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WSWS Editorial Board,

இணைய

பெருநிறுவனனமவனமான கூகுள, உலக  சகவனமாகலிக வணலத் தள
(WSWS) அணுகுதணல தடுப்ெதற்கவனமாக, அதன  சதடல விணடகளில  சனமவனமாகட
பகய்துளளணத இத்தளத்ணத அணுகிய தரவுகள மீதவனமான ஓர ஆய்வு
பதளிவவனமாக எடுத்துக்கவனமாட்டுகிறது.
“ செவனமாலி பகய்திகளுக்கு" எதிரவனமான  செவனமாரவனமாட்டம் எனற  செவனமாரணவயில,
ஏப்ரல னமவனமாதம், கூகுள புதிய புதிய நெறிமுணறகணள அறிமுகப்ெடுத்தியது,
இணவ வணலப் ெக்கங்கள னமற்றும் வணலத் தளங்கணள தரவரிணகயில
பினனுக்கு தளளுவதற்கவனமாக பெயர பவளியிடவனமாத "னமதிப்பீட்டவனமாளரகளுக்கு"
அகவனமாதவனமாரை அதிகவனமாரத்ணத வழங்குகிறது. இந்த புதிய நெறிமுணறகள, WSWS
னமற்றும் ஏணனய  செவனமார-எதிரப்பு வணலத் தளங்கணளயும் னமற்றும் பிற
எதிரப்பு தளங்கணளயும் தவிரப்ெதற்கவனமாக ெயனெடுத்தப்ெட்டு வருகினறன.
கடந்த மூனறு னமவனமாதங்களவனமாக, கூகுள வழியவனமாக WSWS க்கு வரும் ெயனர
எண்ணிக்ணக ஏறக்குணறய 70 கதவீதம் வீழ்ச்சியணடந்துளளது. அபனமரிக்க
இரவனமாணுவ ுதிய நெடவடக்ணககள,  செவனமார அச்சுறுத்தல, கமூக நிணலணனமகள,
கனமத்துவமினணனம ஆகியணவ உளளடங்கலவனமாக னமற்றும்  சகவனமாகலிகம்
குறித்தும் கூட WSWS வழணனமயவனமாக எழுதும் ெரந்துெட்ட தணலப்புகள
கம்ெந்தனமவனமான முக்கிய  சதடலகளில, உலக  சகவனமாகலிக வணலத் தளத்திற்கு
இட்டுச் பகலலும் வணலப் ெக்க லிங்க்குகளின (impressions) எண்ணிக்ணக
பகங்குத்தவனமாக வீழ்ச்சி அணடந்துளளது.
ஒரு "வணலப் ெக்க லிங்க்" (impression) எனெது  சதடல முடவுகளில
கூகுள கவனமாட்டும் ஒரு லிங்க்ணக குறிக்கும் ஒரு பதவனமாழிலநுட்ெ
பகவனமாலலவனமாகும். “ சகவனமாகலிகம்" எனற ஒரு வவனமாரத்ணத  சதடல, ெயனணர
WSWS இன வணலத் தளத்திற்கு இட்டுச் பகலலும் ஒரு லிங்க்ணகக்
கவனமாட்டனவனமால, அது ஒரு impression எனறு கைக்கவனமாகும்.
" சதடல தரவரிணகயில" WSWS ெக்கங்களுக்கு ஒதுக்கப்ெடும் இடத்தில
 சனமவனமாகட பகய்வதன மூலம்,  சதடல முடவுகளில (results) கூகுளவனமால WSWS
இன தகவலகணள பினனுக்குத் தளள முடயும். இது WSWS வணலப்
ெக்க லிங்க்குகளின பனமவனமாத்த எண்ணிக்ணகணயக் குணறப்ெதவனமால, இதன
கவனமாரைனமவனமாக, இது, அத்தளத்ணத ெவனமாரணவயிடுெவரகள அலலது
"பகவனமாடுக்குெவரகளின" எண்ணிக்ணகணய மிகவும் குணறக்கிறது.
கூகுளின பவப்னமவனமாஸ்டர கருவிகள  சகணவயின தகவலெட,  சதடல
முடவுகளில உலக  சகவனமாகலிக வணலத் தள லிங்க்குகளின ுதிய நெவனமாளவனமாந்த
எண்ணிக்ணக கடந்த மூனறு னமவனமாதங்களில 467,890 இல இருந்து 138,275
ஆக குணறந்துளளது.
கூகுள அதன புதிய வணலத் தள தவிரப்பு பகவனமாளணககணள (website
exclusion policies) ுதிய நெணடமுணறப்ெடுத்திய கவனமாலகட்டனமவனமான,  சனம னமற்றும்
 ஜ் ஜூணலக்கு இணட சய குறிப்பிட்ட பகவனமாற்களின  சதடல முடவுகள கவனமாரந்த
தரவுகணள WSWS ஆய்வுக்கு உட்ெடுத்தி உளளது.
கூகுள  சதடுபெவனமாறியில “ செவனமார" எனெணத உளளடக்கிய வவனமாரத்ணத  சதடல,
 சனம னமவனமாதத்தின  செவனமாது, WSWS இன 61,795 வணலப்ெக்க லிங்க்குகணளக்
(impressions) பகவனமாண்டு வந்தன. இது சவ  ஜ் ஜூணலயில WSWS இன
ெக்கங்கள 6,613 ஆக, ஏறத்தவனமாழ 90 கதவீதம், குணறந்தது.
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“பகவனமாரிய  செவனமார" எனற வவனமாரத்ணதயின  சதடலகள  சனம னமவனமாதம் 20,392
WSWS ெக்கங்கணள பகவனமாண்டு வந்தன.  ஜ் ஜூணலயில இ சத வவனமாரத்ணதகணள
பகவனமாண்ட  சதடலகள பூஜ்ஜிய WSWS ெக்கங்கணள பகவனமாண்டு வந்தது.
“வட பகவனமாரிய  செவனமார" எனெதன  சதடலகள  சனம னமவனமாதம் 4,626 ெக்கங்கணள
பகவனமாண்டு வந்தது.  ஜ் ஜூணலயில அது சவ பூஜ்ஜிய WSWS ெக்கனமவனமாக
உளளது. “இந்தியவனமா ெவனமாகிஸ்தவனமான  செவனமார" எனற வவனமாரத்ணத  சனம னமவனமாதம்
4,394 WSWS ெக்கங்கணள பகவனமாண்டு வந்தது.  ஜ் ஜூணலயில, இதன
விணடகள, மீண்டும், பூஜ்ஜியனமவனமாக இருந்தது. “அணுஆயுத  செவனமார 2017”
எனெது  சனம னமவனமாதம் 2,319 ெக்கங்கணளக் பகவனமாண்டு வந்தது,  ஜ் ஜூணலயில
இது பூஜ்ஜியனமவனமாக உளளது.
ஏணனய

சில  சதடலகணள  சனமற் சகவனமாளிடுவதவனமானவனமால: “விக்கிலீக்ஸ்"
எனெது 6,576 ெக்கங்களில இருந்து பூஜ்ஜியத்திற்கு
வீழ்ச்சியணடந்தது, “ ஜ் ஜூலியன அகவனமானஜ்" (Julian Assange) எனெது 3,701
ெக்கங்களில இருந்து பூஜ்ஜியத்திற்கு கரிந்தது, னமற்றும் "Laura Poitras”
எனற வவனமாரத்ணத  சதடல 4,499 இல இருந்து பூஜ்ஜியனமவனமாக குணறந்தது.
கந் சதகத்திற்கிடனமவனமான முணறயில 2013 இல உயிரிழந்த பகய்தியவனமாளர,
"ணனமக்கல  ஹவனமாஸ்டங்ஸ்" (Michael Hastings) எனற வவனமாரத்ணத  சதடல  சனம
னமவனமாதம் 33,464 ெக்கங்கணள உருவவனமாக்கியது, ஆனவனமால  ஜ் ஜூணலயில அது
பவறும் 5,227 ெக்கங்கணள னமட்டு சனம பகவனமாண்டு வந்தது.
(WikiLeaks)

புவிகவனமார அரசியலுடன இணைந்தவணகயில, உலக  சகவனமாகலிக வணலத்
தளம் ெரந்துெட்ட கமூக பிரச்சிணனகள குறித்தும் எழுதுகிறது, அவற்றில
ெலவும்  சதடல முடவுகளில கடும் கரிணவக் கண்டுளளன.  சனம னமவனமாதம்
5,000 க்கு அதிகனமவனமான ெக்கங்கணளக் பகவனமாண்டு வந்த “உைவுப்பெவனமாருள
முத்திணரகள” (food stamps), “ஃ செவனமாரட்  சவணலநீக்கங்கள” (Ford layoffs),
“அ சனமகன ெண்டககவனமாணல” (Amazon warehouse) னமற்றும் "கலவித்துணற
பகயலவனமாளர” (secretary of education) ஆகிய வவனமாரத்ணத  சதடலகளும்
 ஜ் ஜூணலயில பூஜ்ஜிய ெக்கங்கணள சய பகவனமாண்டு வந்தன.
“ சவணலநிறுத்தம்" (strike) எனற வவனமாரத்ணதணய உளளடக்கிய  சதடலகளில
கிணடக்கும் WSWS கட்டுணர ெக்கங்களின எண்ணிக்ணக,  சனம னமற்றும்
 ஜ் ஜூணலக்கு இணட சய, 19,395 இல இருந்து 2,964 ஆக கரிந்தது.
கூகுள  சதடுபெவனமாறியில இந்த வவனமாரத்ணதகணள  சதடும் ெலர, ஸ்தவனமாெக
அரசியல மீது
வினமரகனபூரவனமவனமாக இருப்ெவரகள எனெதவனமாலும்,
 சகவனமாகலிகவவனமாதிகள எனன கூறுகிறவனமாரகள எனறு  சகட்ெதற்கு ஆரவம்
இருப்ெதவனமாலு சனம அவ்வவனமாரத்ணதகணள  சதடுகிறவனமாரகள. இருப்பினும் கூகுள
ுதிய நெடவடக்ணககளின விணளவவனமாக, அவரகளவனமால உலக  சகவனமாகலிக வணலத்
தளத்தில பவளியவனமான ஆவைங்கணளப் பெற முடயவனமானமல  செவனமாகும்.
ஆனவனமால  சகவனமாகலிக அரசியணல  சுதிய நெரடயவனமாக எதிர சுதிய நெவனமாக்குெவரகளின நிணல
எனன?  சனம னமவனமாதம், “ சகவனமாகலிகம்" (socialism) எனற வவனமாரத்ணத  சதடல
31,696 ெக்கங்கணளக் பகவனமாண்டு வந்ததுடன, அந்த அந்த முடவுகளின
வரிணகயில WSWS 5 வது னமற்றும் 6 வது இடத்தில இருந்தது.  ஜ் ஜூனில,
அந்த வவனமாரத்ணதயவனமானது முதல 100  சதடல முடவுகளில இருந் சத
நீக்கப்ெட்டருந்தது. இவ்விதத்தில " சகவனமாகலிகம்" எனற வவனமாரத்ணத
 சதடலகள, மிகப் ெரந்தளவில வவனமாசிக்கப்ெடும் இணைய வழி  சகவனமாகலிக

ெத்திரிணகயவனமான உலக  சகவனமாகலிக வணலத் தளத்தின ஒரு ெக்கத்ணதயும்
பகவனமாண்டு வரவிலணல.
 சகவனமாகலிகவவனமாதிகளவனமாக ஏற்கன சவ பெவனமாறுப் செற்றுளளவரகள, னமற்றும்
லி சயவனமான
ட்பரவனமாட்ஸ்கி
குறித்து
அதிகம்
பதரிந்து
பகவனமாளள
விரும்புெவரகளின நிணல எனன? இங் சகயும், ட்பரவனமாட்ஸ்கிக இயக்கத்தவனமால
பிரசுரிக்கப்ெடும் WSWS, முடக்கப்ெட்டுளளது. “லி சயவனமான ட்பரவனமாட்ஸ்கி"
(Leon Trotsky) எனற ஒரு வவனமாரத்ணத  சதடல  சனம னமவனமாதம் 5,893
ெக்கங்கணளக் பகவனமாண்டு வந்தது,  ஜ் ஜூணலயில அந்த எண்ணிக்ணக
பூஜ்ஜியனமவனமாக கரிந்தது.
ுதிய நெனமது புளளிவிெரங்களுடன, பிரெல உளவியலவவனமாதியும் கூகுள
வினமரககருனமவனமான  சரவனமாெரட் எப்ஸ்ணரணன WSWS பதவனமாடரபு பகவனமாண்ட  செவனமாது,
“கூகுள உங்கணள தரவரிணகயில பினனுக்குத் தளளியிருக்கும் எனெதில
கந் சதக சனம இலணல,” எனறு தீரனமவனமானனமவனமாக பதரிவித்தவனமார. “கூகுள  சதடல
முடவுகள மூலனமவனமாக னமக்களுக்கு  சனமவனமாகட பகய்கிறது" எனெதற்கு
“உறுதியவனமான ஆதவனமாரம் இருப்ெதவனமாக" அவரும் னமற்றும் அவர கக
ெணியவனமாளரகளும் ுதிய நெடத்திய ஆய்வு எடுத்துக்கவனமாட்டுவதவனமாக எப்ஸ்ணரன
பதரிவித்தவனமார.
பெவனமாறியியல துணறக்கவனமான கூகுளின துணை தணலவர பென  சகவனமாபனமஸ்
(Ben Gomes) இன ஏப்ரல 25, 2017 வணலப் ெதிவு ெக்கமும் னமற்றும்
அ சத சுதிய நெரத்தில
பிரசுரிக்கப்ெட்ட
இற்ணறப்ெடுத்தப்ெட்ட
“ சதடல
தரவரிணகக்கவனமான வழிகவனமாட்டு புதிய நெறிகள” எனெதும், இந்ுதிய நெடவடக்ணககணள
வழிுதிய நெடத்தும் பகவனமாளணகணய முழுணனமயவனமாக பதளிவுெடுத்துகினறன.
“எதிரெவனமாரத்திரவனமாத அத்துமீறிய  சதடல முடவுகள, கட்டுக்கணதகள னமற்றும்
சூழ்ச்சி தத்துவங்கணள" (இது எந்தபவவனமாரு எதிரப்பு கருத்ணதயும்
தவிரப்ெதற்கு ெயனெடுத்தப்ெடும் ெரந்த பதளிவற்ற பனமவனமாழியவனமாகும்)
தரவரிணகயில கீழிறக்குவது னமற்றும் தவிரப்ெதற்கவனமான அவசியத்ணதக்
குறித்து அந்த வணலப்ெதிவு ெக்கம் குறிப்பிடுகிறது.
இந்த னமதிப்பீட்டவனமாளரின வழிகவனமாட்ட புதிய நெறிமுணறகள இனனும் அதிக
விளக்கனமவனமாக உளளன. “ஒரு தனிுதிய நெெர, வணிகம், அரகவனமாங்கம், அலலது
அரசியலரீதியிலும், நிதி கவனமாரந்தும் அலலது  சவறுவிதத்தில கம்ெந்தப்ெட்ட
ஏணனய அணனமப்பிற்கும் ஆதவனமாயனமவனமாக ெயனரகணள ஏனமவனமாற்றுவதற்கவனமாக
உண்ணனமயில துலலியனமற்ற தகவலகணளக்" பகவனமாண்டு, தரவரிணகயில
"மிகக் கீ சழ" இருக்கும் தளங்கணள நீக்குவதற்கு, பெயர பவளியிடவனமாத
"னமதிப்பீட்டவனமாளரகளுக்கு" அறிவுறுத்தப்ெட்டுளளது. “உண்ணனமயவனமான தகவல
 செவனமால, ஆதவனமாரனமற்ற சூழ்ச்சி தத்துவங்கள அலலது கட்டுக்கணதகணள
முனணவக்கும்" ஒரு வணலத் தளம், தரவரிணகயில "மிகக் கீழவனமான"
இடத்திற்கு தளளப்ெடுகிறது.
இணதவிட பவளிப்ெணடயவனமாக  செச்சு சுதந்திரத்ணத ஒடுக்கும் ஒரு
பகவனமாளணகணய புதிய நெறிப்ெடுத்துவது கவனமாத்தியமிலணல. அரகவனமாங்கத்திற்கு
வினமரகனபூரவனமவனமாக
இருக்கும்
னமற்றும்
அதன
பெவனமாய்கணள
அம்ெலப்ெடுத்தும் ெல முக்கிய வணலத் தளங்கணள முடக்குவதற்கும்
அலலது ெட்டயலில பினனுக்குத் தளளுவதற்கும் கூகுணள அனுனமதிக்கும்
விதத்தில இந்த வழிகவனமாட்ட புதிய நெறிமுணறகள எழுதப்ெட்டுளளன.
எது “உண்ணனமயில துலலியனமற்ற தகவல" எனறு கரியவனமாக யவனமார
தீரனமவனமானிக்க  சவண்டும் அலலது "ஆதவனமாரனமற்ற சூழ்ச்சி தத்துவத்ணத"
உளளடக்கி இருப்ெது எது? இது ுதிய நெணடமுணறயளவில, கூகுள னமற்றும்
அரசில உளள அதன கூட்டவனமாளிகள, குறிப்ெவனமாக  ஜனுதிய நெவனமாயகக் கட்சி,
ஏற்றுக்பகவனமாளளும் கருத்துக்கணளத் தவிர, ஏணனய ககல கருத்து
பவளிப்ெவனமாடுகணளயும் தடுக்கிறது. இந்த வழிகவனமாட்ட புதிய நெறிமுணறகளில
சிக்கவனமாத, வவனமாசிப்பிற்கு உகந்த ஒரு பிரசுர சனமவனமா அலலது ஆய்வித சழவனமா
இருக்க முடயவனமாது.
 சதடல முடவுகளில  சனமவனமாகட பகய்து அரசியல  சவட்ெவனமாளரகணள,
குறிப்ெவனமாக ஹிலவனமாரி கிளிண்டணன ஆதரிப்ெதில கூகுள பகயலூக்கத்துடன
ஈடுெட்டுளளது எனறு ெல ஆதவனமாரங்கள ஆவைப்ெடுத்தி உளளன எனற
உண்ணனமயும் இந்த புதிய வழிமுணறகளின வினமரகனங்களுடன
 சகரந்துளளன.  சவகனமவனமாக ுதிய நெகரந்து, விடயங்கணள உணடயுங்கள:  செஸ்புக்,

கூகுள னமற்றும் அ சனமகன ஆகியணவ எவ்வவனமாறு கலவனமாச்கவனமாரத்ணத ஓரங்கட்ட,
 ஜனுதிய நெவனமாயகத்ணதப் ெலவீனப்ெடுத்தின எனறு தணலப்பிட்டு கமீெத்தில
பிரசுரிக்கப்ெட்ட ப ஜவனமானவனமாதன டவனமாப்லினின (Jonathan Taplin) கமீெத்திய
நூலில, அவர, கிளிண்டன பிரச்கவனமாரத்திற்கு  சுதிய நெரடயவனமாக உதவுவதற்கவனமாக
The Groundwork எனற நிறுவனத்ணத ஸ்தவனமாபிப்ெதில, கூகுளின தவனமாய்
நிறுவனம் Alphabet இன தணலணனம பகயலதிகவனமாரி Eric Schmidt இன
ெவனமாத்திரத்ணத ஆவைப்ெடுத்தி உளளவனமார.
அணனத்திற்கும்  சனமலவனமாக, கூகுளின  செவனமாட்டயவனமாளரகளுக்கு ுதிய நெஷ்டம்
ஏற்ெடுத்த அதன பகவனமாந்த பெவனமாருளவிற்ெணனக்கவனமான ஒப்பீட்டு  சகணவணய
ஊக்குவிப்ெதற்கவனமாக அதன  சதடல முடவுகளில அது ெரந்தவிதத்தில,
திட்டமிட்டு னமற்றும் குற்றகரனமவனமாக  சனமவனமாகட பகய்திருப்ெணத இந்தவனமாண்டன
பதவனமாடக்கத்தில, ஐ சரவனமாப்பிய ஆணைக்குழு அம்ெலப்ெடுத்தியது.
“ செவனமாலி பகய்திகணள” எதிரக்கி சறவனமாம் எனற பெயரில, கூகுள  செவனமாலி
 சதடல முடவுகணள வழங்கி பகவனமாண்டருக்கிறது. அது ஒரு  சதடுபெவனமாறி
எனெதில இருந்து தணிக்ணகக்கவனமான ஒரு கருவியவனமாக னமவனமாற்றப்ெட்டுளளது.
 ஜனுதிய நெவனமாயக உரிணனமகள மீது கூகுளின அரசியலணனமப்பிற்குப் புறம்ெவனமான
தவனமாக்குதணல
உலக
 சகவனமாகலிக
வணலத்
தளம்
பதவனமாடரந்து
அம்ெலப்ெடுத்தும். கூகுள அதன புதிய நெறிமுணறகணளக் குறித்த முழு
விெரங்கணள வழங்க  சவண்டும் னமற்றும் வணலத் தளங்கணள
"னமதிப்பிடுவதற்கு" அதற்கு யவனமார அதிகவனமாரனமளித்தது எனெணத அது கூற
 சவண்டுபனமனறும் ுதிய நெவனமாங்கள  சகவனமாருகி சறவனமாம். கூகுளின  சதடலமுணற
அலகவனமாரிதங்கள (algorithms) அணனத்தும் பெவனமாது களத்தில ணவக்கப்ெட
 சவண்டும்.
முடவவனமாக கூகுளின ுதிய நெடவடக்ணகயவனமானது, தனியவனமார கட்டுப்ெவனமாட்டல இருந்து
தகவல ெரவுவதல விடுவிக்கப்ெட  சவண்டயிருப்ெணத மீண்டும்
எடுத்துக்கவனமாட்டயிருக்கிறது. கக்தி வவனமாய்ந்த  சதடுபெவனமாறிகள  சகவனமாடீஸ்வர
பகலவந்த
தனனலக்குழுக்களின
கட்டுப்ெவனமாட்டல
ஏக செவனமாகனமவனமாக
ுதிய நெடத்தப்ெடக்கூடவனமாது. அணவ உலக உணழக்கும் னமக்களின  ஜனுதிய நெவனமாயக
கட்டுப்ெவனமாட்டன கீழ் நிறுத்தப்ெட  சவண்டும்.
கூகுளின ுதிய நெடவடக்ணகயவனமானது வழணனமயவனமாக WSWS ஐ அணுகுவதிலிருந்து
ெத்தவனமாயிரக் கைக்கவனமானவரகணள தடுத்துளளது எனெதில எந்த  சகளவியும்
இலணல. இதுதவனமான அதன  சுதிய நெவனமாக்கமும் கூட. ஆனவனமால, WSWS
வவனமாககரகளில மிகவும் கணிகனமவனமானவரகள தளத்ணத  சுதிய நெரடயவனமாக சவவனமா, கமூக
ஊடகங்கள மூலனமவனமாக சவவனமா அலலது கூகுள அளவிற்கு இது வணரயில
விதிமுணறகணள
ுதிய நெணடமுணறப்ெடுத்தவனமாத
ஏணனய
 சதடுபெவனமாறிகள
மூலனமவனமாக சவவனமா அணுகுகிறவனமாரகள.
விசுவவனமாகனமவனமான னமற்றும் மிகப்பெரியளவில வவனமாககர அடத்தளத்ணதக்
பகவனமாண்டுளள WSWS ஐ னமவனமாதத்திற்கு நூறவனமாயிரக் கைக்கவனமானவரகள
ெவனமாரணவயிடுகினறனர.
ுதிய நெவனமாம்
கூகுளின அரசியல
தணிக்ணகணய
எதிரப் செவனமாம், இதில உங்களின ஆதரவு எனமக்கு  சவண்டும்.

உலக  சகவனமாகலிக வணலத் தளத்திற்கவனமாக  செவனமாரவனமாடுவதில பகயலூக்கத்துடன
ஈடுெடுனமவனமாறு ுதிய நெவனமாம் ுதிய நெனமது வவனமாககரகளுக்கு அணழப்பு விடுக்கி சறவனமாம். WSWS
கட்டுணரகணள வினி சயவனமாகிக்க உதவுங்கள. ுதிய நெனமது கருத்துக்கணள கமூக
ஊடகங்களில
ெதிவிடுங்கள.
உங்கள
ுதிய நெண்ெரகளுக்கும்
ககபதவனமாழிலவனமாளரகளுக்கும் ுதிய நெனமது கட்டுணரகணள மினனஞ்கல பகய்யுங்கள.
கூகுளின ுதிய நெடவடக்ணககணள எந்தளவிற்கு கவனமாத்திய சனமவனமா அந்தளவிற்கு
ெரந்தளவில பகவனமாண்டு பகலலுங்கள.
உலக  சகவனமாகலிக வணலத் தளத்தின ுதிய நெவனமாளவனமாந்த கட்டுணரகணளப் பெற
நீங்கள, உங்கள மினனஞ்கல முகவரிணய அனுப்புங்கள. இதில கூகுள
ுதிய நெடவடக்ணககணள எதிரத்து உங்கள கருத்ணத ெதிவிடுங்கள. இறுதியவனமாக,
ுதிய நெவனமாம் அரகவனமாங்கத்துடனும் ெரந்த ஆதவனமாரவளங்களுடன மிக புதிய நெருக்கனமவனமாக
பதவனமாடரபு ணவத்துளள மிக கக்தி வவனமாய்ந்த பெருநிறுவனங்களில ஒனறுடன
 செவனமாரவனமாடக் பகவனமாண்டருக்கி சறவனமாம். தணிக்ணகக்கு எதிரவனமாகவும் னமற்றும்  செச்சு
சுதந்திரம் மீதவனமான ஒடுக்குமுணறக்கு எதிரவனமாகவும் ுதிய நெனமது எதிரதவனமாக்குதணல
பதவனமாடரந்து விரிவவனமாக்க ுதிய நெனமக்கு நிதி உதவிகளும் அவசியப்ெடுகினறன.

