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സംഗഹം

ഗാമപഞായത് ആപീസകളിലം പഞായതവകപിെല ജീവനകാര ോജാലി െചയന ഇതര ആപീസകളിലം ോജാലിയെട 
നിലവാരം, ആധനികവം നിലവില ലഭയവമായ വിവര സാോങതിക െസൌകരയങള ഉപോയാഗിച് െമചെപടതനത സംബനിച്.

പഞായത  ജീവനകാരെട ഇനോഫാരോമഷന  ോകരള  മിഷെന(ഐ  െക  എം)കറിചള  പരാതികള മിഷന 
പതിനിധികള സാോങതികമായി  ോനരിട് പരിഹരികനതിന പകരം  വയകിപരമായി കണകാകന പവണതയാണ്  കാണനത്. 
ഐ െക എം പതിനിധികള പറയനത ോപാെല  പഞായത തലതിെല ഉോദയാഗസരെട സാോങതിക പരിചയമിലായയം 
താലരയമിലായയമല, പഞായതകളെട കമയടൈറോസഷന അനിശിതാവസയില കിടകനതിനള യഥാരത കാരണം. 

പഞായതകളില  നാളിതവെര  സാോങതിക  വിദയയെട ോമഖലയില  നടന  വനിടള  പവരതനങള  െകാണ് 
പവരതനതില കാരയകമത  കടിയിടില. കാലഹരണെപട  സാോങതിക  വിദയയാണ്  പഞായതകളില  മിക  കാരയങളിലം 
ഇോപാഴം അവലംബിച ോപാരനത്.  എനാല  സവതനമായം െസൌജനയമായം  ലഭയമായ  സാോങതിക  െസൌകരയങളപോയാഗിച് 
ഇനളതില നിനം െമചെപട അവസയിോലക്  എതിോചരാന  കഴിയം. ഐ െക എം  രപീകരിച ോശഷം  13  വരഷങള 
പിനിടന  ോവളയിലോപാലം, വിവിധ  തലങളിെല  കമയടരവതകരണം  എങെമതാെത  തടരന.  ഐ  െക  എം 
പഞായതകെള  ഒര  തരതിലം  ശാകീകരികനില,  മറിച്  നതന  സാോങതിക  വിദയകള  ഉപോയാഗികനതില  നിനം 
പഞായതകെള  പിനിരിപികകയാണ്  െചയനത്. ഓോരാ  ആവശയതിനം  ഒറെയാറയായി  ോവരതിരിഞ  നിലന 
ോസാഫെവയറകള  നിരമികന  രീതി  ഐ  െക  എം  പിനടരനതിനാല,  പഞായതാഫീസകളിെല  തിരോകറിയ 
സാഹചരയതില  ഐ െക എം ോസാഫെവയറകള ഉപോയാഗികോമാള  ഉപോയാഗകമത കറയന.  ോസാഫെവയറകളിലള 
പശങള, സാോങതിക പിഴവകള, ോപാരായകള, മതലായവ ഒര െപാത പാറ്ോഫാമില ചരച െചയെപടാതത മലം പിഴവകള 
യഥാസമയം ചണികാടാെതയം, പരിഹരികെപടാെതയം ദീരഗകാലം കിടകന. പഞായതകളെട പവരതന സങീരണതയം 
ഐ  െക  എം  നാളിതവെര  പഞായതകളക  ോവണി  പറതിറകിയ  ോസാഫെവയറകളെട  നിലവാരകറവം 
കണകിെലടകോമാള,  സവനം  നിലയില  പഞായതകളകനഗണമായ ോസാഫെവയറകള രപെപടതിെയടകാന ോവണ 
വിഭവോശഷി ഐ െക എമിനില എനാണ് മനസിലാവനത്.

സരകാരിെന തെന മറ ഏജനസികള മികച ോസവനം കാഴ വയനതിന് എന ഐ സിയെട ഇ-ഡിസിക്, െക എസ് 
ഇ ബി യെട ഒരമ, ഐ ടി @ സള എനീ െപാജകകള ഉദാഹരണങളാണ്. കപസിദമായ ൈമോകാോസാഫ് ോകാരപോറഷെന 
ഓപോററിങ്  സിസവം  െഫയിംവരകകളം  ഉപോയാഗിചാണ്  ഐ  െക  എം  പഞായതകളക  ോവണി  ോസാഫെവയറകള 
തയാറാകനത്.  ഇത് വിവര സരകിതതവതിന് ഹാനികരമാണ്.  പഞായതകളക് ോവണ ോസാഫെവയറകള നിരമികനത് 
ഇനി  പറയാന  ോപാകന  കാരയങളനസരിചായിരികണം:  െചലവ്  താങാനാവനതായിരികണം,  മികച  വിശവാസയതയള 
സാോങതിക  വിദയയായിരികണം,  ഏത  സമയതം  സഹായ  ലഭയതയണായിരികണം,  മികച  വിവരസരകിതതവം  പദാനം 
െചയണം,  പഞായതകളക് അനകലമായ  െതാഴില  സംസാരമായിരികണം,  അകാദമിക  തല  ശപാരശകള 
പകാരമായിരികണം,  സാകോലയനയള  കാഴപാടില  ആവണം,  ോകന-സംസാന  സരകാരകളെട  നയങളകം 
മാരഗനിരോദശങളകം വിോധയമായതായിരികണം.  നിലവില ഐ െക എം ഇകാരയങള പരിഗണിചല ോസാഫെവയറകള 
നിരമികനത്.  ഇ ആര പി അഥവാ  എനരൈപസ് റിോസാഴ്  പാനിങ് തതവങളിലധിഷിതമായ ോസാഫെവയര വികസനം  ഇ-
ഭരണതിലം  പാോദശിക  ഭരണതിലം പോയാഗവലകരിച  െകാണിരികന  ഇകാലത് പഞായതകളിലം  ഇോപാഴളത 
ോപാലെത നിരവധി ോസാഫെവയറകളക പകരം,  ഘടകസാപനങെളകടി ഉളെപടതി  ഇ ആര പിയില അധിഷിതമായ 
സമഗ  ോസാഫെവയര  ആണ്  ോവണത്.  പസത  ഇ  ആര  പി  ോസാഫെവയറില,  അനബനമായിടള സലതിെന  കടി 
പശാതലതില  പരിഗണികന  വിഷയങളായ െകടിട  നിരമാണ  നിയനണം,  നികതി  പിരിവ്,  ൈലസനസിങ്,  വിഭവ 
മാോനജെമന്,  പദതി  ആസതണം,  മാലിനയ നിരമാരജനം,  കഷി തടങിയ വിഷയങളില  ജി  ഐ എസ് പാളിയം,  വിവര 
വിനിമയതിന് കെണന് മാോനജ്െമന് പാളിയം സംവിധാനം െചയാവനതാണ്.  ഇോപാള ഐ െക എമിോനതായി നിലവിലള 
ഓോരാ ആവശയതിനം  ഒെനന ോതാതില നിരവധി  െവബൈസറകളക പകരം ഉപോയാകാവിന്  ഒെരാറ സമരകമഖത 
നിനം  തനിക  ോവണ  പഞായതിെന  തിരെഞടകവാനം,  അവിെട  നിന്  ആവശയമള  ോസവനം  തിരെഞടകവാനം 
സാധികന തരതില കമീകരികവാന കെണന്  മാോനജെമന്  സിസം  വഴി  കഴിയം. സവതന ോസാഫെവയര  ോമഖലയില 
പഞായതിെന  ആവശയതിനപകരികന വിധതില  കസൈമസ്  െചെയടകാവന ഇ  ആര പി,  ജി  ഐ എസ്,  െവബ് 
അധിഷിത കെണന് മാോനജെമന് സിസം ോസാഫെവയറകള നിലവിലണ്. പോക, പഞായതകളക ോവണി ോസാഫെവയറകള 
നിരമികവാന ചമതലെപട  ഐ െക എമിന്  ഇപകാരെമാര കാഴപാോടാെട  പവരതികവാന ോശഷിയോണാ  എനതാണ് 
കാതലായ ോചാദയം. 

ോമല  പസാവിച  ോപാെല  സവതന  ോസാഫ്െവയറകള  അടിസാനമാകി  സഗമമായം  കാരയകമമായം  കറഞ 
െചലവിലം ഇ-ഗോവരണനസ് നടപാകവാന ോവണന സാഹചരയവം വിഭവോശഷിയം ഇന് ോകരളതില നിലവില ലഭയമാണ്. ഈ 
അനകല സാഹചരയം  ഉപോയാഗെപടതി  പഞായതകളെട  പവരതനം െമചെപടതാന ോവണന ശമങള കഴിയനതം 
ോവഗം വയാപകമായി തടോങണതണ്.
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ഗാമ പഞായതക  ള ിലം   പഞായത വക  പിലം     വിവര സാേങതിക വിദ യ    -  
നിര ീകണങളം ശപാരശകളം

ജയെസന െനടമാല, ജനിയര സപണ്, കരാചണ് ഗാമ പഞായത് കാരയാലയം, േകാഴിേകാട്.

1 .  സാേങതിക രംഗത് പഞായതകളെട ഇനെത നില
സംസാനെത  പഞായതകളടകമള  മഴവന  തേദശസവയംഭരണ  സാപനങളിലം  ഇ-ഗേവരണനസ് 

നടപാകകെയന  ലകയേതാെട  1999  ജണിലാണ്  ഇനേഫാരേമഷന  േകരള  മിഷന  (ഐ  െക  എം)  രപീകരിചത്. 
തേദശസവയംഭരണ സാപനങള,  തേദശസവയംഭരണ വകപിെന ജിലാതല ഓഫീസകള,  സംസാന ആസതണ േബാരഡ്, 
ജിലാ  പാനിങ്  ഓഫീസകള,  എനിവ  തമില  ബനിപികന  കമയടര  ശംഖല  സാപിച് വിവിധ  തലങളിെല 
കമയടരവതകരണം  പരതീകരിച്  ഇ-ഗേവരണനസ്  നടപാകകയാണ്  ഇനഫരേമഷന  േകരള  മിഷെന  ലകയമായി 
കണകാകെപടനത്.  പഞായതകളക േവണ േസാഫ്െവയറകള തയാറാകവാന നിലവില ചമതലെപടിടള ഏജനസി  
എന നിലയില ഇനേഫാരേമഷന േകരള മിഷന എത കണ് മേനാട േപായി എന ്പരിേശാധികനത് ഉചിതമായിരികം. ഐ 
െക എം രപീകരിച േശഷം 13 വരഷങള പിനിടന ഈ േവളയിലം, വിവിധ തലങളിെല കമയടരവതകരണം എങെമതാെത 
തടരന.  പഞായതകളെട കമയടൈറേസഷന് വിഘാതമായി നിലനത് പഞായതകളിെല ഉേദയാഗസരെട താലരയകറവ 
മലമാെണന സമീപനമാണ്  ഇനേഫാരേമഷന േകരള മിഷന  പതിനിധികള  െപാതവില  സവീകരിച കാണനത്. പഞായത 
തലതിെല ഉേദയാഗസരെട സാേങതിക പരിചയമിലായയം താലരയമിലായയമാേണാ പഞായതകളെട കമയടൈറേസഷന 
അനിശിതാവസയില കിടകനതിനള യഥാരത കാരണം?

ഒര  സാപനതിെനേയാ അെലങില  ഒര  കടം  സാപനങളെടേയാ കമയടൈറേസഷന  െകാണ്  സാധാരണ 
ഗതിയില ഉേദശികന ഫലങള,

1. പവരതനങളെടയം നടപടികമങളെടയം ലളിതവതകരണം,
2. ആവരതന, യാനിക സവഭാവമള പവതികള തെനതാന നടകന രീതിയില കമീകരികെപടക,
3. ജീവനകാരെട േജാലിഭാരം കറയക,
4. കാരയകമമായ ഓഫീസ് മാേനജെമന്,
5. കാരയകമതയം പവരതന മികവം കടക - തടങിയവയാണ്.

പേക, പഞായതകളില നാളിതവെര സാേങതിക വിദയയെട േമഖലയില നടന വനിടള പവരതനങള െകാണ് 
ഈ ഫലങള ആരജികാന സാധിചിടിെലനതാണ് വസത.  ജീവനകാരെട സമയം ഏറവമധികം പാഴായിേപാവനത്  മമം 
ഇേപാഴം  േരഖകളെടയം,  ഫയലകളിലം  രജിസറകളിലം  േരഖെപടതിയ  വിവരങളെടയം  തിരചിലിലാണ്.  നിലവില 
സവതനമായം  െസൌജനയമായം  ലഭയമായ  സാേങതിക  വിദയകള  ഉപേയാഗിച്  പഞായത  ഭരണ  സംവിധാനം 
കാരയകമമാകനതില  നമക്  ഏെറെയാനം  മേനാട്  േപാവാനായിടമില.  കാലഹരണെപട  സാേങതിക  വിദയയാണ്  മിക 
കാരയങളിലം  നാം  ഇേപാഴം  അവലംബിച  േപാരനത്.  എനാല  നിലവില ലഭയമായ  സാേങതിക  െസൌകരയങളപേയാഗിച് 
ഇനളതില നിനം െമചെപട അവസയിേലക് വലിയ ബദിമടിലാെത തെന എതിേചരാന നമക് സാധികം.

2.  ഐ െക എം േസാഫ്െവയറകളെട അവസ
  ഐ െക എം പഞായതകളക േവണി സേലഖ, േസവന, സഞിത, തടങി "സ" എന അകരതില തടങന 

േപരിട  പറതിറകിയിടള  േസാഫ്െവയറകള  ശരാശരി  നിലവാരം  പലരതനവേയാ  കാലതിന്  േയാജിചവേയാ  അല. 
െപാഫഷണലിസതിെന അഭാവം ഈ േസാഫ്െവയറകളില െതളിഞ കാണാം . ഐ െക എം വികസിപിെചടത േസവന 
സിവില  രജിേസഷന  സയടിെന[17] മഖേപജില  "It  placed  people  at  the  centre.  Emphasising  capacity  building  and 
empowerment" എന പദരശിപിചിടണ്. പേക പവതിയില ഐ െക എം സവയം േകനമാവകയാണ് െചയനത്. ഐ െക എം 
പഞായതകെള  ഒര  തരതിലം  ശാകീകരികനില,  മറിച്  നതന  സാേങതിക  വിദയകള  ഉപേയാഗികനതില  നിനം 
പഞായതകെള  പിനിരിപികന  കടമയാവകയാണ്  ഫലതില  െചയനത്.  പഞായതിെല കമയടറകളെട  ഉടമസന 
പഞായത  െസകടറിയാെണങിലം  പഞായതില  ഐ  െക  എം  േസാഫ്െവയറകള  സാപിചിടള  കമയടറകളെട 
അഡിനിേസറര േറാളിലളത് പഞായെതന സാപനതിന് പറതള ഐ െക എം െടകനികല അസിസനാണ്.  തെന 
ചമതലയിലള  കമയടറകളിേനല െസകടറിക്  നിയനണാധികാരമിലാതത്  ഭരണപശങള സഷികനണ്.  ഐ െക  എം 
നിലവില  അനവരതിച േപാരന  േസാഫ്െവയര വികസന  രീതിയിലം കേറയധികം  പശങളമണ്.  ഓേരാ  ആവശയതിനം 
ഒറെയാറയായി  േവരതിരിഞ നിലന േസാഫ്െവയറകള നിരമികന രീതി  പിനടരനതിനാല ,  പഞായതാഫീസകളിെല 
തിരേകറിയ  സാഹചരയതില  ഉപേയാഗികേമാള അെസൌകരയേമറകയം ഉപേയാഗകമത  കറയകയം  െചയനതായി 
അനഭവെപടന.  കതക  േസാഫ്െവയര  കമനികള  വികസിപിച്  പറതിറകിയിടള  പാ റ്േഫാമം  െഫയിംവരകം 
ഉപേയാഗിചാണ് നിലവില പഞായതകളകള േസാഫ്െവയറകള നിരമിച്  പറതിറകിെകാണിരികനത് .  ഐ െക എം 
േസാഫ്െവയറകള  പാറ്േഫാം-ഇനഡിെപനന്  അലാതത  െകാണം,  ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസില  മാതം  സാപിച് 
പവരതിപികാന കഴിയനവയായത െകാണം ഒറ േനാടതില കാഴയില െപടാത നിരവധി കരകകള പഞായതകളക 
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േമല  മറകനണ്. ഐ  െക  എം  ശപാരശ  െചയ്  ഉപേയാഗിച  െകാണിരികന  ഓപേററിങ് സിസങളില  െപടന 
ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ്  2000,  ഐ െക എം  േസാഫ്െവയറകള വികസിപിെചടകാനപേയാഗികന േസാഫ്െവയര  
െഫയിംവരക ് ൈമേകാേസാഫ് വിഷവല  േബസിക  6  എനിവ  ഇതിനകം  തെന  കാലഹരണെപട  േപായിടളവയമാണ്. 
വിനേഡാസ്  2000  ന്  ഔേദയാഗിക  സേപാരട്  2010  ജലായില  അവസാനികകയം  െചയിടണ്.  ഈ  േസാഫ്െവയ റകള 
ഉപേയാഗിച് േശഖരികന മലയാളതിലള വിവരങള ഉളില ലാറിന അകരങളിലായാണ് സകികനത്. യഥാരതതില 
മലയാളതിലലാത  ഈ  വിവരതില  മലയാളം  കീേവരഡകളെട  തിരചില,  അകാരാദികമതിലാകല  എനിവ  െചയാന 
സാദയമല. പേക, ആധനിക സവതന ഓപേററിങ് സിസങളില മലയാളതിലള ഡാറ സകികലം തരം തിരികലം വളെര 
മേമ  തെന  യണിേകാഡിേലക്  മാറികഴിഞ. ഐ  െക  എം  വികസിപിെചടത  േസാഫ്െവയറകളില  മികവ യിലം, 
വികസിപിെചടത  േശഷം  വരഷങള  പിനിെടങിലം  നിരവധി  ബഗകള  ഇേപാഴം പരിഹരികെപടാെത  കിടകനമണ്. 
ഇനെഹൌസ് -  േകാസ്ഡ് േസാഴ് േസാഫ്െവയര വികസന രീതിയാണ്  ഇതവെരയായി  പിനടരന്  േപാരനതം .  ഇതരം 
രീതികള െകാണള കഴപങള ശദയില െപടത് എെനാെകയാെണന വചാല,

1. േസാഫ്െവയറകളിലള പശങള , സാേങതിക പിഴവകള, േപാരായകള, മതലായവ ഒര െപാത പാറ്േഫാമില ചരച 
െചയെപടനില.  ഇതമലം  പിഴവകള  യഥാസമയം  ചണികാടാെതയം,  പരിഹരികെപടാെതയം  ദീരഗകാലം 
കിടകാനിട വരന.

2. സാേങതിക  കാരയങളില,  രാജയതിന്  പറതള കതക േസാഫ്െവയര  കമനികളെട  സിരമായ ആശിതതവം  
പഞായതകളക േമല സഷികെപടനണ്.

3. പഞായതകള നമെട രാജയെത നിയമങള അനശാസികന പകാരം  േശഖരിച്  സകികന െപൌരനാരെട 
പാഥമിക  വിവരങളക  േമല  വിേദശ  കതക  േസാഫ്െവയര  കമനികളക്  അനാവശയമായ  ആധികാരികത  
സഷികനതായി കാണന, ഇനരെനറ് േപാലെത ഒര െപാത െനറ്വരകിലെട വിവരങള ൈകമാേറണി വരേമാള 
പേതയകിചം.

4. േസാഫ്െവയറകള  കാലാനസതമായി  അപേഗഡ്  െചയണെമങില ,  ഓേരാ  പാവശയവം  പഞായതകള  പണം 
മടേകണി വരന.

5. സാേങതിക കാരയങളില അറിവം  അവഗാഹവമളവരം  തങളെട േമഖലകളില വയകിമദ പതിപിചിടളവരമായ 
െപാഫഷണലകളെട കഴിവകള ഇതരം വിഷയങളില ഉപേയാഗികാവനതാെണന് നാഷണല േനാളജ് കമീഷന 
ശപാരശ െചയിടണ്[19]. എനാല നമക് ഇതവെര ഈ സാദയത േവണ വിധതില ഉപേയാഗെപടതാന കഴിഞിടില.

3.  ഐ െക എമിെന േശഷിയിലായ
പഞായതകളെട പവരതന സങീരണതയം ഐ െക എം നാളിതവെര പഞായതകളക േവണി പറതിറകിയ 

േസാഫ്െവയറകളെട  നിലവാരകറവം  കണകിെലടകേമാള ,  സവനം  നിലയില  പഞായതകളകനഗണമായ 
േസാഫ്െവയ റകള രപെപടതിെയടകാന േവണ വിഭവേശഷി ഐ െക എമിനില എനാണ് മനസിലാവനത്.  വയകമായ 
കാഴപാടിലാെത  തയാറാകിയ  േസാഫ്െവയറകളെട  േപാരായ  കാരണം ,  ഐ  െക  എം  െടകനികല  അസിസനിെന 
സാനിദയമിലാെത  പഞായതിെന  ആസതണ  പകിയകള  നടതാന  കഴിയാത  സിതിയാണ്  നിലവിലളത്.  എലാ 
തലങളിലം സതാരയത സരകാര നിഷരഷികേമാള, ഐ െക എമിെന ഒടം സതാരയമലാത േസാഫ്െവയര വികസന രീതി  
വിേകനീകതാസതണതിെന തതവങളക് വിരദവമാണ്. 

ഐ െക  എമിെന  ഉതരവാദിതമിലായയ്  ഒരദാഹരണം  കടി  പറയാം.  ഗാമപഞായതകളില  ഐ െക  എം 
ശപാരശ െചയ വാങി ഉപേയാഗിച െകാണിരികന െസരവര കമയടറകള മികവയെടയം വാറണി കാലയളവ് ഇതിേനാടകം 
അവസാനിചിടണ്.  അത െകാണ് ഈ െസരവറകളടകമള കമയടര അനബന ഉപകരണങളെട വാരഷിക െമയിനനനസ് 
കരാറിേലരെപടനതിന്  (എ എം സി) ഐ െക എം  ശപാരശ െചയ െവനഡരമാരെടയം നിരകകളെടയം ജിലാതല ലിസ് 
സരകാര  അഗീകരിചതരവായിരന[16].  എനാല  പസത  ജിലാതല  ലിസില  പഞായതകളില  നിലവിലപേയാഗിച 
െകാണിരികന മഴവന തരം  െസരവറകളം  ഉളെപടാതതിനാല ലിസിലളെപട  െവനഡരമാര  പല  പഞായതകളമായം 
ഉതരവില  നിരേദശിച  നിരകില  എ  എം  സിയില  ഏരെപടനതിന്  വിസമതികന  അവസാവിേശഷമണായിടണ്. 
പഞായതകളില ഉപേയാഗികാന തങള ഏെതലാം തരം െസരവറകളാണ് ശപാരശ െചയെതന് ഐ െക എമിന് തെന 
അറിയാത സിതിയാണളത്. 

തേദശസവയംഭരണ  സാപനങളകാവശയമായ  പതിയ  കമയടറകള  വാങനതിന്  ഐ െക  എം  പറതിറകിയ 
െസസിഫിേകഷനിലം[15] കഴപങളണ്.  േവഗതില  മാറങള  നടകന  േമഖലയാണ്  കമയടര  ഹാരഡ്െവയറിേനത്. 
െസസിഫിേകഷന പഴയതാെണനത മാതമല പശം.  അഞ വരഷെത വാറണിയാണ് െസസിഫിേകഷനില കമയടറകളക് 
ആവശയെപടിടളത്.  മിക പമഖ ഉതപാദകരം മന വരഷെത വാറണിയാണ്  നലകാറളത്.  അപരവം  ചില ഉതപാദകര 
മാതേമ  അഞ  വരഷെത  വാറണി  നലനള.  ആെരെയാെകയാണ്  ഐ  െക  എം  ഒഴിവാകാനാഗഹികനത്?  കയന് 
കമയടറിെന െസസിഫിേകഷനില  Windows  XP  Professional  preloaded  with  Windows  Vista/7  license  and  media  എന 
കാണന.  വിനേഡാസ് വിസേയാ വിനേഡാസ്  7  ഓ ഉള കമയടറില വിനേഡാസ് എക് പി എനിനാണ്?  ഇപകാരെമലാം 
അശദമായി  തയാറാകിയ പസത  െസസിഫിേകഷന,  പാവരതികമാകാന  േവണി  ഉളതെലനാണ്  മനസിലാവനത്. 
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ഇേപാള  മിക  ഉതപാദകരം  സവതന  ഓപേററിങ്  സിസമായ  ഉബണ  ആണ്  കമയടറിെന  കെട  നലകനത്.  ഈ 
െസസിഫിേകഷനനസരിച് പഞായതകളില വാങിയ കമയടറകളില ഉബണേവാ വിനേഡാസ് വിസേയാ വിനേഡാസ് 7 ഓ 
ഉളത്  ഐ  െക  എം  െടകനികല  അസിസനമാര  എടത  കളയകയം കാലഹരണെപട  വിനേഡാസ്  എക്  പി 
സാപികകയമാണ് െചയനത്. ഈ വിചിതമായ തരംതാഴല പകിയ എനിന േവണിയാണ്? ഐ െക എം േസാഫ്െവയറകള 
കാലഹരണെപട ഓപേററിങ് സിസതില മാതേമ പവരതികകയള എനതാണ് യഥാരത കാരണം.

ഐ  െക  എം,  അവരണാകിയ  സാേങതിക  കപികഴതകളിലെട പഞായതകെള  നിരനരം  നയിച 
െകാേണയിരികകയാണ്. പഞായതകളില സാേങതിക വിദയയെട വികസനതിന േവണി നീകി വയന ഫണ മഴവന ഐ െക 
എം  ഉപേയാഗിച  തീരത െകാണിരികന സാഹചരയമാണ് ഇനളത്.  പഞായതകളെട ആവശയതിനള സാേങതിക വിദയ 
വികസിപിെചടകല മഴവനായം, സാേങതിക േശഷിയിലാത ഐ െക എമില േകനീകരികെപടന അവസ മാറി ഒര െപാത 
സാേനരഡിെന ആസദമാകി വിേകനീകരികെപേടണനതിെന ആവശയകതയിേലകാണിെതലാം വിരല ചണനത്.

4.  ഇ-ഡിസിക ്
സരകാരിെന  തെന  ഇതര  െപാജകകള  ഇേപാള  സരവീസ്  ഡലിവറിെയ  പനര  നിരവചിച  െകാണിരികന. 

ജനങളക്  സരടിഫികറകളം  ഇതര  േസവനങളം  അതാതിന  േവണിയള  ഓഫീസകളില  േപാകാെത  തെന 
കരസമാകാനള  പദതികള ഇേപാള  നിലവിലണ്.  െപാത  േസവന  േകനങള  വഴിയം,  െവബ്  േപാരടല  വഴിയം 
സരകാരിെന േസവനങള നലകവാന േവണി ഉേദശിച നടപിലാകന  അതരെമാര  പദതിയാണ് ഇ-ഡിസിക്[13].  വിവിധ 
ഡിപാരടെമനകളില നിനള േസവനങള ഏെതാര േസവന േകനതില കടിയം  ലഭയമാകക എനതാണ്  പദതി. ചില 
േസവനങള ഓണൈലന െവബ് േപാരടല വഴിയം ലഭയമാകം.  ബനെപട  വകപകളില നടപിലാകിയ കമയടരവത്കരണം 
പരമാവധി പേയാജനെപടതി സതാരയമായം നിഷകമായം േവഗതയിലം േസവനങള ലഭയമാകക  എനതാണ്  ഇ-ഡിസിക് 
പദതി  െകാണ്  വിഭാവനം  െചയനത്.  േസവനം  ലഭികനതിനാവശയമായ  നടപടികമങളിെല  ലഘകരണവം  ഇതവഴി 
ഉേദശികന. വിേലജ് ആഫീസകള വഴിയള േസവനമാണ് ആദയപടിയായി ഇതവഴി ലഭയമാവക. പാലകാട്,  കണര ജിലകളില 
ഈ പദതി പാവരതികമായികഴിഞ. നാഷനല ഇ-ഗേവരണനസ് പാന പകാരം നാഷണല ഇനേഫാരമാറികസ് െസനര 
െചയ (എന ഐ സി)  െപാജകാണിത്. സവതന േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിചാണ്  ഇ -ഡിസിക്  െചയിടളത്.  ഈ മാതക 
പിനപറി  ഓണരഷിപ്  /  റസിഡനഷയല സരടിഫികറകള,  ജനനമരണ സരടിഫികറകളക പറേമ വിവാഹ സരടിഫികറകള, 
തടങി  രജിസറകളില  സകിചിടള  വിവരങള  ഇഷയ  െചയല,  െതാഴില  നികതി  റിേടണ  ഫയല  െചയല,  ഡി  &  ഒ 
ൈലസനസ് അനവദികല എനിവെയലാം കമയടരവത്കരണം നടതാവനതാണ്.

5.  കതക േസാഫ്െവയര മാതകയില  ഒള ിഞിര ികന െകണികള 
പഞായത വകപിെല ജീവനകാര േജാലി  െചയന ഓഫീസകളില  ഒര കതക  (proprietary)  േസാഫ്െവയറായ  

ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ് ആണ് ഓപേററിങ് സിസമായി ഉപേയാഗിച വരനത്.  പഞായതകളക േവണി ഐ െക എം 
തയാറാകിയിടള േസാഫ്െവയറകള നിലവില വിനേഡാസിേല പവരതികകയള എന നിസഹായാവസ െകാണാ ണ് മറ 
മികച മാരഗങളണായിട കടി ഒര ബഹരാഷ കതകകമനിയെട ഈ ഓപേററിങ് സിസം പണം മടകി ൈലസനസ വാങി 
പഞായത് ആപീസകളില ഉപേയാഗിേകണി വരനത.് വിനേഡാസടകമള കമയടര വാങന ഓേരാ തവണയം, േലാകെത 
ഏറവം  സമനമായ  ഒര  േകാരപേററ  കമനിെയ  കേറകടി  സമനമാകവാനായി  നമള  ജനങളില  നിനം  പല 
ശീരഷകങളിലായി പിരിെചടകന നികതിപണം െചലവഴിച െകാേണയിരികകയാണ്. ധാരമികമായി ഇെതങെന ശരിയാവം? 
േമാശെപട  ബിസിനസ്  തനങളക്  നിരവധി  േകാണകളില  നിന്  വിമരശനങേളറ  വാങിെകാേണയിരികന 
കമനിയാണിെതനതം[4],  യേറാപയന  കമീഷന ഈ കമനിെകതിെര  വിശവാസവഞനകറതിന്  മിലയണ കണകിന്  യേറാ 
പിഴശിക വിധിചിടെണനതം[6], നമക് സവസത തരന വിവരങളല. നമള നമെട രാജയെത നിയമങളനസരിച് േശഖരിച 
സകികന െപൌരനാരെട അടിസാന വിവരങള ഇത േപാലെത ഒര കതകകമനി ഒരകന പാറ്േഫാമപേയാഗിച് ഒര 
െനറ്വരകിലെട ൈകമാേറണി വരേമാള എന തരം സരകയാണ് ഈ വിവരങളകണാവക എനത് വളെര െഗൌരവമായി  
ആേലാചിേകണ വിഷയമാണ്.

പഞായത് ആഫീസകളില നിലവില അനവരതിച േപാരന,  കമയടര,  േസാഫ്െവയര  ൈകകാരയകരതതവതിന് 
ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസം  അതേപാലെത  മറ  കതക  േസാഫ്െവയറക ളം ഒടം  േയാജിചതല.  ൈമേകാേസാഫ് 
വിനേഡാസ്, എം എസ് ഓഫീസ്, ഐ എസ് എം, ആനി ൈവറസ് േസാഫ്െവയര തടങി പല കതക േസാഫ്െവയറകളെടയം 
അനധികത പകരപകള (pirated) മിക പഞായതാപീസകളിലം ഉപേയാഗിച വരനണ്. നമെട രാജയത് േസാഫ്െവയറകള  
സംബനിച വിഷയങള പധാനമായം  1957  െല ഇനയന പകരപവകാശ നിയമം, 2000  െല വിവര സാേങതികവിദയാ നിയമം 
(ഇനേഫാരേമഷന െടകേനാളജി ആക്) എനീ രണ നിയമങളെട പരിധിയില വരം. കതക േസാഫ്െവയറകളെട അനധികത  
പകരപകള ഉപേയാഗികേമാള പരാതി കിടി െതാണി സഹിതം പിടികെപടാല പസത വിവര സാേങതികവിദയാ നിയമതിെല 
വകപ്  66(2)  അനസരിച്  3  െകാലം  വെര  തടേവാ,  2  ലകം  രപ  വെര പിഴേയാ  രണം  കടിേയാ  കിടിേയകാവന 
കറകതയമാണെതനത്[24] മികവരം ശദികാറില.
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6. പഞായതകളക് േയാജ ിച േസാഫ്െവയ റകളം സാേങതിക വിദ യയം
പഞായതകളക്  േവണന  േസാഫ്െവയറകളം  സാേങതിക  വിദയയം  െതരെഞടകനത്  താെഴ  സചിപിച  

വസതകളെട അടിസാനതിലാണ് േവണത്:

1. െചലവ് താങാനാവനതായിരികണം.
2. മികച വിശവാസയതയള സാേങതിക വിദയയായിരികണം.
3. ഏത സമയതം സഹായ ലഭയതയണായിരികണം.
4. മികച വിവരസരകിതതവം പദാനം െചയണം.
5. പഞായതകളക് അനകലമായ െതാഴില സംസാരമായിരികണം.
6. അകാദമിക തല ശപാരശകള പകാരമായിരികണം.
7. സാകേലയനയള കാഴപാടില ആവണം.
8. േകന-സംസാന സരകാരകളെട നയങളകം മാരഗനിരേദശങളകം വിേധയമായതായിരികണം.

1. പഞായതകളക േവണി െതരെഞടകന സാേങതിക വിദയ പഞായതകളെട ഫണ് നില കണകിെലടകേമാള 
െചലവ്  താങാന  കഴിയനതായിരികണം.  ഇ-ഗേവരണനസിനള  െചലവ്  സവതന  ഓപന  േസാഴ്  േസാഫ്െവയറകള  
ഉപേയാഗികനതായാല കറയാന സാധികനതാണ്[21]. മിക  സവതന ഓപേററിങ്  സിസങളം  െപാത ആവശയങളകള 
സവതന  േസാഫ്െവയറകളം  െസൌജനയമായി  ലഭയമാണ് .  ഉദാഹരണതിന്  െഡബിയന  ഗ-ലിനകസ്  ഓപേററിങ്  സിസം 
വിവിധാവശയങളകള ഏകേദശം  29000  േസാഫ്െവയറകേളാെട െസൌജനയമായി ലഭയമാണ് .  ഇവ അടിസാനമാകി നമെട 
പേതയകാവശയങളകള േസാഫ്െവയര കസൈമസ് െചെയടകകയാെണങില െചല വം സമയവം വളെരയധികം ലാഭിയവാന 
സാധികനതാണ്.

2.  നടതിപ് െചലവ് കറയനതിന േവണി വിശവാസയതയള സാേങതികവിദയയാണ് ഉപേയാഗിേകണത്.  അതേപാെല, 
പശങളണായാല  അവ  പരിഹരികാന  ഉപേയാകാകെള  അനവദികനതമായിരികണം.  സാേനരഡ്  ഗ-ലിനകസ് 
ഓപേററിങ്  സിസങള  വിനേഡാസ്  േപാലെത  കതക  േസാഫ്െവയറകെള  അേപകിച്  കടതല  സിരതയളതം  
വിശവാസയതയളതമാെണന് പഠനങള െതളിയിചിടണ്[23]. െഡബിയന േപാലള ഗ-ലിനകസ് ഓപേററിങ് സിസങള സിസം 
സിരതയ്  വളെരയധികം  പാധാനയം  നലനവയാണ്.  ഇകാരണം  െകാണ  തെന  അവ  വിദയാഭയാസ  സാപനങള, 
വാണിജയസാപനങള, സംഘടനകള, സരകാറകള എനിങെന വിവിധ േമഖലകളിലളവര ഉപേയാഗികനമണ്.

3.  മികച പാേദശികഭരണതിനം ആസതണതിനം ഉപേയാഗികന സാേങതിക വിദയയ് ഡവലപര മതല അറെത 
ഉപേയാകാവ വെര എലാ തലങളിലം മതിയായ സാേങതിക സഹായ ലഭയത ആവശയമാണ്. സവതന േസാഫ്െവയറകളക്  
േലാകെമമാടം  വയാപിച  കിടകന  ഉപയാകാകളെട  കടായകളില  നിനം  ഡവലപരമാരില  നിനം  െവബ്  േഫാറങള, 
െമയിലിങ് ലിസകള, ഇനരെനറ് റിേല ചാറ് ചാനലകള എനിവ വഴി സഹായം ലഭയമാണ്.

4.  വിവരങളെട സരകിതതവം  വിവര സാേങതികവിദയയെട ഉപേയാഗതില വളെര പധാനമാണ്.  ഇ-ഭരണതില 
പേതയകിചം.  ഉപേയാഗെപടതന  സാേങതിക  വിദയയില  ബഗകള  േവഗതില  പരിഹരികെപടകയം,  സരകാ  പിഴവകള 
ഇലാതിരികകയം േവണം.  സവതന േസാഫ്െവയറകള കതക േസാഫ്െവയറകെള അേപകിച് കടിയ വിവര സരകിതതവം  
പദാനം  െചയനവയം  ൈവറസ്  പശങളിലാതതം  ബഗകള  കതക  േസാഫ്െവയറകെള  അേപകിച്  േവഗതില  
പരിഹരികെപടനവയമാണ്[1].

5.  ഗാമപഞായതിെല  ചമതലെപടവര  ഭരണസമിതി,  ഗാമസഭ,  മറ  സാറയടറി  കമറികള,  എനിവയില 
ഉേദയാഗസരെട  സഹായേതാെട  മറയിലാെത  കടായി  അതാത്  കമറികളില  മതിയായ  ചരചകളെകാടവില 
തീരമാനങെളടകകയം പാവരതികമാകകയം െചയകയാണ് പതിവ് [അനബനം-൧]. ഏതാണ് ഇതിന സമാനമായ േസാഫ്െവയര  
വികസന  മാതകയാണ്  സവതന  േസാഫ്െവയര  േമഖലയിലമളത് .  േലാകെമമാടമള  സവതന  േസാഫ്െവയര  
ഉപേയാകാകളം ഡവലപരമാരം ഒര ആേഗാള കടായ േപാെല വരതികകയം ആശയങള പങ വയകയം നടപാകകയം 
െചയനത വഴി  അവരപേയാഗികന േസാഫ്െവയറകള കടതല െമചെപടതന .  േകരളതിെല സവതന േസാഫ്െവയര  
േമഖലയില  നിരവധി  കടായകള പവരതികനണ്.  ഉദാഹരണതിന്  ഭാഷാ  കമയടിങ്  രംഗത്  മികച പവരതനം  കാഴ 
വചിടള സവതന മലയാളം  കമയടിങ്,  തിരവനനപരം,  െകാചി,  േകാഴിേകാട്,  കണര,  മലപറം,  പാലകാട്  എനിവിടങള 
േകനമാകി  പവരതികന  പാേദശിക  സവതന  േസാഫ്െവയര  കടായകള  എനിവര  പതിയ  ഉപേയാകാകെള  
സഹായികവാന രംഗതണ്. ഇത്  പഞായതകളേടത േപാെല പങാളിത മാതകയിലള പവരതനമായതിനാല സവതന 
േസാഫ്െവയര മാതകയാണ് പഞായതകളക് കടതല നലത് .

6.  േസാഫ്െവയറകള  ഒറെയാറയായി  വികസിപിെചടകനതിന  പകരം ,  പഞായതകെള  അവയെട ഘടക-
സാപനങെള അടകം സകലേതാെട[അനബനം-൧] കണ് സമഗമായ േസാഫ്െവയര , ഓേരാ ആവശയതിനമള െമാഡയളകള 
കടിേചരത്  സവതന  ഇ  ആര  പി  (എനരൈപസ്  റിേസാഴ്  പാനിങ്)[5] മാതകയില വികസിപിെചടകനതാണ്  നലത്. 

താള: 4 / 11                                                                                                                തിയതി: 01/06/12



കാരയകമതയം  സിരതയേമറിയ,  നമെട  ഭാഷാ  സാേങതിക  വിഷയതില  മികച  പിനണ നലന  സവതന  ഓപേററിങ് 
സിസങളം സവതന േസാഫ്െവയര െഫയിംവരകകളം േവണം ഇതിനേവണി ഉപേയാഗികവാന.

7.  സരകാരിെന  ഭാഗമായിടള  ഒര  സംവിധാനതില  നടപ്  സരകാര നയങളകം  മാരഗനിരേദശങളകം 
വിേധയമായിട േവണം േസാഫ്െവയറകള നിരമി ച പറതിറേകണത്. േകന സരകാര പറതിറകിയിടള 2010 നവംബര  10 
ന് വിജാപനം െചയിടള ഇ-ഗേവരണനസിന േവണിയള ഓപന സാേനരഡസ് നയതില കാരയകമതയം, സതാരയതയം, 
വിശവാസയതയം  തറന സാേനരഡസ്  േവണെമന  നിലപാടാണ്  സവീകരിചിടളത്[12].  േകന  സരകാര  23  ജണ  2011  ന് 
പറതിറകിയിടള  ഹാരഡെവയര  െപാകയരെമനിന  േവണിയള  ഡിൈവസ്  ൈഡവറകളെട  കരട്  നയതിലം  സവതന 
േസാഫ്െവയറിനനഗണമായ ഹാരഡെവയറിെന പിനാങന നിലപാടാണ് സവീകരിച കാണനത് [3][11]. സംസാന സരകാരിെന 
കരട്  ഐ  ടി  നയം  2011  വയകമാകനത്  ഇ-ഗേവരണനസില  കഴിയേനടേതാളം  സവതന  േസാഫ്െവയര  തെന 
ഉപേയാഗികെമനാണ്[14].  സവതന േസാഫ്െവയറില  പഠന-പരിശീലനതിനായി  േകന സരകാരിന കീഴില NRCFOSS  എന 
സാപനവം,  േകരളസരകാരിന കീഴില  CatFOSS എന സാപനവം പവരതിച വരന. േകരള സരകാരിെന  ധനകാരയ 
വകപിെന  സരകലര  പകാരം  സവതന  േസാഫ്െവയറായ  ലിനകേസാ  മറ്  ഓപണ േസാഴ്  േസാഫ്െവയേറാ  േവണം 
ഓഫീസകളില  ഉപേയാഗിേകണെതന്  എടത  പറയനണ് [9].  ഡലഹി  കയാപിറല  െടറിടറി  സരകാറിെല  ഐ  ടി  വകപ് 
പറതിറകിയ സരകലര പകാരം ഓഫീസ് പാേകജായി ഉപേയാഗിേകണത് ഒര സവതന േസാഫ്െവയറായ ഓപണ ഓഫീസ് 
ആെണനം,  മറ  ഓഫീസ്  പാേകജകള  വില  െകാടത  വാങനത്  അവസാനിപികണെമനം  നിരേദശികന [2]. 
െപാതേമഖലയില  തെന,  െക  എസ് ഇ  ബിയെടയം,  ഐ  ടി  @  സളിെനയം  സവതന  േസാഫ്െവയ ര  ഉപേയാഗിചത 
െകാണണായ വിജയാനഭവങള നമെട മനില തെനയണ്. 

േകന സരകാരിെനയം സംസാന സരകാരിെനയം നയങളം മാരഗേരഖകളം അകാദമിക വതങളില നിനള 
ശപാരശകളം  സവതന  /  ഓപന  േസാഴ്  േസാഫ്െവയറിെനയാണ്  പിനാങനെതങിലം  ഐ  െക  എം  എന  കാരണം 
െകാണാണ് പഴയ കതക േസാഫ്െവയര േമാഡല തെന പിനടരനത് ?

7.  ഇ ആര പി -  സാകേലയനയള വീകണം
ഇ  ആര  പി  അഥവാ  എനരൈപസ്  റിേസാഴ്  പാനിങ് തതവങളിലധിഷിതമായ  േസാഫ്െവയര  വികസനം  ഇ-

ഭരണതിലം  പാേദശിക  ഭരണതിലം പേയാഗവലകരിച  െകാണിരികന  കാലഘടതിലെടയാണ്  നാം  കടന 
േപായിെകാണിരികനത്[18][20]. ഒര സംരംഭതിെന പവരതനതിനാവശയമായ എലാ വിവരങളം പവരതനരീതികളം കമയടര 
േസാഫ്െവയര, കമയടര ഹാരഡെവയര എനിവയെട സഹായേതാെട ഒര ഏകീകത കമയടര സിസതില ഏേകാപിപികക 
എന  ആശയെതയാണ്  എനരൈപസ്  റിേസാഴ്  പാനി ങ് അഥവാ  ഇ  ആര  പി  എനത  െകാണേദശികനത്[5].  ഈ 
ഏേകാപനം സാദയമാകാന കമയടര േസാഫ്െവയര,  കമയടര ഹാരഡെവയര ഘടകങള കടാെത സാപനതിലാെകയള 
വയതയസ പവരതനങളെട വിവരങള േശഖരിച വയവാനള ഒര ഏകീകത ഡാറാേബസം ഉപേയാഗികന.  ചരകതില, 
പവരതന വിവരങള േശഖരിച  വയന ഏകീകത ഡാറാേബസ്,  ൈദനംദിന  പവരതനങള നടതവാനപേയാഗികന 
െപാതവാെയാര കമയടര ആപിേകഷന, ഏകീകതമാെയാര യസര ഇനരേഫസ് എനിവയെട ആെകതകയാണ് ഒര ഇ ആര  
പി േസാഫ്െവയര . പഞായതിെല കമയടരവലരണം നടതാവന എലാവിധ പവരതനങളം അതായത് ഉലാദനം, വാങല, 
വിതരണം,  പിരിവ്,  മാനവ  വിഭവേശഷി,  സാമതിക  കാരയങള,  കണക  സകിപ്,  െപാജക്  മാേനജെമന്,  കസമര 
റിേലഷനഷിപ്,  ആസി തടങിയവെയലാം ഒെരാറ  കമയടര  ആപിേകഷെന  കീഴില  ഏേകാപിപിച  പവരതിപികാന 
സാധികെമനതാണ്  ഒര  ഇ  ആര  പി  േസാഫ്െവയ ര  വികസിപിെചടത്  ഉപേയാഗികനതായാല  ഉണാവന  െമചം. 
ഉദാഹരണതിന്, ബിലഡിങ് െപരമിഷന, വസനികതി നിരണയം, വസനികതി പിരിവ് എനിവെയ വിവരങളെട പങവയല വഴി 
സംേയാജിപികാന ഇ ആര പി വഴി സാധികം.  ബിലഡിങ് കംപീഷന സരടിഫികറ് നലിയ പാെട പസത വിവരം വസനികതി 
വിഭാഗതില ലഭയമാവം.  ഇ  ആര പിയ്  റിേലഷനല ഡാറാേബസാണളത്.  ഏെതങിലം  ഒര േമഖലയില വരതന മാറം 
സിസതിെലലായിടതം  ഉടനടി  തെന  ലഭയമാവം.  ഗാമപഞായതിെന  ഘടകസാപനങളിലെടയള[അനബനം-൧] 

പവരതനങള ഏേകാപിപികനതിന് നിലവിലള േസാഫ്െവയറകളി ല സംവിധാനമിലാതത പരിഹരികവാനം ഇ ആര പി 
വഴി കഴിയം. ജീവനകാരന ഇ ആര പിയിേലക് പേവശികേമാള തെന, ഉതരവകള പകാരം താന െചേയണന കാരയങള 
മഴവനായം  പടിക  േപാെല  മനഗണനാ  കമതില കാണന തരതില കമീകരികാവനതാണ്.  ഇനെത ഐ െക എം 
േസാഫ്െവയറകളിലളത  േപാെല  എലാ  കാരയവം  ജീവനകാരന  ഓരമയില  െകാണ  നടേകണ  ആവശയമില .  തെന 
ചമതലയിലെപട  ഓേരാ  വിഷയം  സംബനിച  േസാഫ്െവയറില  നിനം  േജാലി  കഴിഞ്  േലാെഗൌട്  െചയ്  അടത  
േസാഫ്െവയറില  േലാഗിന  െചേയണ  ആവശയവമില .  താന  െചേയണന  എലാ  കാരയങളം  ജീവനകാരന്  ഒേരെയാര 
സമരക മഖത നിനം ലഭയമാവം. ഇത് സമയ ലാഭതിെനാപം പവരതനെസൌകരയവം കടം.   

താള: 5 / 11                                                                                                                തിയതി: 01/06/12



8.  ജ ി  ഐ എസ് -  അഥവാ േജയാഗഫിക ഇനഫരേമഷന സിസം
ഭമിശാസപരമായ ഇടെത സംബനിച വിവരങള സകികനതിന സഹായികല പാഥമിക കരതവയമായള ഒര 

കമയടരവലത സംവിധാനമാണ്  േജയാഗഫിക ഇനഫരേമഷന സിസം[7][22].  ഈ സംവിധാനമപേയാഗിച്  ഭസചകങേളാട കടിയ 
വിവരങള  പല  പാളികളായി  ഇഷാനസരണം  േശഖരികകയം  സകികകയം  മാറിമറികകയം  ദശയവലരികകയം  െചയാം. 
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ചിതം 2: െചറവണര ഗാമപഞായതിെന െവബ് അധിഷിത ജി ഐ എസ്

ചിതം 1: പമഖ സവതന ഇ ആര പി േസാഫ്െവയറായ ഓപണ ഇ ആര പിയെട സമരകമഖം (interface)



ഒനകടി  വിശദീകരിചാല,  ഒര  വിവരെത,  അനബനമായള  സലതിെന  കടി  അടിസാനതില  അപഗഥികക, 
വിശദീകരികക,  ചിതീകരികക  തടങിയവയാണ്  ജി.ഐ.എസമായി  ബനെപടന  പവരതനങള.  പഞായതകളില, 
അനബനമായിടള സലതിെന കടി  പശാതലതില പരിഗണികന വിഷയങളാണ്  െകടിട  നിരമാണ നിയനണം, 
നികതി പിരിവ്, ൈലസനസിങ്,  വിഭവ മാേനജെമന്, പദതി ആസതണം, മാലിനയ നിരമാരജനം, കഷി തടങിയവ. ഇതരം 
വിഷയങളില ഇ ആര പി േസാഫ്െവയറില ഒര ജി ഐ എസ് പാളി കടി സംവിധാനം െചയാവനതാണ് . ഉദാഹരണതിന്, 
വസനികതിക േവണിയള േമഖലാ തരം തിരിവ് ജി ഐ എസില ലഭയമാകാം. േകനസരകാരം ൈസനയവം പരമരാഗതമായി 
തടരന േപാന നിലപാടകള കാരണം, മറ രാജയങെള അേപകിച് ജി ഐ എസിെന[7], (േജയാഗഫിക ഇനഫരേമഷന സിസം) 
പേതയകിച് െവബ് അധിഷിത ജി ഐ എസിെന സാദയതകള നമെട രാജയത് ഇതവെര ഭരണ-വികസന രംഗത് കാരയമായി 
ഉപേയാഗെപടതിതടങിയിരനില.  പേക, 2005 ന േശഷം,  ഈ നിലപാടകളില അയവ വരികയം,  തടരന് വിപവകരെമന 
തെന പറയാവന മാറങള കമമായം, തടരചയായം ഈ േമഖലയില ഉണായിടണ്[10]. പേക, നിലവിലം, നാം ഈ സാേങതിക 
വിദയയെട സാദയതകള നമെട ആവശയങളക് ഉപേയാഗെപടതനതില പറകിലാണ്.  കാരയകമത കടക എനതാണ് ഈ 
സേങതമപേയാഗെപടതനത വഴി ഉണാവന ഗണം.

9.  കെണന് മാേനജെമന്  സിസം
കടായ പവരതനം നടകന ഒര ചറപാടിെല വിവരങള ഒെരാറ സലത നിന്  പസിദീകരികവാനം എഡിറ 

െചയാനം മാറം വരതാനം അനവദികന ഒര കമയടരവലത സംവിധാനമാണ് കെണന് മാേനജെമന് സിസം[8].  ഒര വലിയ 
ജനകടതിന േവണി  സംഭരികെപട  വിവരങള പങ വയവാനം  സംഭാവന  െചയവാനം,  സംഭരികെപട  വിവരങള പങ 
വയവാനം ഈ സംവിധാനം വഴി സാധികം. പഞായതിെല ഇ ആര പി, ജി ഐ എസ് സംവിധാനം വഴി േശഖരിച സകികന 
വിവരങള കെണന് മാേനജെമന് സിസം വഴി െവബിലെട പങ വയനതായാല വിവരാവകാശ നിയമമനസരിച് നികിപമായ 
ചമതലകളില വലിെയാര ഭാഗം ഇപകാരം നിറേവറാന  കഴിയം.  ഉദാഹരണതിന്  പഞായതിെല വസനികതി  സംബനിച 
രജിസറകളിെല വിവരങള ഇ ആര പി,  ജി ഐ എസ് സംവിധാനങളിെലടത േശഷം കെണന് മാേനജെമന് സിസം വഴ 
പസിദീകരിചാല ജനങളക്  ഓണരഷിപ്  /  റസിഡനഷയല  സരടിഫികറകള വീടിലിരന തെന ലഭികവാനം അപകാരം 
സരവീസ് ഡലിവറിെയ പനര നിരവചികവാനം സാധികം. ഇേപാള ഐ െക എമിേനതായി നിലവിലള ഓേരാ ആവശയതിനം 
ഓേരാെനന േതാതില നിരവധി െവബൈസറകളക പകരം ഉപേയാകാവിന് ഒെരാറ സമരകമഖത നിനം തനിക േവണ 
പഞായതിെന  തിരെഞടകവാനം,  അവിെട  നിന്  ആവശയമള  േസവനം  തിരെഞടകവാനം  സാധികന  തരതില 
കമീകരികവാന കെണന് മാേനജെമന് സിസം വഴി കഴിയം. 

സവതന േസാഫ്െവയര േമഖലയില പഞായതിെന ആവശയതിനപകരികന വിധതില കസൈമസ് െചെയടകാവന ഇ  
ആര  പി,  ജി  ഐ  എസ്,  െവബ്  അധിഷിത  കെണന്  മാേനജെമന്  സിസം േസാഫ്െവയറകള  നിലവിലണ് .  പേക, 
പഞായതകളക േവണി േസാഫ്െവയറകള നിരമികവാന ചമതലെപട ഐ െക എമിന്  ഇപകാരെമാര കാഴപാേടാെട  
പവരതികവാന േശഷിയേണാ എനതാണ് കാതലായ േചാദയം.
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ചിതം 3: െവബ് അധിഷിത കെണന് മാേനജെമന് സിസതിന് ഉദാഹരണം: "എെന ഗാമം" േപാരടലില[26] നിന്



10 .  കമയടറ ിെല മലയാളം - ന ിലവിലള ബദിമടകളം പരിഹാരവം
നമെട  ഭരണ  ഭാഷ  മലയാളമാണ്.  കമയടറിെല  മലയാളഭാഷയിലള  വിവരേശഖരണവം  വിനിമയവം  ഡാറെയ 

െഗൌരവമായി  കാണന  ഒടമികയിടതം  ആധനിക  യണിേകാഡ്  സംവിധാനതിേലക്  ഇതിനകം  തെന  മാറികഴിഞിടം, 
പഞായതകളില ഉപേയാഗികാന നലിയിടള േസാഫ്െവയറകളിലം ,  പഞായത വകപിെല ജീവനകാര  േജാലി  െചയന 
ആഫീസകള  തമിലള  ആശയവിനിമയതിലം,  കാലഹരണെപട  ഐ  എസ്  എം  ഉപേയാഗിച്  ആസി  (ASCII) 
എനേകാഡിങിലാണ് കാരയങള നടതി വരനത്. ഇത െകാണ് ഉണാവന ബദിമടകളില പധാനെപട ഒന് മലയാളതില 
ഡിജിറല  രപതില  േശഖരിച  വച  വിവരങള  തിരയനതിലം,  തരം  തിരികനതിലം,  അടകി  വയനതിലമള 
കാരയകമതയിലായയാണ്.

പറംേലാകം  ഈ ഐ എസ്  എം  യഗതില നിനം യണിേകാഡിേലക മാറികഴിഞ. ഇതിെന സഹായേതാെട 
ഒനിലധികം  ഭാഷകള  ഒേര  െടകസ ഫയലില  സകിയാം. അകരെതറകള  കണപിടികക,  വാകകളം  ഖണികകളം 
അകരമാലാ  കമതിലാകക  തടങിയ  കാരയങള  ഏകീകത  രപതില  ഏത  ഭാഷയിലം  െചയാന  സാധികണെമങില 
യണിേകാഡിെന  സഹായം  ആവശയമാണ്.  ഇേപാള  മിക ആധനിക  ഓപേററിങ് സിസങളം  സാേങതികവിദയകളം 
യണിേകാഡിെന പിനണയനമണ്.  ഏെതങിലെമാര  മലയാളം  യണിേകാഡ്  േഫാണ് കമയടറിലണായിരനാല മതി.  ഏത് 
അപിേകഷന  േസാഫ്െവ യറിലം  മലയാളം  ഉപേയാഗികാനം,  മലയാളതില  ൈടപ െചയ  വാകകളം  വാചകങളം  ഒര 
അപിേകഷനില നിന പകരതി മെറാനില പതിപികാനം, മലയാളതില ഇ-െമയില അയകാനം ഇനരെനറിലം കമയടറിലം 
മലയാളതിലള  വിവരങള  തിരയാനം  ഒെക  കഴിയം.  ചരകിപറഞാല ഇന് ഇംഗീഷില  െചയന  എലാ  കാരയങളം 
ഇേപാള മലയാളതിലം െചയാം.

പതമാദയമങളെട മലയാളം ഓണൈലന എഡിഷനകള, ഓണൈലന മലയാളം നിഘണകള, മലയാളതിതിലള 
വിജാന േകാശങള തടങി ഇനരെനറില മലയാളതില ലഭയമായ ഒേടെറ ഓണൈലന സരവീസകള യണിേകാഡിലാണ് 
ലഭയമായിടളത്.  യണിേകാഡിേലക്  മാറാന  േവണി  സരകാര  ഉതരവ്  പറെപടവിചിടമണ്[27][28].  സരകാരിെന  മലയാളം 
കമയടിങ് പരിപാടിയെട െവബൈസറില[25] എങെന കമയടറില യണിേകാഡ് മലയാളം ശരിയാകാം എന് വിശദമായിതെന 
പതിപാദിചിടണ്.  ഇനിയം  ഐ  എസ്  എമില നിനം  കഴിയനത  േവഗതില  യണിേകാഡിേലക്  മാറിയിെലങില,  മറ് 
രംഗങെള അേപകിച് ഡിജിറല വിവര േശഖരണ രംഗത് പഞായതകളം പഞായത വകപം പിനളെപട േപാകം.

1 1 .  ശപാരശകള

1. ഐ െക എം പഞായതകളക േവണി േസാഫ്െവയര നിരമികനതില നിലവില അനവരതിച േപാരന 
ഇനെഹൌസ് േകാസ്ഡ് േസാഴ് േസാഫ്െവയര ഡവലപെമ ന് േമാഡലില നിനം ഉടന തെന സവതന 
േസാഫ്െവയര പാ റ്േഫാമകളിേലകം ഡവലപ്െമന് മാതകയിേലകം മാറണം.

2. സാേങതിക  കാരയങളില  അറിവം  അവഗാഹവമളവരം  തങളെട  േമഖലകളില  വയകിമദ 
പതിപിചിടളവരമായ  െപാഫഷണലകളെട  കഴിവകള  ഇതരം  വിഷയങളില 
ഉപേയാഗികാവനതാെണങിലം  നമക്  ഇതവെര ഈ സാദയത േവണ വിധതില ഉപേയാഗെപടതാന 
കഴിഞിടില. കടാെത പഞായതകളിലം പഞായത വകപിലം കമയടറിലം കമയടര സാേങതിക വിദയയിലം 
ൈവദഗയമളവരണ്.  ഇവരെട  േശഷിയം നിലവില  ഉപേയാഗെപടതനില.  േസാഫ്െവയറകളിലള  
പശങള,  സാേങതിക  പിഴവകള,  േപാരായകള,  മതലായവ  ചരച  െചയ  പരിഹരികനതിനായി  േമല 
പറഞവെരകടി ഉളെപടതി ഒര െപാത പാറ്േഫാം രപീകരികണം.

3. പഞായതാപീസകളിെലയം പഞായത വകപിെലയം കമയടറിെല മലയാളഭാഷയിലള വിവരേശഖരണവം 
വിനിമയവം  അടിയനിരമായി  ഇേപാഴെത  ഐ  എസ്  എമില  നിനം  മാറി  സരകാര  ഉതരവില 
അനശാസികന പകാരം പരണമായം യണിേകാഡിേലക് മാറണം.

4. ഇനസാള െചയ വചിടള ഐ െക എം േസാഫ്െവയറകള കാരണം പഞായതകളിെല മിക കമയടറകളം  
സവതന  േസാഫ്െവയറിേലക്  മാറാന  നിലവില  സാധികാത  സാഹചരയമണ്. ഗാമപഞായതകള 
ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ്  ഉപേയാഗികാന  നിരബനികെപടകയാണ്  െചയനത്. ഐ  െക  എം 
പറതിറകി പഞായതാഫീസകളില നിലവില ഉപേയാഗിച വരന േസാഫ്െവയറകള പിനവലിച് പകരം 
സവതന ഇ ആര പി,  സവതന  കെണന് മാേനജെമന് െഫയിംവരക്,  സവതന ജി ഐ എസ് എനിവ 
മനിലം കടി അധിഷിതമായ സമഗ േസാഫ്െവയര വികസന മാതക സവാംശീകരി ച് നടപാകണം.

5. േമലപറഞ രീതിയിലള േസാഫ്െവയര സിസം  നിശിത  സമയതിനളില വികസിപിെചടത േശഷം  
പഞായത്  ഡയറകടരക്  ൈകമാറകയം,  ഡയറകടര  അത്  എലാ  ഗാമപഞായതകളിേലകം 
ഇനസേലഷനായി നലകയം െചയന രീതിയാവം കടതല ആധികാരികവം, സവീകാരയവം.

6. പസത  േസാഫ്െവയര  സിസതിെന  വിനയാസം  എളപതിലാകനതിന  േവണി  എലാ  പഞായതിലം  
െടകനികല അസിസനിെന സാനിദയം ഉറപാകണം.

7. പഞായത കാരയങളിലം സാേങതിക കാരയങളിലം അവഗാഹമള വിദഗസംഘം ഓേരാ െപരേഫാമനസ് 
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ഓഡിറ്  യണിറ തലതിലം രപീകരികകയം  ഈ സംഘം പശങള േകാഡീകരിച്  റിേപാരട െചയകയം 
േവണം.  വയവസ  മാറല പതിസനി  ഘടം  തരണം  െചയവാന  പഞായതകെള  പാപമാകനത്  ഈ 
വിദഗസംഘതിെന ചമതലയിലാകണം.

8. പസത വിദഗസംഘങള റിേപാരട  െചയ പിഴവകള കടി  നിശിത  സമയതിനകം  പരിഹരിച  േശഷം 
േസാഫ്െവയറിെന അനിമ പതിപ് പഞായതകളിേലക് നലക .

9. തടരന്  കാലാകാലങളില  വരന മാറങളകനസരിച്  േസാഫ്െവയര  പാചകള  വികസിപിെചടകാന 
േവണി  10  േപരടങന  ഡവലപര  ടീമിെന  മാതം  ഐ  െക  എം  എന  േപരില  നിലനിരതക.  എലാ 
കാലേതകം ഐ െക എമിെന അപാെട പഞായതകളെട െചലവില നിലനിരേതണ ആവശയമില.

10. േമല പകാരമള പവരതനതിന്  ഐ െക എം തയാറാവനിെലങില ൈപലറ് അടിസാനതില ഈ 
പവതി സവനം നിലയില െചയവാന തയാറള പഞായതകെള ഇത െചയനതിന് അനവദികക. 

12.  സാേങതിക പദസചി

അപേഗഡ് െചയല = കമയടറില േസാഫ്െവ യറകളെട പതിയ പതിപകള സാപികന പകിയ
ഉബണ = പമഖ ഗ/ലിനക് വിതരണമായ െഡബിയന ആധാരമാകി നിരമിചിരികന ഒര

   സവതന കമയടര ഓപേററിങ് സിസം
ഡവലപര = കമയടര േപാഗാമകള വികസിപികനയാള
െഡബിയന = സവതന േസാഫ്െവയറകള െകാണ് നിരമിച ഒര ഗ /ലിനക് ഓപേററിങ് സിസം
ബഗ ് = കമയടര േപാഗാമിേലാ സിസതിേലാ സംഭവികന തകരാറ്
യണിേകാഡ് = േലാകഭാഷകളിെല ലിപികളെട കമയടറകളിലള ആവിഷാരതിനായി നിരമിചിരികന

   ഒര മാനദണം
െവബ് േപാരടല = മറ െവബൈസറകളിേലക് പേവശനമള പധാന െവബൈസറ് 
െവബ് േഫാറം = ഇനരെനറിെല െവബൈസറകളിലം ബളറിന േബാരഡ് സരവീസകളിലം മറം

   േചാദയങള േചാദികാനം സംശയങള നീകാനം ഉപേയാഗികന പേതയക േവദി
സവതന േസാഫ്െവയര = സവതനമായി ഉപേയാഗികാനം ഉപേയാഗകമെതകറിച് പഠികാനം അതില മാറം

   വരതാനം യാെതാര തടസങളമിലാെത എത പകരപകള േവണെമങിലം എടത്
  ഉപേയാഗികാനം സാധികന േസാഫ്െവയറകളാണ് സവതന േസാഫ്െവയര .
  സാധാരണയായി സവതനേസാഫ്െവയര സൌജനയമായി ലഭയമാണ് . അതിന്

   ലഭയമാകാനാവശയമായ പണം മാതേമ നലേകണിവരികയള. കടാെത
  േസാഫ്െവയറിെന േസാഴ് അഥവാ അത് എഴതെപടിരികന േപാഗാം േകാഡ്
  എലാവരകം വായികാവന വിധതില ലഭയമായിരികം. കടാെത ഇതരം
  േകാഡകളെടയം േസാഫ്െവയറിെനയം കെട സവതനേസാഫ്െവയര അനമതി പതം
  സാധാരണയായി ഉളെപടതിയിരികം. ഇതരം േസാഫ്െവയറകള എലാം
  െപാതസഞയതില ലഭയമാകിയവയായിരികം.

റിേല ചാറ് ചാനല = ഒര കടം ആളകളമായി തതമയം ഇനരെനറ് അെലങില ഒര െനറ്വരക്
   ഉപേയാഗിച് ചാറ് െചയാന സഹായികന ഒര സംവിധാനം.

െനറ്വരക് = കമയടറകളെട പരസരബനിത ശംഖലാ സംവിധാനം

13.  നന ി

അഗസിന കാരകട (പസിഡണ്, കരാചണ് ഗാമ പഞായത്, േകാഴിേകാട്),
െബനി േജാസഫ് (െസകടറി, ൈവതിരി ഗാമ പഞായത്, വയനാട്),
മേനാജ് കമാര െക ടി (അെകൌണന്, കരാചണ് ഗാമ പഞായത്, േകാഴിേകാട്),
വിേനാദ് കമാര െക (െസകടറി, അഴിയര ഗാമ പഞായത്, േകാഴിേകാട്),
ശീനിവാസന െക എം (െസകടറി, കരാചണ് ഗാമ പഞായത്, േകാഴിേകാട്),
നിഷാന് ആര (യ ഡി കാരക്, പഞായത് ഡപയടി ഡയറകടറെട കാരയാലയം, േകാഴിേകാട്).
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