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വിശദീകരണ റിോപോരട ്

ജയെസന െനടമോല
ജനിയര സപണ്, കരോചണ് ഗോമ പഞോയത് കോരയോലയം, ോകോഴിോകോട്.

മോരച് 2013



TLDR
ഞാന  01/06/2012  തിയതിയില  സമരപിചിരന റിോപാരടിോനല, ബനെപട  ോരഖകള  പരിോശാധിച്  വയകമായ 

വിശദീകരണ റിോപാരട് സമരപികവാന ബഹമാനെപട ോകാഴിോകാട് പഞായത് െഡപയടി ഡയറകടര ഉതരവായിരന. അത 
പകാരം തയാറാകിയ വിശദീകരണ റിോപാരടിെന ചരകം:-

➢ സവതനമായി  ലഭയമായ  തറന  മാനകങെള (open  standards)  ആസദമാകിയള  ആധനിക  സാോങതിക 
െസൌകരയങള  പഞായതകളെട  ഭരണതിലം  പഞായത  വകപിലം  പോയാജനെപടതനത് വകപിെനയം 
പഞായതകളെടയം കാരയകമത കടാന സഹായികം.

➢ ഐ എസ് എം ഉപോയാഗിച് ോരഖകള തയാറാകകയം സകികകയം െചയോമാഴണായിെകാണിരികന പാോയാഗിക 
ബദിമടകളം  അെസൌകരയങളം തരണം  െചയനതിന്  ഐ  എസ്  എം  എോനകമായി  ഉോപകിച്  പരണമായം 
യണിോകാഡില തെന ോരഖകള തയാറാകകയം ഇ-െമയില അയകകയം വിവരങള ോശഖരികകയം സകികകയം 
െചയന സമദായതിോലക് പഞായതകളം വകപെമാനാെക മാോറണതണ്. 

➢ ഭരണഭാഷ മലയാളമായതിനാലം മലയാളതിലാണ് വകപിെല ആശയവിനിമയം നടന വരനത് എനളതിനാലം 
മലയാളതിന്  പരണ  ഔോദയാഗിക  പിനണ  നലന  ഓപോററിങ്  സിസമായ  ഗ/ലിനക്  ആണ്  വകപിലം 
പഞായതകളിലം  ഉപോയാഗിോകണത്. വിനോഡാസപോയാഗിച്  മലയാളതില  ോശഖരിച  സകികന വിവരതിന് 
ഭാഷാനിയമങള അനശാസികന  പകാരമള  കതയതയില.  ഇത് നിയമാനസതമായി  സകിോകണ  ഡിജിറല 
ോരഖകളില വയാപകമായ അകരപിശകകളക് വഴി െവയം.

➢ സരകാര  ഉതരവകളം  അംഗീകത  മാനദണങളം  അനശാസികനത  പകാരം  പഞായതകളിലം  പഞായത 
വകപിെന ഇതര ആപീസകളിലം  സവതന ോസാഫ്െവയറകളാണ് ഉപോയാഗതില വോരണത് . തറന മാനകങളം 
സവതന ോസാഫ്െവയറകളം സവതന െഫയിംവരകകളം നിലവിലണായിരിോക, കതക ോസാഫ്െവയറകളിോനലള  
ആശിതതവം ദീരഘകാലാടിസാനതില പഞായതകളോകാ വകപിോനാ ഗണം െചയകയില.

➢ െപാതോമഖലയിലതെന  നിരവധി  ഇ-ഗോവണനസ്  െപാജകകള  ഗ/ലിനകിലം  സവതന  ോസാഫ്െവയറിലം  
അധിഷിതമാണ്. ഇവയില പലതം അനകരികാവന മാതകകളമാണ്.

➢ ൈമോകാോസാഫ് വിനോഡാസം ഇതര കതക ോസാഫ്െവയറകളം ഉപോയാഗികനത നിമിതം നിരവധി പാോയാഗിക  
പശങളം  സരകാ  പശങളം  നിയമകരകകളം  ഉണാകനണ്. എനാല  ഇതരം  നലാമാലകെളാനം  തെന 
ഗ/ലിനകിനം ഇതര സവതന ോസാഫ്െവയറകളകമില , ോപാരാതതിന് ചില പാോയാഗിക െസൌകരയങളണ് താനം. 
ആയതിനാല  ഗാമപഞായതകളിലം  അവയെട  ഘടകസാപനങളിലം  പഞായത്  വകപിന  കീഴിലള  മറ് 
ആപീസകളിലം  വിനോഡാസിനം  മറ്  കതക  ോസാഫ്െവയറകളകം  പകരം,  ഗ/ലിനകം  ഇതര  സവതന 
ോസാഫ്െവയറകളം  ഉപോയാഗികവാന  നിരോദശം  നലാവനതം,  അതിന  ോവണിയള  കിയാതക  നടപടികള 
സവീകരികാവനതമാണ്.

➢ പഞായതകളക ോവണിയള  ോസാഫ്െവയര  നിരമാണതിന് സമഗവമായ വിഷയാപഗഥനം  നടോതണതണ്. 
എെന 01/06/2012 തിയതിയിെല റിോപാരടിെല 6, 7, 8, 9  ഖണികകളില പസാവിചിടള കാരയങള ഊനിപറയന. 
പസത നാല് ഖണികകളില ചണികാണിചത ോപാെല പഞായത് ആപീസകളിലം അവയെട ഘടകസാപനങളിലം 
പഞായത വകപിലം സവതന ോസാഫ്െവയറില അധിഷിതമായ , ഇ ആര പി, ജി ഐ എസ്,  സി എം എസ് എനീ 
മന ഘടകങളം ഉളെകാളന ോകനീകതമായ സമഗ ോസാഫ്െവയര ആണ് പോയാഗതില വോരണത്.

➢ നിലവില ഐ െക എം അനവരതിച  ോപാരന  രീതിോയകാള, സവതന  ോസാഫ്െവയറകളം െഫയിംവരകകളം  
കസൈമസ് െചയ് സവനമായ ോകനീകത സമഗ ോസാഫ്െവയര നിരമിെചടകന രീതിക് പല െമചങളമണ്. ഐ 
െക  എം  ഇോപാള  അനവരതിച  വരന ോസാഫ്െവയര  വികസന  രീതി ,  കാലഹരണെപടതായതിനാല 
ഉോപകിോകണതം,  തറനതം അംഗീകതവമായ മാനകങെള ആസദമാകിയള സവതന ോസാഫ്െവയര നിരമാണ  
രീതികളിോലക് മാോറണതമാണ്.

➢ ോകനീകത സമഗ ോസാഫ്െവയറിന ോവണിയള മാനകങളം െപാതനയങളം രപീകരിച ോശഷം ഐ െക എമിന്, 
ഇതര സാപനങെളയം കമനികെളയം എംപാനല െചയ്  പവതികള പരണമാോയാ ഭാഗികമാോയാ ഔട്ോസാഴ് 
െചയ് ഏലികന രീതി അവലംബികാവനതാണ്.

➢ ഐ െക എമം, ഐ െക എമിെല സാോങതിക വിഭാഗം ജീവനകാരം ഗ/ലിനകിലം സവതന ോസാഫ്െവയറകളിലം  
പാവീണയം ോനോടണതാണ്.  ഇനി പതതായള ോസാഫ്െവയര വികസന പവരതനങള  ഇോപാള മോനാട വയന 
ആശയപകാരമള ോകനീകത സമഗ ോസാഫ്െവയറില മാതമാകി പരിമിതെപടോതണതാണ് .

➢ പഞായതകളിെലയം  വകപിെലയം  താലരയവം  കഴിവമള  ജീവനകാെരകടി  സമഗ  ോസാഫ്െവയര  നിരമാണ  
പകിയയെട വിവിധ ഘടങളില പങാളികളാകാവനതാണ്.

➢ ഐ െക എം ോമലപറഞ വിഷയങളില ോനതപരമായ പങ്  വഹികണം.  ഇതിനായള കിയാതക നടപടികള 
തടങകയം തടരകയം ോവണം.

താള: 1/1                                                                                                                   തിയതി: 21/03/13



ഗാമ പഞായതക  ളിലം   പഞായത വക  പിലം     വ ിവര സാേങതിക വിദ യ    -    വ ിശദ ീകരണ റിേപാര  ട ്  

പഞായതകളെടയം  പഞായത  വകപിെനയം  ആധനികവതകരണതിന് സഹായകരമായ  വിധതില 
ഉപേയാഗികവാന  േവണി  ഞാന  തയാറാകി  06/06/2012  തിയതിയില  കരാചണ്  ഗാമ  പഞായത്  െസകടറി 
ഉചിതമാരേഗണ  സരകാരിേലക്  സമരപിചിരന റിേപാരടിേനാടനബനിച്,  ഇതമായി  ബനെപട  േരഖകള 
പരിേശാധിച്  വയകമായ  വിശദീകരണ റിേപാരട്  സമരപികവാന ബഹമാനെപട േകാഴിേകാട്  പഞായത്  െഡപയടി 
ഡയറകടര  എെന  േനരില  േകടേപാള  ഉതരവായിരന. അത  പകാരം,  ബനെപട  േരഖകളം  ഉതരവകളം 
മാരഗനിരേദശങളം  മറം  പരിേശാധിചം,  ബനെപട  സാേങതിക  േമഖലകളില  നിനള  വയകികളമായി 
ആശയവിനിമയം നടതിയം, ഞാന  എതിേചരന നിഗമനങളം  വയകത വരതിയ  എെന അഭിപായകറിപകളം 
മനഗണനയനസരിച് താെഴ പസാവിച പകാരം സമരപിച െകാളന:-

Constitution of India: Part IVA Fundamental Duties; 51 A. It shall be the duty of every citizen of India-“
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;”

ഏെതാര  രംഗവം  അതിെന  ചറപാടകള  മാറനതിനനസരിച്  കാലാനസതമായി  പരിഷരികെപടണം. 
അപകാരം  പരിഷരികെപടാതിരനാല പതിയ  കാലഘടതിെന  ആവശയങള നിറേവറാന  കഴിയാെത  വരികയം 
മാറന  സാഹചരയങള  ഉയരതന  െവലവിളികളക  മനില  പരാജയെപടകയം  െചയം.  അപകാരം 
സംഭവികാതിരികാന  നാേമാേരാരതരം  സവനം  നിലയിലം  കടായം  പരിശമിേകണതണ്.  സാേങതിക  വിദയയെട 
ഉപേയാഗതിെന  കാരയതിലം  ഇത്  ബാധകമാണ്.  കാലം  െചലനതിനനസരിച്  നമക  ചറം  ഉപേയാഗതിലള 
സാേങതികവിദയയില  പകടമായ  പരിഷാരങള  ദശയമാവന.  പഴയ  സേങതങള  കേമണ  ഉേപകികെപടകയം 
പതിയതം തറനതമായ മാനകങള (open standards) കടന വരികയം അവെയ ആസദമാകി നവീന സേങതങള 
വയാപകമായി  ഉപേയാഗതില  വനെകാണിരികകയം  െചയന.  ഇതരം  പതന  സേങതങള  നലന 
െസൌകരയങള  പതിദിനം  അനഭവിച  െകാണിരികനവരാണ്  നമക  ചറമള  സമഹം.  സവതനമായി  ലഭയമായ 
ഇതരം  ആധനിക  സാേങതിക  െസൌകരയങള  പഞായതകളെട  ഭരണതിലം  പഞായത  വകപിലം 
പേയാജനെപടേതണതണ്. വകപിെനയം പഞായതകളെടയം കാരയകമത കടാന അത് സഹായികം. 

1 .  യണിേകാഡ്
പഞായത  വകപില  നിലവില  സി  ഡാകിെന  ഐ  എസ്  എമം  അതിെന  ASCII േഫാണകളം 

ഉപേയാഗിചാണ്  ഇനം  േരഖകള  തയാറാകനതം  ഇ-െമയിലിലയകനതം.  ഈ  കാരയങളക്  ഐ  എസ്  എം 
ഉപേയാഗികന സമദായം നിരതി പരണമായം ആധനിക യണിേകാഡില തെന േരഖകള തയാറാകകയം ഇ-
െമയില  അയകകയം  വിവരങള േശഖരികകയം  സകികകയം  െചയന  സമദായതിേലക്  പഞായതകളം 
വകപെമാനാെക മാേറണതണ്.  ഐ എസ് എം ഉപേയാഗിച് േരഖകള തയാറാകകയം സകികകയം െചയേമാള 

നിരവധി  പാേയാഗിക  ബദിമടകള 
ഉണാവനണ്.  ഇവയില ചിലത്  താെഴ 
േചരകന:

൧.  ഐ  എസ്  എം  ഉപേയാഗിച്  ഇ-
െമയിലില േനരിട് മലയാളതില ൈടപ 
െചയാന  കഴിയില.  െചറിയ 
സേനശങള  േപാലം  എം  എസ് 
ഓഫീസ്  ഉപേയാഗിച്  ൈടപ  െചയ് 
കതിെകടി (ഫയല അറാചെമനായിട്) 
അയേകണി  വരന. 
അെസൌകരയതിന  പറേമ  ഇത് 
ഇനരെനറ്  ടാഫികം  െമയിലേബാക് 
ഉപേയാഗവം  ആവശയമിലാെത  കടാനം 
ഇടയാകനണ്.

൨.  പഞായതാപീസകളിലം 
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പഞായത  വകപിെന  ഇതര 
ആപീസകളിലം  തയാറാകന ഡിജിറല 
േരഖകള  വിവരാവകാശ  നിയമതിെന 
പരിധിയില  വരനവയാണ്.  ഏെതാര 
െപൌരന  ഈ  േരഖകളെട  ഡിജിറല 
പകരപകള   ആവശയെപടാലം 
െകാടകാന  അതാത്  ആപീസകള 
ബാദയസമാണ്.  എനാല 
വിനേഡാസ് ഓപേററിങ്  സിസവം ഐ 
എസ്  എം  േഫാണകളം  ഉളവരക് 
മാതേമ  ഇങെന  ഐ  എസ്  എം 
ഉപേയാഗിച്  തയാറാകിയ  േരഖകള 
േനരാംവണം  വായികാന  പറ.  മറ് 
ഓപേററിങ്  സിസങള 
ഉപേയാഗികനവരക്  ഈ  േരഖകള 
വായികണെമങില കറച പണിെപേടണി 
വരം.  ഒനാമെത  കാരണം, 
വിനേഡാസിന  േവണി  മാതമായി 

ഉണാകിയ േസാഫ്െവയറാണ്  ഐ എസ്  എം  എനത തെന .  ഐ എസ് എമിെന കെട  കിടന േഫാണകള 
സവതനേമാ െസൌജനയേമാ അെലനത മെറാര കാരണമാണ്. ഐ എസ് എമില കിടനതിേനകാള പലമടങ് മികച 
സാേങതിക  വിദയയം  േഫാണകളം  സവതനമായം  െസൌജനയമായം  ലഭയമായ  മറ്  ആധനിക  ഓപേററിങ് 
സിസങളപേയാഗികനവര  േപാലം നമള  തയാറാകി  സകികന േരഖകള  വായികനതിനേവണി 
സവാഭാവികമായി േവണതിലപറമള മറ മാരഗങള അേനവഷിേകണി വരം.

൩. മറാപീസകളില നിനം ഇ-െമയിലില ഇങെന ലഭികന േരഖകള തറന് വായികേമാള ഐ എസ് എം 
േസാഫ്െവയറം േരഖ തയാറാകാന ഉപേയാഗിച േഫാണം  േരഖ കിടനിടെത കമയടറില ഇെലങില വാകകളക 
പകരം  ലതീന അകരങളെടയം  ചില ചിഹങളെടയം അരതമിലാത േശണികള മാതം കാണന  (ചിതം  1). 
ഇനി ഈ േഫാണ് കമയടറില ഉെണങിലേപാലം ചില സമയത് ല, ല, ണ, ന തടങിയ അകരങളക പകരം ആ 
സാനത്  ഒഴിഞ  ചതരകളികള  കാണന  (ചിതം  2).  ഈ  ചതരകളികളെട  സാനെത  അകരങള 
ഏതാവെമന് പല സമയതം പരിചയ സമനരേക ഊഹിച കണ പിടികാന പറകയള. ഉദാഹരണതിന് നനണ 
ഗാമപഞായതിെന േപര്  ഇപകാരം  തയാറാകന േരഖയില ന  എന കാണേമാള േകാഴിേകാട്  ജിലയ❑❑  
പറത നിനളവരക് ഇെതനാെണന് മനസിലാകവാന പയാസം േനരിടം.

൪)  ജീവനകാരന  ആപീസിന  പറതായിരികേമാള,  ഇ-െമയിലില  വന  മലയാളതിലള  അടിയനിര 
സേനശം വായികണെമങില ആദയം ഇനരെനറിന പറേമ  ഐ എസ് എം  കടി ലഭയമായ ഇടം തിരയാന േപാകണം. 
ഐ എസ് എം  േസാഫ്െവയറം  അതിെന േഫാണകളം എലാവരകം െസൌജനയമായി  ലഭികനവയലാതതിനാല 
ഇതരം  ഇടങള  തിരഞ  കെണതക  പാേയാഗികമല.  യണിേകാഡ്  മലയാളം  ലഭയമായിടള  ആധനിക 
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െമാൈബല േഫാണകെളാനം തെന ഐ എസ് എം ഉപേയാഗിച് തയാറാകിയ േരഖകെള പിനണയനവയമല.

൫)  മലയാളവം  ഇംഗീഷം  ഇടകലരതി  ഒര േരഖ തയാറാകേമാള ഓേരാ  പാവശയം  ഭാഷ മാറേമാഴം 
േഫാണ് പേതയകമായി തിരെഞടത മാേറണി വരന.  ഇതിന സമയം സാമാനയതിലം കടതല േവണം.  ഇങെന 
തയാറാകിയ  ഒര  േരഖയിെല  േഫാണ  മാറണെമങില  ഒറയടിക  െചയാനം  പറില.  മലയാളതിലം  ഇംഗീഷിലം 
തയാറാകിയ  ഭാഗങള  െവേവെറ  തിരഞ  പിടിച  മാറണം.  കേറയധികം  േപജകളള  േരഖകളാകേമാള 
ഇെതതമാതം  ബദിമടാെണനം,  എത സമയെമടകെമനം ഒരികെലങിലം  ഇത െചയിടളവരകറിയാമായിരികം. 
ഇതരം േരഖകളിെല േഫാണ് മഴവനായം ഓരകാപറത് ഇംഗീഷിേലക് മാറിേപായാല പരവസിതിയിലാകക അതീവ 
േകശകരവമാണ്. 

൬)   ഐ  എസ് എമിെന  വിവിധ േഫാണകളിലതെന അകരങള  ഇനയിന  സാനത്  എന 
മാപിങിന്  ഐകരപയമില  (ചിതം  3).  അതെകാണ  തെന  വിവരങളെകാപം  േഫാണം  കടി  ൈകമാേറണ  
അവസയണാവന. അെലങില  േരഖ  അയകനിടെതന  േപാെല  അയച  കിേടണിടതം  ഐ  എസ് എം 
ഉണായിരികണം.  ഇങെനെയാെക  ആെണങിലതെനയം  കമയടര  ഇത്  മലയാളതിലള  ഒര  േരഖയായല 
സകിച വചിരികനത്,  ലതീന അകരങളെട  േശണിയായി  സകിച ASCII  ഫയലായിടാണ്.  ഈ േരഖകളിെല 
മലയാളതില കാണന ഭാഗം തിരെഞടത് ഏെതങിലം  ഇംഗീഷ് േഫാണാകി മാറിയാല ഇകാരയം േബാദയമാകം. 
അതെകാെണാെകതെന, വാകകള  തിരയക, തരം  തിരികക, അകരമാലാകമതിലാകക,  അകരെതറകള 
കണപിടികക, ഇനെഡക െചയക, പരയായ നിഘണ ഉപേയാഗികക തടങി പല കാരയങളം െചയാന ഏകീകതമായ 
ഒര രീതി ഇതരം േരഖകളില സാദയമല.

ഇതരം അെസൌകരയങള തരണം െചയനതിന്  ഐ എസ് എം  എേനകമായി  ഉേപകിച്  പരണമായം 
യണിേകാഡിേലക് മാറിേയ തീര. ഇപകാരം യണിേകാഡിേലക് മാറാന േവണി സ. ഉ. (എം എസ്.) 31/08/വി.സ.വ. 
നമായി  സരകാര  2008  ആഗസ്  21 ന് ഈ  വിഷയതില  ഉതരവ്  പറെപടവിചിടമണ്.  ആയതിനാല 
വകെപാനാെക പരണമായം യണിേകാഡിേലക് മാറനതിന് കിയാതകമായ നടപടികളണാേവണതാണ്.

2 .  ഭരണഭാഷ മലയാളം
ഭരണഭാഷ  മലയാളമായതിനാലം  മലയാളതിലാണ്  വകപിെല  ആശയവിനിമയം  നടന  വരനത് 

എനളതിനാലം  മലയാളതിന്  പരണ  ഔേദയാഗിക  പിനണ  നലന  ഓപേററിങ്  സിസമാണ്  വകപിലം 
പഞായതകളിലം  ഉപേയാഗിേകണത്.  സരകാര  അംഗീകരിച  യണിേകാഡ്  ഇനസിപറ്  മലയാളം  കീേബാരഡ് 
േലെയൌട് ഔേദയാഗിക പതിപില തെന ലഭയമായത്  ഗ/ലിനക്  ഓപേററിങ്  സിസതിേലയള.  നിലവില വകപിലം 
പഞായതകളിലം ഉപേയാഗിച  െകാണിരികന വിനേഡാസിെന  വിവിധ  േവരഷനകളിെലാനം  പസത മലയാളം 
കീേബാരഡ്  േലെയൌടിന് വിനേഡാസിെന  ഔേദയാഗിക പിനണയില.  േപാരാതതിന്  വിനേഡാസില  സവതേവ 
ലഭയമായ  മലയാളതില  അകരവിനയാസകമം  പേലടതം  ഭാഷാനിയമങള  െതറിച  െകാണാണളത്. 
(ഉദാഹരണതിന്, ഭാഷാനിയമപകാരം ശരിയായ മ് + പ = മ എനത് വിനേഡാസിെന ചില പതിപകളില ന് + പ = 
മ എേന കിട. വിനേഡാസിെന സവതേവയള പതിപില ന + റ ആണ് ന. എനാല ഭാഷാനിയമമനസരിച് ശരി ന് 
+ റ = ന ആണേലാ. കടാെത വിനേഡാസിെന പതിയ േവരഷനകളില യണിേകാഡിെന ആദയ േവരഷനകളനസരിച് 
േരഖെപടതിയ  ചിലകരങെളാനം  തെന  േനരാംവണം  ദശയവലരികനമില.  ഇകാരണങളാലതെന 
വിനേഡാസപേയാഗിച്  മലയാളതില  േശഖരിച  സകികന വിവരതിന്  ഭാഷാനിയമങള അനശാസികന 
പകാരമള  കതയതയില.  ഇത്  േരഖകളില  വയാപകമായ  അകരപിശകകളക്  വഴി  െവയം.  നിയമാനസതമായി 
സകിേകണ  ഡിജിറല  േരഖകളില  ഇപകാരം  അകരപിശകകള  കടതലായി  കടന  കടനത്  അതെയാനം 
കനവയവമല.  മലയാളതിന േവണിയള  de facto  സാേനരഡകള വിനേഡാസില അംഗീകരികാതതാണ് ഈ 
പശങളെട  മലകാരണം.  എനാല  ഗ/ലിനകില  ഇകാരയങളില  ഭാഷാപരമായ  കതയത  അതിശദേയാെട 
ദീകിചിടമണ്.) മലയാളം ൈടപ്ൈററര കീേബാരഡ് േലെയൌടം ഗ/ലിനകില ലഭയമാണ്.

സവതന  ഓപേററിങ്  സിസമായ  ഗ/ലിനകിെന  മലയാളതിലള  പാേദശികവലരണം  (ഓപേററിങ് 
സിസതിെനയം മറ് അപിേകഷന േസാഫ്െവയറകളെടയം സമരകമഖം (interface) മലയാളതിലാകന പകിയ) 
വളെരയധികം  മേനറിയിടണ്.  വിനേഡാസില  ഇതിേപാഴം  കിടാകനിയാണ്.  മാതമല  ഗ/ലിനകിെനയം  ഇതര 
സവതന േസാഫ്െവയറകളെടയം  പാേദശികവലരണ പകിയയില  ഉപേയാകാകളക്  പങെകാളാനം  കഴിയം. 
ഇതിനാലതെന  ഭരണഭാഷ  പരണമായം  മലയാളമാകന  പവരതനങളക്  ആകം  കടവാന  ഗ/ലിനക് 
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ഓപേററിങ് സിസമായി ഉപേയാഗികനത വഴി സാധികം.

3.  തറന മാനകങളം സവതന േസാഫ്െവയറം
24/9/2010  തിയതിയില  86/2010/Fin  നമായി  പറതിറകിയ  ധനകാരയവകപിെന  സരകലറില  സരകാര 

ആപീസകളില കമയടര ഹാരഡ്െവയറം േസാഫ്െവയറം സകികന അവസരതില കഴിയേനടേതാളം ലിനകം മറ് 
ഓപനേസാഴ്  (സവതന)േസാഫ്െവയറം ഉപേയാഗികണെമന് നിരേദശമണ് .  േകന സരകാര 2010  നവംബര 10 ന് 
വിജാപനം  െചയിടള ഇ-ഗേവരണനസിന േവണിയള  തറന മാനകങളെട  നയേരഖയില  (Open  standards 
policy)  കാരയകമതയം,  സതാരയതയം,  വിശവാസയതയം  തറന മാനകങള േവണെമന  നിലപാടാണ്  സവീകരിച 
കാണനത്. േകന സരകാര  2011  ജണ  23 ന്  പറതിറകിയിടള ഹാരഡ്െവയര  െപാകയരെമനിന േവണിയള 
ഡിൈവസ്  ൈഡവറകളെട  കരട്  നയതിലം  സവതന  േസാഫ്െവയറിനനഗണമായ  ഹാര ഡ്െവയറിെന  
പിനാങന നിലപാടാണ് സവീകരിചിടളത്. 2007 ല ബഹമാനെപട മന രാഷപതി േഡാ. എ പി െജ അബള കലാമം 
േഡാ.  എ  ശിവതാണ  പിളയം  േചരെനഴതിയ  Envisioning  an  Empowered  Nation:  Technology  for  Societal 
Transformation  എന  പസകതില  "വിവരസാേങതികവിദയയിെല  ഭാവി  െവലവിളികളില 
േസാഫ്െവയരസരകിതതവേതാട്  ബനെപട  പശങള  ഉളെകാളന .  സിസതില  സരകിതതവ 
അലേഗാരിതങള ഉളേചരകാന ഓപണ േസാഴ് േകാഡകള ഉപേഭാകാകെള പാപരാകം. ഇനയന േസാഫ്െവയര  
വയവസായം ഇേപാഴം ഉടമസതാവകാശ പരിഹാരങളില വിശവസികനതായി േതാനന. അേതാെടാപം ഐ ടിയെട 
വയാപനം  വയകികളെട  നിതയജീവിതെത  സവാധീനികകയമാണ്.  ഈ  ഉടമസതാ  ൈശലികള  ഉളെകാളന 
ബിസിനസ് രീതിയിെല ഏെതങിലെമാര െചറിയ മാറം വഴി സാമഹികജീവിതതില വിനാശകരമായ പതയാഘാതങള 
ഉണാകം.  സമഹതിന  െമാതം  വില  കറഞതം  ആവശയമായ  സരകിതതവം  നലനതമായ  ഓപണ  േസാഴ് 
േസാഫ്െവയര  വികസിപികണെമന്  പറയനത്  ഈ  കാരണങളാലാണ് .  നമെട  നറ  േകാടി  മനഷയരെട 
േകമതിനായി  ഭാരതതില  ഓപണ  േസാഴ്  േകാഡ്  േസാഫ്െവയര  വന  േതാതില  വരകയം  നിലനിലകയം  
േവണം.  ” എന നിരീകികകയം കാഴപാട് പങ വയകയം െചയനണ്. തറന മാനകങളം ആവശയമായതില കടതല  
സവതന േസാഫ്െവയറകളം  സവതന െഫയിംവരകകളം  നിലവിലണായിരിേക,  ഇേപാഴേതത േപാലള കതക 
േസാഫ്െവയറകളിേനലള  ആശിതതവം  ദീരഘകാലാടിസാനതില  പഞായതകളേകാ  വകപിേനാ  ഗണം  
െചയകയമില.

4.  െപാതേമഖലയിെല സവതന േസാഫ്െവയര െപാജകകള
െക എസ്  ഇ ബിയെട ഒരമ േസാഫ്െവയര െപാതേമഖലയിെല സവതന േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗതിന്  

ഉദാഹരണമാണ്. െക എസ് ഇ ബിയെട 729 െസകഷന ആപീസകളിലം ഒര െസരവര, ഒര ബാകപ് െസരവര, നാല് 
ൈകന് കമയടറകള എനിവയടങന സംവിധാനമാണ് നിലവിലളത്. ഇവയില െസരവറിലം ബാകപ് െസരവറിലം 
െഡബിയന ഗ/ലിനകം  ൈകന്  കമയടറകളില ഉബണവം ആണ്  പവരതികനത്.  ഖാദി  േബാരഡിലം  പാഥമിക 
ഓപേററിങ്  സിസമായി  ഗ/ലിനകാണ്  ഉപേയാഗികനത്.  ഐ  ടി  @ സള  െപാതേമഖലയിെല  സവതന 
േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗതിന്  മെറാരദാഹരണമാണ്.  സംസാനതടനീളമള ൈപമറി,  െസകണറി സളകളില 
വിദയാരതികള  ഗ/ലിനകം  മറ്  സവതന  േസാഫെവയറകളം ഉപേയാഗിചാണ് ഐ  ടി  പഠനം 
നടതിെകാണിരികനത്.  ഭാവിയില  വകപിേലകം  പഞായതകളിേലകെമതന  ജീവനകാര  സവതന 
േസാഫ്െവയറകളില  പരിശീലനം  സിദിച  ഇവരാകം. ഐ  ടി  @ സള  െപാജക്  സംസാനതടനീളമള 
15000 ലധികം  വരന  സളകളെടയം  7,000,000  ലധികം  വരന  വിദയാരതികളെടയം  വിവരങള  ൈകകാരയം 
െചയനത്  സവതന  സള  ഇആരപി  േസാഫ്െവയറായ  െഫ െഡനയെട  ഇംപിെമേനഷനായ  'സമരണ' 
ഉപേയാഗിചാണ്.  സവതന െവബ്  സാേങതികവിദയയായ  റബി  ഓണ  െറയിലസ്  ഉപേയാഗിച്  വികസിപിെചടത 
പസത െഫെഡന  േസാഫ്െവയര  േലാകെമമാടമള  40000 ലധികം  സാപനങള  ഉപേയാഗികനണ്.  എലാം 
െകാണം  ഐ ടി  @  സള െപാജക്  മറ്  ഇ-ഗേവണനസ്  സംരംഭങളക്  ഒര  മാതകയാണ്.  കലകേററകളിെല 
ആപീസ് സംവിധാനം മേനാട േപാവനത്  എന ഐ സി,  ഗ/ലിനകിലം  പി എച് പി,  ൈമഎസ്കയഎല ,  അപാെച 
എനിവയിലം അധിഷിതമായി വികസിപിെചടത ഡിസി സയട് എന േസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗിചാണ്.  സരകാരിെന 
സതാരയേകരളം പരിപാടിയെട നെടലായി പവരതികനത് ഗ/ലിനക്, പി എച് പി,  ൈമഎസ്കയഎല , അപാെച, വി 
എല സി എനീ സേങതങളെട സഹായേതാെട സി-ഡിറ്  വികസിപിെചടത  േസാഫ്െവയറാണ് .  ഐ സി ഡി 
എസില 12000 ഓളം വരന അംഗനവാടികളിെല കടികളെട ആേരാഗയ, േപാഷണ നില േമാണിറര െചയാന ഉേദശിച് 
തയാറാകി  ഇംപിെമേനഷന  ഘടതിേലക്  നീങിെകാണിരികന  എം  ഐ  എസ്  േസാഫ്െവയര  സി-ഡാക 
നിരമിചത് കയടി, ജാവ, േപാസ്െഗഎസ്കയഎല , കഗാര റിേപാരടിങ് ടള എനിവ ഉപേയാഗിചാണ്. കള വയവസായ 
െതാഴിലാളി  േകമനിധി  േബാരഡില േപാവിഡന്  ഫണ്,  േപേറാള,  ലീവ്,  ഫണ്  വിതരണം മതലായവ ൈകകാരയം 
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െചയനത്  ഗ/ലിനകില  ജാവ,  അപാെച േടാംകയാറ്  െസരവര,  േപാസ്െഗഎസ്കയഎല  എനിവയപേയാഗിച്  സി-
ഡാക  നിരമിച  േസാഫ്െവയറിെന  സഹായേതാെടയാണ് .  പി  ഡബയ  ഡിയെട  െവബ്  േപാരടല  നിരമികാന 
ഇനാപ് ഉപേയാഗിചത് അപാെച െവബ് െസരവര, ജകാരത-േടാംകയാറ്, ജാവ, േപാസ്െഗഎസ്കയഎല , േപാസ്ഫിക്, 
െമയിലമാന,  ഗ/ലിനക്  എനിവയാണ്.  എറണാകളം  റീജയനല  േകാഓപേററീവ്  മിലക്  െപാഡയേസഴ്  യണിയന 
ലിമിറഡിെല മിലമ െസാൈസറികളിെല ധനകാരയ മാേനജെമന്, റിേപാരടകള, എം ഐ എസ് മതലായവ ൈകകാരയം 
െചയനതിന  േവണി  ഇനാപ്  നിരമിച  പിസം  േസാഫ്െവയര  ൈമഎസ്കയഎല ,  ജാവ,  ഗ/ലിനക്  എനീ 
സേങതങളാണ്  ഉപേയാഗിചിരികനത്.  കാലികറ്  യണിേവഴിറിയെട  ധനകാരയ  വിഭാഗവം,  പരീകാവിഭാഗവം 
കമയടരവലരണം  നടതിയിരികനത്  ൈപതണ,  ജി  ടി  െക+,  േപാസ്െഗഎസ്കയഎല  എനിവയപേയാഗിച് 
സവനമായി  നിരമിെചടത  േസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗിചാണ് .  േകരള  പി  എസ്  സിയെട  പവരതനങളെട 
കമയടരവലരണവം  സവതനേസാഫ്െവയറകളില  അധിഷിതമാണ് .  േകരളതില  നിലവില  സവതന 
േസാഫ്െവയറിെന പിനാങന െപാതേമഖലാ സാപനങളാണ് െകലേടാണ, എന ഐ സി, സി-ഡിറ്, സി-ഡാക 
എനിവ.

5.  ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ് െകാണള പശങള
വിനേഡാസില  ഒഴിയാബാധയായ  ൈവറസ്  പശം  ഗ/ലിനകിലിലാതതിനാല  ആനിൈവറസ് 

േസാഫ്െവയര വാങനതിനം അത് സമയാസമയം പതകനതിനം േവണി ഇേപാള െചലവാകിെകാണിരികന തക 
ലാഭികവാനം  ൈവറസ്  സാനിങിനം  മറം േവണി  വിനിേയാഗികന സമയം മറ്  പേയാജനകരമായ കാരയങളക 
േവണി  തിരിച  വിടവാനം  കഴിയം.  ഗ/ലിനകിനം  ഇതര സവതന േസാഫ്െവയറകളകം  ഉദാരമായ ൈലസനസ് 
വയവസകളാണളെതനതിനാല  എത  പകരപകള  േവണെമങിലം  എടത്  എത  കമയടറകളില  േവണെമങിലം 
സാപികാന യാെതാര നിയമതടസവമില.  എനാല വിനേഡാസില ഇതയം  സവാതനയം  ലഭയമല.  അധികമായി 
േവണി വരന വിനേഡാസ് പകരപകള ൈലസനസ് ഫീ െകാടത് വാേങണതായിടണ്. ഇപകാരം ൈലസനസ് ഫീ 
െകാടത് വാങിയാലം,  കാലാനസതമായി വരന മാറങളകനസരിച്  ഓപേററിങ്  സിസം അപേഗഡ് െചേയണി 
വരേമാള  വീണം  ൈലസനസ്  ഫീ  െകാടത്  പതിയ  പതിപ്  വാേങണി  വരം.  ഇകാരണതാല തെന  2000 
ഫിബവരി  മാസതിലിറങിയ  വിനേഡാസ്  2000  നിരവധി  പഞായതകളില  കാലാനസതമായി  പതകാന 
സാധികാെത ഇേപാഴം അവരെട െസരവറകളില പവരതിപിച െകാണിരികനണ്.  വിനേഡാസ്  2000  ന്  അത 
പറതിറകിയ  ൈമേകാേസാഫ്  കമനി  13/7/2010  മതല  പിനണ  പിനവലിചിട  േപാലം  ഇത  തെന  തടരനം 
ഉപേയാഗിേകണി  വരനത്  ഒരരതതില  ഗതിേകട  തെനയാണ്.  മാതമല വിനേഡാസ്  പറതിറകന 
ൈമേകാേസാഫ് േകാരപേറഷെനതിെര   വിപണിയിെല സവനം കതകസാനം ദരപേയാഗം െചയതിന് യേറാപയന 
കമീഷന, ഇതര  െനറ്വരകിങ്  േസാഫ്െവയറകളക  പവരതികാന  േവണ  അടിസാന  വിവരങള  പങ  
വയവാനം,  497 മിലയണ യേറാ  (35,912,465,711  രപ)പിഴയടയാനം 2004 ല വിധിചിടമണ്. (തടരനം വിവരങള പങ 
വയാതതിന്  280.5 മിലയണ യേറാ കടി  അധികപിഴ  2006 ല ചമതി.  മാതമല എനിടം വിവരം പങ വചിെലങില 
പതിദിനം അടേയണ പിഴ 3 മിലയണ യേറാ ആകി ഉയരതെമന് ൈമേകാേസാഫ് േകാരപേറഷെന ഭീഷണിെപടതക 
കടി  െചയ.  ഇതെയാെകയായിടം വിവരങള പങ വയാതിരനതിന് 2008  ല യേറാപയന  യണിയന 899  മിലയണ 
യേറാ  കടി  അധിക  പിഴ  ചമതി.) ൈമേകാേസാഫ്  േകാരപേറഷെന  കതക സവഭാവം  െവളിവാകന  നിരവധി 
േകസകളിെലാന മാതമാണ് ഇത്. ഇപകാരം അധികാരസാനങെളയം നീതിനയായ സംവിധാനങെളയം െവലവിളിച് 
വിവരങളക േമല ആധിപതയസവഭാവം കാണികന ഒര കമനി ഒരകന പാറ്േഫാമപേയാഗിച്,  നമെട രാജയെത 
വിവിധ  നിയമങളനസരിച്  േശഖരിച  സകികന  ഇവിടെത  െപൌരനാരെട  അടിസാന  വിവരങള ഒര 
െനറ്വരകിലെട  ൈകമാേറണി  വരേമാള  ഉണാവന  വിവരസരകാ  പശം  വളെര  െഗൌരവമായി 
കണകിെലടേകണതാെണന് േതാനന. നിലവില  ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ്,  എം എസ് ഓഫീസ്,  ഐ എസ് 
എം,  ആനി  ൈവറസ്  േസാഫ്െവയര ,  േപജേമകര,  േഫാേടാേഷാപ്  തടങി  പല കതക േസാഫ്െവയറകളെടയം  
അനധികത  പകരപകള (pirated)  ചില പഞായതാപീസകളിലം  വകപിന  കീഴിലള  മറ്  ആപീസകളിലെമങിലം 
ഉപേയാഗിച വരനണ്.  ഇത്  1957  െല ഇനയന പകരപവകാശ നിയമപകാരവം 2000  െല വിവര സാേങതികവിദയാ 
നിയമം (ഇനേഫാരേമഷന െടകേനാളജി ആക്) വകപ് 66(2) പകാരവം ഗരതരവം ശികാരഹവമായ കറമായതിനാല 
ഇപകാരമള  ഉപേയാഗം  നിരതാഹെപടേതണതാണ്. എനാല  ഇതരം  നിയമപരമായ  നലാമാലകെളാനം 
തെന ഗ/ലിനകിനം ഇതര സവതന േസാഫ്െവയറകളകമില . അതിനാല ഇതരം കതക േസാഫ്െവയറകളക  
പകരം  അവയെട  േമഖലയില പവരതനേശഷിയള  സവതന  േസാഫ്െവയറകളെട  ഉപേയാഗം  
േപാതാഹിപികാവനതാണ്.  മിക  ഗ/ലിനക്  വിതരണങളകം  ഏത  സമയതം  ലഭയമായ  ഓണൈലന 
സംഭരണികള ഉണ്. ഇതരം സംഭരണികളില ഇേപാള നമള ആപീസകളില ഉപേയാഗിച െകാണിരികന േവരഡ് 
െപാസസര, െസഡഷീറ്, െവബ് െബൌസര മതലായവ കടാെത വിവിധാവശയങളകള 29000 എണേതാളം വരന 
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േസാഫ്െവയറകള  (െഡബിയന  ഗ/ലിനകില)  ഒേര  ഉറവിടതിലതെന  ലഭയമാെണനതിനാല  ഓേരാ 
ആവശയതിനം  െവേവെറയായി  േസാഫ്െവയര  ൈലസനസ്  വാങി  സാപിേകണി  വരനില . മാതമല  ഈ 
േസാഫ്െവയറകളിലണാവന  പതകലകള  െസൌജനയമായിതെന  ഉപേയാകാവിന് ലഭയമാകാനം കഴിയം. 
അതിനാലതെന െപാതപണം വളെരേയെറ ലാഭികാന സാധികം.  ഈ  ഒര  െസൌകരയം  വിനേഡാസിലം  ഇതര 
കതക േസാഫ്െവയറകളിലം  ലഭയമല.

6.  ഗ/ലിനകിേലക്
ഗാമപഞായത്  ആപീസകളിലലാെത പഞായത് െഡപയടി ഡയറകരമാരെട  ആപീസകളിലം പഞായത് 

ഡയറകറെട  ആപീസിലം  പഞായത് വകപിന  കീഴിലള മറ്  ആപീസകളിലം,  വിനേഡാസില  മാതം 
പവരതികനതം  നിരബനമായം  ഉപേയാഗിേകണതമായ  േസാഫ്െവയറകെളാനം  തെനയിലാതതിനാല  
ഇവിെടെയലാം  ഉപേയാഗികന  കമയടറകെളലാം തെന  ഗ/ലിനകിേലക്  മാറനതിന്  തടസമില.  പഞായത് 
െഡപയടി ഡയറകറാഫീസകളം പഞായത് ഡയറകറാഫീസം പരണമായി ഗ/ലിനകിേലക് മാറികഴിയനേതാെട ഐ 
എസ് എം ഉപേയാഗിചള കാലഹരണെപട ASCII വിനിമയരീതി പരണമായം ഇലാതാകകയം ആധനിക യണിേകാഡ് 
സംവിധാനതിേലക്  മാറകയം  െചയം.  ASCII  വിനിമയ  രീതിയിലള  കതിടപാടകള  സവീകരിേകണതില  എന 
അവസയണാവനതിനാല ഗാമപഞായത് ആപീസകളില ഇനരെനറമായി േയാജിപിചിടള കമയടറകളം ഐ െക 
എമിെന,  വിനേഡാസില മാതം പവരതികന േസാഫ്െവയറകള സാപിചിടിലാത  മറ  കമയടറകളം ഇേതാെട 
ഗ/ലിനകിേലക് മാറാന തടസമണാവില.  ആയതിനാല ഗാമപഞായതകളിലം  അവയെട ഘടകസാപനങളിലം 
പഞായത്  വകപിന  കീഴിലള മറ്  ആപീസകളിലം  വിനേഡാസിനം  മറ്  കതക  േസാഫ്െവയറകളകം  പകരം, 
ഗ/ലിനകം  ഇതര  സവതന േസാഫ്െവയറകളം  ഉപേയാഗികവാന നിരേദശം  നലാവനതം,  അതിന േവണിയള 
കിയാതക നടപടികള സവീകരികാവനതമാണ്.

7 .  േകനീകത സമഗ േസാഫ്െവയര വികസിപിെചടകല
പഞായതകളക േവണിയള േസാഫ്െവയര നിരമാണം ഒര ടീം വരകാെണനതിന പറേമ ഒര പകിയ 

കടിയാണ്.  ഇതിന്,  ബനെപട  എലാ  stakeholders  േനയം  പെങടപിച  െകാണ്  വിശദവം  സമഗവമായ 
വിഷയാപഗഥനം  നടേതണതണ്.  അപകാരെമാര  സമഗ  അപഗഥനം  നാളിതവെര  നടതികാണനില.  ഞാന 
01/06/2012 ന്  സമരപിച  റിേപാരടിെല  6,  7,  8,  9  ഖണികകളില  പസാവിചിടള കാരയങെള ഒനകടി  ഊനി 
പസാവിച െകാളന. ഇവയില ഖണിക 6 െല നിരേദശങള എെന എം എസ് സി േകാഴിെന ഭാഗമായി 2008 ല 
ഞാന  ഇനയന  ഇനസിറയട്  ഓഫ്  സയനസില വച  െചയ ജി  ഐ എസ്  െപാജക്  ഡിസരേടഷനില (പകരപ് 
കില(തശര)യിെല  ൈലബറിയില  ലഭയമാണ്)  പസാവിചിടളതിെന  ചരകമാണ്. പസത  നാല്  ഖണികകളില 
ചണികാണിചത  േപാെല  പഞായത്  ആപീസകളിലം  അവയെട  ഘടകസാപനങളിലം  പഞായത  വകപിലം 
സവതന  േസാഫ്െവയറില  അധിഷിതമായ ,  ഇ  ആര  പി  (എനരൈപസ്  റിേസാഴ്  പാനിങ്),  ജി  ഐ  എസ് 
(േജയാഗഫിക ഇനേഫാരേമഷന സിസം),  സി എം എസ്  (കെണന് മാേനജെമന് സിസം)  എനീ  മന ഘടകങളം 
ഉളെകാളന  േകനീകതമായ  സമഗ േസാഫ്െവയര  ആണ്  പേയാഗതില  വേരണത്.  ഇവയില  ഇ ആര പി 
ഘടകമായി ഓപണ ഇ ആര പിയം, ജി ഐ എസ് ഘടകമായി കവാണം ജിസ്, േപാസ്ജിസ്, േപാസ്െഗഎസ്കയഎല , 
മാപ്  െസരവര,  ഓപണ  െലേയഴ്  എനിവയെട  സംേയാജനെതയം,  സി  എം  എസ്  ഘടകമായി  ദപല  ഉം 
പരിഗണികാവനതാണ്.  നിലവില  ഈ േമഖലകളില  ലഭയമായ  സവതന േസാഫ്െവയര  സംവിധാനങളില  വച്  
കടതല വികസിതവം മികചവയമാണ് ഇവ. 

പതിദിനം  ശരാശരി  700 ഓളം  െഡൌണേലാഡകളാണ്  ഓപണ  ഇ  ആര  പിക്  േലാകവയാപകമായി 
നിലവിലളത്.  ഇത്  ഈ േസാഫ്െവയറിെന  മികവാണ്  കാണികനത് .  ഇനയയിലം  നിരവധി  സാപനങള ഈ 
േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് പവരതികനണ് .  ഇതിെന  സരവീസ്,  കസൈമേസഷന,  ഡവലപ്െമന് േമഖലകളില 
പവരതികന സാപനങള േകരളതിലമണ്.  ജി ഐ എസ് വിവരേശഖരം േപാസ്ജിസ്,  േപാസ്െഗഎസ്കയഎല  
എനിവയില േശഖരിച് മാപ് െസരവര, ഓപണ െലേയഴ് എനിവ വഴി വിനിമയം െചയാം. കവാണം ജിസ് െഡസ ്േടാപ് 
ൈകനായി ഉപേയാഗിേചാ,  സാധാരണ  െബൌസര  ഉപേയാഗിേചാ  ജി  ഐ  എസില പേവശികകയം  മാറങള 
വരതകയം  അപഗഥനം  നടതകയം  െചയാവന  രീതിയില  സംവിധാനം  െചയാം.  മികച  ജി  ഐ  എസ് 
െപാജകകളില  േലാകവയാപകമായിതെന  ഉപേയാഗികന  േസാഫ്െവയറകളാണ്  ഇവ .  ഇന്  േലാകത് 
ലഭയമായവയില ഏറവം മികച സി എം എസ് േസാഫ്െവയറകളിെലാനാണ് ദപല . േകരളതിലം ദപല ഉപേയാഗിച് 
െവബ്  െസാലയഷനകള  നലന  കമനികളം  സാപനങളമണ്.  പഞായതകളെടയം  അവയെട 
ഘടകസാപനങളെടയം പഞായത് വകപിെനയം സാഹചരയങളമായി ഇവെയലാം ഒത േപാകെമനം കാണന.
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ഇവ മന ഘടകങളമപേയാഗിച് എങെന േസാഫ്െവയര വികസിപിെചടകണെമനതം വിശദാംശങളെട  
രപകലനയം  മറം, പഞായത് കാരയങളിലം വിേകനീകതാസതണ പകിയയിലം ൈവദഗയമളവരമായം,  അതത് 
സാേങതിക  േമഖലകളിെല  വിദഗരമായം കടിേയാേലാചിച്  തീരമാനികാവനതാണ്. പാഥമിക  നിരേദശെമന 
നിലയില അെകൌണിങ്, ബജറ്, വരവെചലവകള, മാനവവിഭവേശഷി നിയനണം, െപാജക് മാേനജെമന്, നിരമാണ 
പവരതനങള,  േയാഗങളകള  പിനണ,  വാങലകള,  സഹായക  േരഖകളടകമള  പങാളിത  ഫയല 
മാേനജെമന്  തടങിയവ ഇ ആര പി  ഘടകതിലം; ആസികള,  നികതികള,  ൈലസനസിങ്,  വിഭവ മാേനജെമന്, 
െകടിടനിരമാണ ചടങള,  െനലവയല-തണീരതടങളെട ഡാറാബാങ് മതലായവ ജി  ഐ എസ് ഘടകതിലം; 
ഓണൈലന സരടിഫികറ്  വിതരണം,  വിവരങളെടയം  േരഖകളെടയം  അറിയിപകളെടയം  മറം   പസിദീകരണം, 
നിയമങളം ചടങളം ഉതരവകളം സരകലറകളം മാരഗനിരേദശങളം േകാഡീകരികല തടങിയവ സി എം എസ് 
ഘടകതിലം ൈകകാരയം െചയനത് പരിഗണികാവനതാണ്.  നിലവില ലാന് യസ് േബാരഡം,  െക എസ് ആര ഇ 
സിയം  േശഖരിച്  സകിച  വചിടള  ജി  ഐ  എസ്  ഡാറാ  േശഖരം  നമെട  ജി  ഐ  എസ്  ഘടകതിെന 
അടിസാനവിവര  േശഖരമാകന  കാരയം  പരിഗണികാവനതാണ്.  പഞായതകളെടയം  വകപിെനയം  ദരഘാസ് 
മതലായവയള പരസയങള, േനാടിഫിേകഷനകള, െപൌരാവകാശ േരഖകള, പഞായതകളെട വികസന േരഖകള, 
പദതി േരഖകള, ൈജവ ൈവവിദയ രജിസറകള മതലായവ അതാത് ഓഫീസകളില നിന തെന വിേകനീകതമായി 
െവബില  പസിദെപടതവാന  തക  വണം  സി  എം  എസ്  ഘടകതില  കമീകരണം  വരേതണതാണ്.  ഈ 
േകനീകത  സമഗ  േസാഫ്െവയറിെന  േമലപറഞ  മന  ഘടകങളിലം  േകാഡീകരികെപടന 
സിതിവിവരകണകകളം  വിവരങളം  മറം  2005 െല  വിവരാവകാശ  നിയമതിെല  4(1),  4(2)  വകപകള 
അനശാസികനത  പകാരം,  സി  എം  എസ്  ഘടകം  വഴി  അതാത്  സമയത  തെന  സവേമധയാ 
പസിദീകരികെപടകയം  അവ സമയാസമയങളില  നവീകരികെപടകയം അപകാരം  പസിദെപടതിയ 
വിവരങളക േവണി ആവശയകാര െവബില െസരച് എഞിനകള വഴി തിരചില നടതേമാള സവേമധയാ കമമായി 
ലഭയമാകാനം കഴിയന വിധതില സംവിധാനം െചയാവനതാണ്. 

നിലവില ഐ െക എം അനവരതിച  േപാരന,  കതക േസാഫ്െവയര െഫയിംവരകകള  ഉപേയാഗിച് 
േസാഫ്െവയറിെന േകാഡേബസ് മതല വികസിപിച െകാണവരന രീതിേയകാള, അതാത് ആവശയങളക േവണി 
വികസിപിെചടത  െകാേണയിരികനതം ഇേപാളതെന  വളെര  വികസിതവമായ  ഇതരം  സവതന 
േസാഫ്െവയറകളം  െഫയിംവരകകളം  കസൈമസ്  െചയ്  സവന മായ  േകനീകത സമഗ  േസാഫ്െവയര  
നിരമിെചടകന രീതിക് ചില െമചങളണ്:

൧. ഇേപാഴളതേപാെല എലാ പഞായതകളിലം െസരവര കമയടര സാപിേകണ ആവശയമില, ൈകന് കമയടറകള 
മാതം  മതിയാവനതാണ്. സംസാനതലതിലള  േകനീകത  െസരവറില  സമഗ േസാഫ്െവയറിെന  എലാ  
ഘടകങളം സാപിച്  വിവരങള േശഖരികകയം  വിനിമയം  െചയകയമാവാം. മിറര  ൈസറകള  ഏരെപടതി 
െസരവറിെല  തിരക നിയനികാം.  േസാഫ്െവയറിലണാകന പതകലകള േകനീകത െസരവറില െചയാല മതി . 
ൈകകാരയതിന്  ഇേപാഴളതിേനകാള  െസൌകരയമണ്. െമാതതിലള  പവരതനം  േകനീകതമായം 
വിേകനീകതമായം േമാണിറര െചയാനം സാധികം.  ഇന െചയന േപാെല എലാ പഞായതിലം  േസാഫ്െവയര  
അപേഡറകള െകാണേപായി ഇനസാള െചേയണ കാരയമില.  പഞായതകളില  ഇനളത േപാെല  വി  പി  എന 
കണകഷെന ആവശയമണാവനില.  സാധാരണ  േബാഡബാന്  ഇനരെനറ്  കണകഷന തെന ധാരാളം.  ഇതിനാല 
എലാ  ൈകന്  കമയടറകളിലം  ഇേപാഴള  വി  പി  എന  കണകഷനില  ലഭയമാവാത  ഇനരെനറിെല  മെറലാ 
റിേസാഴകളം  ലഭയമാകാം.  ഇത്  ജീവനകാരെകലാവരകം  പേവശെസൌകരയം  (accessibility)  കടം.   ഓപേററിങ് 
സിസതിെനയം  േസാഫ്െവയറകളെടയം  സരകാപാചകള അടകമള  അപേഡറകള,  മറ  േസാഫ്െവയറകള  
എനിവ െസൌകരയപദമായി  ലഭയമാകനതിനം  മറം  സാധാരണ  ഇനരെനറ്  കണകഷന  െനറ്വരകിലെട  എലാ  
ൈകന്  കമയടറകളിലം  എതിേകണത്  അതയാവശയമാണ  താനം.  കടാെത  േമല  പസാവിച  കാരണങളാല 
സാമതിക ലാഭവമണ്. ഒര െസരവര കമയടറിെന ഇേപാഴെത വിപണി വിലയായി കറഞത് 1,79,000 രപയായി 
കണകാകിയാലതെന  ഗാമപഞായതാപീസകളില  െസരവര  കമയടര  വാങനതിനായി  പലേപാഴായി 
െചലവാേകണി  വരന  17,50,62,000  രപ ലാഭികാന കഴിയം.  ജിലാ  പഞായതാപീസകളം  ഐ െക എമിെന 
േസാഫ്െവയറകള വിനയസിേകണന ഇതര ആപീസകളം കടി  കണകിെലടകകയാെണങില ഇതിലം  കടിയ തക  
യഥാരതതില ലാഭികാന സാധികെമന്  മനസിലാകാം.  ഓേരാ പഞായതം  വി  പി  എന കണകഷന  േവണി 
െചലവാകിെകാണിരികന തകയം ലാഭികാം. 

൨.  പരണമായം  നമെട ആവശയങള മനകടികണെകാണ്  നിരമിച േസാഫ്െവയറകളല  ഇവെയങിലം,  ഇവെയ 
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കസൈമസ്  െചയ് നമെട ആവശയങളകിണങം വിധം വഴകിെയടകാവനതാണ്.  അപകാരം  െചയനതിെനാപം 
സാമഹയ സരകാ െപനഷന വിതരണം, ജനനമരണ, വിവാഹ രജിേസഷന തടങിയ നമെട പേതയകാവശയങളക 
േവണന അധിക െമാഡയളകള പേതയകമായി വികസിപിെചടത് ഇവയമായി സംേയാജിപിച് പവരതിപികാനം,  ഈ 
േസാഫ്െവയറകളില  നിലവിലള  മറ്  സമാനമായ  ആവശയങളക  േവണിയള  േമാഡയളകെള  നമെട 
ആവശയതിനപകരികന  വിധതില  കസൈമസ്  െചയ്  ഉപേയാഗികവാനം  കഴിയം.  ഇങെന നമക  േവണ 
േസാഫ്െവയര നിരമിെചടകാന േവണ സമയം വളെരയധികം ലാഭികാം .

൩.  ജനറിക ആയി േവണന,  ഡാറാേബസ്  ൈകകാരയം,  സമരകമഖം,  പിനിങ് െസൌകരയം  തടങിയ അടിസാന 
കാരയങള ഇേപാള അനവരതിച വരന രീതിയിലളത േപാെല പേതയകമായി വികസിപിെചടേകണ ആവശയമില, 
ആയവ ബനെപട േസാഫ്െവയറകളിലതെന നിലവില ലഭയമാെണനതിനാല .

൪.  ഇവെയലാം  തെന ശേദയമായ അനാരാഷ െപാജകകളായതിനാല  ഇവ ഉപേയാഗികനതം,  കസൈമസ് 
െചയനതം,  നമെട  ആവശയങളക്  േയാജിച  വിധമള  അധിക  െമാഡയളകള  വികസിപികനതം,  ഈ 
ആവശയങളക  സഹായകരമായ  വിധതില  ഇവയെട  വികസിപികല  ടീമകളമായി  (Developer  teams) 
ആശയവിനിമയം നടതനതെമാെക,  ഒര േസാഫ്െവയര വികസിപിെചടകല സാപനെമന നിലയില ഐ െക  
എമിേനയം  ഐ  െക  എമിെല  സാേങതിക  ജീവനകാരെടയം  പവരതനേശഷിയം  നിലവാരവം  ഉയരതാനം, 
പവരതനതില െപാഫഷണലിസം െകാണവരനതിനം വളെരയധികം സഹായികം. ഇങെന ഐ െക എമിെന 
പവരതനങളില അനാരാഷനിലവാരം ൈകവരികനതിനള ശമം ഇേപാേഴ തടേങണതാണ്. അതവഴി വകപിനം 
പഞായതകളകം െമചമണാകകയം െചയം.

നമെട രാജയത്  സരകാര െപാജകകളില  ഇതേപാെല  അനാരാഷ ടീമകളമായി േയാജിച് പവരതികന 
സമദായം തടങികഴിഞിടണ്.  ഭാരത സരകാരിെന ഡാറാ േപാരടലായ http://data.gov.in ഇതിനദാഹരണമാണ്. 
എന ഐ സി യെടയം യ എസ് ഗവെണനിെല ടീമിെനയം സംയക സംരംഭമായ പസത െപാജകില സവതന 
േസാഫ്െവയര െഫയിംവരകായ ദപല അടിസാനമാകി  വികസിപിെചടത കസം പാറ്േഫാമാണ്  ആധാരമായി 
പവരതികനത്.  ഇതിെന  േസാഴ്  േകാഡ്  മഴവനായം,  താലരയമള  ആരക  േവണെമങിലം  പരിേശാധികാവന 
വിധതില  പബിക  േകാഡ്  െഷയറിങ്  പാറ്േഫാമായ  ഗിറ്ഹബില  ലഭയമാണ്.  ഈ  മാതക  നമകം 
പകരതാവനതാണ്.  ഈ  േപാരടല  െവബ്  കെണന്  ആകസിബിലിറി  ൈഗഡ്ൈലനസ്  െലവല  എഎ , 
ൈഗഡ്ൈലനസ്  േഫാര  ഇനയന  ഗവെണന്  െവബൈസറ്സ്  എനീ  രണ്  പധാന  സാേനരഡകള  
ആധാരമാകിയാണ്  വികസിപിെചടതിടളത്.  എനാല  ഐ  െക  എം  തേദശസവയംഭരണ  വകപിന  േവണിയം 
പഞായതകളക േവണിയം വികസിപിെചടതിടള െവബൈസറകള ഈ രണ സാേനരഡകളം അനസരികനില 
എന്  േഖദപരവം  പറേയണി  വരന.  നമെട  ഈ  െവബൈസറകളില  വളെരേയെറ  വിവരങള 
ഉളെകാളിചിടെണങിലം,  വളെര  നിയനണമള  പകരപവകാശേതാെടയാണ്  ഇവ 
പസിദീകരിചിരികനെതനതിനാല  വികിപീഡിയ  േപാെലയള  പതിയ  കാലതിെന  വിജാനവയാപന 
പരിശമങളക്  ഈ  വിവരങള  എടതപേയാഗികാന  കഴിയനില.  അതിനാലതെന  പേയാഗകമതയെട 
കാരയതിലം  അഭിഗമയതയെട  (accessibility)  കാരയതിലം  നമെട െവബൈസറകള തേലാം  പറകിലാെണനത് 
വസതയാണ്. കടതല ആളകളിേലക് എതന വിധതില എടതപേയാഗികാന കഴിയനിെലങില ഈ വിവരങള 
െവബൈസറില  പസിദീകരികനതിെന  ആവശയം  തെനെയനാണ്?  അതിനാല  ഈ  അവസ  മാേറണതണ്. 
നമെട സമഗ േസാഫ്െവയറിെന സി എം എസ് ഘടകം പതിയ െവബ് സാേനരഡകള അനസരികന വിധതിലം 
ഉദാരമായ പകരപേപക വയവസകള പകാരവം സംവിധാനം െചേയണതാണ്.  പകരപേപകയെട കാരയതില CC 
BY-SA  2.5  IN  ൈലസനസില  പസിദീകരിച  െക  എസ്  ഇ  ബിയെട  െവബൈസറിെന  (http://www.kseb.in) 
മാതകയാകാവനതാണ്.

8 .  ഐ െക എം ഉടെന െചേയണത്
ഐ  െക  എം  ഇേപാള  അനവരതിച  വരന േസാഫ്െവയര  വികസന  രീതി ,  അതത്  സാേങതിക 

േമഖലകളിെല  വിദഗരമായി  ആേലാചിച്  സമഗമായി  അപഗഥിച്  സവാംശീകരിചതല.  അതാത്  കാലഘടങളിെല 
മികവാരന  പവരതനരീതികള  (best  practices)  അനസരിച്  ഉരതിരിഞ  വനേതാ സവതന 
േസാഫ്െവയറിലധിഷിതേമാ അല . മറിച്, സമഗമായ ഒര കാഴപാടിെന അഭാവതിലം ഒര പേതയക കാലഘടതിലം 
അേപാള മനിലള വിഷയം മാതം കണകിെലടതം  അേപാള  ഐ െക എമില നിലവിലണായിരന സാേങതിക 
വിഭാഗം  ജീവനകാരെട  പരിമിതികളകളില  നിന  െകാണം ചിലെതലാം  ഭാഗികമായം  േസാഫ്െവയറിെന  
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ഉപേയാകാകളായ  ജീവനകാരെട  ൈകകാരയെസൌകരയം  േവണ  രീതിയില  പരിഗണികാെതയം 
വികസിപിെചടതിടളതാണ്. പഞായതകള,  അവയെട  ഘടകസാപനങള,  പഞായത്  വകപിെന  ഇതര 
ആപീസകള ഇവിെടെയലാമള ജീവനകാര എനീ മരതവസകെളയം അവരെട ചറപാടകെളയം പാഥമികമായി 
കാേണണതിന പകരം  അവര ൈകകാരയം  െചേയണന നിയമങളകം ചടങളകം  ഉതരവകളകം  മാതമാണ് 
േസാഫ്െവയറകളില  പാമഖയം  െകാടതിടളത് .  പഞായതകളെട  ഘടകസാപനങളെട  പവരതനങള 
ഏേകാപിപികാന  മതിയായ േസാഫ്െവയര  പിനണയളെപെടയള  സാേങതിക  സംവിധാനെമാരകാന ഇതവെര 
സാധിചിടില.  നിലവില  പഞായതകളക േവണിയള േസാഫ്െവയര നിരമാണ  പകിയയില േസാഫ്െവയറിെന  
മഖയ  ഉപേയാകാകളായ  ജീവനകാരക്  പെങാനം  അനവദിചിടമില.  ഈ  കാരണങെളലാം ഉപേയാക 
െസൌഹാരദമിലാതതം  പരസര  ബനമിലാതതമായ പലതരം  േസാഫ്െവയറകളെട  പിറവിക്  വഴിെയാരകി . 
കമയടരവലരണം നടതവാന േശഷികന വിഷയങളെട ബാഹലയം കടി കണകിെലടകേമാള, തടരനം ഇപകാരം 
സമഗതയിലാെത  േസാഫ്െവയറകള  വികസിപികന  രീതി  തടരന  േപാവകയാെണങില ,  പഞായതകള 
ൈകകാരയം  െചയന  ഓേരാ  വിഷയതിനം  ഓേരാെനന  േതാതില  വരാന  േപാകന  േസാഫ്െവയറകളെട  
എണകടതല െകാണ്, പഞായത തലതിലം സരകാര തലതിലമള േകനീകതമായ േമലേനാടവം ൈകകാരയവം 
വിഷമകരമാകന അവസയിേലക് ഭാവിയില എതിെപടെമനതിന് സംശയമില.

സാേങതിക േമഖലയിലണായിെകാണിരികന മേനറങളകനസരിച് സവയം അപേഡറ് െചയാന ഐ െക 
എം  ശമിചില.  അതിനാലതെന  പഴയതം  കാലഹരണെപട  െകാണിരികനതമായ  സാേങതിക  വിദയകളിലം 
ആശയങളിലം  ഐ  െക  എം  തളചിടെപടകയം,  തതഫലമായി  പഞായതകളകം  പഞായത്  വകപിനം 
സാേങതികവിദയയെട  കാരയതില  കാലതിെനാപിച്  മേനാട്  നീങാന  സാധികാെത  വരികയം  െചയ.   ഈ 
േപാരായകള  ഐ െക എമില നിന്  പറത വന െകാണിരന േസാഫ്െവയറകളെട നിലവാരം  ശരാശരിയിലം 
ഇടിഞ  താഴാനം,  ഐ  െക  എമില  നിനം  പഞായതകളിെലയം  വകപിെലയം  ജീവനകാെര  മാനസികമായി 
അകറാനം ഒര പരിധി വെര ഇടയാകി. നാളിതവെര മലയാളതില ൈകകാരയം െചയവനിരന അെകൌണിങ്, ഐ 
െക  എമിെന  ഏറവം  പതിയ  േസാഫ്െവയറായ  സാംഖയ  സാപിച  കഴിയനേതാെട  പരണമായം  ഇംഗീഷിലായി 
മാറനത കാണാം.  പസത  േസാഫ്െവയറിെന  സമരകമഖവം  പരണമായം  ഇംഗീഷിലാണ് .  ഫണ്  ഓഫീസില 
േരഖകള  രജിസര  െചയന  സചികയിലം  ഇത  തെന  അവസ.  കമയടറകളില  മലയാളതിലതെന  േവണ 
വിധതില  വിവരങള  ൈകകാരയം  െചയവാന  തകവണം  സാേങതിക  വിദയ  വളരനിടള  ഇനെത  കാലതം, 
ഭരണഭാഷ മലയാളമാകാനം മലയാളം കമയടിങിന േവണിയം പേതയക നടപടികള സരകാര തലതില സവീകരിച 
വരന  സാഹചരയതിലം നടകന,  െകാേളാണിയല  കാലഘടതിേലകള  ഈ  തിരിചേപാകിന്  യാെതാര 
നയായീകരണവമില. െപാതജനങളെട നികതിപണം ഉപേയാഗിച്  കതക േസാഫ്െവയറകളണാകി േസാഴ്  േകാഡ്  
രഹസയമാകി വചിരികന ഐ െക എമിെന രീതി, വരതമാന കാലെത അംഗീകത വിശവാസപമാണങള പകാരം 
ധാരമികമായി ശരിയല. ഈ േപാരായകെളലാം പരിഹരിേകണതണ്.

സാേങതിക തലതിലള വിപലമായ ചരചകളക േശഷം േകനീകത സമഗ േസാഫ്െവയറിന േവണിയള  
മാനകങളം  (standards)  െപാതനയങളം  കാലതാമസം  കടാെത  രപീകരിേകണതാണ്.  നിലവില  സി-ഡിറ്, 
െകലേടാണ  തടങിയ  െപാതേമഖലാ  സാപനങള അതത്  േമഖലകളില  കഴിവ്  െതളിയിച  സാപനങെളയം 
കമനികെളയം  എംപാനല  െചയ്  പവതികള  പരണമാേയാ  ഭാഗികമാേയാ  ഔട്േസാഴ്  െചയ്  ഏലിച് 
പരതീകരിെചടകക പതിവണ്. സമഗ േസാഫ്െവയറിെന മാനകങളം െപാതനയങളം രപീകരിച േശഷം ഐ െക 
എമിനം ഈ മാതക അവലംബികാവനതാണ്. ഓപണ ഇ ആര പി,  സവതന ജി ഐ എസ്,  ദപല േമഖലകളില 
പവരതികന കമനികെളയം സാപനങെളയം എംപാനല െചയ് സമഗ േസാഫ്െവയറിെന വിവിധ ഭാഗങളെട  
പവതികള  പരതീകരികാനായി  ഏലപികാവനതാണ്.  ഐ  െക  എമില  ഇേപാഴള  െഡാെമയിന 
കണസളടനമാരെട േസവനം, പസത േസാഫ്െവയര ഭാഗങള വികസിപിെചടകന സമയത് പവതി ഏെറടത  
സാപനങളക്  ലഭയമാകാന  ഏരപാടാകാവനതാണ്.  പസത  േസാഫ്െവയര  ഭാഗങളെട  തടരനള  
െമയിനനനസ്  ചമതല,  ബനെപട  ഭാഗം  വികസിപിെചടത  സാപനതില  നിനം  സാേങതിക  പരിശീലനം 
േനടിെകാണ് ഐ െക എമിന് ഏെറടകാവനതാണ്. ഇത് ഐ െക എമിെന പവരതനങളില നിലവാരം െകാണ 
വരാനം സമയം ലാഭികവാനം സഹായികം.

ഐ  െക  എമം,  ഐ  െക  എമിെല  സാേങതിക  വിഭാഗം  ജീവനകാരം  സമയബനിതമായിതെന 
ഗ/ലിനകിലം  േമല  പസാവിച  ഇതര  സവതന  േസാഫ്െവയറകളിലം  അവ  വികസിപിെചടകാനപേയാഗിച 
ൈപതണ മതലായ  േപാഗാമിങ്  ഭാഷകളിലം  സവതന േസാഫ്െവയര മാതകയിലള േസാഫ്െവയര വികസന  
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രീതികളിലം  പാവീണയം  േനേടണതാണ്.  ഐ െക  എം  ഇനി  റികട്  െചയന സാേങതിക  വിഭാഗം  ജീവനകാരക് 
േമലറഞ  േസാഫ്െവയറകളിലം  േപാഗാമിങ്  ഭാഷകളിലം  പാവീണയമണായിരി കാന  ശദിേകണതാണ്.  ഇനി 
പതതായള േസാഫ്െവയര വികസന പവരതനങള  ഇേപാള മേനാട  വയന  ആശയപകാരമള േകനീകത 
സമഗ േസാഫ്െവയറില മാതമാകി പരിമിതെപടേതണതാണ് . ഐ െക എമിെന നിലവിലള േസാഫ്െവയറകള  
പവരതിച  െകാണിരികന  ഈ  അവസരതിലതെന  സമഗ  േസാഫ്െവയര  നിരമാണതിന്  േവണ  
പവരതനങള  ആരംഭികകയം തടരകയം  െചയാവനതാണ്. ഐ  െക  എമിെന  ഇേപാഴെത 
േസാഫ്െവയറകളെട  പവരതനരീതികളം  അവയിലെട  നാളിത  വെര േശഖരിച  വിവരങളം  അവശയം  േവണന 
പരിഷരണങേളാെട  സമയബനിതമായി  ഈ  േകനീകത  സമഗ  േസാഫ്െവയറിേലക്  പരണമായം  
പകരതികഴിയേമാള  ഇേപാഴെത  േസാഫ്െവയറകള  ഉേപകികാവനതം ,  സമഗ  േസാഫ്െവയറിേലക്  
പരണമായം മാറാവനതമാണ്.  തടരനള േസാഫ്െവയര വികസനപവരതനങള ഈ സമഗ േസാഫ്െവയറില  
മാതം  നടതിയാല  മതിയാകനതാണ്.  ഇത്  പവരതന  െസൌകരയം  കടം.  പഞായതകളിെലയം  വകപിെലയം 
താലരയവം  കഴിവമള  ജീവനകാെരകടി  സമഗ  േസാഫ്െവയര  നിരമാണ  പകിയയെട  വിവിധ  ഘടങളില 
(േസാഫ്െവയറിെന  പാേദശികവലരണതില  പേതയകിചം)  പങാളികളാകാവനതാണ്.  ഐ  െക  എം  ഈ 
വിഷയങളില േനതപരമായ പങ് വഹികണം. ഇതിനായള കിയാതക നടപടികള തടങകയം തടരകയം േവണം.

േമല വിവരങള ഉചിത നടപടികളകായി.

   
          

ഈ േരഖ യണിേകാഡ് മലയാളതില സവതന ഓപേററിങ് സിസമായ െഡബിയന ഗ  /  ലിനകില   സവതന ഓഫീസ് െപാഡകിവിറി സയട് ആയ ഓപ  ണ   
ഓഫീസ് ഉപേയാഗിചാണ ്തയാറാകിയിടളത്.
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