
പഞായത കമയട  റം   യണിോകാ  ഡ് മലയാളവം  

രചന: െനടമാല ജയെസന  (സവതന മലയാളം കമയടിങ്)
ോകാഴിോകാട് ജിലയിെല കരാചണ് ഗാമപഞായത് കാരയാലയതില അസിസന് െസകടറിയായി ോജാലി െചയന.

http://nedumpala.wordpress.com
1.    കറസമതവം മനകരജാമയവം  

ഇത് പഞായതാപീസകളിെലയം പഞായത വകപിെലയം എെന സഹപവരതകരക ോവണി, ഞങളെട െതാഴില 
സാഹചരയങള െമചെപടതവാന ഉപോയാഗികനതിോലക ോവണി മാതം തയാറാകിയ സഹായകകറിപാണ്. പാോയാഗികമായി 
ഇതരം കാരയങള എങെന െചയാം എന വിവരികക മാതമാണ് ഉോദശയം. അവരവരെട സവനം ഉതരവാദിതതിോല ഈ 
ോരഖ മെറെനങിലം ആവശയതിന് ഉപോയാഗികാവ. യണിോകാഡ് മലയാളതില തെന ഡാറാ എനടി നടോതണ അവസ 
പഞായതാപീസകളില ഉണായിട ോപാലം പതതായി സരവീസിോലക വരനവരകള മലയാളം ൈടപിങ് പരിശീലനം ഇതവെര 
കാലഹരണെപട  ഐ  എസ്  എമില  നിന്  യണിോകാഡിോലക്  മാറിയിടില.  പലരകം  അവരവര  ഐ  എസ്  എമില 
ഉപോയാഗിച്  ശീലിച  വന  മലയാളം  കീോബാരഡ്  ോലെയൌടകള  (ഇനസിപറം  െറമിങടണം)  എങെന  യണിോകാഡ് 
മലയാളതിന ോവണി സവനം കമയടറില ഇണകിോചരകാെമനറിയില,  അത സാധികോമാ എനറിയില,  ഐ എസ് എമിെല 
മലയാളവം യണിോകാഡ് മലയാളവം തമിലള വയതയാസെമനാെണനറിയില.  പലരം യണിോകാഡ് മലയാളം കിടാന ോവണി 
തങളക് പരിചയമിലാത കീോബാരഡ്  ോലെയൌടകളം സംവിധാനങളം ഉപോയാഗിച്  കഷെപടന.  അവെര സഹായികാന 
ോവണിയാണ്  ഈ  കറിപ്.  മറ  ോമഖലകളില  നിനളവര  അവരവരെട  സാഹചരയങള  വയകമായി  മനസിലാകി, 
ഇണങെമനെണങില  മാതോമ  ഇതിെല  നിരോദശങള  ൈകെകാളാവ.  എനിക  മോമ  പലരം  പല  രീതിയില 
പലയിടങളിലായി  വിവരിചിടള  കാരയം  തെനയാണിത്.  ഈ  കറിപ്  ആധികാരികമല,  ആധികാരിക  വിവരം  തെന 
ോവണെമനളവരക് ബനെപട ഓപോററിങ് സിസങളെട അസല ോരഖകള വായിച മനസിലാകാവനതാണ്.

2.    മനര  

പഞായത കിണറം പഞായത ോറാഡം പഞായത ൈപപം ഒെക കാലങളായി വാെമാഴിയിലം വരെമാഴിയിലം 
അചടിയിലം ഉെണങിലം, പഞായത കമയടര എെനാനെണന് ആദയമായി കണപിടിചയാള ഞാനാകന. ഈ പദപോയാഗം 
ഒര ോരഖയില ആദയമായി  പോയാഗിചതിന്  എനിക്  പോതയകമായി ഒരവാരഡ തോരണതാെണന എെന അവകാശവാദെത 
പിനാങനവര മാതോമ, ഇനി താോഴാടള ഭാഗങള വായികോമാഴണാോയകാവന സംശയങള എോനാടോനവഷികാവ. എെന 
പിനാങാതവരം  ഇത  വായികനതിന്  ഇവിെട  ഒര വിോരാധവമില.  പോക,  അങെനയളവര  എെന  വിളിച 
സംശയങെളാനം തെന ോചാദികരോത  … ഇനി അഥവാ അങെനെത ആരെകങിലം എോനാട് ഇകാരയങളില എെനങിലം 
ോചാദികണെമന ോതാനിയാോലാ? ഞാന ഒരകരം മണല, അത തെന. ോഹാ  … നിങെളാെക വലയ വലയ ആളകള.. നമള 
പാവങള.. ജീവിച ോപാോയാെട...

3 .    ച ില പശങള   -    കമയടര  -  മലയാളം ോരഖകളില  

നമള  പഞായതാപീസകളിലം പഞായത  വകപിെല 
ജീവനകാര  ോജാലി  െചയന  മറ്  ആപീസകളിലം 
ആശയവിനിമയതിന്  കമയടറം  ഇനരെനറം  ഇ-െമയിലം 
സരവസാധാരണമായി  ഉപോയാഗിച  തടങിയിട്  കാലം 
കറചായി.  പതിവരഷം  ശരാശരി  20,000  മതല  25,000 
വെര  എണം  തപാലകള  ഗാമപഞായതാപീസകളില 
നമള  ൈകകാരയം  െചയനണ്.  അവയില 
റിോപാരടകളാവശയെപട  െകാണള  മിക  കതകളം  ഇ-
െമയിലിലാണ്  എതനത്.  അടിയനിര  സവഭാവമള 
തപാലകള  മികതിനം  കാലവിളംബം  ഒഴിവാകനതിന് 
നമള  മറപടികള  ഇ-െമയിലില  അനന  തെന 
അയകാറമണ്.  ഇപകാരം  കമയടറപോയാഗിച് 
മലയാളതില ോരഖകളം ഇ-െമയിലം ൈടപ െചെയടകാന 
സി  -  ഡാക   തയാറാകി  കതക  ൈലസനോസാ  െട   
വിതരണം െചയന  ഐ    എസ്   എം   ആണോലാ ഇോപാഴം 
ഉപോയാഗിച വരനത്. കമയടറില ോരഖകള തയാറാകാന 
ഐ എസ് എം ഉപോയാഗികോമാള അനഭവെപടന ചില 

പശങളം തകരാറകളം നമക് ോനരോത തെന അറിയാം. എെന അനഭവങളില നിനം ചിലത്:-
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ചിതം 1
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➢ ഐ എസ് എം ഉപോയാഗിച് ഇ-െമയിലില ോനരിട്  മലയാളതില ൈടപ െചയാന കഴിയില.  െചറിയ സോനശങള 
ോപാലം എം എസ് ഓഫീ  സ്   ഉപോയാഗിച് ൈടപ െചയ് കതിെകടി (ഫയല അറാചെമനായിട്) അയോകണി വരന. 
ഇത് ഇനരെനറ്   ടാഫിക   അനാവശയമായി കടാന ഇടയാകനണ്. (ചിതം 1).

➢ വിനോഡാ  സ്   ഓപോററിങ് സിസതില മാതോമ ഇങെന തയാറാകിയ ോരഖകള ോനരാം വണം വായികാന പറ.  മറ് 
ഓപോററി  ങ്   സിസങള   ഉപോയാഗികനവരക് ഈ ോരഖകള വായികണെമങില കറച പണിെപോടണി വരം (ചിതം 2). 
ഒനാമെത കാരണം,  വിനോഡാസിന ോവണി മാതമായി ഉണാകിയ ോസാഫ്െവയര ോപാഗാമാണ് ഐ എസ് എം  
എനത തെന.  ഐ എസ്  എമിെന കെട കിടന  ോഫാണകള സവതനോമാ  െസൌജനയോമാ  അെലനത മെറാര 
കാരണമാണ്.  ഐ  എസ്  എമില  ലഭയമായതിോനകാള  പല  മടങ്  മികച  സാോങതിക  വിദയയം  ോഫാണകളം 

സവതനമായം  െസൌജനയമായം 
ലഭയമായ  മറ്  ആധനിക 
ഓപോററിങ് 
സിസങളപോയാഗികനവര, 
നമള  തയാറാകന  ോരഖകള 
വായികനതിന  ോവണി  മാതം 
ഐ  എസ്  എം  വിലയ  വാങി 
ഉപോയാഗിോകണി  വരികെയനത് 
ോലശം  കടന  കയോല? 
വിവരാവകാശ  നിയമതിെന 
പരിധിയില ഡിജിറല രപതില 
സകിച  ോരഖകള  കടി 
ഉളെപടന  സാഹചരയതില 
പോതയകിചം.

➢ മറാപീസകളില  നിനം  ഇ-
െമയിലില  ഇങെന  ലഭികന 
ോരഖകള തറന്  വായികോമാള 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Font
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:%E0%B4%93%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B1%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%82
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:%E0%B4%93%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B1%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%82
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:%E0%B4%93%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B1%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%82
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A1%E0%B5%8B%E0%B4%B8%E0%B5%8D
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A1%E0%B5%8B%E0%B4%B8%E0%B5%8D
http://www.akamai.com/html/technology/dataviz1.html
http://www.akamai.com/html/technology/dataviz1.html
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%88%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%B8%E0%B5%8B%E0%B4%AB%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D_%E0%B4%93%E0%B4%AB%E0%B5%80%E0%B4%B8%E0%B5%8D
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%88%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%B8%E0%B5%8B%E0%B4%AB%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D_%E0%B4%93%E0%B4%AB%E0%B5%80%E0%B4%B8%E0%B5%8D


ഐ എസ് എം ോസാഫ്െവയര ോപാഗാമം ോരഖ തയാറാകാനപോയാഗിച ോഫാണം നമെട കമയടറില ഇെലങില  
വാകകളക പകരം വിചിതമായ ചില ചിഹങള മാതം കാണന. (ചിതം 3).

➢ ഇനി  ഈ  ോഫാണ്  നമെട 
കമയടറില  ഉെണങിലോപാലം 
ചില  സമയത്  ല,  ല,  ണ,  ന 
തടങിയ അകരങളക പകരം 
ആ  സാനത്  ഒഴിഞ 
ചതരകളികള കാണന  (ചിതം 
4).  ഈ  ചതരകളികളെട 
സാനെത  അകരങള 
ഏതാവെമന്  സനരഭവം 
സാരസയവം  ോനാകി  നമള 
ഊഹിച  കണപിടിച  െകാളണം. 
ഉദാഹരണതിന്  നനണ 
ഗാമപഞായതിെന ോപര് 
ഇപകാരം  തയാറാകന 
ോരഖയില  ന  എന❑❑  
കാണോമാള ോകാഴിോകാട് ജിലയ 
പറത  നിനളവരക് 
ഇെതനാെണന് 
മനസിലാകവാന  പയാസം.  ഡി 
ടി  പി    ോമഖലയില  നിനളവരം   
ഈ  പശം    ോവെറാര  തരതില   

പറഞ ോകടിടണ്.

➢ നമള  ഓഫീസിന  പറതായിരികോമാള,  ഇ-െമയിലില  വന  മലയാളതിലള  അടിയനിര  സോനശം 
വായികണെമങില  ആദയം  ഐ  എസ്  എം  ഉള  ഇനരെനറ്  കോഫ  തിരയാന  ോപാകണം.  ഐ  എസ്  എം 
ോസാഫ്െവയര ോപാഗാമം അതിെന ോഫാണകളം എലാവരകം െസൌജനയമായി ലഭികനവയലാതതിനാല ഇതരം  
കോഫകള തിരഞ കെണതക പയാസം.

➢ മലയാളവം  ഇംഗീഷം  ഇടകലരതി  ഒര  ോരഖ  തയാറാകോമാള  ഓോരാ  പാവശയം  ഭാഷ  മാറോമാഴം  ോഫാണ് 
പോതയകമായി  തിരെഞടത  മാോറണി  വരന.  ഇതിന  സമയം  സാമാനയതിലം  കടതല  ോവണം.  ഇങെന 
തയാറാകിയ  ഒര  ോരഖയിെല  ോഫാണ  മാറണെമങില  ഒറയടിക  െചയാനം  പറില.  മലയാളതിലം  ഇംഗീഷിലം 
തയാറാകിയ  ഭാഗങള  െവോവെറ  തിരഞ  പിടിച  മാറണം.  കോറയധികം  ോപജകളള  ോരഖകളാകോമാള 
ഇെതതമാതം  ബദിമടാെണനം,  എത സമയെമടകെമനം  ഒരികെലങിലം  ഇത െചയിടളവരകറിയാമായിരികം. 
പഞായതപജീവികളായ നമക് ഒരികലം ഒനിനം തികയാത സംഗതിയം സമയം തെനയോല?

ഇനി പറയാന ോപാവനത് അലം സാോങതിക കാരയങളാണ്. ഇതതയം വായികാന സമയമില, കാരയം മാതം നടന 
കിടിയാല മതിെയനളവര ോനെര  ഖണിക 11 ോലക െചനാല മതി.  സാോങതികം വായിച  ോബാറടികണംെനാനം ഇവിെട 
ആരം നിരബനികാന ോപാണിലയ.

4.    എന െകാണാ  ണിതരം   ബദിമടക  ള  ?   ഇതിന പരിഹാരമ ിോല  ?  

ഈ പയാസങളെട കാരണം മനസിലാകണെമങില കമയടറിെന ഭാഷെയപറി ഒര ോലശം വിവരം ആദയോമ തെന 
നമക ോവണം. പശം എവിെടയാെണനറിഞാലോല അതിന പരിഹാരം കാണാനം പറള? എന കരതി, ആെക ോബജാറായി 
വിയരത മകം െനറിയം ടവല െകാണ തടച്,  തല െചാറിഞ വായം െപാളിചിരിെകയാനം ോവണ ോകോടാ.  ോറാക  റ  ണാകി 
പറപികാനള വിവരെമാനം ഇതിന ോവണ. ഒര കാകെതാളായിരം പശങള പഞായതാപീസകളിലിരന നമള കളായി 
ൈകകാരയം  െചയ  ോസാളവാകി  വിടനിോല?  (ചിലോപാെഴാെക  നമള  െവടിലായിോപാവാറെണനതം  വിസരികനില.) 
സാമതിക വരഷതിെന അവസാന മാസങളില പദതിെചലവ നറ ശതമാനമാകാന പകതി പാന പിടിച അവസയില 
െപടാപാട െപടോമാളതെന,  ഓരകാപറത വന െപടന,  തമം വാലം ഉോദശയവെമാനം ഒറ വായനയില ഉരതിരിഞ 
കിടാത ഉതരവകളം മാരഗനിരോദശങളം ആ ോനരമിലാത ോനരത ോപാലം, വരികളിലെടയം വരികളകിടയിലെടയം വായിച 
മനസിലാകി, കറച കഷെപടിടാെണങിലം ആ നിരോദശങളനസരിച തെന കാരയം നമള നടതിെയടതിടിോല? കഴപം പിടിച 
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പല ഓഡിറ  പരാമരശങളകം മറപടി  െകാടത്  ഊരിോപാരനതില നമളില പലരം  കാണികാറള ൈകതഴകതിനം 
െമയ്വഴകതിനം മനില സാകാല മയിെലണ ോപാലം കമിട െതാഴത ോപാവാറിോല ? അങെനെയാെക കിടിയ ഗിഡനിയം 
ഗസിയെമാെകതെന ഇതിന െറാമ ജാസി.

5 .    കമയടറ ിെന ഭാഷ  

ഇനി  കാരയതിോലക  കടകാം.  കമയടറിലാെതയാെണങില,  സാധാരണ  ഗതിയില  കോറ  സമയെമടത  ബദിമടി 
െചോയണി വരനതം, എനാല കമയടര ഉപോയാഗിച് എളപതിലം നിസാരമായം െചയാന പറനതമായ ഒര 1729 കാരയങള 
നമക് ഓരെതടെതണിെയണിപറയാെമങിലം,  ഈ മഹാബദിമാന യഥാരതതില 0, 1  എനീ രണ സംഗതികള മാതോമ 
അറിഞ കട.  അോതോന,  ശരികം  കാരയായിട തെന പറഞതാ.  എെന തലയ വയാന ആരം െനലികെയാനം െകാണ 
വരണംനിലയ. വിവരമളവര ൈബനറി സമദായം എെനാെക ഈ സംഗതിക ോപര പറയനത ോകടിടണ്.

6.    ആസീ   - ASCI I  (  Amer ican Standard Code fo r I n fo rmat ion In te rchange)  

അോപാ,  ഈ രെണണം മാതം ഉപോയാഗിെചങനയാ സാധാരണ നമള കമയടറിെലാെക കാണനത ോപാെലെത 
വിവരങള ൈകകാരയം െചയക? അദാണ് സതം. ഒര പടികയണാകി അകരങളകം അകങളകം ഓോരാ സാനസംഖയ 

െകാടകന.  ഈ പടികയ്  ആസീ പടിക എന് ോപര പറയാം.  ടാസി അല ോകോടാ   ഒരദാഹരണം പറഞാല,  നമള 
സാധാരണ ഉപോയാഗികന ’1  ′ എന അകതിന് ആസീ പടികയില നലകിയ സാനം 49 ആണ്. ഇംഗീഷ് െചറിയകരം ‘a’ 
ആസീ പടികയില 97 എന സാനതാണ്.

ഏഴ ബിറകളപോയാഗിചായിരന ആദയകാലെതാെക ഇത െചയിരനത്.  ആഹ്? അെതനാണപാ ‘ബി  റ്   എനാവം‘  
ഇോപാഴെത ോചാദയം.  സാരലയ.  അതം നമള കതിയിരന പഠിച കാണാപാഠമാകി വചിടോണ. 0, 1  എനീ രെണണം മാതോമ 
കമയടറിനറിയള എന ോനരോത പറഞോലാ. 0  എന വചാല ചാരജിലാത അവസയം, 1  എന വചാല ചാരജള 
അവസയം എന െവറോത അങട സങലപികയ.  ഈ പജയോമാ ഒോനാ സകികാനള ഇടമാണ് ഒര ബിറ്.  ഒര ബിറില 
ഇതിോലെതങിലം  ഒോന ഒര സമയത സകികാനാവ.  ഏഴ ബിറകളപോയാഗിച്  128  അകരങെള  (സംഖയകളടകം)  നമക 
പതിനിധാനം െചയാം. കറച കാലം കഴിഞോപാള ഓോരാ അകരതിനം 8 ബിറ് (ഒര ൈബറ്) ഉപോയാഗിച തടങി. അോപാള 
256 അകരങള ഈ പടികയില ോചരകാെമനായി.

ഉദാഹരണം: a = 97 (ദശാംശം) അെലങില 110 0001 (ൈബനറി)

1 = 49 (ദശാംശം) അെലങില 011 0001 (ൈബനറി)

കമയടര യനം കണപിടിച് ആദയമായി ഉപോയാഗിച തടങിയത് അോമരികയിലം യോറാപിലെമാെകയായിരനതിനാല 
അവിടങളിെല ഭാഷകളെട ലിപി സമദായമായ ലതീന   ലിപി   മാതോമ ഇതില പരിഗണിചിരനള. ആസീ ഉപോയാഗിച്  256 
അകരങള മാതോമ ോശഖരികാനാവകയള എനത െകാണ്, വയതയസമായ രണ ഭാഷകളിെല അകരങളം അകങളം മാതം 
ഇതില ഉളെകാളികാം. കടതല ഭാഷകള ോചരകാന ഇതില സലമില. മറ ഭാഷകളെട ലിപികെളാനം തെന ഇത െകാണ 
പതിനിധാനം െചയാനം പറില. ഇതില ആദയെത 128 ോകാഡകള ഇംഗീഷിനം ബാകി വരന 128 സാനങള മോറെതങിലം 
ഭാഷയം ഉപോയാഗികാം.  ഇങെനെയാര ചടകടാണ് ആസീ ഉണാകിയത്.  കമയടറകള ോലാകം മഴവന വയാപകമായോപാള, 
ഏെതങിലം  രണ ഭാഷകള എന നിലയില നിനം ഒരപാട ഭാഷകള ൈകകാരയം  െചോയണന നിലയിോലക്  കമയടറകള 
എതിെപട.

7.    ോഫാണ്     എനോകാഡിങ്  

ആസീയെട  പതാപ  കാലത്  നമെട  ഇനയന  ഭാഷകള  കമയടര  െകാണ  ൈകകാരയം  െചയികനതിനായി 
നമളപോയാഗിച  കറകവഴി,  ോഫാണ്  എനോകാഡിങ് എന  സതവിദയയാണ്.  ഭാരതീയ  ഭാഷകളില  അകരങള 
ോരഖെപടതാന ISCII ( Indian Standard Code for Information Interchange ) എെനാര ോകാഡ് ഉണാകിയിടണ്. സി-ഡാകിെന 
ഐ എസ് എമിലം ഇത തെന പരിപാടി.  ആസീ ോഫാണകളില ലതീന അകരങളെട സാനത് മലയാളം അകരങള 
വച. എന വചാല, അകരങള ോശഖരികനത ലതീനിലം പദരശിപികോമാള മലയാളതിലം. കീോബാരഡില നിന വരന 
സോനശങെള  മലയാളം  അകരങളായി  തിരിചറിയകയം  അതനസരിച  ോമാണിടറില  പദരശിപികകയം  അചടികകയം 
മാതമാണ് ഇതരം ോസാഫ്െവയര ോപാഗാമകള െചയനത് .
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http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Script_Code_for_Information_Interchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Code
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_alphabet
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_alphabet
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B5%88%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
http://youtu.be/BGZ4fniGAwQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascii
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_numeral_system
http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%96%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/1729_(number)


8.    ഈ രീതി െകാണണായ പശങള  

അകരങളം  കടകരങളം  അകങളം  ചിഹങളമടകം  900  തിലധികം  ഗിഫകളള  മലയാളം  ഒര  ആസീ 
ോഫാണിെലാതകാനാവില. മലയാളതിെല ആദയെത തനത ലിപി ോഫാണായ രചന 6 ആസീ ോഫാണകളപോയാഗിചാണ് എലാ 
കടകരങളം കാണിചിരനത്.  ഐ എസ് എം ോഫാണകളിലതെന അകരങള ഇനയിന സാനത് എന മാപിങിന് 

ഐകരപയമില  (ചിതം  5).  അതെകാണ  തെന  വിവരങളെകാപം  ോഫാണം  കടി  ൈകമാോറണ  അവസയണാവന . 
അെലങില ോരഖ അയകനിടെതന ോപാെല അയച കിോടണിടതം  ഐ എസ്  എം  ഉണായിരികണം.  ഇങെനെയാെക 
ആെണങിലതെനയം  കമയടര  ഇത്  മലയാളതിലള  ഒര  ോരഖയായല  സകിച  വചിരികനത്,  ലതീന  ലിപിയിലള 
ഫയലായിടാണ്.  ഒര  െടകസ ഫയലില ഇംഗീഷം  മലയാളവം  കടി  ഉളെകാളികാനം  പറില.  അതെകാെണാെകതെന 
ോരഖയിെല വാകകള തിരയക,  തരം തിരികക,  അകരമാലാകമതിലാകക,  അകരെതറകള കണപിടികക,  ഇനെഡക 
െചയക, പരയായ നിഘണ ഉപോയാഗികക തടങി പല കാരയങളം െചയാന ഏകീകതമായ ഒര രീതി സാദയമായില.

9 .    പശപരിഹാരം വരന  

ആസീെയകാള  വിപലമായ  യണിോകാ  ഡ്   (Unicode)  പിനീട്  നിലവില  വന.  ോലാകഭാഷകളിെല  ലിപികളെട 
കമയടറകളിലള  ആവിഷാരതിനായി  നിരമിചിരികന  ഒര  മാനദണമാണ  യണിോകാഡ്.  ഇത  വനോതാെട 
പശപരിഹാരമായി.  ഇതില  ോലാകതില  ഇനള  മിക  ഭാഷകളിെലയം  അകരരപങള  ഉളെകാളിചിടണ്.  2010 
ഒോകാബറിലിറങിയ യണിോകാഡിെന  6.0  പതിപില  109,449  അകരങള ഉളെകാളന പടികയാണളത്.  ഓോരാ ഭാഷയം 
പടികയില അതിോനതായ സാനം നലിയിരികന. ഇതിെല ആദയെത 256 അകരങള ആസീയോടത തെനയാണ്.

ഈ  പടികയില  3328  മതല  3455  വെരയാണ്  (  അഥവാ  0D00   0D7F)  – മലയാളതിെന  സാനം.  ഇംഗീഷ് 
അറിയാവനവരക  മാതോമ  കമയടര  ഉപോയാഗികാന  കഴിയ  എന  ധാരണ  തിരതാന  യണിോകാഡ്  സഹായകമായി. 
ഒനിലധികം ഭാഷകള ഒോര െടകസ ഫയലില സകിയാം എനായി. അകരെതറകള കണപിടികക, വാകകളം ഖണികകളം 
അകരമാലാ  കമതിലാകക  തടങിയ  കാരയങള  ഏകീകത  രപതില  ഏത  ഭാഷയിലം  െചയാന  സാധികണെമങില 
യണിോകാഡിെന  സഹായം  ആവശയമാണ്.  ഇോപാള  മിക  ആധനിക  ഓപോററിങ്  സിസങളം  സാോങതികവിദയകളം 
യണിോകാഡിെന  പിനണയനമണ്.  ഏത  പാോദശികഭാഷയിലം  ഇന്  കമയടിങ്  സാധയമായി  വരികയാണ്. 
ോലാകെതവിെടയമള കമയടറകളില മലയാളം മാതമല ഏത ഭാഷയം വിളിപറെതതം എനതാണ് ഇതിെന പോതയകത. ഇത 
പാോദശിക ഭാഷകളകനഗണമായ കാരയമാെണനത െകാണ തെന,  കമയടറകളിലെടയള മലയാളം വയാപനതിന് ആകം 
കടകയം  െചയം.  മലയാളെത  മലയാളമായിതെന  കമയടര  മനസിലാകന  എനതിനാല  യണിോകാഡ്  സംവിധാനം 
വനോതാെട  മലയാളം  കമയടിങിന്  ശകി  ൈകവനിടണ്.  ഏെതങിലെമാര  മലയാളം  യണിോകാഡ്  ോഫാണ് 
കമയടറിലണായിരനാല മതി. ഏത് അപിോകഷന ോസാഫ്െവയറിലം മലയാളം ഉപോയാഗികാനം , മലയാളതില ൈടപ െചയ 
വാകകളം  വാചകങളം  ഒര  അപിോകഷനില  നിന  പകരതി  മെറാനില  പതിപികാനം,  മലയാളതില  ഇ-െമയില 
അയകാനം ഒെക കഴിയം. ചരകിപറഞാല ഇന് ഇംഗീഷില െചയന എലാ കാരയങളം ഇോപാള മലയാളതിലം െചയാം. 
മലയാളതിെന തനത ലിപിയം  െവടിചരകിയ ലിപിയം  തമിലള വയതയാസം ഇോതാെട ഇലാതായിടണ്.  ഏത ലിപിയിലള 
ോഫാണാോണാ കമയടറിലളത്, ആ ലിപിയില വിവരങള കാണാം.

പോക  3328  മതല3455  വെരയള സാനത്  128  സാനങളോലയള?  അതിെലങെനയാ  900  തിലധികമള 
കടകരങള  വയെന?  അതിനാണ്  ഓപണൈടപ്  ോഫാണ്  സാോങതികവിദയ എന  സംഗതി.  അകരങളെട  ോശണിയ 
പകരമായി ഒറ കടകരം മാറി വയാെമനായി. ഉദാഹരണതിന്,

പ, ചനകല അഥവാ സംവോതാകാരം (്്), ര എനിവ തടരചയായി വനാല അത് പ എനാകി കാണിയന.
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ML-TTRevathi, MLB-TTRevathi, ML1-TTRevathi എനീ ഐ എസ് എം ോഫാണകളെട മാപിങ് വയതയാസം

ചിതം 5

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenType
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_file
http://smc.org.in/doc/rachana.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Glyph


ഇത്  ോഫാണില  െചയന  സതവിദയയാണ്.  യണിോകാഡിെനാപം  ഈ  സാോങതികവിദയ  കടി  ോചരനോപാള 
മലയാളതിലള മഴവന കടകരങോളയം കാണിയാെമന വന.

10.    യണിോകാ  ഡിെന സാദയതകളം   െമചങ  ളം  

മിക  മലയാള  ദിനപതങളകം  ഇന്  ഓണൈലന  എഡിഷനെണനത്  നമകറിയാം.  മാതഭമി,  മംഗളം എനിവ 
ഉദാഹരണം.  ഇവെയാെക  യണിോകാഡധിഷിത  മലയാളമാണ്  വിവരവിനിമയതിനപോയാഗികനത്.  ഇനരെനറിെല 
മലയാളതിലള  മറോനകം  െവബൈസറകളിെല  ഉളടകം  കാണവാനം  സവതന  വിജാനോകാശമായ  മലയാളം 
വികിപീഡിയയിെല  വിവരങള  ലഭികവാനം  ഇനരെനറില  മലയാളതിലള  വാകകള  തിരയണെമങിലെമാെക  നമെട 
കമയടറില മലയാളം യണിോകാഡ് സംവിധാനം ഉണാോയ തീര. കടാെത ഐ െക എമിെന സോലഖ, പതതായി വന സഞയ 
എനീ  ോസാഫ്െവയര  ോപാഗാമകളിോലകം  മഹാതാഗാനി  ോദശീയ  ഗാമീണ  െതാഴിലറപ  പദതിയെട  എം  ഐ  
എസിോലകെമാെക മലയാളതില വിവരങള ോചരകാന യണിോകാഡ് മലയാളം തെന ോവണം താനം.

  

1  1  .    െഹാ  ,    മതി    മതി  . .    ഇനി   ഇ  െത  ങനയാ പഞായത കമയടറ ില ശരിയാകന  െതന പറ  ?  
 

ോശാ... തിരക കടാെത.. ോവവോവാളം കാതാല ആറോവാളവം കാതെട?
ഇത െചയനതിന മമ് ചില മെനാരകങള ആവശയമാണ്. അെതെനാെകയാെണന വചാല:

1. പഞായത കമയടറകളില എെന കണില െപടിടോതാളം വി  നോഡാസ്     2000  , വി  നോഡാസ്   എ  ക്   പി  , വി  നോഡാസ്   
7 എനീ ഓപോററിങ് സിസങളാണ നിലവില ഉപോയാഗിച ോപാരനതായി കണിടളത്.  വിനോഡാസ് 2000  ല 
ചില ശമങെളാെക  പലരം നടതിയിടെണങിലം  ഇത  മഴവനായം  ശരിയാകാനള വിദയ  ആരം ഇോതവെര 
എവിെടയം പറഞ ോകടിടില.  അതിനാല മറ് രെണണതില ഇെതങെന ശരിയാകാെമന പറയാം.  ഇവയില 
ഏതിലാോണാ  െചോയണത് ആ ഓപോററിങ് സിസതിെന സീഡി കെയതനിടത് എടത വയാന മറകരത്. 
ഇനി പകതി വഴിെകങാനം കമയടര 'എനിെകെന സീ ഡി ോവണം' എന പറഞാോലാ?

2. പരാകമം തടങനതിന മമായി  ഇനോഫാരോമഷന ോകരള മിഷനില    (  ഐ െക എം  )   നിനള െടകനികല 
അസിസനിെന വിളിച കെടയിരതണം എനത നിരബനമാണ്. നാല കാരണങളണ്:

1. കടലാസകളിെലാെക പഞായത കമയടറിെന ഉടമസന പഞായത െസകടറി തെനയാെണങിലം, 
അതിെന  അഡിനിോസറര ോറാളിലളത  റഗലര  സരവീസിെലാനമള ആളലാത  ഐ  െക  എം 
െടകനികല അസിസന് ആണ്.

2. പഞായത കമയടറില പതതായി വലതം ഇനസാള െചയണെമങില അഡിനിോസറര എന നിലയിോല 
സാധിക.  നിങളെട  കമയടറിെന  അഡിനിോസറര  പാസ്ോവരഡ്  അോദഹതിോന  അറിയ.  അതവര 
നമക പറഞ തരാന സാദയതയമില. (അത സാരമില, നമക നമെട കാരയം നടകണം എോനയള. 
കമയടര  പാസ്ോവരഡ ോചാദികോമാള  അോദഹോതാട തെന എനര െചയ െകാടകാന പറഞാല 
മതി. ബാകിെയലാം നമക തെന െചയാം.)

3. ഐ  െക  എം  െടകനികല  അസിസനമാരക്  ഇെതനാെണനം  എങെനയാണിത  ോനരാംവണം 
െചോയണെതനം ധാരണയെണന ോതാനനില.  ഉണായിരെനങില ഇതിന മോന തെന അവരിത് 
ഇങെന തെന െചയ തരമായിരനോലാ. അതെകാണ്, നമള അവെര കെടയിരതി ഇത െചയാല 

അവരകിത കണ മനസിലാകാം. പിെന അവരകം മറളവരെട മനില ൈഷന െചയാോലാ.  

4. പിെന,  പഞായത  വിഷയങളില  "ഒറസയ  പവരതനം  കനസയഃ" എെനാര  പമാണമളതായി 
ഒരപാട  കാലെത സരവീസളവര  പറഞ ോകടിടമളത െകാണ്  ഇങെനെത കാരയങെളാെക 
കടായി െചയനത തെനയാണ് അഭികാമയം.

3. മനാമതായി  ോവണത  നമക  പറിയ  മലയാളം  കീോബാര  ഡ്   ോലെയൌട   സംഘടിപികലാണ്.  െപാതെവ  രണ 
കീോബാരഡ് ോലെയൌടകളാണ പഞായത വകപിെല ജീവനകാര ഉപോയാഗിച വരനത കണിടളത്:
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http://www.demo.tax.lsgkerala.gov.in/assessment/
http://www.plan.lsgkerala.gov.in/
http://ml.wikipedia.org/
http://ml.wikipedia.org/
http://mangalam.com/
http://www.mathrubhumi.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
http://en.wikipedia.org/wiki/System_administrator
http://infokerala.org/
http://infokerala.org/
http://infokerala.org/
http://infokerala.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000


1 .  ഇന  സിപറ ്     ോലെയൌ  ട ്  :  ഇത് എലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളകം െപാതവായ കീോബാരഡ് ോലെയൌടാണ്. 
പഞായതാപീസകളില  െപാതെവ  ഉപോയാഗികനത്  ഈ  ോലെയൌടാണ്.  വിനോഡാസില  എക്  പി 
മതലളവയില  സവതോവ  ഒര  ഇനസിപറ്  കീോബാരഡ്  ോലെയൌടെണങിലം,  അതിന്  ോകരള  സരകാര 
െപാതവില  അംഗീകരിച  ഇനസിപറ്  ോല  െയൌട  മായി  കറച  വയതയാസങളണ്.  വിനോഡാസണാകന 
ൈമോകാോസാഫ്  കമനിയിലളവര  അവരക  ോതാനിയ  കീകളക  ചവെടയാണ്  അകരങള  ഒടം 
െസൌകരയപദമലാത രീതിയില  നിോവശിചിടളത്.  അത  െകാണ തെന ഐ എസ്  എമില  ലഭയമായ 
ഇനസിപറ്  ഉപോയാഗിച  ശീലിച  ഒരാളക്  ഇതപോയാഗികാന  പയാസമനഭവെപടം.  ഒരദാഹരണം 
പറയകയാെണങില,  ൈമോകാോസാഫിെന ോലെയൌടപോയാഗികോമാള ന എന ചിലകരം കിടാന ോവണി 
നമെട സാധാരണ qwerty  കീോബാരഡില v d ctrl+shift+1  എനിങെന െഞകണം. v യെട സാനത ന 
യം d യെട സാനത് ്് ഉം ഐ എസ് എമിെല ഇനസിപറിലളത തെന. ഇതിെന ചിലാകാന ോവണന 
zwj  അഥവാ  zero width joiner (ഐ എസ് എമിെല  NUK  ന് പകരമളത്), ctrl+shift+1  െഞകിയാലാണ 
വോരണെതന്  ആരാണ  ൈമോകാോസാഫിലളവെര  പഠിപിച  വിടെതനറിയില.  ഓോരാ  ോരഖയിലം  എത 
പാവശയം വരം ചിലകരങള.  ഓോരാ പാവശയവം ചിലകരം കിടാന ഈ മന കീകളം ഒനിചമരോതണി 
വരികെയനത  വലിയ  പാട  തെനയാണ്.  അെലങിലം  മലയാളികളെട  ഭാഷാ  കമയടിങ്  പശങള 
പരിഹരികല ൈമോകാോസാഫ് കമനിയെട അജണയിലള ഒനാവാന സാദയതയമില. പോക, അെതാനം 
സാരമാോകണ.  ോകരള  സരകാരിെന  മലയാളം  കമയടി  ങ്    പരിപാടി  യെട  െവബ്ൈസറില  െചനാല  
ോനരാംവണം തയാറാകിയ ഇനസി  പറ്   ോലെയൌട   കിടം. അത െഡൌണോലാഡ െചയ് അഴിെചടത് ഇനസാള 
െചയാല മതി.
2 .  െറമ ി  ങ ്  ടണ    ൈടപ  ൈററ  ര  ോലെയൌ  ട ്  :  കമയടറകള  സരകാരാപീസകളിെലതനതിനം  വളെര 
മോന തെന ൈടപ്ൈററിങ് െചയ ോപാരന പഞായത വകപിെല ൈടപിസമാര െപാതോവ പിനടരനത് 
ഈ ോലെയൌടാണ്.  ഇത കിടാന ഈ കണിയില െചനാല മതി.  ഇവിെട നിനം mlinremi.zip  എന ഫയല 
െഡൌണോലാഡ െചയ് അഴിെചടത് ഇനസാള െചയക.

4. ഇനി ോവണത് നല ഒര യണിോകാഡ് മലയാളം ോഫാണാണ്.  വിനോഡാസില സവതോവ തെന കാരതിക എന 
ോപരില ഒര യണിോകാഡ് മലയാളം ോഫാണണ്.  എനാല ഇതോപാെല വതിെകട മെറാര മലയാളം ോഫാണ് 
കാണാന  പയാസം.  സവതന  മലയാളം  കമയടി  ങ്   എന  സനദപവരതകരെട  കടായ  മികച  സവതന 
ോഫാണകളെട  ഒര  നിര  തെന എലാവരകമായി  പങ  വയനണ്.  അവയില  മീരയം  രചനയമാണ്  ഏറവം 
ജനകീയം. ഈ കണിയില െചനാല അവ െഡൌണോലാഡ െചയ് ഇനസാള െചയാം. ോഫാണകള select െചയ് 
copy  െചയതിന ോശഷം  Start menu  വില Windows explorer  എടത്  C:\Windows\Fonts\  ോഫാളഡറില െചന് 
അവിെട പതിചാല മതി.

ഞാന ോജാലി  െചയിടള ആപീസകളിെല കമയടറകളില വിനോഡാസ്  എക്  പി,  വിനോഡാസ്  7  എനിവയിലാണ് 
ഇനരെനറ്  സംവിധാനം  ഉപോയാഗികാന  ചിടെപടതി  വചിടളത്.  അതിനാല അവയില  ഇെതങെന ശരിയാകാം  എന് 
പറയാം. ഒന് ഒര പാവശയം െചയ കഴിഞാല ബാകിെയലാം അതോപാെല െചെയടകാന നമക് ോവെറയാരോടയം സഹായം 
ോവണോലാ.  ചിന.ോകാമിെല  കണിയില നിന കിടിയ സചന പകാരം വിനോഡാസ്  2000  ലം  ഇത ശരിയാകാന ഒര ശമം 
നടതി ോനാകായയല.  പോക,  ഐ െക എം ോസാഫ്െവയര ോപാഗാമകളെട ഡാറാ െസരവറായി ഉപോയാഗികനതായത  
െകാണ്  ആ കമയടറില  ഇമാതിരി  കതിതപവതികള നടതനതിന്  ഞങളെട  ആപീസിെന  ചാരജള ഐെക എം 
െടകനികല  അസിസന്  അനവാദം  തനില.  അോദഹതിെന  അനമതിയിലാെത  ഇത  െചയാല  സംഗതി 
ഗലമാലാോയകോമാെയന  ശങ  ോതാനിയത  െകാണം,  വിനോഡാസ്  2000  അതോമല  പഴഞന  സംവിധാനമായതിനാല 
വിജയികോമാെയന് ഉറപിലായ െകാണം ശമം ഉോപകിോകണി വന (2000 ഫിബവരി മാസതിലിറങിയതാണ മാോഷ. അതിന 
ോശഷം എത യദങള കഴിഞ, പതിയ രാജയങളണായി,  സാോങതികവിദയ എത വികസിച,  ോലാകം തെന കണാലറിയാത 
വിധം മാറിോപായി  … 13/7/2010   മതല ഇതിന്   ൈമോകാോസാഫ് കമനിയെട   സോപാര  ടം   ഇലാതായിടണ്  ).
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http://support.microsoft.com/lifecycle/search/?sort=PN&alpha=Windows+2000&Filter=FilterNO
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https://skydrive.live.com/?cid=da45f54eabb94f7c&id=DA45F54EABB94F7C!127
http://wiki.smc.org.in/Remington
http://wiki.smc.org.in/Remington
http://wiki.smc.org.in/Remington
http://wiki.smc.org.in/Remington
http://wiki.smc.org.in/Remington
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http://malayalam.kerala.gov.in/images/9/92/Win-inscript.zip
http://malayalam.kerala.gov.in/images/9/92/Win-inscript.zip
http://malayalam.kerala.gov.in/images/9/92/Win-inscript.zip
http://malayalam.kerala.gov.in/index.php/Malayalam_Computing:About
http://malayalam.kerala.gov.in/index.php/Malayalam_Computing:About
http://malayalam.kerala.gov.in/index.php/Malayalam_Computing:About
http://malayalam.kerala.gov.in/images/1/16/Inscript.pdf
http://malayalam.kerala.gov.in/images/1/16/Inscript.pdf
http://malayalam.kerala.gov.in/images/1/16/Inscript.pdf
http://wiki.smc.org.in/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
http://wiki.smc.org.in/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
http://wiki.smc.org.in/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D
http://wiki.smc.org.in/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D


1  2  .    വി  നോഡാസ്   എ  ക ്   പ ിയില യണിോകാ  ഡ്   മലയാളം ശരിയാകാന  

• ഇത  Configure  െചയനെതങെനെയന 
ോനാകാം.  ആദയ  പടി,  വിനോഡാസ്  എക്  പി 
സരവീസ്  പായ്  രണ്,  അെലങില  അതിലം 
മനിയത്  െഡൌണോലാഡ്  െചയ്  ഇനസാള 
െചയക എനതാണ്. ഈ കണിയില െചനാല 
ഇത് ലഭികം. എനിട്,

• Control  Panel-െല  Regional  and  Language 
Options  ല  Languages എന  Tab  എടത് 
'Install Files For Complex Script and right to left 
languages'  എന കളി ടിക്  െചയിടോണാ 
എന പരിോശാധികക, ഇെലങില ടിക് െചയക 
(ചിതം 6).

• Windows  Xp യെട   CD  ഒര  പോക 
ോചാദിോചകാം.  ആവശയെപടോമാള  CD 
ൈഡവില  ഇടതിനോശഷം  അത  പരണമായി 
Install  െചയക.  തടരന്  സിസം  റീസാരട് 
െചയക.

• വീണം  Control  Panel  െല  Regional  and 
Language  Options  ല  Languages എന  Tab 
എടത്  Details  എന  ബടണ  കിക്  െചയക. 
അോപാള  വരന  Text  Services  and  Input 
Languages വിനോഡായില Settings Tab ല Add 
button കിക് െചയക (ചിതം 7).
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• Input  Language  ലിസില  നിനം  'Malayalam 
(India)' എന ഭാഷ തിരെഞടകക.

• Key board layout/IME  ലിസില നിനം Inscript 
Keyboard  for  Malayalam  in  Windows 
Operating System തിരെഞടകക. (ചിതം 8)
Inscript െല c വിട ോപായത് കാരയമാോകണ. ;-)

• OK കിക് െചയക.

• തടരന്   Text  Services  and 
Input  Languages 
വിനോഡായിെല  Settings 
ടാബില Preferences  എന 
ഭാഗെത  Language  Bar 
െഞകക.

• അോപാള  വരന 
വിനോഡായില  Show  the 
Language bar on the desktop, 
Show  additional  bar  icons  in 
the  taskbar  എനീ  കളികള 
ടിക്  െചയ ോശഷം  OK  കിക് 
െചയക (ചിതം 9).

• ഇോപാള നിങളെട task bar-ല Language എന ചിഹം കാണാന സാധികം 
(ചിതം 10). അതില നിനം മലയാളം തിരെഞടത് ൈടപ െചയ 
തടങിോകാള.
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1  3  .    വി  നോഡാസ്     7      ല യണിോകാ  ഡ്   മലയാളം ശരിയാകാന  

• Control Panel ല െചന് Clock, Language, and Region കിക് െചയക (ചിതം 11).

• Region and Language കിക് െചയക (ചിതം 12).
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• തടരന്  വരന  വിനോഡായില 
Keyboards  and  Languages  ടാബ് 
തിരെഞടത്  Change  keyboards 
ബടണ കിക് െചയക (ചിതം 13).

• അോപാള വരന Text Services and 
Input Languages വിനോഡായില General 
ടാബ് തിരെഞടത് Add ബടണ കിക് 
െചയക (ചിതം 14).
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• Add Input Language വിനോഡാ 
പതയകെപടം. അതില Malayalam 
(India) യില നിങളക ോവണ 
കീോബാരഡ് ോലെയൌട് െചക് െചയ 
ോശഷം OK ബടണ കിക് െചയക 
(ചിതം 15).

• തടരന് Text Services and Input 
Languages വിനോഡായില യഥാകമം 
Apply, OK ബടണകള കിക് െചയക 
(ചിതം 14).

• നിങളെട  Task  bar  ല  ഇഷമള  കീോബാരഡ് 
തിരെഞടകാനള  സംവിധാനം  കാണാം.  മലയാളം 
തിരെഞടത് ൈടപ െചോയാള.

1  4     യണിോകാഡ്   -    സരകാ  ര ിെന   ന ിരോദശം  

ഇനി ഉണാകാവന ഒര സംശയം ഇകണ ഹികമെതലാം െചയ കടനതിന് ഏെതങിലം സരകാര ഉതരവിെന 
പിനബലമോണാ  എനാവം.  നമളങെനയാണോലാ.  നമക്  എെനാെക അെസൌകരയങളണായാലം  ശരി,  ഉതരവ വരാന 
കണിെലണയെമാഴിച്  കാത  കാതിരികം.  മികോപാഴം  അങെന  കാതിരോന  പറളെവനത  ോവെറ  കാരയം.  എനാല 
ോകോടാള,  ഇതിന ോവണി  സ  .  ഉ  .(  എം  .  എസ്  .)  31/08/2008/  വി  .  സ  .  വ  .    നമായി    21/08/  2008    തിയതി  യില തെന സരകാര ഉതരവ് 
പറെപടവിചിടണ്.  നമെട  ആവശയതിന്  അതിെന  സാരാംശം  മാതം  മതി.  2008  ല  ഉതരവിറങി  ഇതിോപാ  2013 
പകതിയായിടം, നമകിനിയം ോനരം െവളിചായിടില. ഇങെനയിരികനത ശരിയാോണാ? ഈ ബദര പടപാട മഴവനം പാടിോകടിടം 
അോലാളീ“ , ഈ അബ ജാഹി  ല   ഇനിെയങാനം ശരികം ദീനില കടീോകയാളീ?  ” എന മടിലാണിനിയം സംശയെമങില ഞാനിനി 

ഒരകരം  മിണനില.  സരവീസില  നിനം  പിരിഞ  ോപായ  നമെട  പിയെപട  മസാക  പറഞ  ോപാെല,  “ഇങക് 
മാോണങെചോയാളീ. ഹല പിെന.  ” എനം മനസില പറഞ് നിഷമികം. അോതള.

1  5     പകരെപടകാനള അവകാശം  

ഈ  കറിപിെല  ഓോരാ  വാകം  എനിക  മോന  കടന  ോപായ  സമനസകളെട  പവതികളെട  ഫലമായി  എനിയ 
െസൌജനയമായി ലഭിചതാണ്.  അതിനാല അവെരെയലാം അനസരിച െകാണ് ഈ വിവരങള ഞാന എെനെകാണാവന 
വിധതില ോകാഡീകരിച്  കിോയറീവ്  ോകാമണസ്  Attribution Share Alike (by  sa) 2.5 India ൈലസനസില പറതിറകന. 
അതിനാല ഈ വിവരം മഴവനം ആരകം ഈ ൈലസനസിന വിോധയമായി വിജാനം പകരന െകാടകാന ഉപോയാഗികാം. 
വിജാനം സവതനമാവണം എനതാണ് എെന ആഗഹം.
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