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ಕನಾಾಟಕ ಸರಕಾರ ವದುಯನಾಾನ ಆಡಳತ ಮತುು ಕಾಗದ ರಹತ ಕಚೆೇರ ಪರಕಲಪನೆಗಳನುು ಅನುಷಾಾನಕೆೆ ತರುವ ಉದೆೇೇಶದಂದ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಜತೆ
ತಳವಳಕೆ ಪತರವಂದಕೆೆ ಸಹ ಹಾಕದೆ ಎಎ
ಂಂ
ಂಬ ವಷಯ ಮಾಧಯಮಗಳಂದ ನನಗೆ ತಳಯತು. ಈ ಬಗೆಯ ಒಪಪಂದ ಬೃಹತ್ ಬಹುರಾಷಟರೇಯ ಉದೇಮಯಂದು
ತನು ಏಕಸಾಾಮಯವನುು ಬಲಪಡಸಕೊಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡದಂತಾಗುತುದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯನುು ಕೊಲುುವ ಬಹುರಾಷಟರೇಯ ಪರಯತುಕೆೆ ಸರಕಾರವೆೇ
ಕೆೈಜೊೇಡಸದಂತಾಗದೆ. ಈ ತಳವಳಕೆ ಪತರವನುು ತಕಷಣವೆೇ ರದುೇಪಡಸಲು ಸರಕಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾುಯಸುತುದೆೇೇನೆ.
ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಸಂಸೆೆ ಯೂನಕೊೇಡ್ ಮಾನದಂಡಕೆೆ ಅನುಗುಣವಾಗ ತನು ಆಪರೆೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂ `ಎಕ್ಸ್ಪ'ಯಲು ಒದಗಸರುವ ಕನುಡ
ಸವಲತುನಲು ಕನುಡ ಅಕಷರಗಳನುು ತಪಾಪಗ ನೇಡದೆ. ಈ ಕುರತಂತೆ ಕನುಡ ಬಲು ಸಾವರಾರು ತಂತರಜಞರು ಗಮನಸೆಳೆದರೂ ಕೆೇವಲ ಕಣೊೊರೆಸುವ ತಂತರಗಳಾಚೆಗನ
ಯಾವುದನೂು ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಸಂಸೆೆ ಮಾಡಲು. ಇತುೇಚೆಗೆ ಆಪರೆೇಟಂಗ್ ಸಸಟಂನ ನೂತನ ಆವೃತು ವಸಾುವನುು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಈ ತಪುಪಗಳನುು
ಸರಪಡಸಕೊಂಡಲು. ಜತೆಗೆ ಈ ತಂತಾರಂಶಗಳಗೆ ನೇಡರುವ ಕನುಡ ಹೊದಕೆ (Kannada LIP)ಯಲೂು ಅನೆೇಕ ತಪುಪಗಳವೆ. ಬಡ ಶಬೇಗಳನುು ಅಸಂಬದಧವಾಗ
ಸೆೇರಸ ವಾಕಯಗಳನುು ಸೃಷಟಸ ಅವು ತಂತಾರಂಶದ ವವಧ ಕರಯಗಳನುು ವವರಸುತುದೆ ಎಎ
ಂಂ
ಂದು ಹೆೇಳಕೊಂಡದೆ. ಈ ತಪುಪಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಸಂಸೆೆಯ
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನೂರಾರು ಪರಯತುಗಳು ನಡೆದವೆ. ಆದರೆ ತಪುಪಗಳು ಮಾತರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳದುಕೊಂಡವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ ತಂತಾರಂಶಕೆೆ ನೇಡದೇ ಹೊದಕೆಯಲೆುೇ
ಈ ತಪುಪಗಳದೇವು. ಈಗ ಅದೆೇ ತಪುಪಗಳು ವಸಾು ತಂತಾರಂಶದಲೂು ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮನವಗೂ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಜಗೆದು ಎಎ
ಂಂ
ಂದಥಾವಲುವೆೇ?
ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಳಕೆಯ ಗಣಕಗಳ ಕೆಷೇತರದಲು ಈಗಾಗಲೆೇ ಏಕಸಾಾಮಯವನುು ಹೊಂದದೆ. ಈ ಏಕಸಾಾಮಯದಂದಾಗಯೇ ಅದು ತನು ಗಾರಹಕರ
ಬೆೇಡಕೆಗಳನುು ಕಡೆಗಣಸ ತನು ಲಾಭವನುು ಮಾತರ ದೃಷಟಯಲುಟುಟಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಯುತುದೆ. ಮನವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನವಗಳನುು ಸಲುಸಯೂ ತಪುಪಗಳನುು
ತದುೇಕೊಳುಳತುಲು. ಭಾರತದ ಸಂದಭಾದಲು ಸರಕಾರವೆೇ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಅತದೊಡಡ ಗಾರಹಕ. ಆಡಳತದಲು ಕನುಡವನುು ಜಾರಗೆ ತಂದರುವ ಕನಾಾಟಕ ಸರಕಾರ
ಮೈಕೊರೇಸಾಫ್ಟ್ನ ಉತಪನುಗಳನುು ಖರೇದಸದರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೆೇ ಮಾಡರುವ ತಪುಪಗಳಗೆ ಸರಕಾರದ ಒಪಪಗೆಯೂ ದೊರೆತಂತೆ ಆಗುತುದೆ.
ಮೈಕೊರೇಸಾಫ್ಟ್ನ ತಪುಪ ಕನುಡವೆೇ ಆಡಳತದಲು ಬಳಸುವ ಕನುಡವೂ ಆಗಬಡುತುದೆ. ಈ ಕನುಡ ಸರಯಾಗಲು ಎಎ
ಂಂ
ಂದು ಸರಕಾರ ನಧಾರಸದರೆ ಕನುಡ
ಬಳಕೆಯಂದ ದೂರ ಉಳಯಲು ಬಯಸುತುರುವ ಅಧಕಾರಗಳೆಲುರೂ `ಕಂಪೂಯಟಾ ಕನುಡದ ತಪುಪಗಳ'ನುು ನೆಪವಾಗಟುಟಕೊಂಡು ತಮಾ ಪತರವಯವಹಾರವನುು
ಇಂಗುಷಗೆ ಸೇಮತಗೊಳಸುತಾುರೆ.
ವಾಯವಹಾರಕವಾಗಯೂ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಉತಪನುಗಳ ಆಯೆ ಸರಯಲು. ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಅನುಸರಸುವ ವಾಯಪಾರ ತಂತರವನುು `ಲಾಕ್ ಇನ್'
ಎಎ
ಂಂ
ಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತುದೆ. ಅಂದರೆ ಒಮಾ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಉತಪನುವನುು ಖರೇದಸ ಅದರಲು ಮಾಹತ ಸೃಷಟ, ಸಂಗರಹಣೆ ಮತುು ಸಂಸೆರಣೆ ನಡೆಸತೊಡಗದರೆ
ಮುಂದೆ ಯಾವತೂು ಅದರಂದ ಕಳಚಕೊಳಳಲಾಗದಂತೆ ಬಂಧಸಬಡುವುದು. ಭಾರೇ ಪರಮಾಣದ ದತಾುಂಶ ಸೃಷಟ, ಸಂಗರಹ ಮತುು ಸಂಸೆರಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳರುವ
ಸರಕಾರೇ ವಯವಸೆೆಯನುು ಈ ರೇತ ಬಂಧನಕೊೆಳಪಡಸುವುದು ಸುಲಭವೂ ಹೌದು. ಒಮಾ ಈ ತಂತಾರಂಶಗಳನುು ಬಳಸ ಸೃಷಟಸಲಾದ ದತಾುಂಶವನುು ಇತರ
ಪಯಾಾಯಗಳಗೆ ಬದಲಾಯಸುವುದಕೆೆ ಭಾರೇ ಖಚುಾ ತಗುಲುತುದೆ. ಆದೇರಂದ ನಯತ ನವೇಕರಣಕೆೆ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಉತಪನುಗಳನೆುೇ ಭಾರ ಬೆಲೆ ಕೊಟುಟ
ಖರೇದಸಲೆೇಬೆೇಕಾಗುತುದೆ. ಅಂದರೆ ತೆರಗೆದಾರನ ಹಣ ಅನಗತಯವಾಗ ಖಚಾಾಗುತುದೆ.
ಈ ತೊಂದರೆಯನುು ತಪಪಸಲು ಯಾವುದೆೇ ಕಷಣದಲುಯೂ ಪಯಾಾಯವನುು ಹುಡುಕಕೊಳಳಲು ಸಾಧಯವರುವ ತಂತಾರಂಶ ಮಾದರಯನುು ಸರಕಾರ
ಆರಸಕೊಳಳಬೆೇಕು. ಸಾತಂತರ ಹಾಗೂ ಮುಕು ಆಕರ ಸಂಕೆೇತಾಧಾರತ ತಂತಾರಂಶಗಳನುು(FLOSS)ಬಳಸುವುದು ಏಕಸಾಾಮಯದ ಸಮಸೆಯಯನುು ಬಗೆಹರಸುತುದೆ.
ಹಲವು ಪಯಾಾಯಗಳು ಸದಾ ಲಭಯವರುವುದರಂದ ಸಪಧಾಾತಾಕ ದರದಲು ಸೆೇವೆಯೂ ಲಭಯವರುತುದೆ. ಜತೆಗೆ ಅಗತಯಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಯಾವಾಗ ಬೆೇಕಾದರೂ
ಮಾಪಾಡಸುವ ಸೌಲಭಯವೂ ಈ ತಂತಾರಂಶಗಳಲು ಇರುವುದರಂದ ನಯತ ನವೇಕರಣದ ವೆಚಚವೂ ಕಡಮಯಾಗುತುದೆ. ಆದೇರಂದ ಸರಕಾರ ಮೈಕೊರೇಸಾಫಟ ಜತೆ
ಮಾಡಕೊಂಡರುವ ಒಪಪಂದ ಪೂವಾ ತಳವಳಕೆ ಪತರವನುು ಅಮಾನಯ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕನುಡವನೂು ತಂತಾರಂಶ ಕೆಷೇತರದ ಸಾಾತಂತರಯವನೂು ಏಕಸಾಾಮಯ
ವರೊೇಧಯಾದ ಸಪಧಾಾತಾಕ ವಾಯಪಾರವನೂು ಪರೇತಾಾಹಸಬೆೇಕೆಂದು ಮನವ ಮಾಡುತೆುೇನೆ.
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