரள��� பா��ேதா�.
���கமாக� ெசா�வதானா�, க���ப��த�ப�ட
����க�ப�வத� ெவ��பாேட இைவ!

ஒ�ெவா�

ேசைவ��

இைணய�தா�
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எ�ப��ப�ட க���பா�? உபேயா��த சாம�கைள ��க, வா�க ெச��தா�க�� �ள�பர
க�டண� அ�யாய���� உயரேவ, ெபா�ம�க� அ�த ேசைவைய ெரா�ப அவ�யமான
�ஷய�க��� ம��� பய�ப��த� ெதாட��னா�க�. இத�� ஆ�ர� ச�ட ��ட�க�.
ஆனா�, இைணய��ேலா இலவச�.
அேத ேபால, இைணய� ஜனர�சகமாவத�� �� ெச���தா�க� ம��� ப���ைகக� நம���
ெச�� ம��� ெபா��ேபா�காக இ��த�. அ���, ப���ைகக� வார� ஒ� �ைற��,
ெச���தா�க� காைல��� எ�� க���பா��ட� ெவ� வ�தன. இைணய��� காைல,
மாைல, வார�, மாத� எ�� எ����ைல. அ�ேதா�, பைழய இத�கைள ேத�வ� கா�த
�ைற�� �க�� க�னமாக இ��த�. எைத ேவ��மானா�� ேத�� ப��பத��
இைணய��ேலா இலவச�.

���த��க�� 12 பாட�க� இ��தா�, ���தேதா ���கா��டாேலா, அ�தைன�� வா�க
ேவ���. இைணய��� ���த பாட�கைள ம��ேம தர�ற��� ெகா�ளலா�; வா�கலா�.
ேம�� பல இைணயதள�க�� உ�க���� ���த பாட�கைள ஒ� ப��ய��� ேக�� ம�ழ
க�டண� – ஏ���ைல!
ெதாைல�கா���� கா��யைத� பா��ேத ெதாைல�க ேவ���. பல ேசன�க� வ�தேபா��,
���த ேநர��� ���த �க���க� வ�வ��ைல. இைணய��ேலா, எ�ெபா��
ேவ��மானா�� ���தவ�ைற� பா��க ���ற� – ����� இலவச�.
��மா �ேய�ட� ��ட�, பட� ெவ�வ�த�ட� அ�க ��க� �ைல ேபா�ற க���பா�க�
இைணய��� இ�ைல. இைணய��� ெவ�யான �ற� பா��பத�� எ��� ஒேர �ைல –
இலவச�!
வார நா�க�� ேபச இ�வள�, வார� கைட��� ேபச இ�வள�, ஜ�பா��� ��ட����
இ�தைன, இ�தா��� ��ட���� இ�தைன எ�� ஆ�ர� க���பா�கைள ெதாைலெதாட��
��வன�க� ைவ��� ப��த�தா� ெச�தன. �ைக��� எ�ேநர�� ஒேர க�டண� –
இலவச�!
பல �லக�கைள சா�����ட���ய �����யா ம��� உ�ஃ�ரா� ஆ�ஃபா எ�ெபா���
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�ற�����ற�. ப� ����� ெச�ல� ேதைவ��ைல. தாமதமாக ��தக�ைத ����� த�தத��
அபராத� �ைடயா�. ேத�� ெச�ற ��தக� இ�ைலேய எ�� ஏமா�ற� இ�ைல (வட
அெம��கா�� இைணய� �ல� �லக ெவ���கைள ேதடலா�, ��ப�� ெச�யலா�).
ேத�ய �ஷய�ைத ��� ம��� உ�ஃ�ரா� தள�க� அழகாக காைல 3:00 ம����
�ள���ற�. ����� இலவச�.
ெதாைல�கா���� ஒ� �க����� SPB சர��, ெவ�க� �ர��� த�க� த�ைதய�க� SPB
ம��� க�ைக அமரைன ��டல��தா�க�, “பைழய ���டைர த��ய கைத, ெப�ேரா���
கா��ைல எ�� பைழயைத� ெசா�� அ��கா��க�!” 1960/70 க�� ந��ைடய
ெபா�ளாதார� ஒ� ப�றா��ைற (scarcity economy) ெபா�ளாதாரமாக இ��த�. இ��
அ� ஒ� �ைகயான ெபா�ளாதாரமாக மா� வ��ற� (surplus economy). க���பா�க�
ப�றா��ைற ெபா�ளாதார��� ெவ��பா�. பைழய ப�றா��ைற க�ேணா�ட��� இ�ைறய
இைணய�ைத� பா��தா� அ� ஒ� ைப��ய�கார ம���வமைன ேபால�தா� கா��ய����.
இைத அ�க/���� ெகா�ள ��ய க�ேணா�ட� ேதைவ.
ெபா�வாக, இலவச�க�� �� நம�� ஒ� அவந���ைக இ���ற�. இலவசமாக ஒ�
ெபா�ேளா அ�ல� ேசைவேயா தர�ப�டா� அ�த ெபா��/ேசைவ�� தர�ைத ச�ேதக�ப��
வா���� உ�ள�. அ�ப�� பா��தா�, யாஹூ��, �����யா�� தர��� �ைற�தைவயா?
இ�� ஒ� MP3ெம�ெபா�� இய��ைய (Software media player) யா�� கா�
ெகா��� வா��வ��ைல. அேதேபால, யா�� இ�த� க��ைரைய கா� ெகா��� வா��ய
உலா�யா� (browser) ப��ப��ைல. அத�காக ஃ�ய�ஃபா�� அ�ல� �ேரா� ேபா�ற
உலா�கைள நா� �ைற ெசா�வ��ைல. உலா�க�� ஆர���� இ�� பல இலவசவமாக�
தர�ப�� இைணய ெம�ெபா��க� ��வன�க�ைடேய க�� ேபா�� �ல��ற�. இலவச
ெம�ெபா�� அ��ப�� ஏ� ேபா�� �லவ ேவ���? �பாவ�� த��ப� சமா�சார���ேக
நா� கைட�ெத��க�� ��ட� அைல ேமா��ற�. ஏற��ைறய இைணய��� �ன��
�பாவ�தா�. �ல இைணயதள�க� மா�பல� ர�கநாத� ெத�ைவ �ட அ�க �க�ேவா� வ��
ேபா�றா�க�. ���யாச� எ�னெவ�றா�, ம�றவ�ட� இ�பட ேவ�டா�, அைனவ��
�க�� �கமாக ேசைவகைள ஒேர தர��� அ�ப��கலா�! “��யா�� த�� வ����கா�,
உ�கைள அ��ற� கவ���ேறா�” ேபா�ற �ற�க���க� �ைடயா�.
இலவச� எ�றாேல அவந���ைக ெகா��� நா�, ந�ைம அ�யாமேல ஒ� உய� தர�ைத
ேம�ெசா�ன இலவச ெம�ெபா��கேளா� ச�ம�த�ப����ேறா�. ���� �ர�பாடான
�ஷய� அ�லவா? �ழ�பமாக உ�ளத�லவா? ச�ேதக மேனாபாவ� எ�ப� ந���ைகயாக
மா�ய�? எ�னதா� நட��ற�? இ�ப� இலவச ெம�ெபா�� ேசைவகைள அ�� வழ��,
வா��ைகயாள�கைள� கவ�� உ��தா� ‘இைணய��� அ�ப���� ெபா�ளாதார�’
(Internet Gift Economy) எ�� அைழ�க�ப��ற�.
ஆர�ப நா�க�� இலவச ேசைவயாக� ெதாட��ய ��ேனா�, ��ன�ச�. �த��
ஹா�ெம��, �ற� யாஹூ ம��� �ெம�� ��ன�ச� வ�� இ�� பல ேகா� ம�க�
ந�ப�க�, உற�ன�க� ம��� �யாபார ச�ம�த�ப�ட ெச��கைள� ப���� ெகா��றா�க�.
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பல ேகா� ம�க�� ��ன�ச� ம��� �ைக�பட�கைள ேசக��பத�� ரா�சச வழ�� க��
வய�க� (server farms) ேதைவ. அவ�ைற� பராம��ப� அ�வள� எ�தான கா�ய�
அ�ல. எத�காக இலவசமாக இவ�க� இ�த� ேசைவைய� ெகா���றா�க�? இவ�க���
வ�மான� எ�ப�� �ைட��ற�?
உதாரண����, ெம�ெபா�� உலா�கைள எ���� ெகா�ேவா�. ஃபய�ஃபா�� இ�� பல
ேகா� ம�களா� உபேயா��க�ப��ற�. இைத உ�வா��ய மா��லா எ��� அைம�� லாப
ேநா��ட� இய��வ��ைல. அேத ேபால பல ேகா� இைணய �க�ேவாைர� ெகா�ட �ேரா�
உலா� ���� அ�ப���. ேபா�� எ�னேவா எ�த ெம�ெபா�� உலா�ைய அ�க�
�க�ேவா� உபேயா���றா�க�, எ� �க�� ேவகமாக ெசய�ப��ற� ேபா�ற
�ஷய�க��காக. இ�� ெம�ெபா�ைள உ�வா��ய ��வன�க��� எ�ன ஆதாய�?
த��ப� ��பைன�� பல���� வ�� ச�ேதக�, ‘�யாபா�, �ைலைய உய���, �ற�
�ைற�ப� ேபால ந���றா�’ எ�ப�. இலவச��� ச�ேதக� அ�க��க ேவ��ம�லவா?
அ��� ேபா�� ேவ� இ��தா�, ேக�க ேவ��மா? ஏதாவ� ேம�க��ய ச�யா? ��சயமாக
இ�ைல.

அேமஸா� இைணயதள���� ெச�றா�, ��தக��� அ��க�ைத ஒ� �ெர�ல� ேபால ப��க
அ�ம���றா�க�. ���ேலா, பல பைழய ��தக�க�� �ல அ��யாய�கைள வ��
(scanned books) ப��க அ�ம���றா�க�. ஆ��� ��வன��� ஐ����
இைணயதள��� பல பா�கா��க� இலவச�. ����ேலா, �காஸா�ேலா எ�லாேம
இலவச�. அேத ேபால ெவ�எ�� ேபா�ற இைணயதள�க� இலவச ம���வ ஆேலாசைனக�
வழ���றா�க�. �����யா ேபா�ற அைம��க� இலவச தகவ� �ல� அ�����றா�க�.
ெசய��ைற �ள�க�கைள ேபா�ற இைணயதள�க� ெசய��ைற அ�ேமஷேனா� அழகாக�
ப��ெச�� ����ப� ெச�����றா�க�. ஆ��ல��� ெசா�வா�க� you can’t argue
against free! ��னேம நா� ‘ெசா�வன���’ �வ��த� ேபால, இைணய
�ள�பர�க��� இட� ���க கா� ெகா��க� ேதைவ��ைல. அேமஸா�� பைழய ��தக�
இ���ற�, ஈேப�� 2005 மா�� இ���ற� எ�� �ள�பர� ெச�ய எ�த ெசல�� இ�ைல.
��றா�தா� அவ�க���� கா� ெகா��க ேவ���.
�பாவ���� த��ப�ைய ����� ��ட� வ�வ� ேபால, ���யமாக ேம� ெசா�ன
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இைணயதள�க� ��ட� ேச��கேவ இ�ப�� ெச���றன. இ�தைன ெசல� ெச�� ��ட�
ேச��தா���ட�. அைத ைவ�� எ�ன ெச�வ�? இ�� பல �யாபார உ��க� மைற��
உ�ளன. �ல, �க�� எ�தான உ��க�. �ல ��கலானைவ. எ� எ�ப� இ��தா��, �யாபார
�ைறகைள� ப��� �ர��கரமாக ����க இ�த அ���ைறக� �க�� உத���ளன. �ல
�யாபார�க� இ��ைறகளா� பயனைட���ளன. பல �யாபார�க� த�க���� இத���
ச�ம�த� இ�ைல எ�� ஒ��� ேவ��ைக பா����றன. அ�ப� ேவ��ைக பா��த பல
�யாபார�க� இ�� த�மாற�� ெச���றன. இ� ஏேதா ேம��� நட��� அ�சய� எ��
இ��ய�க� ெம�தனமாக இ��க ��யா�. “அட ேபா�க ஸா�. ந� நா� ஏைழ நா�.
இெத�லா� பண�கார நா�� சமா�சார�” எ��� ஒ��க ��யா�. ஏென�றா�, இைணய���
பண�கார�, ஏைழ எ�ற ���யாச� �ைடயா�. அைனவ���� பல ேசைவக�� இலவச� –
அதனா�, எ�ேலா�� சம�. இைணய��� பற�த ��� நா� எ��பா��பைத�ட ���ர���
ந�ைம தா�க வா������ற�. இ�வைக �யாபார உ��கைள� ���� ெகா�வ�
அவ�யமா�ற�. ���யமாக, இ�க��ைரைய ப���� வாசக�க� ஏதாவ� �யாபார���
ஈ�ப����கலா�. இ�க��ைர உ�கைள உ�க� �யாபார �ைறகைள ப��� ����க ைவ��
�ல ேக��கைள உ�க� மன�� ேதா����தா� அ�ேவ உ�கள� ெவ���� �த� ப�.
எ�ப��ப�ட ேக��க�?
1. உ�கள� �யாபார��� �க ���ய ஒ� வ�க ெச��ைறைய (commercial
procedure/process)
தைல�ழாக
எ�ப�
மா��வ�?
உதாரண����,
வா��ைகயாள�க��
��பைன
ஆைணகைள
(sales
orders)
ஏ�
வா��ைகயாள�கேள எ�ேநர���� �ர�ப� �டா�?
2. உ�கள� ெபா��கைள/ேசைவகைள உ�க� வா��ைகயாள�க� ஏ� �ம�சன� ெச�ய�
�டா�?
3. ��க� ��மா எ�����க� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. அ�� 4 பாட�க�
இ����றன எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. ஏ�, இைணய��� �ல� பாட� �ழைல
�ள�� ந�ல பாடைல யா� ேவ��மானா�� எ�தலா� எ�� ேபா�� ைவ�க� �டா�?
இலவசமாக அ�ைமயான பாட�கைள� ெபற வா��� உ�க���. வள�� க�ஞ���
உ�க� �ைர�பட��� வா���.
4. உ�க� ��வன��� ெபா�ைள� ப��ய �ம�சன�ைத ஏ� உ�கள� இைணயதள���
ைத�யமாக ெவ��ட� �டா�?
5. உ�கள� ��வன��� நட��� �ல ேவைலகைள ஏ� உ�கள� �க�ேவா�டேம
����ட� �டா�? உதாரண����, உ�க� ��வன� ெபா��ய� ��வன�க����
பாக�கைள ���ற� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. வா��� ��வன�க���� ைகேய�
(parts manual) ஒ�ைற வ�டா வ�ட� அ������க� எ�� ைவ���
ெகா�ேவா�. ஏ� உ�க� �க�ேவாேர அவ�க� ெசளக�ய�ப� உ�கள�
இைணயதள��� ேத�� வச�ேயா� ைகேய� உ�வா�� அவ�கள� ஆைண �ைறகைள
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எ�தா�க� �டா�?
அட, ஜா�யாக ெசா�வன��� ஏதாவ� ப��கலா� எ�� வ�தா� தைல�� ேயாசைன எ�லா�
ப�ண ெசா�� கலா���றாேன எ�� ேதா��னா�, அ� இய�ைகயான ஒ� �யா�ஷ�தா�.
ஆனா�, இ�த இலவச�க�� ��னா� இ�ப��ப�ட அெசளக�ய ��தைனக� ெகா���
�ட���றன. இ�க��ைர�� இ���� இைணய�ைத� க���� ெகா�� உ�க�
�யாபார�ைத� ப�� எ�ப� ����கலா� எ�� ேம�� �ல ேயாசைனக� தர �ய����ேற�.
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இலவச இைணய� – எ�ப� சா��ய�? ப�� 2

ெச�ற க��ைர�� இ���� உ�க� ��வன��� �ல ேசைவகைள இலவசமாக� ெகா���
வா��ைகயாள�கைள� கவ��ப� ������ேத�. அத��, உ�க�ைடய ��வன��� எ�லா
ேசைவகைள�� இலவச�ப��த ேவ��� எ�� ெபா�ள�ல. இ�� இைணய���
இலவசமா�க�ப���ள ேசைவக�� ��னா� உ�ள ேநா�க�ைத� ���� ெகா�டா�, ச�யாக
உ�கள� ���ைலைய�� ஆரா���, ��க�� பய�ெபறலா� எ�பேத இ�க��ைர��
ேநா�க�.
பைழய �ள�பர ம��� �யாபார �ைறக� இ�� பய� த�வ��ைல. உதாரண����, எ�
நட�தா�� பல ��வன�க� த�கள� ��பைன (sales) ம��� �ள�பர�ைத� ப��
ேவ��தமா� ����க ��வ�வ��ைல. ��பைன �ைற�தா�, ெதாைல�கா�� �ள�பர
ப�ெஜ�ைட உய��� ச�க�ட� ெச�வ� பைழய ப�சா�க�. �க�ேவா� இைணய��� �ல�
உ�கள� தயா���கைள� ப�� ��ைப�ட அ�கமாக� ெத��� ைவ�����றா�க�. அேத
ேபால, இய�க �ைறகைள� (operational methods) த�க�ைடய ஊ�ய�கைள ��
ேயா��க ��வன�க� தய���றா�க�. ஆனா�, ��பைன �ைற��ேபா� இய�க ஊ�ய�கைள
ேவைல���த� ெச�ய� தய��வ��ைல. இைவ �க� பைழய �தலா���வ �ைறக�.
ச�ைதமா�ற� (market change) 5 ஆ��க��� ஒ� �ைற மா�� கால�� உ��க�. இ��
2 மாத��� எ�லா� மா� ���ற�. ��ய ெபா��க� / ேசைவக� / �ற�க� வ�த வ�ண�
இ����றன. இத�ேக�ப மா�வ� அவ�யமா� ��ட�. ெப�ய ெவ��ைய� கட�த 10
ஆ��களாக� க���ள ��வன�க� இ�த அ�ப���� ெபா�ளாதார�ைத ச�யாக� ����
ெகா���ளன. ��னாைளய ெவ�� ��வன�க� (உதாரண�, ைம�ேராசாஃ��, ேசா�) இைத
ச�வர� ���� ெகா�ளாம� த�மாற�தா� ெச���றன.
ச�, இவ�க� உபேயா���� உ��கைள ஒ�ெவா�றாக ஆரா�ேவா�:
1. �ல பைழய ���த�ப�ட ேசைவகைள இலவசமா��வ�
2. �ல ெபா��க��/ேசைவக�� பய�பா�கைள (accessories) இலவசமா��வ�
3. உ�ள ேசைவக�� �லவ�ைற இலவசமா��வ�
4. �ய�� இலவச�. பய�ப�டா� ம��ேம க�டண�
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5. தயா���கைள� ப��ய �ம�சன� ம��� இலவச ேசாதைன ப�ேக��
6. லாபேநா�கற� ஆனா� உல��� இலவசமாக பைறசா��வ�
7. லாபேநா�க�ற ந�ெல�ண�
8. பலவைக ச�க��ன���� இலவச வ�வ��த� (facilitation)
9. எ�லாேம இலவச�(எ�கள� �க ���ய தயா��� உ�பட) – ஆனா� ேவ� வ���
வ�மான�
10. எ�லாவ�ைற�� இலவசமாக �க�ேவா�ட� ஒ�பைட�த�
இ�த 10 வைக உ��க�� வ�ைச �க�� ���ய�. 1 ���� 10 வைர �க�ேவா� ந���ைக
உய��� அைடயாள�. �த� ��� உ��க� அைர மன� ந���ைக�� ெவ��பா�. கைட�
ஏ� உ��க� அைர �த� �� மன� ந���ைக�� ெவ��பா�. ���யமாக, உ�கள�
�யாபார� எ�த அள��� உ�க� �க�ேவா�� ந���ைக�� ஆளானேதா அத�ப�ேய
உ�க�� இலவச ேசைவ ேபா��� அைம��
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3

�ல பைழய ���த�ப�ட ேசைவகைள இலவசமா��வ�

அ�க� வ�மான� தராத ேசைவகைள பராம��ப� ஒ� பாரமாக இ��கலா�. அதனா�, அைத
இலவசமாக வழ��னா�, பராம��� பார� இ��கா�. இ� �க� பைழய இலவச �ைற.
ெம�ெபா�� ம��� ��தக உலக��� இ� �க அ�கமாக இ���ற�. உதாரண�, இ�ெகர�
எ�ற தகவ�தள ெம�ெபா�� (database software) ஒ� கால��� பலரா�� கா�
ெகா��� வா�க�ப�ட�. இ��, அ� இலவச�. �ர�சைன ஏ�� வ�தா�, ம�ற
உபேயா��பாள�க�ட� ேச��� வ� க�����கலா� – இெத�ெக�� பராம��� ��வன�
இ�ைல. அேத ேபால அேமஸா�� பைழய ஆ��ல நாவ�கைள 5 �பா��� �ட வா�க
����. ேபா��வர�� ெசல� ம��� ஒ� �� மட�கா��! ந����, ஒ� ெபா�ைள
வா��னா�, இ�ெனா� அ�க� ��காத ெபா�� இலவச� எ�பைத� ேபா�ற ஒ� உ�� இ�.
அேத ேபால, பல அ�ேவக மா�ற� ெகா�ட �க�ேவா� ��ன� சாதன �யாபார��� இ�ப�
ெச�வ�, அவ�கள� ைக���� ெசல�கைள (stocking cost) க���ப��த உத��ற�.
அதாவ�, ஒ� ரா�சச ேசா� �� வா��னா�, ஒ� MP3 இய�� இலவச�
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4

�ல ெபா��க��/ேசைவக�� பய�பா�கைள
(accessories) இலவசமா��வ�

ெச�ேப� �க�ேவா� எ�ேலா���� ெத��த �ஷய�, அத� ைக�� ெதாைல�� ��டா�
கவைல��ைல. ெச�ேப� ��வன��� இைணயதள��� எ�ெபா�� ேவ��மானா��
தர�ர�க� ெச�� ெகா�ளலா�. அேத ேபால, பல வ��க� கண�� ப��யைல (Account
Statement)த�கள� இைணயதள������ ேவ��ய ெபா�� அ�ச���� ெகா�ள வச�
ெச�� ெகா���றா�க�. உ�க�ட� உ�ள க�� அ�� எ��ர��ட� இய�� (driver
software) ெம�ெபா�� க���� இய�கதள��ட� (operating system)
ெகா��க�ப��ற�. இய�கதள� அ��த ��ய ப����� (version) மா���டா�, அ�� ெபா�
தயா��பாள� அவ�கள� இைணயதள��� ��ய இய��ைய தர�ற�க� ெச�ய இலவச வ�
ெச��றா�க�. இ��ைற�� பராம��� ெசலைவ �ைற�க ஏ�ப��த�ப�ட வ�தா�.
�க�ேவாைர ந�� எ�த ேசைவைய�� இலவசமாக� ெகா����ட��ைல.
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5

உ�ள ேசைவக�� �லவ�ைற இலவசமா��வ�

பல இைணயதள�க�� இ�த உ�� ��ப�ற�ப��ற�. �ற�தநா� ��ன� வா���
(electronic greeting cards) அ���� தள�க�� �ல எ�ைமயான கா��க� இலவச�.
ஆனா�, அ�ேமஷ�டேனா, இைச�டேனா உ�ள வா����க���� க�டண� ெச��த
ேவ���. அேத ேபால,�ல வைக�ப��த�ப�ட �ள�பர இைணயதள�க�, வா��ைதக�
ம��ேம ெகா�ட �ள�பர�கைள இலவசமாக அ�ம����றன. பட�க�ட� ெப�ய
எ����க�ட� �����ட வைக�� (ைச��� �ள�பர�) �த�� ேதா��வத�� க�டண�
உ��. இ�த வைக��, பல இைணயதள�க�� த�யா��� இலவச�, �யாபார�க���
க�டண� உ�� எ�ற இ� வைக அ���ைறகைள ��ப���றா�க�. �ைக� இ�த
வைகைய� ேச��த�. இ�ெனா� உதாரண�, ந�� ெம�ெபா�� எ��� (anti-virus
software) தயா��பாள� ஏ�� இ�ப� ெசய�ப��ற�. இ�� உ�ள ���ய உ��,
இலவசமாக ெம�ெபா�ைள அ�ல� இைணய ெதாைலேப� ேசைவைய உபேயா��ேபா�,
�யாபார�க��� இைத பற��வா�க� எ�ற க���. இலவச ப������ க�டண ப������
தர��� எ�த�த ���யாச�� இ�ைல. க�டண ப���� அ�க வச�க� �யாபார�க���
உ��.
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6

ேசைவ இலவச�. பய�ப�டா� ம��ேம க�டண�

இைணய��� �க�� �ரபலமான இலவச �ைற இ�தா�. இைணய��� இட� ���க க�டண�
இ�ைல.ஏென�றா� தகவ� ேத�க ெசல�க� (information storage costs) �����
�ைற�� ��டன. �த�� இ�த உ��ைய ெதாட��ய� ஈேப எ�ற ‘இைணய��� எைத
ேவ��மானா�� ���� த�ள’ உத�� ��வன�.இ�� பல ல�ச� �யாபா�க�
(அ�வ�ெபா�� ��பவ�க�, எ�ெற��� ��பவ�க�, இ�ேக�� ��பவ�க� எ�� பல
ரக� உ��) ேபனா����� பைழய கா� வைர ���றா�க�. ஈேப�ட� இவ�க� ��ப��
ெச�� ெகா�ள ேவ���. ேம��, ��ற�� ��பைன�� இ�தைன எ�� ஈேப���
ெகா����ட ேவ���.��கா��டா� ஈேப��� எ��� ெகா��க ேவ�டா�. இவ�கள�
ேசைவகைள ப�� வா��ேவா� �ம���கலா�. ஒ�வ��� 99% ந�ல �ம�சன� வ�தா�, அ�த
�யாபா��ட� ந�� வா�கலா�. இ� ஒ� அ�ைமயான க���பா�� �ைற. எ� ெசா�த
அ�பவ��� ஹா�கா������ ஒ� �யாபா�, ேமாசமான ஒ�MP3 க��ைய என�� ���
��டா�. பல �ைற ��ன�ச� அ����� பய��ைல. அவர� ��வன�ைத� ப���
க�ைமயான �ம�சன� எ��ேன�. உடேன ம���� ேக��, பண� �����
ெகா��க�ப���. கைடக�� இ�த மா��யான க���பா�க� �ைடயா�. 80 ல�ச� ேப�
வா�� நகர��� ஒ�வ� இ�ைலேய� இ�ெனா�வ� வா�� ெச�வா� எ�ற ெம�தன�
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�யாபா�க�ட� உ�ளெத�னேவா உ�ைம. இைணய���, �க�ேவா�� �ர�க���
ம�யாைத ேநராக ேப�வைத �ட அ�க�. அட, ெட�� ேர�ேயா �யாபா�க� தபா�� ெச�க�
அ���ய கால��� இ�ப�ெயா� வச� இ�லாம� ேபா���டேத!
அேமஸா� இேத உ��ைய ��தக� ம��� ��ன� ெபா��க�, ��� ��பைன��
பய�ப����ற�. பல �யாபா�க�� அேமஸா� ச�ைத�� இேத �ைற�� ���றா�க�.
அவ�கள� �யாபார �ம�சன �ைல (customer feedback rating) ��பைன�� �க
அவ�ய�. அவ�கள� ��பைனைய உலகள�� அ� பா���ற�. அேமஸா� ஈேபைய�ட பல
ப�க� தா�� ெச�� வா��ேவாைர மன�� ெகா�� பல உப� ேசைவகைள�� ெச��
ெவ�� க���ள�. ஒ� �த���, இ� 5 வ� இலவச வைக��� ேச��கலா�. வா��ேவா�
பல ��ன� ெபா��கைள� ப��ய அ�பவ �ம�சன� எ���றா�க�. �ல �ம�ச��க��
�க�� க�டன� �ர��� உ��. �ல �ம�ச��க� வா��ய ெபா��� பயைன �கழ��
ெச���றன. ��தாக வா��ேவா��� இ�ப� பல ேகாண�க��� அ�பவ�கைள ப���,
வா��வதா ேவ�டாமா எ�� ��� ெச�ய உத�யாக உ�ள�. கைடக�� இ�
சா��ய��ைல. ச�க �ழ�� ��க� வா�க ஆைச�ப�� ெபா�ைள வா��ய இ�ெனா�வைர
ச���ப� எ�ப� அ��வ�. பல த�ண�க���, ‘இ�ப� ெத�யாம� ேபா����ேத!’ எ��
வ���வேத அ�க�.
ெபா�வாக இ�த உ��, ஒ� �யாபார ச�க அைம�ைப உ�வா��� ேநா�க��ட�
ெசய�ப��ற�. அ�� வ�மான�� �ைட��ற�. ஆனா�, �க ேந���யாக வா��ேவா� ம���
��ேபா�ட� ந���ைகைய வள���� க���பா�� �ைறகேள ெவ���� காரண�. இைவ
இ�லா��டா�,எ�தைன �யாபா�க� இ���� பய��ைல.
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தயா���கைள� ப��ய �ம�சன� ம��� இலவச ேசாதைன
ப�ேக��

ெபா�வாக, இ��ைறகைள ேம��ல�� ெப�ய ��லைர �யாபா�க� ம��� இைணயதள�க�
இ�த
உ��ைய
உபேயா���
வ��றா�க�.வா��ைகயாள�கைள
த�கள�
கைட��/இைணயதள��� வா��ய ெபா��கைள� ப�� �ம�சன� ெச�ய� ெசா���றா�க�.
இ�த ��லைர �யாபா�க� (retailers) பல தயா��பாள�க�� ெபா��கைள ���றா�க�.
இ�ப� தாராள� கா��வதா�, ந�ல �ம�சன�க� ெகா�ட ெபா��க� அ�க� ����றன.
இ��யாைவ� ேபால அ�லாம�, ெப�ய ��லைர �யாபா�க� ��ற���தா�
தயா��பாள�க���� கா� ெகா���றா�க�.ஒ� ெபா�� ��க��ைல எ�றா�, இவ�க����
ெபா��ழ�� ஏ���ைல. ஆனா�, பல ேமாசமான ெபா��கைள ��றா�, இவ�கள� ெபய�
ச�ைத�� ெக�����. ஆனா�, இவ�க��� ஒ� �ல ேமாசமான ெபா��க��,
�ம�சன�க�� ேதைவ�ப��ற�. ேமாசமான �ம�சன�க� இவ�கள� ந���ைலைமைய
உல�ற� பைறசா���ற�. அேமஸா�� ெதாட��ய இ�த உ��, பலரா�� ைகயாள�ப��ற�.
அ��ட�, ெப�ய ��லைர �யாபா�க�ட� வா��ய ெபா�� ���க��ைல எ�றா� ����
�டலா�. இ�ெனா�ைற�� இ�ேக கவ��க ேவ���. ஒ� ேப���� சா��� எ�ற
தயா��பாளைர எ���� ெகா�ேவா�. இவ�கள� இ��� ெப��ைய� ப�� ேமாசமான
�ம�சன�ைத ஒ�வ� இைணயதள��� எ����டா� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. இதனா�
ஒ��� சா������ �� ��� ேபாக� ேபாவ��ைல. அேத இைணயதள��� இவ�க��
���சாதன எ��ர� �க�� �ரமாத� எ�� �ல �ம�சன� வ�தா� ேபா��. ஒ� ���சாதன
எ��ர� 100 இ��� ெப����� சம�!
�ம�சன�ேதா�, இவ�க� ெச��� இ�ெனா� கா�ய� எ�தாக ஒ��ட�. அதாவ�, உ�க���
ஒ� �����ட ப�ெஜ��� வா�� ெம�� வா�க ேவ��� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�.
ெப�ய ��லைர �யாபார இைணயதள���� ெச�றா�, உ�கள� ப�ெஜ����� பல
தயா���க� இ��கலா�. அ��, �ல அ�ச�க� உ�க���� ������கலா�, �ல
அநாவ�யமாக படலா�. ப�ெஜ����� வ�� எ�லா வா�� ெம��கைள�� அழகாக
ஒ��ட ���ற�. இதனா�, உ�க��� ஒ� �ல தயா���கைள ம��ேம ேத��ெத��க
���ற�. �ற�, ேத��ெத��த தயா���கைள� ப�� ம�ற வா��ைகயாள�க� எ�ன
ெசா���றா�க� எ�� அலசலா�. ேம��, ேவ� இைணயதள���� ெச�� அேத ேபால
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இ�ெனா� ஆ�ைவ நட�தலா�. �ற�, ேத��ெத��த மாட�கைள� ப��� ெபா�வாக (��லைர
�யாபா��� இைணயதள���� ச�ம�த� இ�லாதவ�க�) எ�ன ெசா�ல�ப��ற� எ��
கல��ைரயாட� ம�ற�க� (discussion boards) �லவ�ைற�� ேதடலா�. உதாரண����,
�கா� கா�ரா ப��ய கல��ைரயாட� ம�ற�க� இேதா. இ�தைன�� இலவச�.
இைணய��ைலேய� இ�� எ��� சா��ய��ைல.
உதாரண����, BestBuy எ�ற �க� ெப�ய ��லைர ��ன��ய� �யாபா� அெம��கா
ம��� கனடா�� (இ�� ��லைர எ�லா� ெரா�ப ெப���க – வா�மா�� உ�பட) �ரபல�.
என�� ெச�ைஹச� எ�ற ஒ� ேக�க தைல�� அ��� க�� (headphones) வா�க
ேவ��� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. $30 ���� இ�ெபா�ைள� ப��� ெத�ய
ேவ��மா? அ�த� ெபா�ைள, அேத ப�ெஜ��� உ�ள ேவ� இர�� ெபா��க�ட� ஒ��ட
ேவ��மா? இேதா இ�ேக…
இ��ய இைணய ��லைர �யாபா�க� இ��� இ�த உ��ைய அ�க� உபேயா��க
ெதாட����டதாக என��� ெத�ய��ைல.இ�க��ைரைய ப���� வாசக�க� அ�ப�
த�க��� ெத��த இ��ய இைணயதள�க� இ��தா� ெசா�ல��. ��தக�க�, இைச, ���
ம��� அ�ப��� ெபா��கைள ���� Flipkart எ�ற இ��ய இைணயதள� அேமஸா�
ேபாலேவ உ�ள�. ஆனா�, இ��� அேமஸா� ேபா�� மா�� ச�ைத ம��� தர�க���பா�
(marketplace
with
seller
ratings)
இ��பதாக�
ெத�ய��ைல.
Indiatimes-இ� இ�ெனா� இ��ய இைணயதள� இ�.ஏராளமான அ�ப��� ெபா��கைள
���றா�க�. ஆனா�, இ�த இைணயதள��� ேவக� �க ேசாகமாக இ��ததா� அ�க�
�ம���க ேதா�ற��ைல. ேம�� ஈேப ��வன��� இ��ய இைணயதள��
ைவ�����றா�க�. இ�த உ����, �க�ேவா�� க����கைள ம���� ந���ைக �க
���ய�. �ைகயான �ள�பர�க� ஒ� ெபா�ைள ��க ஓரளேவ உத��ற�. பயனைட�த
�க�ேவா�� க����� �� �ள�பர�க� ெஜ��கா�
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இ�த வைகைய� ேச��தவ�க� இய�ைக�� �க ந�லவ�க�. �க� �றைமசா�க�. ஆனா�,
த�கள� ெதா��� உ�ள �ல ேபா��கைள� ���காதவ�க�. உதாரணமாக, ைம�ேராசாஃ��
��வன� ��ேடா� இய�கதள� தயா��� பல ஆ�ர� ேகா� டால�க� ஈ����ட�.
ஆனா�� 3அ�ல� 4 வ�ட���� ஒ� �ைற ��ய ப����காக �க�ேவா�ட� பல
�ள�பர/�யாபார ஜால�கைள கா�� ���� ���� அவ�க�ட� க�டண� வ����ற�.
அ��ட� ேபா��யாள�கைள தய� தா���ய��� ந���வ� ைம�ேராசாஃ��� வழ�க�.
இைத� பா��� ெவ����ற ெம�ெபா�� ெபா�யாள�க� இலவசமாக த�கள� மாைல ம���
வார கைட� நா�கைள ெசல��� அ�ைமயான ெம�ெபா��கைள உ�வா����ளா�க�.
ஃபய�ஃபா�� அ�ப��ப�ட ஒ� அ�ைமயான இைணய உலா� ெம�ெபா��. இைத
உ�வா��ய அ�தைன ெம�ெபா�� ெபா�யாள�க�� உல��� ஒ�ைற பைறசா�ற
����னா�க� – “ைம�ேராசாஃ�� ேபா�ற பணபல� இ��தாேல தர� வா��த ெம�ெபா��
உலா�கைள உ�வா�க ���ெம�� இ�ைல. இேதா, எ�க� ஓ�� ேநர��� ஒ�� ��
தரமான உலா�ைய ைம�ேராசாஃ�ைட�ட அ�ைமயாக உ�வா����ேளா�. �றைமதா�
���ய�, பணபலம�ல!” இவ�க� ஒ� ப� ேமேல ெச�� ெம�ெபா��� �ல�ைத��
(software source code)ெவ����றா�க�. யா���� �றைம����றேதா, இலவசமாக
ேமா��லா ெபா�யாள�க�ட� ேச��� இைத ேம�� ேம�ப��த உதவலா�!
அேத ேபால, ��ேடாஸு�� (ெரா�ப வயசான ஓ.எ� – 24 வயதா�ற�!) மா�றாக பல
ெம�ெபா�� ெபா�யாள�க� ���� எ�ற இய��தள� ஒ�ைற பல�த அ�ச�க�ட�
இலவசமாக அ��� வ��றா�க�.இ�த ெம�ெபா��கைள உபேயா����ேபா� �ர�சைனக�
வ�தா�, ேபா� ெச�தா� யா�� வ�� உதவ மா�டா�க�. ஆனா�, இைணய���, இத�காக பல
கல��ைரயாட� ம�ற�க� (discussion boards) உ�ளன.தாராளமாக �ர�சைனக�,
அத�கான ���க� எ�லாவ�ைற�� �யாபார ஒ�� மைற��� �வா���றா�க�.உ���
ம��� �ேச இ�த வைகைய� ேச��. இலவசமாக இய�கதள� வழ��வ�ட�, பல பய�பா�
ெம�ெபா��கைள�� (utility programs) ெகா���றா�க�. அதாவ�, �ைக�பட�கைள
பராம��ப�, ��ன�ச� அ���வ�, இைணய உலாவ�, கண�� பா��த� (spreadsheets),
வா��ைத ேகா��க� உ�வா��த� (word processing) ம��� MP3 இைச ம��� இைச
���த��க� ேக�பத�கான அ�தைன வச�க�� இய��தள��ட� தர�ப��ற�. அத���
க�டண� இ�ைல. இ�த ெம�ெபா��கைள ேம�ப���� ெகா�ேட வ��றா�க�.
22

உதாரண���� �ேச 11 -வ� ப����
(2010) ம��� உ��� 10 -வ� ப����.
��ய ப����காக க�டண� வ���ப��ைல.

இ�� பல தர�ப�ட ெம�ெபா��க� இலவசமாக �ல��ட� வழ�க�ப��ற�. ெதாட��
ப��ய� ேமலா�ைம (contact management),ம�த வள ேமலா�ைம (human
resources management), ேமலா�ைம ��� ஆதர� (decision support
software), ����ய� (statistical software), தகவ�தள� (database software)
எ�� எைத�� ��டதாக ெத�ய��ைல. ச�, இெத�ன ெம�ெபா�� ெதா�� சா��ததாகேவ
இ���றேத எ�� ஒ� எ�ண� வரலா�. பல ப���ைகயாள�க� ேம��ல�� ப���ைகக�,
ம��� ெச��தா�க����� ெவ�ேய�, மன��� ப�டைத க���பா��� �ளா�
த���றா�க�. �ல �ள�பர�கைள அ�ம���, அவ�க��� ேவ��ய அள� ச�பா����
ெவ���ளா�க�.இதனா�, இத�ய� வள����ளேத த�ர, ந����ட��ைல.
க����ைற��� இ�வைக லாபேநா�க�ற அ���ைற �க�� ைகயாள�ப��ற�. உல��
�க��ற�த உய�க�� அைம��க� இ�த உ��ைய பய�ப�����றன. இ� உதாரண�க�
இ�� பா��ேபா�. பா�ட�, அெம��கா�� உ�ள எ�.ஐ.�. �க�� �க� ெப�ற க��
அைம��. இ�� ஏராளமான உய�க�� �ைறக�� பாட�க�, ��ேயா�க�, ���� பாட�க�,
ெசய��ைற �ள�க�க� எ�லாவ�ைற�� இலவசமாக இைணய��� யா� ேவ��மானா��
க��� ெகா�ளலா�. இ�� இவ�க��� எ�ன ஆதாய�? த�க� �ழ�ைதகைள எ�.ஐ.�.��
ப��க ைவ�க� ����� ெப�ேறா��� இ�த வைக �ெர�ல�க� க�� ேபாதைன தர�ைத
�க�� அழகாக க��க ���ற�. அ��ட�, �ர� க�� ஆ�வல�க���� உத��ற�.
ெச�ைன�� உ�ள, ஐ.ஐ.��� இைணய��� ந�ல ேசைவ ெச�� வ��ற�.
உதாரண���� அ�ைமயான ஒ� இய��ய� பாட� ெசா���த��றா�, ேபரா��ய�
பால���ண�.
இ�த உ���� அ�க� �யாபார ேநா���ைல. ெசல��ட ேநர���� ெகா�ச� ச�பா���,
உல�ட� த� �றைமைய பைற சா��� ெகா�வ� ெப�ய ேநா�க�. ஆனா�, இ�த உ�� �க��
ெவ��யைடயேவ, பல ெப�ய �யாபார�க� த�க�� ப�ேவ� ேசைவகைள� ப�� ேயா��க�
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ெதாட����டன. �ல �யாபார ��வ��க� இ�வா� இய��� அைம���க��� பண
உத� ெச�� வ���றன. உதாரண����, ஐ.�.எ�.ம��� ��� இ� ேபா�ற பல
அைம���க��� உத� ெச��றா�க�. இ� ேபா�ற பைட��கைள த� வா��ைகயாள�க���
�பா��� ெச��றா�க�. -
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இைணய��� ந��க� இ�. ந��� பல���� ந�ல� ெச�ய ேவ��� எ�ற ஆவ�
இ���ற�. ஆனா�,அத�கான ச�யான வா��� ம��� வ�தா� �ர�சைன. இைணய� வா���
ம��� வ�ைய நம�� அ���ற�.இ� ேபா�ற ேசைவக� பலைன எ��பா��� ெச�வத�ல.
நா� அ��தவைர, இ�த உ��ைய �ல வைககளாக���கலா�:
1. அ�ைவ ம�றவ�க�ட� ப���� ெகா�வ�
2. ஆேலாசைன உத� ேதைவ�ப��றவ�க��� இலவசமாக உத�வ�
3. �� உத� ேதைவ�ப��றவ�க��� இலவசமாக உத�வ�
4. ஆ�வ�க�, ரசைனகைள இலவசமாக ப���� ெகா�வ�
5. இைட�தரக�க�ட���� ��பட பாமர ம�க��� இலவசகாக உத�வ�
அ�ைவ ம�றவ�க�ட� ப���� ெகா�வ� :இ�� �க� ெப�ய ��ேனா�
�����யா இைணயதள�. இ� ஒ� ரா�சச �லக�. இவ�க�எ�த�படாத �ைறேய இ�ைல
எனலா�. ம���வ�, ��ஞான�, இைச, ெபள�க�, ரசாயன�, அர�ய�, �க�ெப�றவ�கைள�
ப��ய �யச�த�,அைம��க�, எ�� பல ல�ச� க��ைரக�. கைட�யாக பா��த ெபா��
(2010) ஆ��ல��� 3.5 ல�ச� க��ைரக� உ�ளன. ட�� ெமா���655,000 க��ைரக�
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உ�ளன. த��� க��ைரக� 26,145 ம��ேம. ச��யமாக ட�� ெமா� ெத��தவ�க�
த�ழ�கைள �ட �ைற� எ�� எ�தஆரா����ேம ெச�யாம� ைத�யமாக� ெசா�லலா�.
த��� அ�க� க��ைரக� எ�த�பட ேவ���. இ�க��ைரைய� ப���� வாசக�க�த�கள�
�ைற�� த��� �����யா��� க��ைரக� சம����தா� த���� ந�ல�. ட�� ெமா�ைய
ஒ� இல�காக ைவ��, அைத�டஅ�க த��� க��ைரக� இ��� இர�� வ�ட�க�� வர�
ெச�தா� ந�றாக இ����. ����� ந�ெகாைடகளா� இய�� வ��ற������யா.
���ைய� ேபால இ��� �ல ந�ல இைணயதள�க� உ�ளன.
www.howstuffworks.com எ�ற இைணயதள�, பல ெபா��க� எ�ப�
ேவைலெச��ற� எ�� ெசய� �ள�க�, அ�ேமஷ�ட� அழகாக �ள���றா�க�.
உதாரண����, ஒ� இைச ���த��� எ�ப� க����தகவ�க� உ�வா�க�ப��ற�
எ�பைத அழகாக அ�ேமஷ�ட� இ�ேக பா��கலா�. �����யா ேபால�லாம�
�ள�பர�க� உ��.
ஆேலாசைன உத� ேதைவ�ப��றவ�க��� இலவசமாக உத�வ�:இைணய���
ஆேலாசைனக� வழ��� தள�க� ெகா��� �ட���றன.ஆனா�, எ� உ�ைமயான
ஆேலாசைன, எ� ேபா�யான� எ�� க�����ப� ச�� க�னமான�. நா� இ�ேக �ல ந�ல
இைணயதள�கைளப�� அல�ேவா�. �த�� ம���வ� �ைறைய எ���� ெகா�ேவா�.
ேமேயா ���� எ�ற அைம�� லாப ேநா���� பல ம���வஆேலாசைனக� வழ��வ��
��ேனா�. சாதாரண ஜலேதாஷ������, பல�த ��� ேநா� வைர எத��� �ள�க� இ��
உ�ள�. பலம���வ ெசய��ைறக�, அதனா� வ�� �� �ைள�க� எ�� பலவ�ைற��
அழகாக �ள���றா�க�. �ல ேநாயா�க� ேக��க���ம���வ�க� ப���
அ���றாரக�. இேத ேபால, ம���வ �ைற�� �க�� �ர��� ெப�ற இ�ெனா�
இைணயதள� இ�. இ�தஇைணயதள���� பல வைக இலவச ம���வ ஆேலாசைனக�
ெசா��றா�க�. இ�த இைணயதள��� பல வைக ம���கைள� ப��� ெத���ெகா�ளலா�.
ம���வ� ம��� ெகா��தா�, அைத கடைமயா� சா��ட ேவ��� எ�ப� ந��� பல���
உ�ள ந���ைக. ம���வ�க��ம�த�கேள. ஏ� �ல ம���கைள ெகா���றா�க� எ��
தாராளமாக அவ�க�ட� �வா��கலா�. உதாரண����, உ�க����ள ஒ�அல���ட� அவ�
ெகா���� ம��� ஒ�� ேபாகா� எ�� ��க� இ�த இைணயதள��� ப�����தா�,
ம���வைர ேக�ப�� தவெறா���இ�ைல.
க��க�, ேத�����லாதவ�க��� ச�� பயம��க���யேத. ேம�� இைவ ��சார���
ேவைல ெச�வதா�, ஷா� அ���ேமா எ�ற பய�ேவ�. ஆனா�, க���� பல �ஷய�கைள,
ஆ�வ���தா� ெத��� ெகா�ளலா�. அ�க� க��� ப��� எ�லா� ேதைவ��ைல.
இைணய���பல ந�ல உபேயாகமான தள�க� உ�ளன. உ�கள� ந���ைகைய வள����
http://www.computerhope.com/ அ�ப��ப�ட ஒ��.
அ��பைடச�ேதக�கைள ���க அழகாக க��� ெகா���றா�க�.
அேத ேபால, பல வைக ��ன� சாதன�க�, ம��� ��� �� சாதன�க� �ர�சைன வ��
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ெபா�� யாைரயாவ� ேத� அ�லா�வத����, இைணய��� ம�றவ�க� எ�ப��ப�ட
�ர�சைனகைள �����ளா�க� எ�� ேத� அ��� ெகா�ளலா�. இ�த� �����
ெதாைல�கா��ெப��க�� வ�� �ர�சைனகைள ஆரா��றா�க�. �ல சமய�, அ�வ�ெபா��
வ�� �ர�சைனக���, இ�த இைணயதள��� ேக�� ேக�டா�,வ��ன� ஒ�வ� �ல
நா�க�� த��த ப�� ெசா�ல� ���. �ல சமய�க�� ரா�சச ��ைய கைட��� ����
ெகா�� ேபாவைத �டஇ��ைற உதவலா�.
�� உத� ேதைவ�ப��றவ�க��� இலவசமாக உத�வ�:���ய ���த� (microfinance)
அைம��க� இைணய��� ��� �ல� வள��நா�க�� உ�ள எ�ய �யாபா�க�, ���பாக
ெதா�� �ைன�� ெப�க��� அ�ைமயாக உத� வ��றா�க�. �வா எ�ற
லாபேநா�க�றஅைம�� ஆ����கா, ஆ�யா, ெத� அெம��கா, ஏ� வட அெம��கா�� உ�ள
எ�ய ெதா�� �ைனேவா��� �ைற�த வ���� ���த�அ��� வ��றா�க�. இ�� ��
வழ��ேவா� $25 �த� ���த� ெச�யலா�. இ�த ���த�ைய ைவ�� அ�த ெதா��
�ைனேவா� எ�ப���ேன� வ��றா�க� எ�� இைணய� �லேம ெபா��த�
ெச�தவ�க���� ப��ய� த��ற� �வா. அ��ட� எ�ப� வா��ய கடைன�����
த��றா�க� எ��� ��ேபா�� த��றா�க�. பல எ�ய �ராம��ற ெதா�� �ைனேவா�
பயனைட�� வ��றா�க�. இைத� ேபா�றஇ�ெனா� அைம��
www.grameenfoundation.org. ���த ெதா�� �ைனேவா��� உதவலா�. �வா
அைம��� 95% பண�ைத ஒ��காக �����த�����றா�க�. �ல த���க ��யாத
காரண�க� (க�� ேநா�, வர��, �ப��) இ�த 5% �� காரண� எ��ற� �வா.
ஆ�வ�க�, ரசைனகைள இலவசமாக ப��� ெகா�வ�: �க ��யஸான இைணயதள�க�
பலவைக ரசைனகைள ப���� ெகா�வத�காக கட�த �லஆ��களாக ப�யா�� வ���றன.
த�� தள�கைள� பா��ேபா�. பல �ரபல எ��தாள�க� இைணயதள�க� �ல� ந�ல
எ����கைளஇலவசமாக வழ�� வ��றா�க�. எ��தாள� �ஜாதா இ�� �த�ைமயானவ�.
இவைர� ெதாட��� ��ைண ேபா�ற ப����ைகக�, ம���ெஜயேமாக�, எ�.ராம���ண�
ேபா�ற எ��தாளா�க�� தள�க�� அட���. ேம��, பல வைக ெதா����ப, க�ைத,
இைற�ய�, இைச,இல��ய�, ��ஞான� எ�� ெவைர���ட� ‘ெசா�வன�’ ேபா�ற
ச�ப��ய இைணயதள�க�� இ�த வைக�� அட�க�. (ப���ைகயா��ய��� ஐ�!) இைத�
ேபால, பல ெதா����ப ம��� கைலக� ச�ம�த�ப�ட த�� இைணயதள�க�� உ�ளன.
உதாரண����,�ைக�பட�கைல� ப��� த��� இ�ேக அல�� த���றா�க�.
இைட�தரக�க�ட���� ��பட பாமர ம�க��� இலவசமாக உத�வ� இ��ய� �ைக�ைல
��வன� – ITC. இ��ைற�� ப�ேவ� ச�க�ெதா��கைள� ெச�� வ��ற�.
உதாரண����, ஆ��ர மா�ல��� க�ம� மாவ�ட��� உ�ள ஆ�வா�க�� �ல�க� தர�
�ைற�� ேபாகஐ��, ம�ற லாபேநா�க�ற அைம��க�ட� ேச��� �க��ட� மர�கைள
வள��க உத� ���� வ��ற�. அேத ேபால, பல �வசா�க����ப��� ச�ைத �ைல
ெத�ய க�� வழ�� �ராம��ற�க�� இைளஞ�க���� ப���ய��� உத��ற�.
இதனா�, ச�ைதவைர ெச��ெவ��ைக�ட� ���ப� ேதைவ��ைல. அ��ட� ச�யான �ைல
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வ�� த�ண� அ��� ச�ைத��� ெச�� ����ட ����.இைட�தரக�க�ட�����
�வசா�க��� ��தைல. இ�த �ைறைய இ��யா த�ர ஆ����க நா�க����
பய�ப�மா� ெச���ளா�க�.ஓரள��� ஐ���� த��த �ைல�� க�சா�ெபா��
�ைட�பத�காக� ெச�தா��, �வசா�க��� ேநர�யாக உத�வ� �க��பாரா�ட�த�க�.
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பலவைக ச�க��ன���� இலவச ேசைவைய� த�த�
(facilitation)

ஃேப��� ச�க வைலயைம�� இைணயதள�ைத உ�வா��ய�� �க�� ���யமானவ� மா��
ஜு�க�ெப�� (Mark Zuckerberg). இவ� ஹா�வ��ப�கைல�கழக��� ப����ேபா�
உ�வா��ய அைம�� ஃேப���. இத� ��ன��� ஒ� தமாஷான �ஷய�. பல
ஓ�ய�கைள� ப�� அலசேவ��ய ஒ� ப� (assignment) இ��ததா�. மா�� தன��
ெத��த �ல ஓ�ய�கைள� ப��ய க����கைள ஃேப����� �வ� ப�க���எ��னாரா�.
அைத� பா��த அவ�ைடய ந�ப�க�, ‘இ� ச���ைல, இைத� ப�� ேம�� �ல
�ஷய�கைள ��� ����க�, இைத �������க�’ எ�� எ��� த��னா�க�. மா����
சம����ைப� பா��� அச�� ��டாரா� அவர� ேபரா��ய�. எ�வள�தா�
���சா�யாகஇ��தா�� ஒ� ���� அ��, ���, த�நபைர �ட ச�� வா��த� எ��
��ய ைவ�த� இ�த ச�பவ�. இத��� ��, இ��� �லப�கைல�கழக�கைள இ�த
அைம��� இைண��� பா��த��, மா����� பல �த ஆ�ச�ய�க� கா����தன. அவ�
�ைன��� பா��காத�ைறக�� எ�லா� மாணவ�க� அச��� த��னா�க�.
மா���ட� ச�ப��� ஒ� ேப���� இ�த ச�க வைலயைம�� ெம�ெபா�ைள உ�வா�க
ேவ��� எ�� எ�ப�� ேதா��ய� எ��ேக�டத�� இவ� அ��த ப�� ���யாசமான�.
இைளயராஜா பா���, “ச�க வைலயைம��க� எைத�� நா� உ�வா�க��ைல.
அைவஏ�கனேவ உ�ளன. நா� உ�வா��ய ெம�ெபா�� வைலயைம��கைள ����
உ��ெபற� ெச���ள�, அ�வள�தா�!” எ�றா�. �க�� ச�யானம����. ஃேப�����
ந�ைம ெத��தவ�க�ட�தா� ���� ெதாட�� ைவ��� ெகா��ேறா�. ����ேபான க���
ந�ப�க�, பைழயஅ�வலக ந�ப�க�, உற�ன�க�, ஒேர ரசைன�ைடயவ�க� எ�� ேச���
ெகா�� பல எ�ண�கைள ப�மா��� ெகா��ேறா�,�வா���ேறா�. அத�� ஃேப���
ம��� ���ட� வ�வ���ற�.
இ�த உ���� ேநா�� ச�க��� உ�ள அைம��கைள இலவசமாக ஒ�� ேச���
பய�றவ�வ��ப�. இ�ப� வ�வ���� ��வன�க� ேவ� வ��� பய�ெப���றன.
இைளஞ�க�ம���� �ரபலமைட�த�ட� இ�த அைம��க�ட� எ�ப�யாவ� ெதாட��
ைவ���ெகா�ள�க�ேவா� ெபா�� தயா��� ��வன�க� �����றன. ஏென�றா�,
அைம���ேக�றா� ேபால ��க�ய���கலா�. அதனா� அ�க பய�ற வா����ள�. இத�
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ஆர�ப வ�வ� க��
ெம�ெபா��உலக���
ப�ேவ� வைக��
இ��தா��, இ�தைன ���
இ�ைல. ஆர�ப நா�க��
அ��ைகபலைக (bulletin
board) ெம�ெபா��க�
ெபா�யாள�களா� த�கள�
ெதா��
ச�ம�த�ப�ட�ஷய�கைள
�வா��க உ�வா�க�
ப�ட�. அத� �� ப��ய�
வழ��யைம��க�
(listserv)
�க���ரபலமான� (இ��� ெபா�யாள�க� அ�க� உபேயா��� வ��றா�க�). ஆனா�,
��மா �.நக�வைர நட�� ெச�றைத� ப�� �வா��பெத�லா� �ைடயா�. பா��த
நா�����ைய ���ட�கா�ரா�� பட� ���� ேமேல�� அைத� பா��� பல��
பரவமைடவெத�லா� ச�பகால���தா�!
பல ��வன�க� ெகா�ச ெகா�சமாக த�க�ைடய இைணயதள�க�� இ�ப� இலவசமாக
ப��ெச�ய�ப�ட �க�ேவாைர த�க�ைடயெபா��க�/ேசைவக� ப�� �வா��க அ�ம�
தர� ெதாட����ளா�க�. இதனா�, �க�ேவா�� ேயாசைனக�, தயா���க�� உ�ள
�ைறகைளஉடேன ெத��� ெகா�ள ேமலா�ைம�� வா��� அ�க���ற�. உடேன �ைறகைள
ச� ெச�தா�, ேபா��யாள� ��தாக �ைள�� உ�க��யாபார�ைத ஆ�ட� காண� ெச�வத��
�� ��க� த���கலா�.
எ�லாேம இலவச� (எ�கள� �க ���ய தயா��� உ�பட) – ஆனா� ேவ� வ���
வ�மான�.
���கமாக� ெசா�ல� ேபானா�, இ� ��� �ைற. இைணய �க�ேவா�ட� ��� எத��� கா�
ேக�ப��ைல. அத� �க� ெப�ற ேதட�ேசைவயாக���, அ�ல� ����, வைரபட, �ளா�,
ப�ம� (images), ெச��க�, ஓ���, �காசா (�ைக�பட�) ேபா�ற ேசைவயாக���,
எத���க�டண� இ�ைல. ��� ஆவண�க�, உலா�யான �ேரா�, �ெம�� ��ன�ச�,
உட� ெச�� �டா� (instant messenger), அ��ரா�� எ�றஇய��தள� (operating
system) – இைவ அைன��� அ�ைமயான இலவச ேசைவக�. இலவச� எ�பத�காக
தர��ைற� எ�� எைத�� ெசா�ல��யா�. ெம�ெபா�� �ைற�ேக உ�ய �ல �ர�ைனக�
��� ெம�ெபா����� உ��. இலவச ேசைவ எ�பத�காக ேசைவக��
ப�த�(response) எ�த வைக��� ��� சமரச� ப���வ��ைல. இர� 11 ம�யாக���,
காைல 8 ம�யாக��� இ�த ேசைவக�� ப�த� ஒ�றாகேவஇ��ப� மக�தான சாதைன.
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உல�ேலேய அ�க வழ�� க��கைள ��� ைவ���ள�. �த�� இைவ பல �றா�ர�
எ�� ெசா�� வ�த��� இைத� ப��� ச�ப காலமாக அ�க� ��� ��வ��ைல. யாஹூ,
���� ேபா�� ��வன�, இைத� ேபா�� பல ேசைவகைளஇலவசமாக வழ�� வ�த�.
ஆனா�, ��� ெவ���� அத� �ள�பர உ�� காரண�. இைத� ப���� ���� Adwords
ப���� ��னேம‘ெசா�வன���’ எ��யா�����. ���கமாக, ��� ஒ� ��ய ��பைன
வ�வ�ைத �க�ேவா��� எ�த ஊ��வ�� இ�லாம�உ�வா����ள�.
எைத� ேத��ேறாேமா அத�ேக�ப �ள�பர�, எைத� ப�� ��ன�ச�� �வா���ேறாேமா
அத�ேக�ப �ள�பர� எ�� ந��ட� ந�ைமஅ�யாமேல ��� த�ைன இைண���
ெகா��ற�. ெநா���� பல ேகா� ேவ��ேகா�கைள இ�ப� ைகயா�வதா�, பல ல�ச�
�ள�பர�கைளஉல�� எ�லா �ைலக���� ெகா�� ெச��ற�. அதனா�, ெப�ய லாப��
ஈ���ற�. அ��ட� ேதட� ேசைவைய ஒ� கா�தமாக ���ைகயா��ற�. �த��, ���
ேதட� ேசைவ�� ��ப�� ேதைவ��ைல (registration). அைத ேம�ப���� ெகா�ேட
வ��ற�. ��� ேதட������ ேபாக, இ�� ஆ��ல��� ��� ஒ� �ைன�ெசா�லா�
����! எ�த ��ய ெம�ெபா�ைள ெவ�� ெகா��வ�தா�� அ�இலவசமாக இ��க
ேவ��� எ�� இ�வைர ��� ��வாதமாக இ��� வ���ள�. அதனா�, ���ட� ேபா��
ேபா�வ� �கக�னமா�����. ெதாட��� ��� எ�ப� ெசய�ப�� எ�� ெபா������
பா��க ேவ���.
����� ேபா��யாக �ைள���ள ஃேப��� ��ைள� ேபால �ள�பர� ம��� இதர
இலவச ேசைவகைள ெச�ய �ைன�� வ��ற�.எ�வள� �ர� இ�த �ய�� ெவ�� ெப��
எ�� ெபா������ பா��க ேவ���.
இ�த உ��ைய� ைகயா�� எ�த ��வன�� �க�ேவா� அ���� அ�யாம�� ஒ� வ�மான
��ன� இ��க ேவ��� (hidden revenue stream). எ�வள� அழகாக அ�த
��ன� வ�மான ஓ�ட�ைத மைற��றா�கேளா அ�வள� ெவ�� ெப��றா�க� எ�ப� எ�
க���. அெம��க��வன�கைள� த�ர இ�த உ��ைய அழகாக யா�� ைகயாள��ைல.
இத�� இைணய கலாசார�� ேதைவ. ஏேனா, அ�க� இைணயகலாசார��ள ஐேரா�பா��
இ�த உ�� அ�க� ெவ�� ெப�றதாக� ெத�ய��ைல.
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இலவச இைணய� – எ�ப� சா��ய�? ப�� 3

எ�லாவ�ைற�� இலவசமாக �க�ேவா�ட� ஒ�பைட�த�
�க�ேவா�/வா��ைகயாள�க�ட� உ�ள உ�ச�க�ட ந���ைக�� அைடயாள� இ�. இ�த
உ���� எ�லாவ�ைற�� �க�ேவா�டேம ��� ���றா�க�. ஈேப ம��� அேமஸா�
ேபா�ற க���பா� �ைறக� எ�லா� �ைடயா�. இ�த உ���� ெப�� ெவ�� க���ள
அைம��www.craigslist.org எ�ற வைக�ப��த�ப�ட �ள�பர�தள�. இ�ப��தா�
�ள�பர� ெச�ய ேவ��� எ�ற வைர�ைறக� எ�லா� �ைடயா�.�ேர�� ��மா�� (Craig
Newmark) இ�த ேசைவைய க�ேபா��யா�� ஒ� ��ன அ�வலக��� ெதாட��, இ��
அ� �க�ெப�ய ெவ��ைய� க���ள�. யா� ேவ��மானா�� எைத ேவ��மானா��
��கலா�. ��ேபா� �ய த��ைக �ைறகைள ைகயா�வா�க� எ�ற ந���ைக �ேர�����.
அவ�ைடய உ�� எ�னெவ�றா�, �க�ேவா� எ�லாவ�ைற�� பா���� ெகா�வா�க�.
���ேக யா�� ��� தைடகைள உ�வா�க� �டா�. (Do not be in their way.)
இ� ேபா�ற உ��, பல வைக �வாத அைம��க�� இைணய��� �ரபலமாக இ��தா��,
�ள�பர���� யா�� ������ �ட பா��காத ��ைம – அதனா� ெவ��. இ�� �ல
�ர��ைனக�� எ����ளன. உதாரண����, கனடா�� �ல மா�ல அர�க� �ேர�����
ேமலா�ைமைய அைழ�� அத� �ல க���பாட�ற �ள�பர �ைறகைள �சா���
வ���றன. �ப�சார �ள�பர�க� �ட த��ைகய�� ெவ�யா�����றன எ�� அர�
கவைல�ப��ற�
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��ட�ல��வ� (crowdsourcing) – ஒ� அலச�

பலவைக இைணய இலவச �ைறகைள� ப���� �ல �ஷய�கைள� பா��ேதா�.
ப��ேபா��� எ�லா� ந��கமாகேவ ப�டா�, அ�� உ�கள� தவ�எ��� இ�ைல. இ�த
�ைறக�� ெக�ட �க�ைத நா� ஆராயேவ இ�ைல (�ேர������ த�ர). அேமஸா�,
ெப��ைப ேபா�ற இைணயதள�க�� மைற�க ��பைன வாத� இ�தா�: “நா�க� பல
தரமான ெபா��கைள�� ���ேறா�. �லவ��� �ர��ைனக� இ��ப� �ஜ�. உ�க��
க����கைள ம��� எ�க� இைண�தள�க�� ைத�யமாக ெவ����ேறா�. பா���,
ஆரா��� ��க� ��ெவ��க உத�வேத எ�க� ���ேகா�.” ச�ெட�� பா��தா�,
ந���ப�யாக�தா� இ���ற�.
இ�த மா�� �ம�சன கலாசார� ��தக�க�, ��மா����� வ�த ெவ�ஜன ��பைன�
த��ர�. ப�� மாணவனாக இ��த ேபா� என�� ேந��த ஒ� ச�பவ� �ைன��� வ��ற�.
ஆ��ல� பாட� ஒ��� ��தக� ப� அ�ைவயாக இ��த�. கைட� வ�ைசக�� அம��த
என�� ேவ��ைகயாக ஒ� ஐ�யா ேதா�� ெசய�ப����� ��ேட�. அ�த ��தக�ைத �ற��,
அெம��க ெம� அ�ைட ��தக �ைட��, “ஆஹா, இ�த ��தக���� 5 ந�ச��ர�
ெகா���ேற�”, “���ர��� ஒ� ஹா��� பட� உ�க� அ�ேக �ேய�ட��!”, “இர��
க�ைட �ர� உய���!” எ�� எ��� த��ேன�. அைத� பா��த சக மாணவ�க� இைத ஒ�
ேஜா�காக பா���, வ��� நட���ேபா�, எ� ��தக�ைத ����, ஒ�வ� ஒ�வராக ப���
����, ஆ��ய� வைர ெச�� ��ட�. ந�ல ேவைள, அவ�� ���� ��டா�!
��ட �ல��வ உ��ைய பலதர�ப�ட இைணயதள�க�� உபேயா��க ஆர������டன.
இ�த உ��ைய ச�� ���� ஆரா�ேவா�. �த�� ஒ� ��தகேமா, அ�ல� ��மாேவா ெவ�
வ�தா�, எ�ன நட��ற�? ர�� ர�க�க� அவர� பட �த� நாள�� அவர� ேபா�ட����
பாலா�ேஷக� ெச�� ெகா�டா��றா�க�. இ�ப� இவ�க� ெச�வதா�, அ� ந�ல படமா?
அேத ேபால ஹா� பா�ட� ��தக� ெவ� வ�த�ட� அைத� ப�� எ��பவ�க� யா�?
ேஜ.ேக.ர����� ர�க�க�. ��தகேமா அ�ல� �ைர�படேமா ���கா��டா�, அைத� ப��
எ��பவ�க� �க� �லேர. அ��ட� இ�த ��ட �ைற��, ெவ��ப�வ� இர�� ��ர
எ�ண�க�. ஒ��, ‘ெத�வேம’ எ�� �க���ைர��� ��ர�, இ�ைலேய� ெவ�����,
‘��ைபேய’ எ�� இக���ைர��� ��ர�. உ�ைமயான �ைல இத�� ந��� எ�ேகா ���
ெவ�வ�வேத இ�ைல.
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2009-இ� ேபா��க�� உ�ள ம�ரா ப�கைல�கழக� அேமஸா�� வா��ய 20,000
ெபா��கைள� ப��ய க����கைள ஆரா��த� (ந��:ைஸய��ஃ�� அெம��க�).
ஆரா����� ெத�ய வ�த� எ�னெவ�றா�, ஒ� ��ய எ���ைகயாேனா� ���ப� ���ப
�ம�சன� எ��யவ�ண� இ������றா�க�. இவ�க� சாதாரண ம�க�� எ�ண�கைள
அ��� ���றா�க�. இைத� ேபா�� இைணய��� �ம�சன� ெச�பவ�க� சாதாரண
�க�ேவாைர�ட அ�க� இைணய��� ேம��� ெகா�ேட இ��பவ�க�. �ல இைணயதள�க�
இைத� ேபா�ற �ம�சக�கைள வ�க���றா�க�. ஆனா�, பல தள�க� ெச�வ��ைல.
இ�த உ���� ெக�ட �க� இ�. �ல தள�க�� (http://www.yelp.com/) பலவைக
�யாபார�கைள �ம����றா�க�. பல �யாபார�க�� இ�ப��ப�ட �ம�சன�கைள
�ள�பர���காக
உபேயா���றா�க�.
இ��
ேவ��ைக
எ�னெவ�றா�,
இ�த
இைணயதள�ைத� ேச��த ��பைனயாள�க�, வா��ைகயாள�கைள� ப��ய ெக�ட �ம�சன�
வ�தா� வ�க�ட� தய��வ��ைல. ஒ�� ம��� ��சய�. இைணய �ம�சன�கைள
அ�ப�ேய ந���ட� �டா�. ேம�� ந� அைனவ�ட� ஒ� ��� நட�ைத (group
thinking) இ��ப� ம��க ��யா�. ஒ� ெபா� அைம��� �க�� ஜா��ரைதயாக
எ��வ� இய�ைக. எ��� எ���� ��ன�ைய (reading between the lines)
ஆரா�வ� �க அவ�ய�.
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இைணய��� எ�லா� �கமா?

ச�, ெவ�� க���ள ��� ம��� ஃேப��� ேபா�ற ��வன�க�� எ�லா� �ரமாதமாக
நட�ப� ேபால ெசா����கேள எ�� �ல� �ைன�கலா�. ��கா�வா� ந�லப�யாக
இ��தா��, அ�க�ேக உைத�க�� ெச��ற�. வ�க� ப�� எ��� ேம�க��ய
எ��தாள�க�ட� ஒ� பழ�க� உ��. கா�ற��தா� ஒ� ப�தக�, மைழய��தா� இ�ெனா��,
இர��� அ��தா� ��றாவ� ��தக�, கா���, மைழ�� இ�லாம� ெவ�ல��தா�
நா�காவ� ��தக� இ��கேவ இ���ற�! இவ�கைள� �ைற ெசா�� ���ய� இ�ைல.
ஏென�றா�, ��ஞான� ேபால, எ��� (�ைற�தப�ச�, �ல ப�தா��க�) மாறாத
ெகா�ைகக� ெகா�டத�ல வ�க�. ஓரள���, ெபா�ளாதார�/வ�க� ஒ� �ைற��ள
��ஞான� (imperfect science) எ�� ெகா�ளலா�. அ��� ெகா�ள ேவ��ய பாட�க�
மா�� ெகா�ேட வ��. �க�� ���ய�, எ�த� பாட� நம�� ந�ல பாட� எ��
��ெவ��ப�.

ஃேப��� ச�ப��� அத� profiles ஐ மா��ய�. ஒ�வ�� வா��ைக வரலா�ைறேய இத�
�ல� எ���டலா�.ச�க வைலயைம���� நா�க� வ�வ���ேறா� எ�� பைற சா���
ஃேப���, எ�தைன ேபைர ேக�� இைத� ெச�த�? அேத ேபால, பல த�ண�க�� ஃேப���,
அத� �க�ேவா�� அ�தர�க� ப�� அ�க� கவைல�ப�வ��ைல. �க�ேவா� ெசா�வைதேய
ெச��ேறா� எ�� ெசா�� வ�� ���, ேவ� (wave) எ�ற �ெம�� ேசைவைய ெதாட��
ந�� வா��� க��� ெகா�ட�. உதாரண���� பல �� ந�ப�க�, உற�ன�க�, ம���
பலேரா� ��க� ��ன�ச� ெதாட�� ைவ�������க� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. ேவ�,
உ�கைள இைணய��� யா� ெதாடரலா� எ�� தாேன ��� ெச�ய� ெதாட��ய�. �க�ேவா�
ெகா��� எழ, ��� �� வா��ய�. இ� ேபால, ப�ேவ� �ய��க�� ��� சமரச� ெச��
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��வா���� உ�ள�. இ�� ெத�வ� எ�னெவ�றா�, ெப�ய ��வன�களாக மா��
ெபா��, பல இட�க�� ��ேபா� அ�லாம� தவ�க� ேநர�தா� ெச��ற�. இைணய���
எ�லா� �த� க�ணா� வ�யாக பா��க ேந�� ெபா��, அச�� அ�கமாகேவ ெத���!
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உ��ப�யான ேயாசைனக�

இ�க��ைர�� பல �த �யாபார உ��கைள� ப�������க�. எ�லா உ��க�� எ�லா
வ�க�க���� ெபா��தா�. ச�ப���, த��நா� ���லா� �ைற �க அழகாக
ேபேனாேரா�� கா�ரா�கைள� ெகா�� பல ���லா� தல�கைள�� அத� இைணயதள���
ேச����ள�.இலவசமாக, உ�கள� க������� ம�ைர �னா��ய�ம� ேகா�ைல இ��
இ��சாக பா��கலா� – அேத ேபால ராேம�வர� ராமசா� ேகா�ைல�� ஒ�
ஆரா���யாளைர� ேபால அலசலா�.
http://www.view360.in/virtualtour/madurai/
இைத� பா��� ேம�� ���லா பய�க� அ�க���� எ�ப� இவ�கள� க���. இ� ஒ�
ந�ல ��ேன�ற�. அேத சமய� ��ரவா�க� இ�ப��ப�ட கா���ெதா���கைள,
வைரபட�கைள உபேயா����ெகா�� ���ெவ���கைள� ��ட�டலா�.
எ�த ஒ� உ���� உ�க� ��வன��� ேவைல ெச��மா எ�பைத ��க�தா� ��� ெச�ய
ேவ���. ேம��, இ�க��ைர�� �ள����ள எ�லா உ��க��� ��� உ�ளைத ம��க
��யா�. ஆனா�, இ�த உ��க� �ல, உ�க� ��வன�ைத ேம�ப���� வா���க�
இ��பைத�� ம��க ��யா�.
1. உ�க� வா��ைகயாள�க� உ�க�ைடய தயா���கைள உபேயா����ேபா�
ெப�ைம�ப��றா�களா எ�பைத �த�� ��க� அ��� ெகா�வ� அவ�ய�. இத��
ேம�ெசா�ன பல இலவச �ைறகைள இைணய� ெகா�� ��க� அ�ய �ய���கலா�.
2. வா��ைகயாள�க� அ�க� உபேயா���� ைகேய�க� ேபா�ற ���� �ஷய�கைள
(reference materials) உ�க� இைண�தள��� ெவ��ட �ய�� ெச���க�.
3. வா��ைகயாள�க� த�க�ைடய �ர��ைனகைள �வா��க உ�க� இைண�தள���
(ெவ��ல��� ெத�யாம���க ப�� �ைற�� ைவ��� ெகா�ளலா�) வ�
ெச���க�. �� வா��ைகயாள�க� ம�றவ�க�� �ர��ைனகைள� ேத� வ� அ���
�ைறகைள ஊ�����க�.
4. பல

தயா��பாள�க��

ெபா��கைள

����

�யாபாரமாக

இ��தா�, உ�க�
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இைணயதள���
ெபா��கைள
அ��க�ப����க�.

ஒ�����

பா���

வா���

�ைறகைள

5. உ�க� தயா���கைள ���யாசமாக உபேயாக� ெச��� வா��ைகயாள�க��
அ���ைறகைள �ரகடன� ெச���க�. இ�த வைக ெச��க�� வா��ைகயாள�தா�
�ேரா – உ�க� தயா��� அ�ல.
6. �ல இலவச �ைறக�� ச�க� ெபா���� ெவ��ப�� வா��� உ�ள�. இ���, 10
ஆ��க���� �ைற�தப�ச�இ��யா�� ��சார ப�றா��ைற இ��க வா���
உ�ள�. இ�� இ��யா�� பல�ட�� ெச�ேப�க� உ�ளன. ஒ�ெவா� ஊ��� ப��
வா�யாக ��ெவ�� ெவ�ேவ� சமய�க�� அம�ப��த�ப�� வ��ற�. ஏ� உ�க�
இைண�தள��� இைத ெவ���வ�ட�, இ�த ப��யைல, ெச�ேப��� தர�ற�க�
ெச��� வச�ைய�� இலவசமாக ெச�� ெகா��க� �டா�? உ�கள� ��வன����
அ� ஒ� ந�ல ேபைர�� ஏ�ப����.இைத� ெசய�ப��த அ�க� ெசல�� ஆகா�.
7. ந� நகர�க�� ப� எ�த ேநர���� எ�த �����ட���� வ�� எ�� பல����
ெத�யா�. உ�க� ��வன�, அ��� உ�ள ெபா��ய� க��� ஒ��ட� இைண��,
இைத ஒ� இலவச இைணய/ெச�ேப� ேசைவயாக ெச�ய� �டா�? ஒ�ேவா� ப�
�����ட���� ஒ� எ�ய ���� ேதைவ. அ��ட� உ�க� ��ய �ள�பர��
இ��கலா�. ெச�ேப��� ஒ� �����ட எ�ைண� ����டா�, அ��த ப�
எ�ெபா�� வ�� எ�� ஒ� ேசைவ அைம�தா�, உ�க� ��வன� ப��ய ம���
ம�க�ைடேய உய��. இ�த ேசைவைய ெபா��ய� க���ேய பராம��க���.
அத�கான வ�டா��ர ெசலைவ ம��� உ�க� ��வன� ஏ��� ெகா�ளலா�.
8. பல தைல�ைற ெபா��கைள தயா���� (multi-generation products)
��வன���
ேவைல
ெச����களா?
பைழய
தைல�ைற
ெபா��க��
வா��ைகயாள�க� எ�தைன சத�த� எ�� கண����க�. அைவ ஒ� 2 சத�த�ைத�ட
�ைறவாக இ��தா�, அ�த பராம��� ேசைவைய இலவசமா���க�. இ�த மா�ற���
ம��ைப�
�ைறவாக
ம���டா��க�.
ம�ற
�யாபர�க�ட�
(ேந��க
பய�பா�டாள�க� அ�லாத)ேவைல ெச��� ெதா�லாக இ��தா�, இ�த உ��ைய
ைத�யமாக� பய�ப��தலா�. இைத� ப��உ�க� இைண�தள��� அ�க� �ள�பர�
ெச���க�. அ��த தைல�ைற ெபா��க��� ேம�� வா��ைகயாள�க� மா�வைத�
பா��கலா�.
9. வா��ைகயாள�க� பாரா�� �ன� எ�� வ��க� �த� எ�லா �யாபார�க�� ஒ�
ச��ரதாய� ேபால ெச�� வ��றா�க�. ��க� ெச�ய ேவ��ய� ‘வா��ைகயாள�க�
க��� �ன�’ (Customer feedback day). வா��ைகயாள�கள�கைள ஒ� ��றா�
��வன� �ல� உ�க� ெபா��க�� உ�ள �ைறகைள� ப�� �வா��க�
ெசா���க�. ேம�� உ�க� மா��ெக�� ��ட�கைள� ப�� அவ�க��
க����கைள� ேக��க�.
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10. உ�க� ��வன��� தயா��� �வசாய� ெபா��கைள, க�சா ெபா�ளாக
உபேயா���றதா? இைட�தரக�கைள ���/����, �வசா�க�ட� ேநர�� ெதாட��
�ய��க�� ஈ�ப��க�. ஐ�� ெச�வ� ேபால, இலவச இைணய� ம��� இைண�தள�
உ�வா�� அவ�க�� ெவ����� வ� ெச���க�.
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���ைர

வ�க��ைற எ��� மா�� ஒ� �ைற. இ�க��ைர�� எ��யைவ இ�� ந�ல ஒ�
எ����கா�டாக ெவ��ப�டா��, �ல வ�ட�க���� �� ெச�லா�காசாக வா����ள�.
இைணய� ��ய வ�க �ைறகைள �����ெகா�� வ��ற�. அ�� இ�� பய� ெப�வ�
�க�� ���ய�. எ�த ஒ� �யாபார ���� உ�கள� �ைலைமைய� ெபா��ேத ேவைல
ெச��� த�ைம ெகா�ட�. ஏதாவ� ஒ� வ��� உ�கள� �யாபார�ைத� ப�� ேவ�
�ைற�� ����க இ�க��ைர உத�னா�, அ�ேவ உ�க�� ெவ���� �த�ப�
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பணம�ற எ��காலமா அ�ல� எ��காலம�ற பணமா?

கனடா�� ஒ� ப��யான �கா� மாகாண���, ஒ� பழ���� தைலவ� ேப�� ஒ���
அவ�கள� ெமா� ப�� �.�.�. �� அ��த ேப����, “எ�க� ெமா��� ப� ச�ப�த�ப�ட
வா��ைதக� ��ட�த�ட 80. ஏென�றா� எ�க�� ைமய� இய�ைக. அேதா� ஒ��
வா��ேறா�. உ�க� ஆ��ல��� ‘பண�’ எ�ற �ஷய���� ஏற��ைறய 80 வா�ைதக�
இ����றன. ஏென�றா�, உ�க� ைமய� அ�!” எ�றா�.
த���� ‘பண�’ எ�ற �ஷய� பல கைதக�, க�ைதக� ம��� க��ைரக�� உ�ள ஒ�
ெசா�. ஆனா� ஆ��ல� ேபால பல வா��ைதக� �ைடயா� – உதாரண�, மா��ேக�,
பா���, �ைரேவ���, ேபா�ற வா��ைதக� அ�க� சாதாரண வா��ைக�� த���
ேபச�ப�வ��ைல. “பண� கா� இ��தா�தா�, வா��ைக ந�றாக இ����” எ�ப� ஒ�
சாதாரண வா��ய�. ெபா�வாக நா� பண�, ம��� காைச ேச��ேத ெசா��ேறா�. நாணய�
எ�ற ெசா� கா� எ�பத� இ�ெனா� ெசா�. ஆனா�, “பணநாணய�” எ�� நா�
ெசா�வ��ைல. சாதாரண வா��ைக�� பண� எ�ப� கா�த வ�வ�ைத�� கா�/நாணய�
எ�ப� உேலாக வ�வ�ைத�� ����ற�.
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ச���ர�

�ன�க� பண� எ�ற �ஷய�ைத �த�� ெகா�� வ�தா�க�. ���� �ற�பத�� 2,000
ஆ��க��� �� இவ�க� உேலாக ெபா�கைள �யாபார மா�றாக உபேயா����ளா�க�.
�ற� �ேர�க�க� உேலாக கா�கைள க�����தா�க�. �ன�க� 13 ஆ� ��றா��� �த��
கா�த� பண�ைத உ�வா��னா�க�. ப�ேனழா� ��றா��� ����கார�க� ந�ன கா�த�
பண�ைத உ�வா��னா�க�. இ�, ���கமாக பண��� வரலா�. அெம��கா��தா� 1920
வா��� �ெர�� கா�� (Credit Cards) �த� �தலாக உபேயாக�ப��த�ப�ட�. �த��
இவ�ைற ெப�ேரா� �ர�ப ம��ேம உபேயாக�ப��த ����. 1950 -க�� ைடன��,
அெம��க� எ���ர� எ�� கா��க� பல இட�க��� உபேயாக�ப��த� ��ய வச� வர�
ெதாட��ய�. 1960 –க��, �சா ம��� மா�ட�கா�� அ��க�ப��த�ப�ட�. அ��தப�யாக
ெட�� கா�� (Debit Cards) எ�ற �� க�� அ��க�ப��த�ப�ட�. ெட�� கா��� கட�
�ைடயா�. உ�க� கண������ உடன�யாக பண� �யாபா���� ைகமா��.அ��தப�யாக,
�மா�� கா�� (Smart Cards) அ��க�. 1967 � ெஜ�ம��� க�����க�ப�ட�. இ�த
வைக கா��க� அெம��கா�� 70 க�� உபேயாக���� வ�தன. இ�த கா����� ஒ�
���ய க�� ��ைல உ��. ஆர�ப��� ��ேன அைம�த �ரைல (fixed program)
ம��ேம ெசய�ப���� வைக�� இ��த�. ெதா����ப� வளர வளர, இ�� இ�� பல வைக
�ர�கைள
ேமேல��
பல
வைக
�ஷய�க���
உபேயா��கலா�.
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இ�ப� வரலாறா� இ��த �ஷய� இ�� பல வைக ெம�ெபா�� சா��த ேசைவகளா� மா�,
வ��க�, �� ��வன�க� ம��� அரசா�க�கைள சவா� ��� அள��� வள��� ��ட�.
�சா��, மா�ட�� அவ�கள� ��த ெதா����ப �த��களா� எ��� �யா���
இ����றன�.ஆனா�, பலவைக� ��ய �ைறக�, வ��க�, ம��� கா�� �யாபார�க�
உ�வா��ய
அ��பைட
��ப�கைள
உபேயா���, அவ�கைள
�ட
ெப�தாக
வள����ட���ய சா��ய���க� இ��பதாக வ��ன�க� க���றா�க�. ���கமாக,
இைணய� �� உலைக�� ஆ��� பைட��ற�.இ�க��ைர�� ��� �ஷய�க��
இைணய� தா��தைல அல�ேவா�.
1) வ��க� ம��� அத� ேசைவக�
2) பல �தமான கா��க� ம��� ேசைவக�
3) இைணய �� ேசைவக�
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வ��க�, வ��க�!

வ��க� நாணய� க�����பத�� ��னேர வ����டதாக ெசா��றா�க�. வ��க�
பண���� ப�� தா�ய�கைள ைவ�� �யாபார� ெச�த கைதெய�லா� நம�� எத��?
ெம�வாக, பண� எ�ற �ஷய� அ��க�ப��த�ப�ட �� �யாபார����, ���பாக
ஏ��ம�/இற��ம� �யாபார���� வ�� எ�ற அைம�� ேதைவயா�ய�. பல ��
வ�ட�க��� வ�� எ�றாேல கா�த மய�தா�. பண�கட� எ�ப� ஒ� 6,000வ�ட பைழய
சமா�சார�, உ�க��� ம��ேம இ���ற �ஷய� இ�ைல! 1990 க�� ஒ� �ைற ஈரா�
நா���� ெச��� வா��� ���ய�.அ�ப�ேய எ�லா� கா�த மயமான வ��க� இ���
இ����றன. ெவ�� கா��ேல�ட�க� ம��ேம எ��ர�க�. அ��� அவ�க�ைடய
கர���� (இரா�ய �யா�) �ல ஆ�ர� ைவ�� ஒ� க���� �ட வா�க ��யா�!
ச�, ந�ன கால���� வ�ேவா�. 20 ஆ� ��றா��� வ����ைற உலக� எ��� பர�
பல�த ேசைவகைள வழ�க� ெதாட��ய�. 20 ஆ� ��றா��� ��ஞான வள���ைய
வ����ைற ந�றாக பய�ப���� ெகா�ட�. கா�த மயமாக இ��த வ����ைற��
ேம�க��ய நா�க�� ெதா����ப� ெம�வாக தைல ��க ஆர���த�. �த�� ெடல��,
ெதாைல�ேப� எ�� அ��பைடயான ெதாைல� ெதாட�� ெதா����ப�க� வர� ெதாட��ன.
ெடல�� �ல� பண மா�� ேசைவக� நகர�க���, நா�க��� ந�ேவ �யாபார����
ச��ப�� வ�த�.ஆனா�, வா��ைகயாள�க� கா�த��டேன ேபாரா� வ�தா�க�. 1950 �� ��
பய�கர க�� ��ேன�ற� வ��� வ��க� �� அ�வலக ேவைலக��� ம��ேம
க��கைள உபேயா��� வ�தன. 1955 �த� 1980 வைர இ��யா�� வ��க�
ேத�யமயமா�க�ப��, பல ��ய நகர�க�,�ராம�க� எ�� எ�லா இட�க��� பரவ�
ெதாட��ன. அரசா�க��� �வசாய ��ட�கைள ெசய�ப��த அைவ ேதைவ�ப�டன.
1980 க��� வ��க� ரா�சச �� அ�வலக க��கைளேய உபேயா��� வ�தன. ெதாைல�
ெதாட�� வளர வளர ஃபா�� ேபா�ற அ��பைட ெதாைல�ெதாட�� ெதா����ப�க�
அ��க� ப���னா�க�. வ�� �ைற�� இ��பவ�க� ச�� தய�க �பாவ� ெகா�டவ�க�.
�ற�� பண�ைத ைகயா�வதா�, எ��� இர���� உ�தரவாத� ேவ���. ம�த�க� ெச��
வ�� இ�வைக ’உய�’ கா�ய�கைள எ��ர�க�ட� எ�ப� ��வ� எ�ப� இவ�க�
வாதமா� இ��த�. 1980 க� இவ�க� ச�� ச�சல�ப�ட கால� எனலா�. க�க�� ேவக��,
���ய�� ������தன. ஆனா�, எ�ப� எ�லா� �ள�ப� ெச��ேமா எ�ற பய� ேவ�.
எ� ெசா�த அ�பவ���, த��நா��� ஒ� ��ய ெத� நகர��� க��கைள
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அ��க�ப���ய அ�பவ� �ேனாதமான�. ம�த�கைள�ட அ�த க���� அ�க�
ம�யாைத ெகா��தா�க� (த�யாக ஏ� க��ஷ�). அ�� �ரைல உ�வா��ய எ�ைன ஒ�
�சா� ேபால� பா��தா�க�. அ�த ����ர எ��ர������ ஒ� ப��ய� ெவ�வ�வைத
பா��க அைல ேமா�� ��ட�. (”எ�ன த��, பளய ேர�ேயா ேபால கரகர�� ச�த� –
அ�ச���ேதா!”) ��ய க�� வ�� �ைள எ�� ஏக����� �ள�பர�ப���, ப�க���
உ�ள ஊ�க����� பல�� இ�த அ�சய�ைத� பா��க, கண�� �ற�க வ��ைய� ����
�ல மாத�க��� ’ர�கநாத� ெத�’ ேபால ஆ����டா�க�.
ெம�வாக, க��க���� ச�� �ட� �ட, வ��க�� த�கள� �ைள அ�வ�க���
உபேயாக�ப��த ��ப�டா�க�. ேம�க��ய நா�க�� ெப�ய க��கைள பைழய
ெதா����ப�ேதா� �வரமாக உபேயா��க ெதாட��னா�க�. இ��யா ேபா�ற வள��
நா�க� ம�வா�� ெகா�� வ�த ��க��கைள உபேயா��க ��ப�டன�. இ�த
காலக�ட��� பல �க� ெப�ய ேம�க��ய வ��க� த�க� ெசா�த ெசல��
��வைலயைம��கைள (Private Network) உ�வா�க� ெதாட��ன�. இவ�க�� ேநா�க�
வள���வ�� ப�னா�� �யாபார���� உத�வ� (அ�� பண�� ப��வ�). இ�த
பணமா�ற�ைத� ைகயாள �க ��தாரமான �ர�க� உ�வா�க�ப�டன. SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Transactions) எ�ற �ைற �ல� பண மா�ற�
ப�ேக���
இ�
வ��க���
இைடேய
உல��
எ�த�
ப�����
சா��யமான�.அெம��கா���� பணமா�ற���� CHIPS ம��� FedWire ேபா�ற
அைம��க� உ�வா� வ��க� இ�த ��ய ெதா����ப�ைத உபேயா��க� ெதாட��ன.
இ��� பல அெம��க டால� பணமா�ற�க� இ�த �ைறகைள ��ப����றன.
உதாரண����, இ��ய� வ�������� உ�கள� அெம��க டால� கண������
��யா�������� உ�கள� ந�ப�� ���ேப�� கண���� மா�ற ேவ��ெம��
CHIPS �ைற பய�ப��த�ப��. க�தமா� எ��� த��ய வ��க� மாற� ெதாட��ன.
கட�த 20 ஆ��களாக வ��க� �ைளகைள க�� ெதா����ப� ெகா�� ெப�ய அள��
மா�ற�க� ெகா�� வ���ளன. �த��,�ைளக�� க��க� வ�த�ட�, கண��� உ�ள
பா�� அ��� ெகா�வ� ம��� கண��� ப��ய� (Account Statement) எ�ற
வா��ைகயாள�க� ேசைவக� ��த� ப��த�ப�டன. ேபாக� ேபாக, ஒ� வ����
�ைளக���� பண மா�ற ேசைவக� வா��ைகயாள�க��� எ�தா�ய�. இைவ ந�ல
��ேன�ற�களாக இ��த ேபா��, வ�� �ைளக���� ெச�ல ேவ�������.
இைணய� வளர வளர, ஏ� இைணய� �ல� ந� வ�� ேவைலகைள பா��க� �டா� எ�ற
ேக�� எ��த�. ஆனா�, வ��� ெதா���� இ��� இைணய� ேம� ந���ைக வர��ைல.
இ�� பரவலாக இைணய வ�� ேசைவக� பர�வத�� காரண� ெம�ெபா��
மைற��(software encryption) ���க�க�. எ��கால��� ‘ெசா�வன���’ இ�ப��ய
க��ைரக� எ��பா��கலா�. இ�வைக� ெதா�� ��ப�க�, ஒ� வா��ைகயாள�� ��
அ�தர�க�ைத பா�கா�க உத���றன. இ�� இைணய ேசைவக� வழ�காத வ��கேள இ�ைல
எ�� ெசா�லலா�.
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இைணய ேசைவக� வ�வத�� �� வ�த ெப�ய தா�ய��� �ர�� ’ஏ.�.எ�.’ எ�ற
��ன� வ��� �ைள அைம��. சாதாரண வ�� ேசைவகைள இ�த எ��ர� அ��காம�
வார� ��வ�� வா��ைகயாள�க��� அ��� வ��ற�. இ� வ���� ெசா�த
வைலயைம���(இைணய���
அ�ல)
ெசய�ப��ற�.
�த��
ஒ�
வ����
வைலயைம����� ெசய�ப��வ�த இ�த ேசைவ, நாளைட�� வ��க��� இைடேய��
ெசய�பட� ெதாட��ய�. வ��க� ஒ� ப� தா��, இ�த ேசைவைய பல ெபா� ம�க�
�ழ��� வ�க ைமய�க��, ெப�ய அ�வலக�க�� ஏ.�.எ�.ைம ��வ� ெதாட��னா�க�.
இ�� ெப�ேரா� வழ��� ப��க�, ��மா �ேய�ட�க� எ�� பல இட�க��� ஏ.�.எ�.
வ�� ��ட�.
இைணய வ��� ேசைவக� பல வைக�� உத���றன. கண��� பா�� அ�த�, ப�மா�ற
�வர� (transaction listing) , ப��ய�, பண மா�ற� ேபா�ற ேசைவகேளா�, ��சார ��,
��� வ�, த��� வ� எ�� பல வைக ெசல�க���, ������தப�ேய -24 ம� ேநர��பண� க�ட ���ற�. இ�� உ�ள �க� ெப�ய ெசளக�ய�, �� �ைட�த�ட�, எ��கால���
இ�ன ேத��� பண� ெச���மா� வ���� இைண�தள��ேலேய ப�� ெச�ய வ�
உ�ளைம; இ� மற�யா� ச�யான ேத��� க�டண� ெச��த மற�� அத�� அபராத�
க�டாம� இ��க உத�யாக உ�ள�. அேத ேபால, பண மா�� ேசைவக�� பல வைக
ேசைவகைள வ��க� அ����றன. ஒேர வ���� �ைளக���� பண மா�ற�, ெவ�ேவ�
வ��க��� இைடேய பண மா�ற�, ஒ�வ�� கண��க���� உடேன பண மா�ற�,
��ன�ச� �ல� பண மா�ற� எ�� பல வைக பண மா�ற� ேசைவக� உ�ளன.
இ�த சமய��� ஹா��� பண மா�ற அப�த�ைத� ப��� ெசா��யாக ேவ���. பல
���ய� டால�கைள பண மா�ற� ெச�ய ��ல� ��பா���ட� ம��க�� ��
�ர��வா�. கட�� ெசா�ைல� ெகா��த�ட�, ெப�ேரா� ப��� அள�மா� ேபால ���ட�
எ�க� ரா�சச வ��� உ���. பண மா�ற� ���த�ட� ‘ெவ��’ எ�� க���ட����
ஒ� ம�ெமா� ேவ�! இ�த அப�த�ைத இ��ய ��மா��� அ�ப�ேய கா��ய���றா�க�.
உ�ைம��, வ��க� இைணய பண மா�� ேசைவ�� உ�ச எ�ைலக� ைவ���ளா�க�.
உதாரண����, அ�த உ�ச எ�ைல 1 ல�ச� �பா� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. ��
�பாயானா�� 1 ல�சமானா��, பண மா�ற� ெநா��� ���� ���ற�.நைட�ைற��, எ�த
��மா அப�த�க�� நட�ப��ைல.
பல ஆ��க� உல�� �க� ெப�ய வ��க��� ஆேலாசைன வழ��ய அ�பவ������
வ��க�� தகவ� ெதா����ப�கார�க�� மன�� உ�ள �க� ெப�ய ��� �ஷய�க�
ெரா�ப�� ச��யமான� எ�பைத உண��ேத�.
1. �த�� ேசைவ�� ந�பக� த�ைம (service reliability) ெரா�ப ���ய�. வார�
கைட��� ஏ.�.எ�. வைலயைம�� �ல ம� ேநர� ெசய�ழ�தா� அ��த நா�
ெச���தா�� வ��க�ப�வ� வ���� ெபய�.
2. இர�டாவ�,

வா��ைகயாள�க��

��

அ�தர�க�

(consumer

financial
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privacy). அ�� ஏதாவ� கள�க� ஏ�ப�டா�, வ���� ெபய� ெத��� ச��
�����.
3. ��றாவ�, ேசைவ��
���ய�
(Transactional
accuracy). க��
மயமா�க�ப�ட ேசைவ எ��� இ�� அள� �ட த�� இ��க �டா�.ம�த� தவ�க�
ம���க�ப��. எ��ர� தவ�க� த���க�ப��.
இ� ��� �ஷய�கைள இ�� ����ட காரண� உ�ள�. �� அைம��க�
ந�ன�ப��த�ப��ேபா�, இ�த ��� �ஷய�கைள�� ேகா�ைட ��டா� ேதா�� ��சய�.
ெபா�வாக, நா� ���� ெகா�ள ேவ��ய ஒ� ���ய �ஷய� இ�: வ��க� ெசா�த
வைலயைம��� (private network) இ� ப�க� உ�ள� – ஒ��, வ���� உ�
ேவைலக��� (intranet) . இர�டாவ� ெவ��லக வா��ைகயாள�க��� (extranet).
��றாவ�, வா��ைகயாள�க� ெசளக�ய���� இைணய� (inter-net) �ல� வ����
மைற�� (encrypted) �ைற�த இைடயைம�� (interface) ���ய��� உ�வான
தா�கா�க வைலயைம��. நா�காவ�, வ��க���ைடேய பண மா���கான SWIFT
அைம��. ேமேல ெசா�ன ��� ���ய �ஷய�கைள இ�த வைலயைம��க�ட� �����
பா��க�. எ�த ஒ� ��ய ெதா����ப�� ����ைற�� இ�த வைலயைம��க� ம���
���ய ��� ேகா�பா�கைள�� உத�னா� ப������. -
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கா��க� கா��க�!

த��� ெவ�வ�த ‘அ�ேப �வ�’ எ�ற �ைர�பட��� பல கா��க�� மாதவ�, த��ைடய
�ெர�� கா�ைட உபேயா��க �ய�� ெச�வா�. பல ��ய ஊ�க�� ���, கா�ைட உபேயா��க
��யாம� த��பா�. கைட��� ெச�ைன�� ெவ�ேய ஒ� கைட�� கம��காக� ப��
வா��வா�.எ�ப�ேயா �ெர�� கா�� ேவைல ெச�த�ட� மாதவ��� நாக�க உல���� அ�
எ��� ைவ������ ேபால ேதா��வதாக கா��.
ேமேல நா� பா��த ��மா கா����, மாதவ� ஒ� கா�� ெசா�த�கார� (card holder),
கைட�கார� ஒ� �யாபா� (Merchant) எ�� அைழ�க�ப��றா�. எ�லா கைட�கார�க��
’�யாபா�’ ஆவ��ைல. அதனா�, மாதவனா� கா�� ைவ�� எ�� ேவ��மானா�� ப��
வா�க ��வ��ைல. ’அ�ேப �வ�’ பட��� அ�த ர��ேவ �ேடஷ� ’�யாபா�’ ஆகாம�
மாதவைன ஃேபா� ெச�ய�டாம� ப����. �ெர�� கா�� �ஷய��� இவ�க� இ�வ��
��னா� (front interface) இ���� அைம��க�. இவ�க� ம��ேம ஒ� ப�வ��தைனைய
���ப��ைல. �த�� ’�யாபா��ட� ஒ� ��ய ெம�� ஒ�� இ���� – இைத
ெகா��க� வா�க� �ைன� க�� (transaction terminal) எ��றா�க�. மாதவ� ைக��
இ��த கா�� ெபா�வாக ஏதாவ� ஒ� வ�� வழ��யதாக இ���� – நா� இ�த உதாரண���,
அைத இ��ய� வ�� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. இ�த உதாரண���, இ��ய� வ��
அ�ைட வழ��பவ� (card issuer) எ�� அைழ�க�ப��ற�. இத��ைட�� ேசக��பா�
(Acquirer)எ�ற ஒ� அைம��� உ��. �சா�� ெசா�த த�யா� வைலயைம��� இ�த
‘ப��’ ப�வ��தைன நட��ற�. மாதவ� த� கா�ைட ெம��� அ��� இ��த�� (swipe)
ெச�த�ட�, ப�வ��தைன �வர�க� (யா�, எ�ெபா��, எ�வள���, யா�ட����
வா��னா�) �த�� �சாெந� �ல� ேசக��பாைர (Acquirer) அைட�ற�. அ�����
�சாெந� �ல�, வ���� இேத �ஷய�க� ெத���க�ப���றன வழ��வா�
(issuer).கண��� �� �ைலைய� ெபா���, வ�� �சாெந� �ல� ஒ��த�/�ராக���
ேசக��பா�
(Acquirer)
�ல�
’�யாபா�’��
�னா���
ெத�������.
ைகெய�������� ெபா�ைள மாதவ� வா�� ெச��வா�.
’�யாபா�’
ைகெய���ட�ப�ட
கா�த�கைள
ேசக��பா���
(Acquirer)
��
அ�����வா�.
அ�த
��வன�
அைத
ெசய�ப������,
வ���ட����
(வ��க�ட����) பண�ைத ெம�ெச��� வ��� கண���(இத�காக ’�யாபா�’ கண��
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�ற�க ேவ���) ேச��� ��வா�க�. வ��,
மாதவ���
அவர�
�ெர��
கா��
வா�க�கைள
ப��ய���
அ���
��வா�க�.
மாதவைனேய
ைவ���
ெகா�ேவா� – வாசக��� ஏ� �� கட�!
மாதவ�
���த
ேத����
வ�����
பண�ைத� க����வா�. இ�வைர எ� இ�
‘ெசா�வன�’
க��ைரக��
மாதவ�
வ����டா� எ�ப� த�ெசயேல – ஏ� அவ�
ஷா��ைய ���யாசமா� ைச� அ��க
ேவ���, ஏ� கம��� �ெர�� கா�� �ல�
ப�� வா�� ெகா��க ேவ���?
�சாெந� ேபால மா�ட�ெந��� உ��. பல ப�வ��தைன �ைன� க��க� அ�ல�
ெகா��க� வா�க� �ைன� க��க� (transaction terminals) பல ேசக��பா�
(Acquirer) க�ட� ெதாட�� ெகா��� �ற� பைட�தைவ.அதனாேலேய உ�களா�, ெப�ய
கைடக�� எ�த �ெர�� கா�ைட�� உபேயா��க ���ற�. �சா/மா�ட�ெந�ைட�
பய�ப���வ� ஏ�? �க �க பா�கா�பான �சா��/மா�ட�� வைலயைம�� அ�. உல��
பல ���ய� �.�. �� ெசா�த ெசல�� கட��க�ேய, �ல���க�ேய எ�லா�
�சா/மா�ட�கார�க� இ�த வைலயைம�ைப பல ஆ��க� �த�� ம��� உைழ��ட�
ெச���ளா�க�. ஏ� ெச�ய ேவ���? உதாரண����,மாதவ� ப�� 20 �பா� எ��
ைவ��� ெகா�டா�, இ�� �சா��� ஏற��ைறய 40 ைபசா (2%) ெகா��க�பட ேவ���.
வ�� ம��� ேசக��பா��� (Acquirer) இ�ெனா� 40 ைபசா ெகா��க� ப��ற�. இ� �க�
ெப�ய வ�க�. உதாரண����, கனடா�� ம��� கட�த �ச�ப� 24அ�� (���ம�ஸு��
ஒ� நா� ��) ம�ய� 1 ம� �த� 2 ம���� �னா��� 400 �ெர�� கா��
ப�வ��தைனக� நட�தன. அதாவ�,அ�த ஒ� ம� ேநர��� 1,440,000 ப�வ��தைனக�
நட�� ���தன. ஒ�ெவா���� 2% எ�� கண����க�. இைத எ�பா����தா� �சா
ம��� மா�ட� அ�ைட ��வன�க� உலெக��� ெசா�த பா�கா�பான வைலயைம��க��
�த�� ெச���ளன. அெம��க �யாபார� இைத�ட� பல �� மட�� ெப�தான�.
ெட�� கா��க� �ெர�� கா��க���� �றேக வ�தைவ. �ல சமய�க�� ’ஷா���’ ெச���
ேபா� பண�ைத எ���� ெச�வ� அபாயகரமான� எ�� நா� �ைன��ேறா�. ��ட�க�ட�
எத�� வ�� எ�� �ளா���ைக ந�� த�க� வா��� ஜா� நா�! பல நா�க��� பல
ெதா����ப�க� இத��� பய�ப��த�ப�� வ���றன. ���யமான �ஷய�, ெட��
கா��� கட� �ைடயா�. இ� ஒ� ��த� பண மா�� ேசைவ எ�� ெகா�ளலா�. உ�கள�
ச�ேகத எ� (Pin number) ெகா��த�� வ���� உ�ள உ�க� கண������ பண�
கைட�கார�� கண���� உடேன மா����. உல�ேலேய, கனடா�� ெட�� கா��க� �க
�ரபல�. இ�� கேன�ய�க� உ��ப�யாக� ெச�த �ஷய� இ�டரா� (Interac) எ�ற
லாபேநா�க�ற ஒ� அைம��ட� ெட�� கா��கைள ��� ��டா�க�. இதனா�, மாதவ�
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கனடா வ�தா� -60 ��� ���� டாஸ���ட (�கா� மாகாண�) ெட�� கா��� ப��
வா�கலா�. ெட�� கா��க��கான க�டண� �ைறவாக இ��பதா� (�ெர��ைட �ட) �க�
பரவலாக கனடா�� உபேயாக��� உ�ள�. கனடா�� ெட�� கா��க�� வைலயைம��
இ�டரா���� ெசா�தமான�. எ�லா ெப�ய/��ய வ��க�� கனடா�� இ�டரா�
வைலயைம��ட� அழகாக ஒ��ைழ���றன. இ�லா��டா�, வா��ைகயாள�க� இ�டரா�
வச���ள இ�ெனா� வ����� ேபா� ��வா�க�.
ெட�� ம��� �ெர�� கா��க� கா�த� பண���� அ�க உபேயாக��லாம� ெச�� ��டன.
வ��க�� அ�க� கா�த� பண�ைத �� ேபால ைவ��� ெகா�வ��ைல. கா�த�
பண������ �ளா��� பண���� மா� ஒ� ப�� வ�ட�க� ஆ���ட�. ச�, உ�க�
வ��� கண���,இ�தைன பண� இ���ற� எ�ப� எைத� ����ற�? ச�க அ�த�ைத ஒ�
�ற� த�� ைவ�� பா��தா�, அ� வ���� வழ�� க���� உ�ள தகவ� (Data),
அ�வள�தா�. உ�க� ப�ைஸ� �ற�தா� உ�கள� �� �ைலைமைய� ெசா�லேவ ��யா�.
இ�� பல �த �ளா��� �ைற�த இட� ப��. ��க� கடனா�யா அ�ல� பண� �ைற�தவரா
எ�� உ�க� ப�ைஸ பா���� ெசா�லேவ ��யா�. கா�த� பண������ �க ம���ப��க
�� வைக அைம�ைப ஒ� 60 ஆ��க�� நா� அைடய க����, த�யா�
வைலயைம��க��, இைணய�� காரண� எ�றா� �ைகயாகா�.
இைவ ம��ம�ல, பல வைக ��வாச கா��க� (loyalty cards) கட�த 25 ஆ��களாக
�ரபலமாக உ�ளன. இவ�ைற� பல வைககளாக� ���கலா�:
1. அரசா�க ேசைவக�� (���யமாக பயண����) ��வாச கா��
2. அ�க��ன��கான �ற�� ��வாச கா��க� – இைவ ���யமாக ெப�ய ��லைற
�யாபார�களா� வா��ைகயாள� ��வாச�ைத வள��க உபேயாகமான கா��க�
3. �மான� பயண ��வாச� கா��க�. இைவ ச�� ேவ�ப�டைவ – இவ���
பய�பா���� ஒ�ப ���களாக� த�� கண��� ேச��. அ� ���கைள அேத �மான
��வன� அ�ல� அ� உற� ெகா�ட இதர ��பைன ��வன�க�� ப�வ��தைன���
பல �த���� உபேயா��கலா�.
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அரசா�க ேசைவக�

��க����� ெச����த ெபா��, ஊைர� ���� பா��க அ�த நகர��� ெபா�� பயண
வச�கைளேய உபேயா��ேத�. அ���ள எ��ர�க�� ஒ� �ற� கடன�ைடைய �ைழ��,
ம�ெறா� �ற� அவ�க� பயண அ�ைடைய �ைழ�தா� அ�பயண அ�ைட�� நா� ெசா��ற
அள� ெதாைக ஒ�� கண��ேல��. �� அ�த அ�ைடைய பயண வச��� உ�ள ஒ�
�ைன�க���� �ைழ�தா� ஆ�கா�ேக ர��, ப� எ�� எ�� ேவ��மானா��
ெச�லலா�. அவ�க�ைடய டாலைர� தவறாக� ைகயா�� ���க ேவ�டா�. இ�� பல
நா�க��� இ� வ�� ��ட�.ெப�ய நகர�க�� ேநர��ைமயா� ம�க��� இைத� ேபா�ற
அைம��க� �க�� உத�யாக உ�ளன. அ�க� உபேயா��க உபேயா��க,க�டண��
�ைற�� ெகா�ேட வ��. உதாரண����, மா���� 3 �ைற ம��ேம பய��தா� ச�ைக
�ைடயா�. 40 �ைற பய����க� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�, மாத� க�டண�ைத மன��
ெகா��, உ�க��� ச�ைக க�டண� அ��க�ப��. இதனாேலேய இ�வைக கா��கைள
”�மா�� கா��” எ��றா�க�.
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அ�க��ன� ேசைவக�

அ�க��ன� கா��க� இ�ைலேய� வட அெம��கா�� உ�ள ெப�ய �யாபார�க��
எ�தைன பண���தா�� எ��� வா�க ��யா�.ஸா�� �ள�, கா��ேகா ேபா�ற
அைம��க�� கைடக�� �ைழயேவ அ�க��னரா� அ���வன�க� ெகா���� அைடயாள
அ�ைடகைள� கா�ட ேவ���. அத� �� ெபா��கைள வா��வத�� அவ�க�ைடய
அ�ல� அவ�க� �����ற கடன�ைட அ�ல� ஒ� வ���� ெட�� அ�ைட ேதைவ.
அவ�க� ஒ��� ரா�ெக� ��க��ைல. சாதாரண வா��ைக��� ேதைவயான ெபா��கைளேய
���றா�க�. ம�� �ைல�� ெபா��கைள வா�க� பண�ைத�ட, இ�த ��வாச கா��க�
ேதைவ. அேத ேபால, பல த��� ���க�� (Hotels) ��வாச கா��க��� பண�ைத�ட
ம�� அ�க�. இ�வைக கா��க� உ�க�ட� இ��தா�, உ�க���� ���த அைற, ���த
அைற�� உ�ள வச�க�, ஏ� ��ப�ேவ இ�லாம��ட அைற எ�� பல ச�ைகக� ����
சா��ய�. அ�க� இவ�ைற உபேயாக�ப���வதா�, �ல இர�க���� க�டண�� �ல��.
அ�ப�ேய ���ைற�காக அ�த ேஹா�ட�� �ைளக�� எ�ேல�� த��னா�, �ல
ேக��ைகக�� இலவச�. பண�தா� இைத வா�க ��யா� – ��வாச�தா� ����.
இ�ேவ இ�� ெப�தாக வள���, ெப�ய கைடக� உலக� ��வ�� த�க�ைடய ��வாச
கா��கைள உ�வா����ளன. உதாரண�, ெச�ைன ���� கா�� ெகா�� அ�� வா���
ஜ���� த��ப� ெபறலா�. இ��, ெப�ேரா� ப��க�, ��ன� சாதன� கைடக�, ���
சாமா� கைடக� எ�� எ�ேலா�� ேபா�� ேபா��� ெகா�� கா��கைள அ�� ���றா�க�.
ச�� ேவ� �தமா� பல கைடக� ‘அ�ப��� கா��க�’(gift cards) எ�� ���றா�க�.
இ�� இ� ெரா�ப சகஜமான �ஷய�. ஒ� �ழ�ைத�� �ற�த நா� ெகா�டா�ட����
ெச��� ேபா�,இ�ப��ப�ட அ�ப��� கா��க�, �ழ�ைத�� அ�த கைட�� ���தைத
வா��� ெகா�ள உத�யாக இ���ற�. அ�ப��� கா��க� �ல�,பண����� ப�லாக ஒ�
�����ட கைட�� ெபா��கைள வா�க உபேயா��கலா�. இ�த கா�ைட வா�க, �த��
அைத ெட��, �ெர�� அ�ல� பண�ைத ைவ�� வா�க ேவ���.
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�மான� ��� கா��க�

அ�க� �மான� பயண� ெச�ேவா� (Air warriors) ேச��ப� ஒ� வைக ’���க�’
(points). ெப��பா�� ஓரள���� (200,000 ���க�) ���க� ேச��� ��டா�, இலவச
�மான� பயண� ம��� ���ப�ேதா���� ��ெக� எ�� ச�ைகக� ���க��� ஈடாக�
����. அதாவ�, ���கைள� ெசலவ��� ேம�ப� வச�கைள� ெபறலா�. ���க�
பண���� �கராக ஆ��றன. ஆனா� ேம�ப� ���கைள ேவெற��� �த��ரமாக, ந�
���ப����� ெசலவ��� �ட ��யா�. அ�த �மான ��வன�கேளா� வ��தக உற�
ெகா�ட �ல �யாபார ��வன�க� இ�த� ���கைள அ�ைட����� க���� ெகா�� த�
��பைன� ெபா��கைள உ�க��� வழ�க ��வரலா�.
�மான� க�ெப�க� இைண�� இ� ேபா�ற ��� கா��கைள அ���� ேபா� ச��
வ�கரமாகேவ உ�ள�. இ�வைக ���கைள� ெசலவ���,ேஹா�ட�� இலவசமாக� த�கலா�,
வாடைக கா�கைள ஓ��வ�காக எ��கலா�, ஏ�, ��தக�க� �ட வா�கலா�. இ��
இைணய���, ��� மா�� ேவைவக� வ����டன. அதாவ�, உதாரண����, �மான�
���கைள ெச�ைன ������ மா�� ஜ�� எ��கலா�.
இவ�ைற நா� ெபா�வாக இர�டா� க�ட கா��க� எ�� ெசா�லலா�. ஏென�றா�, இ�வைக
கா��கைள வா�க �த�� �ெர�� அ�ல� ெட�� கா��ைட உபேயா�����க ேவ���.
எ�லா� வா��ைகயாள�க�� ��வாச�ைத ச�பா��க உ�வா�க�ப�ட உ��க�. ���யமாக
கவ��க�பட ேவ��ய �ஷய�, கா�த� பண�ைத ைவ��தா� ஒ� 10 ஆ��க��� ��
ேம�ெசா�ன எ�லா ேசைவகைள�� வா�� வ�ேதா�. கா�த� பண� �த�� �ெர��
கா��க�� ��ேன மைற�� ��ற�. �ற�, இ�வைக ��வாச கா��க� ம��� அ�ப���
கா��களா�, இ�ெனா� த������ ��ேன மைற�ற�. கா�த� பண�, ��மா���, ம�ற
ச�ட �ேராத �ஷய�க�� ம��ேம இ��� �ைளயா��ற�. ம�றப� அ�றாட வா��ைக
�� ப�மா�ற�க� �சா/மா�ட� ம��� வ��க�� வைலயைம��� பல வைக
அல�கார�கேளா� நட�� ���� ����றன. எத� �ல� இ�த அ�ைடக� அ��கார�
ெப�� வ��தக உற�கைள நட����றனேவா, அ�த� கா�த� பண� இ�� ச�ேதக��ட�
பா��க� ப�� ெபா�ளாக� பல இட�க�� ஆ�����ற�. அ� க�ள� பண� எ�பதா�
ம��� ச�ேத��க�ப�வ��ைல, க���� பண�, பலவைக ச�ட �ேராத நடவ��ைகக����
கண��, ப�� ஆ�யவ���� அ�பா�ப�ட ப�மா�ற�க���� பய�ப�வதா� கா�த� பண�
எ�ப� ெம�ல ெம�ல ஐய�����ப��ற�. அத� பல ப�� வ�வ�கேளா ெம�ல ெம�ல
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��த� ந�பக�த�ைம ெப���றன.
இ�� �ல த��வ� �ர��ைனக� உ��. அவ�ைற ��க� ஊ�����கலா�.
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அரசா�க�ைத�ட ெப��

ச�� ேயா��ேபா�.
�சா ெநா��� 10,000 �� ப�மா�ற�கைள ைகயா��ற�. இைணய���� அ��தப�யாக
உல�� �க� ெப�ய வைலயைம�� �சா�ைடய�.ெச�ட�ப� 30, 2010 � �சா��
அ��ைக�ப�, 3 மாத���� $828 ���ய� டால�க� �� ப�மா�ற�கைள� ைகயா���ள�.
அதாவ�, வ�ட����3 ����ய� டால�க���� அ�கமான ெதாைகைய� ைகயா��
��வன� �சா.
மா�ட�கா��� அேத கால க�ட 3 மாத ப�மா�ற�க� $528 ���ய�க�. வ�ட����
ஏற��ைறய 2 ����ய� டால�க�.
இ��ர�� ��வன�க� வ�ட���� ஏற��ைறய 5 ����ய� டால�க� ��
ப�மா�ற�கைள� ைகயா���றன. 2009 ஆ� ஆ��� அெம��கா�� ெமா�த ேத�ய
வ�வா� (US GDP) 14.12 ����ய� டால�க�. இ�வைர அெம��க அரசா�க����
இைணயாக எ�த ஒ� ��வன�� ��ைய� ைகயாள��ைல. எ�றா�� உல�� உ�ள இதர
அரசா�க�கைள �ட� ச�� வா��த ��வன�களா� �ெர�� கா�� ��வன�க� உ�ெவ��க�
ெதாட����டன. அதனா� எ�ன எ�� �ைன�க� ���. எ�த �த ��� ெகா�ைகைய��
இவ�கைள�
கல�காம�,���
���
��ெவ��க
��யாத
�ைலைய
உ��
ப����டா�க�.
வ��க�, �யாபார�, அரசா�க�, உ�ப��, ஆரா���, ெபா�ளாதார� ப��� (distribution) ,
ேபா��வர��, ெதாைல� ெதாட��, ஏ��ம�, இற��ம� – நா� இ�� ம��� பத�கைள�
ெசா�ல��ைல – எ�லா �ைறக��� �ெர�� கா��� ஆ�ைம ம��க ��யாத�. ெசா�ல�
ேபானா�, ஒ� ��� அரசா�கேம �ெர�� கா����� அட�க� – அ�தைன ச�� வா��த
அைம�� இ�.
இ�வள� ெப�ய கடன�ைட ��வன�க� எ��� ச��கைள�� ஆ�ட� காண� ெச��� ச��
ஒேர ஒ� ஊடக���� ம��ேம உ�� – அ� இைணய�.
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பணம�ற எ��காலமா அ�ல� எ��காலம�ற பணமா? –
இர�டா� ப��

வ��யாவ�, கா�டாவ�!
இைணய��� பலவைக �க�ேவா� �� ப�மா�ற�கைள எ��ப��த �ய��க� ெச��, ஓரள�
ெவ���� ெப���ளா�க�. இவ�ைற ��� வைககளாக அலசலா�.
1. ��ைதய அைம��க�� இைணய வ�வ�
2. ��ய இைணய �ைறக�
3. ெச�ேப� �� �ைறக�
இ���� �ைறக�� �க�ேவா���� ெசளக�ய� அ��பைவயானா�� �ல ேவ�பா�க�
இ��க�தா� ெச���றன. �த� வைக�� உ�ள �க� ெப�ய பல�, அத� ��ன��� உ�ள
த�யா� வைலயைம��� பா�கா�� ம��� ந�பக� த�ைம. இர�டாவ� வைக�� �ல
ெசளக�ய�க� �த� வைகைய�ட அ�க�. ஆனா�, அத� ��ன� ெதா����ப�ைத
ஆரா��� ��ெவ��த� அவ�ய�. �ல ��ய �ைறக� பைழய அைம��கைள�
��ன�யாக� ெகா�� ேசைவ ெச��� �றைன�� ெகா���. ��றாவ� �ைற �க ச�ப
காலமாக வள��� வ�� ஒ� �ைற. உல�� இைணய� பரவாத இட�க�� ெச�ேப�க� பர�
��ட� க��டாக ெத��ற� – இ� வள�� நா�க�� ெரா�ப சகஜ�.ெச�ேப�க� �ல� ��
ப�மா�ற�க� வ��க� இ�லாத �ைறைய பல��� ���� ைவ��ற�. இவ�ைற �வரமாக
ஆரா�ேவா�.
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இைணய வ��க� – ��ைதய அைம��க�� இைணய
வ�வ�

�த�� ஒ� ���ய எ��கால ேஜா�ய� : 2018 ��� ெச� (cheque) எ�ற �ஷய�
மைற����� எ�� ��ன� �� வ��ன�களா� ந�ப�ப��ற�. �ைற�த ப�ச� வள��த
நா�க�� ��சய� இ� �க�� வா��� உ�ள�. இத�� எ�ன காரண�? வ��க� ���ய
ேசைவகைள இைணய� �ல� வழ�க� ெதாட��ய�தா�. இ�� பல�த ��க� க��வத��
இைணய� �ல� வச� உ�ள�. அேத ேபால கண��� பா��ைய ெதாைல�ேப� �லமாகேவா
அ�ல� இைணய� �லமாகேவா ெத��� ெகா�ளலா�. பண மா�ற�� இைணய� �ல�
ெச�யலா�.கண�� ப��ய� (Account Statement) இைணய� �ல�. கண�ைக �ற�க�
�ட ெதாைலேப�, ம��� தபா� �ல� ெச�� �டலா�. ஏேதா உைத��றேத! வ�� �ைள
எத��, அ�� ெவ���� வ�ைச எத��?

இைணய வ��க� ச�ைக ேபா� ேபா���றன. ING, ஹால�� நா�ைட� ேச��த வ��. இ�த
வ�� வட அெம��கா�� ����� இைணய� ம��� ெதாைலேப� ைவ��� ெகா�ேட
அ�ைமயாக வ�க� நட�� வ��ற�. அத� பல ல�ச� வா��ைகயாள�க� எ�த
க��ட�ைத�� ந�� வர��ைல. ம�ற வ��க�ட� ெதாட�� ைவ��� ெகா�� அவ�க��
ஏ.�.எ�. -�� பண� எ���� ெகா�ள வ� ெச��றா�க�. தைலைமயக� எ�� ஒ�� உ��.
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�ல மா�ெக�� �யா���க� உ��. அ�வள�தா�. இ��யா�� ைவ�யா வ���ட� ���
�ய�� ெகா�� வழ�கமான �ைள அைம��க� �ல�� இய�� வ��ற�.
இைணய வ��க� பல நா�க��� ெவ��கரமாக இய�� வ���றன. இவ�க���� க��ட
வாடைக, பராம��� ேபா�ற ெசல�க� �ைடயா�. அதனா�, ச�� அ�க� வ���� தர
இய��ற�. ��வ�� இ��� ம�க��� ந���ைக வர��ைல எ�றா��, ெம�வாக இ�
மா� வ��ற�. க��ட� இ���� வ��க� த�� உ�தரவாத�ைத இவ�க�� த�வதா�
ெபா�� க��� மா� வ��ற�.
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இைணய��� �ெர�� கா��க� – ��ைதய அைம��க��
இைணய வ�வ�

அேமஸா�� எ�ப� ��தக� வா���ேறா�? அ�ல�, �மான ��க� எ�ப� இைணய���
வா���ேறா�? எ�லா� �ெர�� கா�� �லமாக�தா�.எ�ப� �ெர�� கா�� இைணய����
வ�த�? 1990 க�� இைணய� �க�� �ரபலமைடய� ெதாட��ய��, அைத ஏ� ப�ேவ�
�யாபார �ஷய�க��� பய�ப��த� �டா� எ�ற ேக�� எ��த�. பண �ஷய�க��
இைணய�ைத பய�ப��த ம�க�� தய�க� அ�த நா�க�� �யாயமான�. ஏென�றா�,
இைணய��� ஒ�வ�� அைடயாள�ைத ச�யாக� ெசா�ல� ேதைவ��ைல. �ள�பர�தா�
�க�ேவாைர ஏமா�� அவ�க�� பண�ைத� ���ட ஓ�ைடக� இ��பைத வ��ன�க� ஒ���
ெகா�டன�. அ�த ேநர��� �சா ேபா�ற அைம��க�� த�யா� வைலயைம��க� ��
ம�க��� ந���ைக வள�����த�. எ�ப�யாவ� த�யா� வைலயைம�ைப��
இைணய�ைத�� ச�யாக இைண�தா�,உலக வ�க�ைதேய மா�ற வ� இ��ப� ெத��த�.
�ைன��
ம�
க��வைத
அேமஸா�
ம���
ஈ.ேப. ேபா�ற
��வன�க�
ேம�ெகா�டன.அேமஸா�� ஆர�ப நா�க�� அ���வன� ந�ட�ைதேய பா��தத��
இ��� ஒ� காரண�. ��ய வ�க அைம��கைள உ�வா��வ� �க�� ��� �ைற�த,
ஆனா�, �க�� பல� தர���ய �ய��. இ�� இ�த இ� ��வன�க�ைடய ெவ����
ந�ட�ைத�� பாராத அவ�க�� ெதாைலேநா�� ��ேய காரண� எ�றா� �ைகயாகா�.
அ��ட�,
��ேன
ெசா�ன�
ேபால,
மைற��
ெம�ெபா��
வள�����
உத�ய�.இைண�தள�க� �சா/மா�ட�ட� ேவைல ெச�ய ஒ� �ைழ� ெம�ெபா��
அைம�ைப
(software
gateway)
உ�வா��னா�க�.
இதனா�,மைற�டாக
இைணயதள��ட� �த�� ெதாட�� (encrypted internet connection) , �ற�,
�சா/மா�ட�� த�யா� வைலயைம��ட� உைரயாட� – இர��� உ�வா�க�ப�ட�.
அேமஸா�� ��தக� வா��வத� �� இ�தைன ெதா����பமா எ�� ேதா�றலா�. உ�ைம
எ�னெவ�றா�, பண� எ�ப� எல��ரா�களாக மா��ேபா�, அைத� பா�கா�க இ�தைன
��கலான வ��ைறக� ேதைவ�ப���றன. இ�� ��� �ைற�� ெவ����� காரண�,
அவ�க� இ�தைன ��க�கைள�� சாதாரண �க�ேவா�ட���� ெவ��கரமாக மைற��
ைவ����ப�தா� எ�ப� எ� க���.
இ�த �ைறகைள ைவ��� ெகா��, ������தப�ேய க��/��ன� சாதன�க�, ����
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சாமா�க� எ�� ெதாட�� எைத ேவ��மானா�� வா�கலா�. இ��, ேம�க��ய நா�க��
இைணதள� �ல� �யாபார� ெச��� வச� இ�லா��டா�, கைடைய இ��� �ட
ேவ��ய�தா�. அெம��கா�� நவ�ப� மாத��� ஒ� ெவ��ய�� த��ப� ��பைன
���ழா ேபால வ�ட�ேதா�� நாெட��� நைடெப��. இைத க��� ெவ�� (black
Friday) எ��றா�க�. ச�ப காலமாக, ெவ���ட� க��� ��க�� (black Monday)
உ��. ��கள�� இைணய� �ல� ம��ேம த��ப� ��பைன. ��லைர �யாபா�க�
க��� ��க� �யாபார� வள��� வ�வைத கவ��� வ��றா�க�.அ��� ����� ெகா��
வ�ைச�� ���� அ�ல�ப�வைத�ட ����னா� அ��த வார� �ைற�த �ைல��
ஆைச�ப�ட ெபா�ைள வா�� �டலா�.
ஐ���� எ�ப� ஆ��� ��வன��� இைணதள�. இ�� பாட�க�, ��ேயா�க�, ��ய
�ர�க� எ�� பலவ�ைற வா�கலா�. இ�வைர இ�த இைணதள������ (ஜனவ� 2011) 1
���ய� தர�ற�க�க� நட�� �����ளன. இவ��� ஒ� 200 ���ய� இலவச
பா�கா��க� எ�� ைவ��� ெகா�டா� �ட ம�ற 800 ���ய� தர�ற�க�க� பண�
ைகமா�ய ப�மா�ற�க�. ஐ���� கண�� �ற�த�ட� உ�க�ைடய �ெர�� கா��
�ஷய�க� ப�� ெச�ய ேவ���. ேக��, பா���, ���தவ�ைற வா�க �க��
எ�தா����டா�க� ஆ���கார�க�. பல இைணதள�க� வ��� இ��� ஆ����� அ�க�
�யாபார� நட�க இ�ேவ காரண�. அழகாக ���� கைலஞைர��/க�ெப�ைய��
�க�ேவாைர�� க�ட��� இைண��ற� ஆ���. ஒ�ெவா� ப�மா�ற���� ஆ��� கா�
ப���ற�. ஐ���ஸுட� ச�ைட ேபா�வத�� ப�� அைதேய உபேயா��� பல ��ய
ேசைவக�� வர� ெதாட�� ��டன. அவ�ைற இ� பா��கலா�.
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��ய இைணய �ைறக�

இைணய��� �ல� ��ய ேசைவகைள உ�வா��வத�� எ�ன வா���? ஏ�
ேதைவ�ப��ற�? இ�த ��ய ேசைவ�கார�க� இ���ள இைணய �� ப�மா�ற��� இ���
ெகா�ச� உரா�� (friction) இ���ற� எ�� க���றா�க�. ��வ�� அ�த உரா�ைவ
அவ�கள� ேசைவக� ������ எ�ப� இவ�கள� வாத�. இ�த உரா�� �ஷய� உ�க�
க�ேணா���ைத� ெபா��த�.
ேபபா� (www.paypal.com) எ�ற அைம��, ஈ.ேப. ெதாட��ய கால������ அ�த
இைண�தள� �ல� நட��� �யாபார���� �� ப�வ��தைனக��� உத� வ�த�. இ��
ேபபா� ஈ.ேப. -�� ஒ� அ�க�. ேபபா� எ�ப� வ��, கா��க� ேபா�ற ஒ� அைம��.
வ��க�,கா��க�ட� சரளமாக உைரயா�� ஒ� இைணய ேசைவ. �த�� அ�� உ�க���
ஒ� கண�� ேவ���. கண��ட� உ�க� �ெர�� கா�� ம��� உ�க� வ�� கண�ைக
இைண���டலா�. பண� ெவ�ேய ேபா�� ேபா� �ெர�� கா�� வ�யாக ெச���. உ�ேள
வ��ேபா� வ��� கண��� ேச������. ஒ�ெவா� ப�மா�ற����� ேபபா�
��வன���� இ�வள� எ�� ஏ�பா�. ஈேப ம��� அேமஸா�� வா�க� ��ற���
ேபபா� இ��தா� �க�� ெசளக�ய�. உல�� ��பவ�, வா��பவ� எ����தா�� ேபபா�
ம�ற �ஷய�கைள� பா���� ெகா���.

க��யா�ம������ ஈ.ேப. -�� �டா�ேஹா��� ஒ�வ��� இ�ப� ��� ��கலா�.
ேபபா�,�டா�ேஹா�கார�� �ெர�� கா�ைட��, உ�க� �ேட� பா�� கண�ைக��
இைண��� ேவைலைய� பா���� ெகா���. ��க� ேக�ப� ஒ� ����� 24 டால�களாக
இ��கலா�. �டா�ேஹா� கார�� �ேரா கா������ உ�க� �ேட� பா�� �பா� கண����
பண� எ�ப� மா� வந�� எ�� ��க� கவைல�பட ேவ�டா�. அ�த கவைல ��க����
(=உரா��) ேபபா� ெகா�ச� டால�க� இ�வ�ட�� க���� ெகா���.ஃெபெட��
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(FedEx) ��ைத �டா�ேஹா����� ெகா�� ேச������.
ச�� ேயா���� பா��க�. எ�ேகா வ���� ஒ�வ� இைணய��� ஒ� �ள�பர�ைத�
பா���, ��பவ�ட� ��ன�ச� �ல� ெதாட�� ெகா��, ெபா�� ����� ேபா� வா�க
ஆைச�ப��றா�. �ல ����க� �ல� ஃெப�ெட�� ம��� ேபபா� இ�த ��/ெபா��
ப�வ��தைனைய ����� த���ற�. 20 வ�ட�க��� �� இத�� எ�தைன கா�த�க�,
எ�தைன வ�� �ஜய�, எ�தைன ேநர �ரய�! இைதேய உரா�வா� பா���றா�க� ��ய
ேசைவ�கார�க�. வா��ேவா�ட� பண���தா�, ��பவ��� இ�ட���தா� ப�வ��தைன
எ�வள� எ�தாக ���ேமா அ�வள� எ�தா��� �ய�� இ�த ேசைவக�.
ேபபா� கார�க� 1998� த�கள� ேசைவேயா� இைண�� ேவைல ெச�ய ம�ற
ேசைவ�கார�க��� இைட�க வைரயைரகைள (Application Programming Interface
Specifications) ெவ���டா�க�. இதனா�, ேம�� பலவைக ��ய ேசைவக� வர�
ெதாட����டன. இ�த� த�ண���, ச�� �தானமாக ����க ேவ���. அ��பைட ேசைவக�
வ���� �ெர�� கா���. அதைன அ��பைடயாக ெகா�ட ேசைவ ேபபா� ேபா�ற
ேசைவ.நா� அ��� பா��க� ேபாவ� ேபபாைல அ��பைடயாக ெகா�ட ேசைவ! ��பா�ெக�
கார�க� பா� ெரா�ப ��டா�ட�தா� ேபா�க�.
இ�ைறய இைளஞ�க��� இ�வைக ப�வ��தைனக� ெச�ய��ட ெபா�ைம இ�ைலயா�.
ஆனா�, ���ட� ேபா�ற ச�க வைலயைம�� இைணதள�க�� ேமய ெபா�ைம��ளதா�.
���ட�, அ�க� ெபா�ைமயாக எ�த ஆைச��லாதவ�க�� உலக�. இ�� பல ெபா��க�
வா�� ��க�� ெச��றா�களா�. http://twitpay.com/ எ�ற அைம�� ���ட�
�லமாகேவ ெகா��க� வா�க�கைள �ைற� ெச�ய வ� ெச��ற�.ேபபா� ேசைவைய
அ��பைடயாக ெகா�ட ேசைவ இ�.
அ��தப�யாக, இைளய ச�க��ன��� �க�� ���த இ�ேனா� �ஷய�, ஐஃேபா�. இ��
ப�ேவ� உபேயாகமான �ர�க� வ�� ெகா�ேட இ����றன. அ��த க�டமாக ��ேன நா�
�ள��ய transaction terminal எ�வள� ��னதா���ட� பா��க�. யா�
ேவ��மானா�� merchantஆ��டலா�. ேம��, இ�த ��ய ேசைவ, Itunes எ�ற
ஆ��� ��வன��� ேசைவைய உபேயா��� ேவைல ெச��ற�. Itunes �ெர�� கா��
வைலயைம�ைப அ��பைடயாக ெகா�� ேவைல ெச��ற�. இ�த ��ய ேசைவ�� ெபய�
Squareup (https://squareup.com/). இ�த ேசைவைய �ள��� ��ேயா இ�ேக:
http://www.youtube.com/watch?v=QSzsFAJAKHI&
feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=3BP5ax1qs5o&
feature=player_embedded
இைத ஜ�பா�ய ��வன� ஒ�� இ��� ஒ� ப� ேமேல எ��த� ெச�ல �ய�� ெச��
வ��ற�. http://shopsavvy.mobi/ எ�ற இைணதள�,கைட��� ெச�� ப�ைட� ����
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ஒ�ைற ஐஃேபா�� வ��னா�, அத� �ைற�த �ைல இைணய��� எ�ேக எ�� ேத��
ெசா�����ற�.������தா�, ஐஃேபா�� �லமாகேவ ெபா�ைள வா�� �டலா�. இ�த
��வன�� ேபபா� ேசைவைய அ��பைடயாக ெகா�ட�. இ��� ெகா�ச� உரா��
�ைற�!
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ெச�ேப� �� �ைறக�

ெச�ேப� �� �ைறக� வள��த நா�க����� வர��ைல. அ�க� வள���ேய அைடயாத
ஆ����க நா�க����� ெதாட��ய �ர�� இ�.ேவ� எ�த வச��� இ�லா�தா�, ெச�ேப�
அைம�ைப� பய�ப��� �� �ஷய�கைள கவ���றா�க� ஆ����க ம�க�.
http://www.youtube.com/watch?v=ewJ-lpvWDEU
http://www.youtube.com/watch?v=jWi9hP725l8
ெச�ேப� வ�யாக �� ப�வ��தைனக� எ�ப� நட���ற� எ�பைத ��ேயா �ள���ற�.
15 ���ய� �க�ேவா� ெகா�ட இ�த ேசைவ,ஆ����கா�� �க�� �ரபலமா� உ�ள�.
நா����� ம��� ப�னா�� �� ேசைவக� ெப�� வ���றன. இ� இ��யா��� �க��
���ய ெதா����ப�. உல��, ைசனா��� அ��தப�யாக அ�க ெச�ேப�க� உ�ள நா�
இ��யா. இைத� ேபா�ற ேசைவக� இ��யா�� ேவைல ெச�ய வா���க� அ�க�.
இ��யாைவ� ேபால ஆ����கா��� ��ேன பண� க�� (prepaid subscribers)
ெச�ேப�ைய உபேயா��ேபா� அ�க�.அ��ட�, �ெர��/ெட�� கா��க� ஒரள��� ��
��ர�த�ைம�ைடயவ�க��ேக ச��ப�� வ�� �� க��க�. இ��யா ேபா�ற நா�க��
வ�� கண���லாதவ�க� பல ேகா� ேப�க�. இைட�தரக�க�ட� ���, ச�யான �� ப�மா�ற
ேசைவ இ�லா� த��ேபா� ஏராள�. ெக�யா�� உ�ள� ேபா�ற ெச�ேப� ��மா��
வச�க� இ��யா��� �ைற�த க�டண���� வ�தா� உத�யாக இ���� எ�ப� எ�
க���.
இேத ஐ�யாைவ ஓேபாேப எ�ற ��வன� வட அெம��கா��� ெகா�� வ���ள�. இ���
�� ���கா��டா��, வளர வா���ள� ேபால� ேதா���ற�.
https://www.obopay.com/corporate/en_US/aboutUs.shtml
ேமேல உ�ள ����� ��ேயா�க� ெச�ேப� �� ப�மா�ற�ைத �ள���ற�. உதாரண����
5 ந�ப�க� உண� உ�ண ஓ�ட��� ெச���றா�க� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. 1,000
�பா� �� வ��ற� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. ஐவ�� ஓேபாேப�� ப��
ெச�ய�ப���ளா�க� எ��� ைவ��� ெகா�ேவா�. ஒ�வ� த��ைடய ெட�� கா�� �ல�
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1,000 �பாைய ஓ�ட��� க�� ���றா�.
ம�ற நா�� ேப�� தலா 200 �பா� ெட��
கா�� ஆசா���� ெகா��க ேவ���.
ெச�ேப� �ல� த�க�ைடய ரக�ய எ�ைண
(PIN) உபேயா��� ஓேபாேப �ல� உடேன
அவ���� பண� மா�ற� ெச�யலா�.
அ��ற� த��ற சா���� இடேம இ�ைல.
ெச�ேப� ெதாைல�� ேபானா�� ரக�ய எ�
உ�க����தாேன
ெத���.
��டனா�
பணெம��க ��யா�.

இ��ய ஒேபாேப ��ேயா இேதா
http://www.youtube.com/watch?v=YlJFPLObCUc
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பணம�ற எ��காலமா அ�ல� எ��காலம�ற பணமா? –
இ��� ப��

��ய �ைறக� உய��தைவயா?
இ�வைக ேசைவக�� �ரசைனக� இ�லாம� இ�ைல. �த��, �ெர�� கா��க� எ�லா�
ஒ�ற�ல, அ�� பல வைகக� உ�ளன. அவ�க�� வ��க� ஏராளமானைவ. அைவ
கண��ட�ப�� �த�� �ரான� அ�ல. ஒ� �ைற உ�க� �ெர�� கா�� பா��ைய க�டாம�
��டவ�க���� ெத��� – எ�ப� எ�லா� வ�� வ����றா�க� எ��. �ல கா��க� ெக�
நா����� வ�� கண���வா�க�. �ல கா��க� ப�வ��தைன ேத������ வ��
கண���வா�க�. 18% �த� 80% வைர வ����ள �ெர�� கா��க� உ�ளன. �சா ம���
மா�ட� 2% �த� 3% வைர ப�வ��தைன� க�டண� வ����றா�க�. உரா�ைவ �ைற�ப�
இலவச� அ�ல!
�ெர�� கா��க� க�ட��ெக�லா� க�டண� வ���� வ�தா�க�. ஆர�ப��� இத��
அவ�க� ெசா�ன காரண�, உய�தர பா�கா�பான வைலயைம�� ெசல�கைள ��பத�ேக
எ�ப�. இ�� வைலயைம�� ெசல� �ைற�� ெகா�ேட வ��ற�. �ெர�� கா��
க�ெப�க�, இைட க�ெப�களான processors எ�ேலா�� இைணய �ர��யா� ��ைன�
ேபால க�டண� வ���க ��யா� எ�பைத உணர� ெதாட����ளா�க�.
எ�த ஒ� ��ய ேசைவ வ�தா��, �ல அ��பைட ���ய ேக��கைள நா� ேக�க ேவ���.
இைத எ� அ�பவ���, ���ய 3 வ�� ேக��களாக ெசா�����ேத�.
1. �த��, ேசைவ�� ந�பக� த�ைம (service reliability) ெரா�ப ���ய�.
2. இர�டாவ�,
privacy).

வா��ைகயாள�க��

��

அ�தர�க�

(consumer

financial

3. ��றாவ�, ேசைவ�� ���ய� (Transactional accuracy).
இ��, இ�� ப�வ��தைன ���ய� ���ய��லாம� ேபா���ட�. ப�வ�தைன� க�டண�
(transactional fees) �க ���யமா���ட�. எ�த ஒ� ��ய ேசைவ�� இலவச��ைல.
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ெசளக�ய���� �ைல எ�ன எ�� பா��ப� ���ய�. அவரசர�ப��, ெசளக�யமாக
இ���ற� எ�� ��ய ேசைவக��� மாற� ���கா��க�. �ர �சா��ப� அவ�ய�.
ஏென�றா�, இ�� உ�கள� பண �ஷய� ச�ம�த�ப�ட�. இைளய ச�க��ன�, ச�க
வைலயைம�� �� ேசைவகைள ச�ேதக��ட� அ��வ� உ�தம�. ���யமாக உ�கள� ��
அ�தர�க� ப�� ��வ�� ந���ைக இ�ைலேய� அ�த ேசைவைய உபேயா��கா��க�.
ேம��, ஒ� ப�வ�தைன�� எ�தைன� க�டண� எ�� �ர �சா���க�.
அ��தப�யாக கர�� எ�ற �ஷய���ேக இட��லாதப� ஆ��� �ல �ய��கைள
ஆரா�ேவா�.
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��ய கர��க�?

�மான� ��� கா��க� ப�� �வா���� ேபா�, எ�ப� �மான� கா�� ���கைள
உபேயா��காலா� எ�� பா��ேதா�. ஒ� �த��� எ�லா ��வாச� கா��க�� பண�ைத
ேவ� வ�வ��� கண���� சாதாரண� பண���� ப�லாக உபேயா���� வ�கைள
சா��யமா��� �ய��க�. இைத ச�� ேவ� �தமாக ேயா��தா�, இ� ஒ� மா�� கர��
�ய��. இ�� இ��ய��க� பலவா� வள���, பல உ�வ�க� எ��க� ெதாட����டன.
இவ�ைற அல��� ச�� சாதாரண� பண�ைத� ப��� ����ேபா�. கா�த� பண� ஒ�
நா��� அரசா�க��� �ல� அ�ச��க�ப��, அத� ம��� உ�தரவாத� ப��த�ப��ற�.
இ�ெனா� �ஷய� – நா��� எ�த ப�����, எ�த வ�க அைம����, எ�த
ேசைவைய�� ெபற கா�த� பண� உத��ற�. ஒ� த� நப� ம��� அைம��� ெபா�ளாதார
�ைலைய �ர�ப���� அள�ேகாலாக கா�த பண� உபேயாக� ப��ற�.உ�தர�
�ரேதச����, ேகரளா��� 100 �பா��� ம��� ஒ��தா�. அேத ேபால, கா�த� பண�ைத�
ெகா�� அ���� வா�கலா�, அைத சைம�க ��க�� வா�கலா�. எ�லாவ�ைற���ட
���ய�, கா�த� பண��� எ�ைம. ஒ�வ� 100 �பாைய இ�ெனா�வ���
ெகா��தா�,வா��யவ��
ெசா�தமா�ற�
அ�பண�.
ஒ�வ�
�ெர��
கா�ைட
இ�ெனா�வ��� ெகா��தா�, வா��யவ�� கா�டாவ��ைல. எ�த ��ய வைக கர��
அைம��� இ�த ���ய �ஷய�கைள ��யஸாக ெகா�டா�தா� ெவ��ெபற ����.
அதாவ�:
1. ம��� உ�தரவாத� (value guarantee)
2. உபேயாக�த�ைம உ�தரவாத� (usage guarantee)
3. �ேகாள உ�தரவாத� (geographic guarantee)
4. மா�� உ�தரவாத� (exchange guarantee)
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பண�ைத� ேபால �க�� உபேயாகமான இ�ெனா� �ஷய� பய�க� ெச� (travelers
cheques). ப��ரமாக பயண� ெச�ேவா� எ���� ெச�லலா�. ேதைவயான ெபா��
ைகெய����� கர��யாக மா��� ெகா�ளலா�. இ� பல வ�ட�களாக இ���� அைம��.
ம��� உ�தரவாத� இ��தா��, �ேகாள உ�தரவாத� இ��தா��, உபேயாக உ�தரவாத�
�ைடயா�. எ�� ேவ��மானா�� பய�க� ெச�ைக உபேயா��க ��யா�. ேஹா�ட�
ஒ���� ெச�� சா�பா���� பய�க� ெச�ைக உபேயா��க ��யா�. ஆனா�,
ப��ர���காக ஏராளமான க�டண� வ����றா�க�.
�மா�� வ�ச� (http://www.smartvoucher.com/uk/home.aspx) எ�ப�
இ��லா��� RBS ��ன��ட� ெதாட�க�ப���ள ஒ� ேசைவ. இ�த ேசைவ�� �ேசஷ�
எ�னெவ�றா�, �க�ேவா��� எ�த �ைற ����றேதா அ�த �ைறைய� பய�ப����
ெகா�ளலா�. அதாவ�,உ�க���� கா����� அ�ச��க�ப�ட வ�ச� ேவ��மானா��,
�ளா��� கா�டாக இ��தா�� ச�. இைத பல ��லைர �யாபா�க� �லமாக அவ�கள�
ெபய��ட கா�டாக�� வா��� ெகா�ளலா�. ஒ� ��லைர �யாபார��ட� வா��யதா� அ�த
�யாபார���தா� ெசல� ெச�ய ேவ��� எ�� ��ப�த�ப���வ��ைல. எ��
ேவ��மானா�� உபேயா��கலா�. இ�� பணமா�� ேசைவ ெதாட�க��ைல. ப�னா��
பணமா�ற ேசைவ இவ�கள� ���ேகா�. த�ேபாைத�� உ�நா��� ��� ெவ��ெபற
�ய���� வ��றா�க�. இவ�கள� ேசைவ �ைற�� �க ���யமான�: 19 இல�க� ெகா�ட
எ�. எ�வள� பண� ைகமாற ேவ��� ம��� அ�த 19 இல�க� ச�யாக இ��தா�, இைத
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SMS வ�யாக,ேநராக, இைணய� வ�யாக எ�ப� ேவ��மானா�� உபேயா��கலா�.
ஓரள��� �த� ��� உ�தரவாத�க�� இ��தா��, இ�த அைம��� மா�� உ�தரவாத�
இ�ைலதா�.
ேமேல ெசா�ன இ� �ைறக�� மா�� கர�� எ�� அ���� ெசா�ல ��யா�.
எ�லாவ����� ��னா� அரசா�க கர�� மைற���ள� உ�ைம. பல ��ன� கர��
க�ெப�க� �வாலா���டன – beenz, flooz, e-gold ம��� Idollars ேபா�றைவ எ��
மைற�தன எ�� ெத�ய��ைல.
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பண��� எ��கால�?

இைணய� வளர வளர ��ய வ�க�� �யாபார� ெச��க �ய��க� வ�தவ�ண�
இ����றன. இ�� பரவலாக ம�க�, இைணய வ��,கா��க� ம��� ��வாச கா��கைள
பய�ப����றா�க�. ��ய இைணய பண� ெச����/ெப�� �ைறக� (ேபபா�, ஓேபாேப)
ேபா�ற அைம��க� வளர� ெதாட����டன. ேபபா� உ�பட பல அைம��க��
த�க�ைடய �ைறகைள ��ய கர��களாக �ள�பர� ப�����றன.ஆனா�, அரசா�க
கர���� இைணயாக எ��� இ�வைர �ரகா��க��ைல. எ� பா�ைவ��, எ��கால���
(இ��� 10 ஆ��க��) பல ��ய கர�� �ய��க� ந� ��ைவ�க�ப��. இைவ ெவ��
ெப�மா எ�� ெசா�வ� க�ன�. ஆனா�, இ�ைறய இைணய �� �ைறக� ப�மா�ற
உரச�கைள க�டண�ைத� ெபா��� �ைற�க� ெச���றன எ�ப� ெபா�வான ��ேன�ற�.
எ�த அள��� �க�ேவா�� �� அ�தர�க�ைத இைவ பா�கா���றன எ�ப�
ேக�����தா�. வள�� நா�க�� ெச�ேப� பணமா�ற �ைறக� இ��� �ரபலமைட��
வா���க� உ�ளன.இ�த இைணய மா�ற�களா�, வ��க� ��ேபால இ�லாம�,
�க�ேவா��� ஒ��காக ேசைவ ெச��� அ��த���� உ�ளா���ளன. ேசைவ
ச���ைலெய�றா�, ஒ� ����� �க�ேவா� இ�ெனா� வ����� தா��டலா�.

எ�த ஒ� ��ய ேசைவைய ��க� த��� ��ன� ��க� மன�� ெகா�ள ேவ��யைவ:
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1. எ�த அள��� உ�க� �� அ�தர�க� பா�கா�க�ப��ற�?
2. எ�த வைக மைற க�டண�க� (hidden charges) வ���க�ப��?
3. ேசைவ�� ந�பக�த�ைம ம��� ெசளக�ய� த�ேபாதய ேசைவைய�ட �ற�ததா?
4. உ�கள� ெசா�த �� ேதைவகைள எ�ப� ���� ெச���றன?
5. 365 x 24 ம� ேநர�� ேசைவ உ�டா?
இவ�ைற� த�ர, ��ய ேசைவக� �க�� எ�தாக இ��க ேவ���.
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���ைர

வ��க�� வ�ைச�� த��� ேநர�ைத �ணா��ய கால� இைணய வச�க� �ல� �க��
மா���ட�. இ��ய �ழ��, அ�சலக�க� ��ேயா��� இ��ைறகைள ெகா�� வ�தா�
அவ�கள� அைல�சைல� �ைற�கலா�. ��ய ஊடக�க��, ��ய �� �ைறக� இைணய�ைத
உபேயா���
வ�தவ�ண�
இ����றன. எ�த
ஒ�
�ைற��
எ�ேலா����
ெபா���வ��ைல. ஆனா�, ��ய �ைறகைள� ப��ய ெபா� அ�� �க��
அவ�யமா���ட�. அைணவ���� பண �ஷய�க� ேதைவயாக இ��பதா�, இவ�ைற�
ப�� அ�த� அவ�யமா� ��ட�.ெவ�� ெசளக�ய�ைத ம��� பா��காம�, �ல ���ய
ேக��கைள ��ெவ����� இைத� ப���� �லராவ� ேக�டா� ந�ல�.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா��
வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� ��
ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க�
அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க
ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள
எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
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FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா�
அ��ப�ப�ட
����தக�க��
உ�ைமகைள��
தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
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��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+:
https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
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3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த���
காெணா�
/watch?v=bXNBwGUDhRs

–

https://www.youtube.com

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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