
സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകള് ഗസോമപഞസോയതസോപപ്പീസുകളളിസലേകഫ്റ്റ്
http://wp.me/pR1be-zN

രചന: വനടുമസോലേ ജയഫ്റ്റ്വസന
(അസളിസ്റ്റനഫ്റ്റ് വസക്രട്ടറളി, കൂരസോച്ചുണഫ്റ്റ് ഗസോമപഞസോയതഫ്റ്റ് - സകസോഴളിസകസോടുഫ്റ്റ് ജളില, 

നളിര്വസോഹകസമളിതളി അഅംഗഅം, സസ്വതന്ത്ര മലേയസോളഅം കമമ്പ്യൂട്ടളിങഫ്റ്റ് - https://smc.org.in/)

കുറ്റസമ്മതവഅം മുനകൂര്ജസോമമ്യവഅം

ഇതഫ്റ്റ്  പഞസോയതഫ്റ്റ്  വെകുപളിവലേ  എവന  സഹപവെര്തകര്കഫ്റ്റ്  അവെരുവടെ  വതസോഴളില്സസോഹചരമ്യങ്ങള്  സസ്വയഅം
വമച്ചവപടുതന്നതളിനു  സവെണളി  എഴുതളിയ  സഹസോയകകറളിപസോണഫ്റ്റ്.  പഞസോയത  വെകുപ്പു  ജപ്പീവെനകസോര്
പണളിവയടുകന്ന  ഏവതസോരു  ആപപ്പീസളിലഅം  ഇതപസയസോഗവപടുതസോഅം.  മറ്റു  സമഖലേകളളിലള്ളവെര്കഅം  ഇതഫ്റ്റ്
സഹസോയകരമസോയളി  സതസോന്നുവന്നങളില്  ഇതഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗവപടുതന്നതളില്  ഇവെളിവടെ  സസനസോഷസമയുള.  കമമ്പ്യൂട്ടര്
സഅംബന്ധമസോയ  കസോരമ്യങ്ങളളില്  അഗസോധമസോയ  പരളിജസോനമുള്ളവെര്  ക്ഷമളികക.  അവെവര  ഉസദ്ദേശളിച്ചല
ഇവതഴുതളിയതഫ്റ്റ്,  അവെര്കഫ്റ്റ്  ഈ  കസോരമ്യങ്ങവളസോവക  സസ്വനഅം  നളിലേയളില്  കണപളിടെളിച്ചു  വചയസോവന്നസതയുള.
പഞസോയത  വെകുപളിവലേ  എവന  സഹപവെര്തകരളില്  കമമ്പ്യൂട്ടര്  പരളിജസോനഅം  വെളവരകറഞ്ഞവെവരസപസോലഅം
അവെരുവടെ കമമ്പ്യൂട്ടറുപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് സസ്വനഅം ചുമതലേകള് വൃതളിയസോയളി വചയസോന പസോപ്തരസോകക എന്ന ഉസദ്ദേശമ്യസമ ഈ
കുറളിവപഴുതളിയതളിനു  പുറകളിലള.  ഈ  കുറളിപ്പുഫ്റ്റ്  ആധളികസോരളികമല,  ആധളികസോരളിക  വെളിവെരഅം  തവന്ന
സവെണവമന്നുള്ളവെര്കഫ്റ്റ്  ബന്ധവപട്ട  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമുകളുവടെ  അസ്സല്  സരഖകള്  വെസോയളിച്ചു
മനസ്സളിലേസോകസോവന്നതസോണഫ്റ്റ്. അസപസോ നമ്മളു വതസോടെങ്ങസ്വസല? സടെഅം ട്ട സടെഅം..

മുന്നുര

ഞസോനുള്വപവടെയുള്ള  പഞസോയതപണളികസോര്കഫ്റ്റ്  അവെരുവടെ  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളില്  എങ്ങവന  യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്
മലേയസോളതളില്  ടടെപ്പുഫ്റ്റ്  വചയ്യുന്നതളിനുഫ്റ്റ്  സഅംവെളിധസോനവമസോരുകസോഅം  എന്നുഫ്റ്റ്  മുവമസോരു  സബസോഗഫ്റ്റ്  സപസോസ്റ്റളില്
ഞസോവനഴുതളിയളിരുന്നു.  ഈ  സമഖലേയളിവലേ  തടെകകസോര്കഫ്റ്റ്  അതഫ്റ്റ്  ഈ  കണളിയളില്  വെസോയളികസോഅം:
http://wp.me/pR1be-3h

ആ കുറളിപളിനുഫ്റ്റ് തടെര്ച്ചയസോണഫ്റ്റ് ഈ കുറളിപ്പുഫ്റ്റ്. അധളികഅം ടവെകസോവത തവന്ന ഇവതഴുതണവമന്നുണസോയളിരുവന്നങളിലഅം,
മഹസോമടെളി  മുഖമ്യസഹതവെസോയളി  ഇതങ്ങസന  നപ്പീണ  നപ്പീണ  സപസോയളി.  ഇപഴസോണഫ്റ്റ്  ഇത  കുതളിപളിടെളിച്ചളിരുവന്നഴുതസോന
സതസോന്നളിയതഫ്റ്റ്.

ഉതരവകളുഅം സര്കലേറുകളുഅം

കഴളിഞ്ഞ കുറച്ചുകസോലേമസോയളി സര്കസോര് പുറതളിറകളിയ ചളിലേ ഉതരവകളുഅം സര്കലേറുകളുഅം ആദമ്യസമ തവന്ന നമുക
ചര്ച്ച വചയസോഅം. അവെയസോണസലസോ നമ്മുവടെ പരളിഗണനയളില് ആദമ്യഅം വെസരണതഫ്റ്റ്.

1. വെളിവെരസസോസങതളികവെളിദമ്യസോ (ബളി) വെകുപളിവന 21/08/2008 തപ്പീയതളിയളിവലേ സ.ഉ.(എഅം.എസഫ്റ്റ്.)31/08/വെളി.സ.വെ
നമഫ്റ്റ് ഉതരവഫ്റ്റ്  -  എലസോ സര്കസോര് ഓഫപ്പീസുകളളിലഅം തസദ്ദേശസസ്വയഅംഭരണ സസോപനങ്ങളളിലഅം മലേയസോളഅം
കമമ്പ്യൂട്ടളിങഫ്റ്റ്  ലേഭമ്യമസോകന്നതളിനസോയളി  യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്  അധളിഷളിത  മലേയസോളഅം  അക്ഷരങ്ങള്
ഉപസയസോഗളിസകണതസോവണന്നുഫ്റ്റ്.  ഈ  കണളിയളില്:
https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/malunicode.pdf

2. ധനകസോരമ്യ  (വെളിവെരസസോസങതളികവെളിദമ്യ  -  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്)  വെകുപളിവന  24/09/2010  തപ്പീയതളിയളിവലേ
86/2020/ഫളിന  നമഫ്റ്റ്  സര്കലേര്  -  എലസോ  സര്കസോര്  വെകുപ്പുകളളിലഅം  കമമ്പ്യൂട്ടര്  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്
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ഉപസയസോഗളികസമസോള്  സസോദമ്യമസോസയടെസതസോളഅം  ലേളിനസകസോ  മറ്റുഫ്റ്റ്  ഓപണ്സസസോഴഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയസറസോ
ഉപസയസോഗളികണഅം  എന്നുഅം,  ടപസററ്റഡഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്,  അനധളികൃത  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  എന്നളിവെ
ഉപസയസോഗളികരുവതന്നുഅം മറ്റുഅം.  ഈ കണളിയളില്:  https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/cir1-
86-10-fin.pdf

3. വെളിവെരസസോസങതളികവെളിദമ്യ  (ഐ.  ടെളി.  വസല്)  വെകുപളിവന  21/07/2016  തപ്പീയതളിയളിവലേ  ഐ.ടെളി.  വസല്-
2701/2015/ഐ.ടെളി.ഡളി നമഫ്റ്റ് സര്കലേര് - എലസോ സര്കസോര് സസോപനങ്ങളുഅം സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്
ഉപസയസോഗതളിവന  സസോദമ്യതകള്  നളിര്ബ്ബന്ധമസോയുഅം  ഉപസയസോഗവപടുസതണതസോവണന്നുഅം,  സര്കസോര്
ഓഫപ്പീസുകളളില് സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകള് മസോത്രസമ ഉപസയസോഗളികസോന പസോടുളവവെന്നുഅം,
ടപസററ്റഡഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമുകള്  ഉപസയസോഗളികരുവതന്നുഅം.  ഈ  കണളിയളില്:
https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/fsw_order.pdf

4. ഉസദമ്യസോഗസ  ഭരണപരളിഷസോര  (ഭരണഭസോഷ)  വെകുപളിവന  29/07/2016  തപ്പീയതളിയളിവലേ
3641/ഔ.ഭസോ3/2016/ഉഭപവെ.  നമഫ്റ്റ്  സര്കലേര്  -  സര്കസോര്  വെകുപ്പുകള്,  വപസോതസമഖലേ,  അര്ദ
സര്കസോര്,  സസ്വയഅംഭരണ  സഹകരണ  സസോപനങ്ങള്  എന്നളിവെളിടെങ്ങളളില്  ഭരണമസോദമ്യമഅം
മസോതൃഭസോഷയളിലേസോവണന്നുഫ്റ്റ് കര്ശനമസോയുഅം ഉറപ്പു വെരുതസോനുഅം,  അടെളിയനളിരമസോയളി  നടെപളില് വെരുതസോനുഅം.
ഈ  കണളിയളില്:  https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/personnel-and-administrative-
reforms-department-official-language-malayalam-reg-no-3641-ol3-2016-pard.pdf

സമല്പറഞ്ഞ  ഉതരവകവളപറ്റളി  കൂടുതവലേസോന്നുഅം  ഞസോനളിവെളിവടെ  വെളിവെരളികന്നളില,  അതസോത  ഉതരവകള്
വെസോയനകസോര്ക  തവന്ന  സനസോകളി  കസോരമ്യഅം  മനസ്സളിലേസോകസോഅം.  ഇവെവയസോവക  വെസോയളിച്ചതളില്  നളിന്നുഫ്റ്റ്  എനളിക
മനസ്സളിലേസോയ  കസോരമ്യഅം  ഇത്രയുമസോണഫ്റ്റ്.  -  സര്കസോര്  വെകുപ്പുകളളിലഅം,  സര്കസോര്  ആപപ്പീസുകളളിലഅം  മറ്റുഅം  സസ്വതന്ത്ര
സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  ഉപസയസോഗഅം  നടെപളില്  വെരുതസോനുഅം,  കുതക  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകളുവടെ  അനധളികൃത
ഉപസയസോഗഅം  ഇലസോതസോകസോനുഅം  സര്കസോര്  ഉസദ്ദേശളികന്നു.  കൂടെസോവത മലേയസോളഅം  കമമ്പ്യൂട്ടളിങഫ്റ്റ്,  കമമ്പ്യൂട്ടര്  മുസഖനയുള്ള
എഴുതകുതകള്  എന്നളിവെ  യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്  സ്റ്റസോനസഡര്ഡളിലേസോകസോനുഅം  ഭരണമസോദമ്യമഅം  മസോതൃഭസോഷയളിലേസോകസോനുഅം
സര്കസോര് ഉസദ്ദേശളികന്നു. ശരളിയസല?

തടെസ്സങ്ങളുഅം നപ്പീകസപസോകഅം

സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്,  കുതക സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്,  മലേയസോളഅം കമമ്പ്യൂട്ടളിങഫ്റ്റ് എവന്നസോവക സകടഫ്റ്റ് സബജസോറസോകസോന
വെരവട്ട,  സര്കസോരളിവന  സമല്പറഞ്ഞ  ഉസദ്ദേശമ്യഅം  നടെപളില്  വെരുതകവയന്നതഫ്റ്റ്  അങ്ങവന  ആനപളിടെളിച്ചസോലഅം
വപസോങ്ങസോത  കസോരമ്യവമസോന്നുമല.  സവെണവമന്നു  വെച്ചസോല്  ആര്കഅം  വെളവരവയളുപതളില്  സഅംവെളിധസോനഅം
വചവയ്തെടുകസോവന്നസതയുള ഇതഫ്റ്റ്. എന്നസോല് നസോവള മുതല് സമ്പൂര്ണമസോയുഅം സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയറളിസലേ നമ്മള്
പഞസോയതകസോര് എലസോഅം വചയ്യൂ എന്നു ശഠളികസോനുഅം പറ്റളില. അവതനസോ അങ്ങവന? ദസോ പളിടെളിസച്ചസോളൂ കസോരണങ്ങള്:

1. നമ്മുവടെ  പഞസോയതസോപപ്പീസുകളളില്  ഇസപസോള്  ഉപസയസോഗതളിലേളിരളികന്നതഅം  ഐ  വക  എഅം
വെളികസളിപളിവച്ചടുതതമസോയ സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകളളില് സസവെന സളിവെളില് രജളിസസ്ട്രേഷന, സസോഅംഖമ്യ,
സൂചളിക, സസോപന, സചളിത്ര എന്നളിവെ വെളിനസഡസോസളിസലേ ഇനസ്റ്റസോള് വചയസോന പറ. സസ്വതന്ത്ര ഓപസററ്റളിങഫ്റ്റ്
സളിസ്റ്റമസോയ ഗ/ലേളിനകളില് അവെ പവെര്തളികളില.  ഈ സപസോഗസോമുകളുവടെ ഗ/ലേളിനകളിലഅം പവെര്തളികന്ന
പതളിപ്പുകളളിറങ്ങളി  പസയസോഗതളില്  വെരുന്നത  വെവര  അവെ  സസോപളിച്ച  കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്  വെളിനസഡസോസളില്
തടെര്സന്ന പറ. ഇവലങളില് നമ്മുവടെ പവെര്തനമസോവക തസോളഅം വതറ്റുഅം.

2. ഗ/ലേളിനകഫ്റ്റ്  വനറ്റ ഫ്റ്റ് വെര്കഫ്റ്റ്  സനരസോഅംവെണഅം  സകസോണ്ഫളിഗര്  വചയസോന  ഐ  വക  എമ്മളിവലേ  വടെക്നളികല്
അസളിസ്റ്റന്റുമസോര്കഫ്റ്റ്  നളിലേവെളില് അറളിവെളില.  അവെരുവടെ വതസോഴളില് പരളിചയഅം പൂര്ണമസോയുഅം വെളിനസഡസോസഫ്റ്റ്
പസോറ്റഫ്റ്റ്സഫസോമളില് ഒതങ്ങളി നളില്ക്കുന്നു. അവെരളിനളി ഇവതസോവക എസപസോ മനസ്സളിലേസോകഅം ആസവെസോ.
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അതളിനസോല് തലസോലേഅം ഓപസററ്റളിങഫ്റ്റ് സളിസ്റ്റഅം നമുകഫ്റ്റ് ഗ/ലേളിനകളിസലേകഫ്റ്റ് മസോറ്റസോന കഴളിയളില.  പകരഅം,  വെളിനസഡസോസഫ്റ്റ്
ഓപസററ്റളിങഫ്റ്റ്  സളിസ്റ്റതളില്  പവെര്തളികന്ന  സസ്വതന്ത്ര  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമുകളുപസയസോഗളികസോവമന്ന
സകസോഅംപടമസളിവലേതസോഅം.  നമ്മുവടെ  ആപപ്പീസുപണളികള്  ഭഅംഗളിയസോയളി  വചയസോന  സസോധളികന്ന  അങ്ങവനവത
സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകള് നമുക പരളിചയവപടെസോഅം. വറഡളിയസല?

സസ്വതന്ത്ര സഫസോണകള്

ആദമ്യമസോയളി നമുക സവെണതഫ്റ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടറളില് നമ്മള് ടടെപ്പു വചയ്യുന്ന സരഖകള് വൃതളിയസോയളി കസോണസോന കഴളിയുന്ന
സസ്വതന്ത്ര  യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്  മലേയസോളഅം  സഫസോണകളസോണഫ്റ്റ്.  വെളിനസഡസോസളില്  ഡളിഫസോള്ട്ടസോയളി  വെരുന്ന  കസോര്തളിക,
നളിര്മ്മലേ എന്നപ്പീ തലളിവപസോളളി യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ് സഫസോണകള് നമ്മുവടെ ആവെശമ്യങ്ങള്ക പറ്റളിയവെയവലന്നുഫ്റ്റ് ആദമ്യസമ
പറയവട്ട. അവെയ്ക്കു പകരഅം നല അടെളിച്ചുവപസോളളി സഫസോണകള് കളിടന്ന ഒരു കണളി ദസോ, തസോവഴ:

https://smc.org.in/fonts/

ഈ കണളിയളില് വചന്നുഫ്റ്റ് അവെളിവടെ കസോണളിച്ച സഫസോണകളുവടെ പട്ടളികയളില് അവെയുവടെ വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് ബട്ടണഅം
കസോണസോഅം.
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അവെളിവടെ കസോണന്ന എലസോ സഫസോണകളുഅം വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് നളിങ്ങളുവടെ കമമ്പ്യൂട്ടറളില് ഇനസ്റ്റസോള് വചയ്യുക.
സഫസോണകള്  ഡഡൌണ്സലേസോഡു  വചയ്തെളിടഫ്റ്റ്  അതളിസന്മേല്  ടററ്റഫ്റ്റ്കളികഫ്റ്റ്  വചയഫ്റ്റ്  കളിടന്ന  വമനുവെളില്  ഇനസ്റ്റസോള്
ഐറ്റതളില് കളികഫ്റ്റ് വചയ്തെസോല് മതളി.
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ടപസവയസോന്നുഅം വകസോടുകണസോസന്ന. നളിങ്ങവടെ ഇഷഅം സപസോവലേ ഉപസയസോഗളിസച്ചസോളൂ.

സമസോസളില ഫയര്സഫസോക്സഫ്റ്റ്

ഈ തലേവകടഫ്റ്റ് കസോണസമസോസഴ നളിങ്ങള്കഫ്റ്റ് ചളിരളി വെരുന്നുണസോകുവമവന്നനളികറളിയസോഅം.  സമസോസളില ഫയര്സഫസോക്സഫ്റ്റ്
ഒവക  അറളിഞ്ഞൂടെസോത  ആളുകളുണസോസവസോ  ഇനര്വനറ്റഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗളികന്നവെരളില്?  എന്നസോലഅം  ഇരളികവട്ട.
ഇനര്വനറ്റഫ്റ്റ്  എകഫ്റ്റ്സപസോററളിനുഅം  ഗൂഗഫ്റ്റ്ള്  സക്രസോമളിനുഅം  പകരമുപസയസോഗളികസോവന്ന  സസ്വതന്ത്ര  വവെബ്ബഫ്റ്റ്വബഡൌസറസോണഫ്റ്റ്
സമസോസളില ഫയര്സഫസോക്സഫ്റ്റ്.  തസോവഴകസോണന്ന കണളിയളില് വചന്നുഫ്റ്റ് ഫയര്സഫസോക്സളിവന ഏറ്റവഅം പുതളിയ പതളിപ്പുഫ്റ്റ്
ഇനസ്റ്റസോള് വചയ്യുക.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

ഇനസ്റ്റസോള് വചയവലേസോന്നുഅം അത്ര ബുദളിമുടള്ള കസോരമ്യമവലസന്ന. വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയ കളിടന്ന ഫയലേളില് കളികഫ്റ്റ്
വചയഫ്റ്റ് വനക്സ്റ്റടെളിച്ചുഫ്റ്റ് വനക്സ്റ്റടെളിച്ചുഫ്റ്റ് ചറപറസോ വനക്സ്റ്റടെളിച്ചുഫ്റ്റ് ഫളിനളിഷസോകളിയസോല് മതളി.

ഇനളി  അതളിവലേ  ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ്  സഫസോണഫ്റ്റ്  നമ്മള്  സനരസത  വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ്  വചയ്തെ  സഫസോണകളളില്  ഏറ്റവഅം
ഇഷവപട്ടവതസോന്നുഫ്റ്റ്  ആകളി  വസറ്റസോകണഅം.  എനളികളിഷഅം  മപ്പീരയസോണഫ്റ്റ്.  മപ്പീരവയ ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ്  സഫസോണസോകന്നതളിനുഫ്റ്റ്
ടൂള്സഫ്റ്റ് വമനുവെളിവലേ ഓപഫ്റ്റ്ഷനസഫ്റ്റ് എടുകക.

അതളിവലേ കവണനളില് വചന്നുഫ്റ്റ് ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ് സഫസോണഫ്റ്റ് മപ്പീര ആകക.
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എന്നളിടഫ്റ്റ് അതളിനടുത അഡസ്വസോനസഫ്റ്റ്ഡഫ്റ്റ് ബട്ടണളില് കളികഫ്റ്റ് വചയ്യുക. തടെര്ന്നു വെരുന്ന വമനുവെളില് സഫസോണഫ്റ്റ്സഫ്റ്റ് 
സഫസോര് മലേയസോളഅം എന്നതളിവലേലസോഅം മപ്പീരവയ വസറ്റഫ്റ്റ് വചയ്തെഫ്റ്റ് ഓസക ബട്ടണ് കളികഫ്റ്റ് വചയ്യുക.

ഫയര്സഫസോകളിവന  വസറ്റസോകല്  കഴളിഞ.  ഇനളി  ഫയര്സഫസോക്സുപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്  വബഡൌസഫ്റ്റ്  വചയ്യുന്ന
വവെബ്ബഫ്റ്റ്ടസറ്റുകളളിവലേവയലസോഅം മലേയസോളതളിലള്ള ഉള്ളടെകഅം മപ്പീര സഫസോണളിലേസോണഫ്റ്റ് കസോണക.
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വഡലേമ്പ്യൂജഫ്റ്റ്

അടുതതസോയളി  നസോഅം  പരളിചയവപടെസോന  സപസോവന്നതഫ്റ്റ്  മവറ്റസോരു  സസ്വതന്ത്ര  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമസോയ
വഡലേമ്പ്യൂജളിവനയസോണഫ്റ്റ്.  ഈ  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോഅം  വകസോണഫ്റ്റ്  നമുകഫ്റ്റ്  ആപപ്പീസുപണളികളളില്  വെലേളിയ
ഉപസയസോഗമളില.  പളിവന്നന്തു  വകസോണസോണളിതളിവെളിവടെ  പറയുന്നവതന്നസല?  പറയസോഅം.  ഇതഫ്റ്റ്  വെളവര  വെലേളിപമുള്ള
ഫയലകള് ബളിറ്റഫ്റ്റ് വടെസോറനഫ്റ്റ് സഅംവെളിധസോനഅം വെഴളി വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയസോന ഉപസയസോഗളികന്ന സപസോഗസോമസോണഫ്റ്റ്. ഇനളി
പറയസോന  സപസോവന്ന  നമുകസോവെശമ്യമുള്ള  രണ  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമുകള്  വെളവര  വെലേളിപമുള്ള
ഫയലകളസോയതളിനസോല് അവെ സനരളിടഫ്റ്റ് വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയസോന ശ്രമളിച്ചസോല് അവെയുവടെ ഭസോഗങ്ങള് സനരസോഅംവെണഅം
വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ്  വചയവപടെസോവത  കറപഫ്റ്റ്ഷന  വെന്നുസപസോവെസോന  സസോദമ്യതയുണഫ്റ്റ്.  അസപസോ  അതവെവര
വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ്  വചയ്തെവതസോവക  വവെറുവതയസോവഅം.  അതവകസോണഫ്റ്റ്  അവെയുവടെ  വടെസോറനഫ്റ്റ്  ഫയലകള്
വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് അവെ വഡലേമ്പ്യൂജഫ്റ്റ് ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് തറന്നുഫ്റ്റ് ബളിറ്റഫ്റ്റ്വടെസോറന്റു വെഴളി വഡഡൌണ്സലേസോഡുന്നതസോണഫ്റ്റ്
എളുപഅം. തസോവഴ കണളിയളില് നളിന്നുഫ്റ്റ് ഇതളിവന വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയസോഅം.

http://dev.deluge-torrent.org/wiki/Download

ഇനസ്റ്റസലേഷന സനരവത പറഞ്ഞ സപസോവലേതവന്ന. കളികഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് വനകഫ്റ്റ്റ്റഫ്റ്റ്.. വനകഫ്റ്റ്റ്റഫ്റ്റ്-. അവതവന്ന.
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ലേളിവബഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്

അടുതതസോയളി നസോഅം പരളിചയവപടെസോന സപസോവന്നതഫ്റ്റ് ലേളിവബഓഫപ്പീസളിവനയസോണഫ്റ്റ്.  ഇവെനസോണഫ്റ്റ് തസോരഅം.  നമ്മള് എഅം
എസഫ്റ്റ്  ഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്  ഇവന്നവനസോവക  വചയ്യുന്നുസവെസോ,  അതഅം  അതളിലേപ്പുറവഅം  ഈ സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്
സപസോഗസോഅം വകസോണഫ്റ്റ് വചയസോഅം.  സരഖകള് പളിഡളിഎഫഫ്റ്റ് ആകന്നതളിനുഫ്റ്റ് സവെവറസോരു സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമളിവന
ആവെശമ്യമളില, ഇതളില്തവന്ന അത വചയസോഅം. പളിഡളിഎഫഫ്റ്റ് ഫയലകള് എഡളിറ്റഫ്റ്റ് വചയ്യുകയുമസോവെസോഅം. യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്
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മലേയസോളഅം  പളിന്തുണ  എഅം  എസഫ്റ്റ്  ഓഫപ്പീസളിസനകസോള്  കൂടുതലേസോണളിതളിനുഫ്റ്റ്.  എഅം  എസഫ്റ്റ്  ഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്  വെളിലേവകസോടുത
വെസോങ്ങണവമങളില്  ഇതഫ്റ്റ്  വസഡൌജനമ്യമസോണഫ്റ്റ്.  സപസോരസോതതളിനുഫ്റ്റ്  സസ്വതന്ത്ര  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയറുഅം.  ഇതഫ്റ്റ്  എഅം  എസഫ്റ്റ്
ഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്  സപസോവലേ  വെലേളിവയസോരു  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമസോയതളിനസോല്  ഇതളിവന  ഇനസ്റ്റസലേഷന  ഫയലഅം
വെലേളിയതസോണഫ്റ്റ്.  അതളിനസോല് തസോവഴ കണളിയളില് സപസോയളി അതളിവന വടെസോറനഫ്റ്റ് ഫയല് വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയ്യുക.
എന്നളിടഫ്റ്റ്  അതളിവന  സനരസത  നസോഅം  ഇനസ്റ്റസോള്  വചയ്തെ  വഡലേമ്പ്യൂജഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്  തറന്നുഫ്റ്റ്  വടെസോറനളിലൂവടെ
വഡഡൌണ്സലേസോഡുക.

https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/

ഇനസ്റ്റസലേഷനുഅം എളുപമസോണഫ്റ്റ്. കളികഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് വനകഫ്റ്റ്റ്റഫ്റ്റ്.. വനകഫ്റ്റ്റ്റഫ്റ്റ്-. അത തവന്നസന്ന.

ഇനസ്റ്റസലേഷന കഴളിഞ്ഞസോല് ഫയര്സഫസോക്സളില് സനരസത നമ്മള് വചയ്തെ മസോതളിരളി  ഒരു വചറളിയ ടകക്രളിയ
വചയസോനുണഫ്റ്റ്.  ഇതളില്  യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്  മലേയസോളതളില്  ടടെപ്പു  വചയ  തടെങ്ങളിയസോല്  ഇസപസോള്  കസോണക
ചതരകള്ളളികളസോണഫ്റ്റ്.  അതളിവന കസോരണഅം,  മലേയസോളതളിവന ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ് സഫസോണസോയളികളിടെകന്നതഫ്റ്റ് സദവെനസോഗരളി
സഫസോണസോയ മഅംഗള് ആയത വകസോണസോണഫ്റ്റ്.  ഇതളിവന മസോറ്റളി മപ്പീരസയസോ മസറ്റവതങളിലഅം മലേയസോളഅം സഫസോസണസോ ആകളി
ഈ വസസോല ഒഴളിവെസോകസോഅം. ഇതളിനസോയളി ടൂള്സഫ്റ്റ് വമനുവെളിവലേ ഒപഫ്റ്റ്ഷനസളില് വചല്ലുക.
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അതളിവലേ സഫസോണഫ്റ്റ്സളില് റപ്പീസപസഫ്റ്റ് വമനഫ്റ്റ്  സടെബളിളളില് മഅംഗള് വസലേകഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് അതളിവന റപ്പീസപസഫ്റ്റ് വെളിതഫ്റ്റ് മപ്പീര
എന്നസോകളി ടെളികഫ്റ്റ് മസോര്കഫ്റ്റ് കളികഫ്റ്റ് വചയ്തെഫ്റ്റ് വസറ്റസോകക. ഓവക കളികഫ്റ്റ് വചയ്യുക.

ഇനളി മലേയസോളഅം ടടെപ്പുഫ്റ്റ് വചയ്യുസമസോ മഅംഗളളിവന ചതരകള്ളളികള് കയറളിവെരളില.

എഅം  എസഫ്റ്റ്  ഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗളിച്ചു  പരളിചയളിച്ച  ഒരസോള്കഫ്റ്റ്  ഇതപസയസോഗളികന്നവതങ്ങവനവയന്നുഫ്റ്റ്  പറഞ
തസരണ ആവെശമ്യമളില.
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ലേളിവബഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്  ടററ്റര് ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്  കതകളുഅം  മറ്റുഅം  ടടെപ്പു  വചവയ്തെടുകസോഅം.  എഅം  എസഫ്റ്റ്
സവെര്ഡളിവലേസപസോവലേതവന്ന.  ഇതളിവന  ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ്  ഫയല്  ടടെപഫ്റ്റ്  ഒ  ഡളി  എഫഫ്റ്റ്  (ഒ  ഡളി  ടെളി)  ആവണന്നുഫ്റ്റ്
ശ്രദളികക.  അതളിനസോല്  സരഖ  ടടെപ്പു  വചയ  ഫയല്  മസറ്റവതങളിലഅം  ആപപ്പീസളിസലേകഫ്റ്റ്  ഇവമയളിലേസോയളി
അയകസമസോള് അവെളിവടെ  ലേളിവബഓഫപ്പീസളിവലങളില് അവെര്കഫ്റ്റ്  ഫയല് തറകസോന ബുദളിമുട്ടസോവഅം.  അതളിനസോല്
മറ്റസോപപ്പീസുകളളിസലേകഫ്റ്റ് സരഖ അയകസമസോള് സഡസോകഫ്റ്റ് സഫസോര്മസോറ്റളിസലേസോ, പളി ഡളി എഫഫ്റ്റ് ആകളിസയസോ അയച്ചസോല് ഈ
പശ്നവഅം പരളിഹരളികസോഅം.

ഇതപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്  തയസോറസോകളി  ഇതളില്തവന്ന  പളിഡളിഎഫഫ്റ്റ്  ഫയലേസോകളിവയടുത  ഏതസോനുഅം  സരഖകള്  തസോവഴ
കണളികളളില് വകസോടുകന്നു.

ഒരു പഞസോയതഫ്റ്റ് തപ്പീരുമസോനഅം:
https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/319-
resolution_manichery_colony_housing_project_appeal-reg.pdf

ബഹ. മന്ത്രളികഫ്റ്റ് പസളിഡണയകന്ന കതഫ്റ്റ്:
https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/letter_revenue_mannuppoyil_kollamkunnel_road_flood_relie
f_fund.pdf

ഒരു പമസോദമസോയ വെളിഷയഅം തപ്പീര്പസോകന്നതളിസലേകസോയളി നടെതളിയ എഴുതകുതകള്:
https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/manichery_ambalakkunnu_letter_to_pcyt_director.pdf

https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/manichery_ambalakkunnu_letter_to_pcyt_director_chamb
er.pdf

https://nedumpala.files.wordpress.com/2016/12/manichery_ambalakkunnu_letter_to_principal_sec_finance
.pdf
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ഇനളി സമവലേവകസോടുത ഇസത മസോറ്റര് എഅം എസഫ്റ്റ് സവെര്ഡഫ്റ്റ് 2007 പതളിപളില് കസോണന്നവതങ്ങവനവയന്നു സനസോകസോഅം:

വചമന്ന  വെട്ടതളിലേസോകളിയ  ഭസോഗങ്ങവളസോവകയുഅം  എഅം  എസഫ്റ്റ്  സവെര്ഡഫ്റ്റ്  യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ്  മലേയസോളഅം
ചളിത്രപ്പീകരളികന്നതളിലള്ള പളിഴവകളസോണഫ്റ്റ്. അവെ നമ്മള് ടടെപ്പുവചയ്തെതളിവലേ പളിഴവെവലന്നതഫ്റ്റ് ശ്രദളികക. ഇതസോണഫ്റ്റ്
മഹതസോയ എഅം എസഫ്റ്റ് ഓഫപ്പീസളിവലേ യൂണളിസകസോഡഫ്റ്റ് മലേയസോളഅം വറനഡറളിങ്ങളിവന സകസോലേഅം.  ലേളിവബ ഓഫപ്പീസളില്
ഇവതത്ര മസനസോഹരമസോയളിട്ടസോണഫ്റ്റ് ചളിത്രപ്പീകരളിച്ചവതന്നു തസോരതമമ്യവപടുതളി സനസോക.
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ലേളിവബഓഫപ്പീസഫ്റ്റ് കസോല്കഫ്റ്റ് ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് വസ്പ്രെഡഫ്റ്റ്ഷപ്പീറ്റുകളുഅം തയസോറസോകസോഅം. എഅം എസഫ്റ്റ് എവകല് സപസോവലേ.

ലേളിവബഓഫപ്പീസഫ്റ്റ്  ഇഅംപസ്സഫ്റ്റ് ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്  മലേയസോളതളിലഅം,  ഇഅംഗപ്പീഷളിലഅം  പസസനഷന  ടസ്ലൈഡുകള്
തയസോറസോകസോഅം. എഅംഎസഫ്റ്റ് പവെര്സപസോയളിനളില് പളിപളിടെളി തയസോറസോകന്നതളിസനകസോള് മസനസോഹരമസോയളി.
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ആസപ്പീ മലേയസോളതളിലള്ള സരഖകളുഅം ലേളിവബഓഫപ്പീസളില് വെസോയളികസോഅം.

ലേളിവബഓഫപ്പീസഫ്റ്റ് സഡസോ ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് പളിഡളിഎഫഫ്റ്റ് ഫയലകള് എഡളിറ്റഫ്റ്റ് വചയസോഅം. സസോഅംപളിള് തസോവഴ:
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സുമസോത്രപളിഡളിഎഫഫ്റ്റ്

അടുതതസോയളി  ഒരു പളി  ഡളി  എഫഫ്റ്റ്  റപ്പീഡര് സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമസോണഫ്റ്റ്.  സുമസോത്രപളിഡളിഎഫഫ്റ്റ്.  ഇതഫ്റ്റ്  നസോഅം
ഓഫപ്പീസുകളളില്  ഉപസയസോഗളിച്ചു  പരളിചയളിച്ച  അസഡസോവബ  ആസക്രസോബസോറ്റഫ്റ്റ്  റപ്പീഡര്  സപസോവലേതവന്നയസോണഫ്റ്റ്.
സപസോരസോതതളിനുഫ്റ്റ്  ഇതളിനുഫ്റ്റ്  സവെഗഅം  സലേശഅം  കൂടുതലേസോവണന്ന  വമച്ചമുണഫ്റ്റ്.  തസോവഴ  കണളിയളില്  നളിന്നുഫ്റ്റ്  ഇതളിവന
വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് ഇനസ്റ്റസോള് വചയസോഅം.

https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html

തസോള് 16/29

https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html


തസോള് 17/29



എവെളിനസഫ്റ്റ്

എവെളിനസുഅം ഒരു പളിഡളിഎഫഫ്റ്റ് റപ്പീഡര് തവന്ന.  ഇതഫ്റ്റ് സുമസോത്ര പളിഡളിഎഫളിവന സപസോവലേ തവന്ന ഉപസയസോഗളികസോഅം.
ഗ/ലേളിനകളിവലേ സഗസോഅം  വഡസഫ്റ്റ്സടെസോപളിവലേ  ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ്  പളിഡളിഎഫഫ്റ്റ്  റപ്പീഡര് ഇതസോണഫ്റ്റ്.  പസക്ഷ വെളിനസഡസോസളില്
ഇതളിവലേ വമനുവെളിവനസോവക വറസസസോണ്സപ്പീവെഫ്റ്റ് വനസ്സഫ്റ്റ് സലേശഅം കുറവെസോയളിട്ടസോണഫ്റ്റ് കസോണന്നതഫ്റ്റ്. ഗ/ലേളിനകളില് ഇതളിനുഫ്റ്റ്
പസക്ഷ ഈ പശ്നഅം കസോണന്നളില.

തസോവഴ കണളിയളില് നളിന്നുഫ്റ്റ് ഇതഫ്റ്റ് വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് പരപ്പീക്ഷളികസോഅം.
https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads
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ഗളിമഫ്റ്റ്

ഇതഫ്റ്റ് ഒരു ഇസമജഫ്റ്റ് സപസോസസ്സളിങഫ്റ്റ് സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമസോണഫ്റ്റ്. സദശപ്പീയ ഗസോമപ്പീണ വതസോഴളിലറപ്പുഫ്റ്റ് വസക്ഷനളില്
ആളുകളുവടെ സഫസോസട്ടസോകള് സക്രസോപഫ്റ്റ് വചയസോന വെമ്യസോപകമസോയളി ഉപസയസോഗളികന്ന അസഡസോവബ സഫസോസട്ടസോസഷസോപളിനുഫ്റ്റ്
പകരഅം  ഇതപസയസോഗളികസോവന്നതസോണഫ്റ്റ്.  കൂടെസോവത  വെളികസനസരഖയുവടെയുഅം  പദതളിസരഖയുവടെയുഅം  പുറഅംചട്ടകള്
ഡളിടസന വചയസോനുഅം  ഇതപസയസോഗളികസോഅം.  ഇതളിവന ഇനസ്റ്റസലേഷന ഫയലഅം  സസോമസോനമ്യഅം  വെലതസോയതളിനസോല്
ഇതഅം  ബളിറ്റഫ്റ്റ്വടെസോറന്റു  വെഴളി  വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ്  വചയ്യുന്നതസോണഫ്റ്റ്  അഭളികസോമമ്യഅം.  ഇതളിവന  വടെസോറനഫ്റ്റ്  ഫയല്
വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയഫ്റ്റ് വഡലേമ്പ്യൂജളില് തറന്നുഫ്റ്റ് വഡഡൌണ്സലേസോഡു വചയ്യുക.
https://www.gimp.org/downloads/
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അസഡസോവബ സഫസോസട്ടസോസഷസോപഫ്റ്റ് ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് പരളിചയളിച്ചവെര്കഫ്റ്റ് ഇതളിവന ഡളിഫസോള്ട്ടഫ്റ്റ് രൂപമസോയ ഒന്നളില്കടുതല്
വെളിനസഡസോകള് ഒരുപസക്ഷ പളിടെളിവച്ചന്നു വെരളില.  അതളിവന വെളിനസഡസോ വമനുവെളിവലേ സളിഅംഗഫ്റ്റ്ള് വെളിനസഡസോ സമസോഡഫ്റ്റ്
വചകഫ്റ്റ് വചയ്തെസോല് സഫസോസട്ടസോസഷസോപഫ്റ്റ് സപസോവലേ ഒറ്റ വെളിനസഡസോയസോകളി മസോറ്റസോഅം.
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കൂരസോച്ചുണഫ്റ്റ്  ഗസോമപഞസോയതളിവലേ  മുന  വമമര്മസോരുവടെ  ഐഡനളിറ്റളി  കസോര്ഡുകള്  ഗളിമഫ്റ്റ്  ഉപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ്
ഡളിടസന വചയ്തെതഫ്റ്റ് തസോവഴ വകസോടുകന്നു.
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ഇങഫ്റ്റ്സസപഫ്റ്റ്

ഇതഫ്റ്റ്  വവെകര്  സഡസോയളിങ്ങളിനുപസയസോഗളികന്ന  ഒരു  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമസോണഫ്റ്റ്.  ഡളി  ടെളി  പളികസോര്
സകസോറല്സഡസോയളില്  വചയ്യുന്ന  ഏത  കസോരമ്യവഅം  ഇതളില്  നമുക  വചയസോഅം.  തസോവഴ  കണളിയളില്  സപസോയളി  ഇതഫ്റ്റ്
വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയസോവന്നതസോണഫ്റ്റ്.

https://inkscape.org/en/download/
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കക്യുജളിസഫ്റ്റ് എന്ന സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് തയസോറസോകളിയ കൂരസോച്ചുണഫ്റ്റ് ഗസോമപഞസോയതളിവന ഭൂപടെഅം
ഇങഫ്റ്റ്സസപളില് മളിനുകളിവയടുതതഫ്റ്റ് തസോവഴ വകസോടുകന്നു.

2015 ല്  പസോലേകസോട  വെച്ചു  നടെന്ന  പഞസോയത  ദളിനസോസഘസോഷതളില്  സ്റ്റസോവളസോരുകസോന  സവെണളി
ഇങഫ്റ്റ്സസപ്പുപസയസോഗളിച്ചുഫ്റ്റ് തയസോറസോകളിയ സപസോസ്റ്ററുകളളില് ചളിലേതഫ്റ്റ്:
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വസവെനസളിപഫ്റ്റ്

http://www.7-zip.org/
ഇതഫ്റ്റ് ഫയലകള് സളിപഫ്റ്റ് വചയസോനുഅം അണ്സളിപഫ്റ്റ് വചയസോനുഅം ഉപസയസോഗളികന്ന സപസോഗസോമസോണഫ്റ്റ്. .zip മസോത്രമല മറ്റുഫ്റ്റ്
ഒടവെളവര കമഷന വമസതഡുകള് ഇതളില് ഉള്വകസോള്ളളിച്ചളിടണഫ്റ്റ്.  വെളിനസളിപളിനുഅം വെളിനറസോറളിനുവമസോവക പകരഅം
ഉപസയസോഗളികസോഅം.
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സമല് സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകളളില് ഇടെയളിവടെ വെരുന്ന ആ ‘കസോശു തസോ, കസോശു തസോ‘ എന്ന വമസസജഫ്റ്റ് ഇതളിലേളില
തസോനുഅം.
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സഷസോട്ടഫ്റ്റ് വവെല്

https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell

ഇതഫ്റ്റ്  ഒരു  സഫസോസട്ടസോമസോസനജഫ്റ്റ് വമനഫ്റ്റ്  സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര്  സപസോഗസോമസോണഫ്റ്റ്.  ഡളിജളിറ്റല്സഫസോസട്ടസോകള്  ഇതളിസലേകഫ്റ്റ്
ഇഅംസപസോര്ട്ടഫ്റ്റ്  വചയ്തെസോല് അവെ എടുത തപ്പീയതളിക്രമതളില് ഇതളില് സശഖരളികവപടുഅം.  അവെവയ തളിരയസോനുഅം മറ്റുഅം
എളുപമസോണഫ്റ്റ്.  അതമ്യസോവെശമ്യഅം  സഫസോസട്ടസോ  സക്രസോപളിങഅം  ഇതളില്  വചയസോഅം.  വതസോഴളിലറപ്പുഫ്റ്റ്  വസക്ഷനളില്
ഉപസയസോഗവപടുതസോഅം. ഈ കണളിയളില് വചന്നുഫ്റ്റ് ഇതഫ്റ്റ് വഡഡൌണ്സലേസോഡഫ്റ്റ് വചയസോഅം.

https://shotwell.en.softonic.com/
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പളിനകുറളി

കുതക സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകളുവടെ അനധളികൃത പകര്പ്പുകള്  (pirated)  ഉപസയസോഗളികന്നതഫ്റ്റ്  1957  വലേ
ഇനമ്യന  പകര്പവെകസോശ  നളിയമപകസോരവഅം  2000  വലേ  വെളിവെര  സസോസങതളികവെളിദമ്യസോ  നളിയമഅം(ഇനസഫസോര്സമഷന
വടെക്സനസോളജളി ആകഫ്റ്റ്)  വെകുപ്പുഫ്റ്റ്  66(2)  പകസോരവഅം ഗുരുതരവഅം ശളിക്ഷസോര്ഹവമസോയ കുറ്റമസോവണന്നു കൂടെളി ഓര്കക.
അതവകസോണഫ്റ്റ്  നമ്മുവടെ  ആവെശമ്യങ്ങള്  നടെതവെസോന  ഇതരഅം  നളിയമനൂലേസോമസോലേകവളസോന്നുമളിലസോത
സസ്വതന്ത്രസസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകള് എലസോവെരുഅം ഉപസയസോഗളികസന്ന. എലസോ പഞസോയത വെകുപ്പു ജപ്പീവെനകസോരുഅം
സസ്വതന്ത്ര സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് സപസോഗസോമുകള് മസോത്രമുപസയസോഗളികന്ന ഒരു കളിണസോസശ്ശേരളിയസോവണവന സസ്വപഅം.
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