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മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ആര്ജിടചെടുത്ത 
കഴിവുകള് വികസിപ്ിക്കുന്നതിട�റാപ്പം സമൂഹത്തി�് 
ഉപകറാരപ്രദമറായ കൂടുതല് സസവ�ങ്ങള് �ല്കറാനുള്ള 
പദ്ധതികള് സി-ഡിറ്് ഏടറ്ടുത്ത് �ിര്വ്വഹിക്കണടമന്ന് 
മുഖ്യമ�ിയപം സി-ഡിറ്് ടെയര്മറാനുമറായ  
ശ്രീ. പിണററായി വിജയന് പറഞ്ഞു. സി-ഡിറ്ിടറെ 30-റാപം 
വറാര്്ികറാസ�റാ്പം തിരുവ�ന്തപുരത്ത് ഉദ്�റാെ�പം 
ടെയ്തു സപംസറാരിക്കുകയറായിരുന്നു അസദേഹപം.

സര്ക്കറാരില് �ിന്നുപം ജ�ങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
സസവ�ങ്ങള് സൗകര്യപ്രദമറാക്കുന്നതിനുപം പ്രളയറാ�ന്തര 
സകരളത്തിടറെ പു�ര്�ിര്മറാണത്തിലപം ആധു�ിക 
സറാസകേതികവിദ്യ പ്രസയറാജ�ടപ്ടുത്തുന്നതി�്  
സി-ഡിറ്ില് �ിന്നുപം കൂടുതല് സസവ�ങ്ങള് ആവശ്യമറായി 
വരുന്ന �ട്ടത്തിലറാണ് 30-റാപം വറാര്്ിക സസമേള�പം 

സെരുന്നടതന്ന കറാര്യപം മുഖ്യമ�ി ഓര്മേിപ്ിച്ചു.
ശറാസ്്ര സറാസകേതിക രപംഗങ്ങളില് ഗസവ്ണപം �െത്തുക, 
വികസസ�റാന്മുഖ മറാധ്യമ സപംസവദ� ഉപറാധികള് 
ആവി്്ക്കരിക്കുക എന്നരീ ലക്്യങ്ങള് മുന്�ിര്ത്തി  
1988-ല് ഇ.ടക. �റായ�റാര് മുഖ്യമ�ിയറായിരുന്ന 
കറാലത്തറാണ് സി-ഡിറ്് എന്ന ഈ സ്റാപ�പം 
ആരപംഭിചെത്.  ഇ.ടക. �റായ�റാടരയപം അന്ന് 
മ�ിയറായിരുന്ന െി.ടക. രറാമകൃഷ്ണട�യപം ആദ്യ 
ഡയറക്െററായ പി. സഗറാവിന്ദപിള്ളടയയപം ഈ 
അവസരത്തില് ഓര്ക്കുന്നു.

ശറാസ്്രപം, സറാസകേതിവിദ്യ, വികസ�പം, പരിസ്ിതി, 
െരി്രപം, സപംസ്റാരപം തുെങ്ങി വിവിധ സമഖലകടളയപം 
വി്യങ്ങടളയപം ആസ്പദമറാക്കിയള്ള നൂറുകണക്കി�് 
വരീഡിസയറാ െി്രങ്ങള്, സസറാഫ്റ്് ടവയറുകള്, പരിശരീല� 

സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ 
കൂടുതല് പദ്ധതതികള് സതി-ഡതിറ്് 
ഏറ്റ്ടുക്കണം - മുഖ്യമ�തി

years of excellence



02 years of excellence

സകറാഴ്സുകള്, പുരറാസരഖകളുടെ ഡിജിറ്ലലസസ്ന്, 
സിസ്റപം ഇറെസരേ്ന് തുെങ്ങിയ സമഖലകളില് ഗണ്യമറായ 
സപംഭറാവ�യറാണ് സി-ഡിറ്് �ല്കിയിട്ടുള്ളത്. 
സര്ക്കറാര് സമഖലയില് 1977-ല് ഐ െി സപറാളിസി 
സരഖ തയ്റാററാക്കുന്നതില് ആരപംഭിചെ സറാസകേതിക 
സഹറായപം �ല്കല് ഇന്ഫര്സമ്ന് സകരള മി്ന് 
രൂപരീകരണത്തിലപം എത്തി. ടവബ് സറാസകേതികവിദ്യ 
സകരളത്തില് ആരപംഭിചെതു മുതല് സപംസ്റാ� സര്ക്കറാരിടറെ 
വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കറായി ടവബ്ലസറ്റുകള് രൂപകല്പ� 
ടെയ്ത് സഹറാസ്റ്് ടെയ്റാനുപം സി-ഡിറ്ി�് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 
മുഖ്യമ�ിയടെയപം മ�ിമറാരുടെയപം ടവബ്ലസറ്റുകള്, 
ഐ ആറെ് പി.ആര്.ഡി. ടവബ്ലസറ്് തുെങ്ങി 250-ല്പ്രപം 
ഔസദ്യറാഗിക സ്റാപ�ങ്ങളുടെ ടവബ്ലസറ്റുകളറാണ് 
സി-ഡിറ്് ഇസപ്റാള് ലകകറാര്യപം ടെയ്തുവരുന്നത്. 
അങ്ങട� സ�റാക്കിയറാല് എണ്ിപ്റഞ്റാല് തരീരറാത്ത്ര 
സ�ട്ടങ്ങള് ഇക്കറാലയളവില് സി-ഡിറ്ി�് സ്വന്തമറാക്കറാന് 
കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.ശറാസ്്രടത്തയപം സറാസകേതികവിദ്യടയയപം 
മനു്്യ�ന്മയ്കപം സറാമൂഹ്യ മറാറ്ത്തിനുമറായി 
പ്രസയറാജ�ടപ്ടുത്തുക എന്ന സര്ക്കറാരിടറെ �യസത്തറാെ് 
സെര്ന്നു�ില്ക്കുന്ന തരത്തിലള്ള പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള് 
�െപ്ിലറാക്കറാന് സി-ഡിറ്ി�് കഴിയണപം.

തങ്ങളുടെ ടെലവുകള്ക്കറാവശ്യമറായ ഫണ്് സര്ക്കറാര് 
രേറാന്റുകടളയപം മറ്റുപം ആശ്യിക്കറാടത സ്വന്തപം 
വരുമറാ�ത്തില് �ിന്നുതടന്ന കടണ്ത്തറാന് കഴിയന്നു 
എന്നത് ഈ സ്റാപ�ടത്ത സപംബന്ിചെിെസത്തറാളപം 
മറാതൃകറാപരമറാണ്. മറാറിടക്കറാണ്ിരിക്കുന്ന 
കറാലത്തി�നുസരിചെ് സി-ഡിറ്ിടറെ പ്രവര്ത്ത� സസവ� 
സമഖലകളില് ആവശ്യമറായ മറാറ്ങ്ങള് വരുത്തറാന് കഴിഞ്ഞു 
എന്നതിടറെ ടതളിവറാണിത്.

30 വര്്പം മുമ്് സി-ഡിറ്് ആരപംഭിക്കുസമ്റാള് ഉണ്റായിരുന്ന 
ശറാസ്്രസമറാ വിവരസറാസകേതികവിദ്യസയറാ അല്ല ഇന്നുള്ളത്. 
ലെപ്്ലററ്റുകളില് �ിന്ന് കമ്്യൂട്ടറുകളിസലക്കുപം അവിടെ 
�ിന്ന് ക്ൗഡ് കമ്്യൂട്ടിപംഗിസലക്കുടമറാടക്ക സറാസകേതികവിദ്യ 
വളര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വളര്ചെയ്ക് അനുസൃതമറായ മറാറ്ങ്ങള് 
സി-ഡിറ്ിടറെ പ്രവര്ത്ത�-സസവ� സമഖലകളില് 
ഉണ്റാകുസമ്റാള് തടന്ന സമറാ�മറായ സശ്ി വികസ�പം 
ഈ സ്റാപ�ത്തിടല ജരീവ�ക്കറാര്ക്കുണ്റാകുന്നു എന്നുറപ്പു 
വരുത്തറാന് കഴിയണപം.

സൂപ്ര് ടസ്പ്്യലലസ്ഡ് ടതറാഴിലകളുടെ കറാലമറാണിത്. 
അതുടകറാണ്ടുതടന്ന അത്തരത്തില് മികചെ ലവദഗ്ധ്യമുള്ള 
മറാ�വ വിഭവസശ്ി പുതുതറായി ലഭ്യമറാസക്കണ്ിവരുപം. 
എന്നറാല് ഇസപ്റാഴുള്ള മറാ�വ വിഭവസശ്ി കറാലഹരണടപ്ട്ടു 
സപറാകറാതിരിക്കറാന് സവണ് സ്ില് ടഡവലപ്ടമറെ് 
സപ്രറാരേറാമുകള് �െപ്ിലറാക്കിസയ തരീരൂ. 30 വര്്പം 
പൂര്ത്തരീകരിചെ സി-ഡിറ്ിടറെ ഭറാവി ഇസപ്റാഴുള്ളതിസ�ക്കറാള് 
കൂടുതല് മികവുറ്തറാക്കണടമന്നുടണ്കേില് അത്തരത്തിലള്ള 
ഇെടപെലകള് തരീര്ചെയറായപം ഉണ്റാസവണ്തുണ്്.
ശറാസ്്ര സറാസകേതിക സമഖലയിടല വിദഗ്ദ്ധടരയപം 
കമേ്യൂണിസക്ക്ന് മരീഡിയറാ സമഖലകളിടല 
വിദഗ്ധടരയപം സര്ഗധ�രറായ ടപ്രറാഫ്ണലകടളയപം 
സെര്ത്തുടകറാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്ത�മറാണ് തുെക്കപം മുതല്  

സി-ഡിറ്് �െത്തിവരുന്നത്. വിവരസറാസകേതിക 
വിദ്യറാരപംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പല സ്റാപ�ങ്ങളുപം 
അന്തര്സദശരീയതലത്തിലള്ള വളര്ചെ സ്വന്തമറാക്കിയ 
�ട്ടത്തില് സി-ഡിറ്ി�് അത് കഴിഞ്ിട്ടുസണ്റാ എന്നതുപം 
പരിസശറാധിക്കടപ്സെണ്തുണ്്.

സി-ഡിറ്ിട�സപ്റാലള്ള സറാസകേതിക സ്റാപ�ങ്ങള് 
ജ�ങ്ങള്ക്ക് ഉപകറാരപ്രദമറായ ഗസവ്ണ 
പ്രവര്ത്ത�ങ്ങളില് �ിരന്തരപം വ്യറാപരിക്കണപം. 
ഗസവ്ണ ഫലങ്ങള് പ്രസയറാജ�കരമറായ ഉല്പന്നമറാസയറാ 
സറാസകേതികവിദ്യയറാസയറാ മസറ്ടതകേിലപം രൂപത്തിസലറാ 
തിരിചെ് സമൂഹത്തിടലത്തുസമ്റാഴറാണ് അതി�് പൂര്ണത 
ലകവരുന്നത്. അതുടകറാണ്ടുതടന്ന പ്രറാഥമിക 
ഗസവ്ണങ്ങടള സമൂഹ�ന്മയ്കള്ള ഉപകരണങ്ങളറാക്കി 
മറാറ്റാ�റായിരിക്കണപം സി-ഡിറ്് ലക്്യമിസെണ്ത്.
വിവരസറാസകേതികവിദ്യറാരപംഗത്ത് പ്രറാഗത്്യപം 
ടതളിയിചെ ടപ്രറാഫ്ണലകളുപം കമേ്യൂണിസക്ക്ന് - 
മറാധ്യമരപംഗങ്ങളില് ക്ിയറാത്മകമറായ സപംഭറാവ�കള് ടെയ്ത 
പ്രതിഭറാധ�രുപം  അെങ്ങുന്ന ജരീവ�ക്കറാരറാണ്  
സി-ഡിറ്ിടറെ സമ്ത്ത്. അവരുടെ ടതറാഴില് സുരക്ിതത്വപം 
ഉറപ്റാക്കുന്നതിട�റാപ്പം ജരീവ�ക്കറാരുടെ സശ്ികള് 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനുപം ആവശ്യമറായ �െപെികള് 
സ്വരീകരിസക്കണ്തുണ്്. എകേില് മറാ്രസമ പദ്ധതികള് 
ഏടറ്ടുക്കറാനുപം അവ വിജയകരമറായി �െപ്ിലറാക്കറാനുപം 
ജരീവ�ക്കറാര്ക്ക് കറാര്യസശ്ി ഉണ്റാവുകയൂള്ളൂ. 
സറാമ്ത്തികറാെിത്തറയില് മറാ�വസശ്ിയടെ സ്ിരതയപം 
ഈ സ്റാപ�ത്തിടറെ മുസന്നറാട്ടുള്ള വളര്ചെയില് 
ആവശ്യമറാടണന്നറാണ് സര്ക്കറാര് കരുതുന്നത്. 
ഇതിട�റാടക്ക ആവശ്യമറായ സഹറായങ്ങള് �ല്കറാ�റാണ് 
സര്ക്കറാര് ശ്മിച്ചു വരുന്നത്.

പ്രളയറാ�ന്തര സകരളത്തിടറെ പു�ര്�ിര്മറാണത്തിടറെ 
�ട്ടമറാണിത്. സി-ഡിറ്ിനുപം ഈ രപംഗത്ത് കറാര്യമറായ 
സപംഭറാവ�കള് �ല്കറാന് സറാധിക്കുപം. പ്രളയറാ�ന്തര 
സകരളത്തിടറെ പു�ര്�ിര്മറാണത്തി�റായി 
സലറാകടത്തവിടെ�ിന്നുപം വ്യക്ികള്ക്കുപം സ്റാപ�ങ്ങള്ക്കുപം 
സ�രിട്ട് സപംഭറാവ� ടെയ്റാന് ഒരു ആപ്ിസക്ക്ന് 
തയ്റാററാക്കുന്നതിലെക്കപം സി-ഡിറ്ിടറെ സഹറായങ്ങള് 
ലഭ്യമറായിട്ടുണ്്. ഇ�ിയള്ള �ട്ടങ്ങളിലപം സി-ഡിറ്ിടറെ 
സഹകരണവുപം സഹറായവുപം സര്ക്കറാര് പ്രതരീക്ിക്കുന്നു.
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C-DIT is doing focused work in 
emerging Imaging Technology 
area, which was conceived 
three decades back. C-DIT 
started with some interested 
works in Image Technology, 
Video Communication and 
later moved on to more 
generic IT related works, 
when the IT boom in service 
and product industry started 
happening. Today on 
completing 30 years, C-DIT is 
trying to get into new domain 
areas. In two new areas C-DIT 
has taken up some efforts. 
They are Augmented Reality 
and Virtual Realthy, where 
C-DIT along with Startup 
Mission and IIITMK has tied 
up with one of the World’s 
leading Technology firms 
UNITY, in providing input in 

C-DIT 
Director's Message

developing an ecosystem in skill system, incubating startup and in developing 
the industry in Augmented Reality and Virtual Reality sphere.

This aligns with the original mandate of C-DIT in continuing with Imaging 
Technology Communication Sectors. C-DIT also had done a lot of work within 
the Government as E-governance, Digitalization, Digital Image Processing, etc. 
CDITis now trying to get into a major programme along with ICFOSS on free 
and open source software which could provide a very cost-effective solution 
for archiving of images, documents and records. This technologywhich C-DIT 
has developed together with ICFOSS has potential to scale internationally and 
expect to get established in C-DIT.

The last few years C-DIT has also done a lot of work in Government in software 
development, system integration and facility management service provider, etc. 
Apparently, those type of requirements are getting scaled down as C-DIT also 
need to discover, identify and focus on frontier areas particularly in the context 
of industrial revolution 4.0 of AR, AI, IOT, Cyber Security, etc.

I am very glad that C-DIT has not tried to get into all these areas but have 
focused on areas which are near to their competencies in OCR, document 
management, document archiving at AR VR, which would help C-DITto 
liverage its experience in Imaging Technology and as a solution provider in 
information technology provider sector.

I do wish C-DIT would be able to ride the next wave not just depending upon 
its internal capabilities but also working very closely with start ups very closely 
with innovative and disruptive companies, stitching them together and come 
out with very unique and cost effective and functional partnerships that can 
address the requirements of the Government, industry and even the private 
sector. Some work has already been started on these levels; C-DIT has been 
working very closely with start-up companies and stitching together products 
and solutions both for use in Government and private sector.

I do hope C-DIT would be able to leverage this further and move into a fast 
growing period of existence once C-DIT completes 30 years

years of excellence

M. Sivasankar  IAS
Secretary to Chief Minister 
Secretary, Electronics & IT Department 
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Integrated Public Grievance 
Redressal System for the 
CM – CMO, CMDRF

CDIT developed the portal for Chief Minister's 
Public Grievance Redressal. The petitions for 
citizen grievance redressal and applications for 
financial assistance can be submitted through 
various channels available in the system. The 
submitted applications/petitions are digitized 
and forwarded to the concerned State/District/
Field Offices for report or disposal. Once the 
application is processed and remarks noted it will 
automatically go to the next level till it is finally 
disposed. The routing of grievance applications is 
based on a knowledge base built-up over several 
months and structured as sectors and micro 
sectors, while in the case of relief applications, 
it is based on category of distress/need. A short 
description of the citizen's grievance is created 
in the Chief Minster’s Office (CMO) and priority 
petitions are segregated. Relief requests are 
graded based on the index of vulnerability at the 
village office level and on the index of gravity of 
the health situation by the treating doctor. Urgent 
or special need-based petitions identified by the 
monitoring mechanism in grievance redressal are 
accorded priority. This has got mechanism for 
supervision of pendency of grievance and relief 
applications by CM’s Office.
A new enhanced version of the CMO Portal in 
Java is being launched shortly, replacing present 
version in PHP.  

The key role played by C-DIT in Straight 
Forward - the public grievance redressal 
programme of Kerala Chief Minister got 
wide attention and acceptance.  The 
development and implementation of the 
software that strongly acted behind the 
success of the programme was undertaken 
and flawlessly done by C-DIT.  From the 
submission of petition to the Chief Minister’s 
public grievance redress cell by the citizens, 
through the process to get in their grievance 
addressed, the technical support of C-DIT 
was there in each phase. Tremendous effort 
put in C-DIT team to make the programme 
successful is noteworthy. 
 
The public can search the status of their 
petitions at anytime from anywhere through 
the online software available on the web. 
The status of complaint can be searched by 
giving the docket number. While searching, 
the public can view the entire details on their 
petition; Department official to which it was 
forwarded, Present status and Final Decision/ 
Reply received on it.

Chief Minister's 
Public Grievance Redressal 
Portal
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Naam Munnottu is a weekly televised video programme 
featuring the Chief Minister of the state. This is  a 
development dialogue between the Chief Minister and experts 
in the topic which is being discussed. The shooting is done 
in a specially designed studio floor in the office of C-DIT in 
Thiruvananthapuram City. The first episode went on air on 
31st December 2017. It is now being telecast over 10 majorTV 
channels. The premiere telecast of the 57th episode was 
done on 10th February 2019. C-DIT has been responsible 
for the creative and technical aspects of this TV programme, 
produced by I & PRD, Govt of Kerala. 

C-DIT has set up an exclusive facility at its city office on 
behalf of Directorate of State Lotteries for live recording, 
live editing and providing live video feeds of the State 
lottery draw to four major TV channels. The trial run of 
live recording of State Government lottery draw
started from C-DIT studio on 12th September 2018. 

The live video feed of the lottery draw is being provided 
to the studios of two TV channels from 25th September 
2018. Now four TV channels are showing live telecast of 
the draw of State lottery from 3.00 pm to 4.00 pm on all 
days. 

Naam Munnottu

Live video feed of lottery draw  to 4 TV channels 

This is a video series being 
prepared by C-DIT for Information 
and Public Relations Department 
and is being telecast on all 
Saturdays and Sundays on 
Doordarshan. The telecast of this 
weekly series was started on 27th 
May 2017 and the 71st episode 
was telecast on February 2019.  
Research, scripting and direction 
of this video series are being 
done by C-DIT, focussing on all 
major developmental as well as 
technological  initiatives catalysed 
by the State Government, with 
one or two sectors being covered 
every week. 

Navakeralam
Weekly Video 
Documentary Series  
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C-DIT could build up a strong and successful interface between the 
people and the Government through the web site of Chief Minister of 
Kerala, www.keralacm.gov.in, and other social media presence. This 
includes a host of facilities including Chief Minister’s facebook page and 
YouTube videos. CM's FB page has 6,11,347 followers and has 5,97,190 
total likes.

Chief Minister’s Website and 
Social media Programme

Kerala State Planning Board 
entrusted C-DIT to redesign 
the publication of  Economic 
Review 2018, one of the 
important budget documents 
of Government of Kerala. The 
project team has visualised 
a refined look for the book to 

WSD@CDIT 
300 plus web projects

300 plus web sites of different Govt.
depts./organisations/institutions 
are being designed,hosted and  
maintained by C-DIT including 
CM’s portal and all other Minister’s 
web sites. The other major 
initiatives of the web services 
division includes Harithakeralam 
Mission social media online 
campaign, Thiruvananthapuram 
Corporation’s Smart City  online 
campaign to facilitate the smartcity 
proposal, online versions of PRD 
publications such as Kerala Calling 
and Janapatham, Live streaming 
of Government's Developmental 
programme initiatives, events 
etc.  Web sites of Dewaswom 
Board, Govt. Ayurveda College, 
Thrippunithura, Anert, ST Dept, 
IFFK  and its social media campaign, 
Administrative Reforms Commission, 
Cooperation Department’s Save 
Cooperatives campaign, SCERT, 
Redesigned version of I & PRD web 
site etc. are among the new projects 
completed.  The major achievement 
of this division is its migration to 
multiple platform level to cater all 
web-based projects and equipping 
the personnel with new skills to 
facilitate successful completion of 
projects on time.  

Economic 
Review 2018

make it more user friendly both 
in the printed format and in the 
web mode. Economic Review 
2018 has been published in two 
volumes both in English and 
Malayalam with the best data 
analysis parameters, diagrams, 
illustrations, etc.

C-DIT has been associated with 
the ER project of SPB since 2011.

As part of the diamond jubilee 
celebrations of Kerala Assembly, 
Festival on Democracy- a 
series of national level seminars 
were organised. WSD@C-DIT 
developed the website for Festival 
on Democracy and is at present 
working on the second national 
seminar- Student Parliament. We 
have also undertaken live webcast 
of the student parliament event 
along with the management of 
social media along with online 
registration of students for Students 
Parliament.

Website for
Festival on 
Democracy



images | newsletter of C-DIT 07

WSD@C-DIT has completed the  
re-design and development of the web 
portal of Motor Vehicles Department in the 
latest Content Management Framework of 
Drupal. 

This web portal mainly focuses on Road 
Safety and is public oriented. There is 
a provision for feedback and complaint 
registration. Apart from this a chat bot is 
being developed as part of the web portal  
for doubt clearance. CDIT is also providing 
service for maintaining the social media 
pages of Motor Vehicle Department.

CDIT has developed a new 
website for the General 
Administration Department 
providing details regarding 
the various sections, functions 
and services that come 
under GAD. CDIT has also 
developed a comprehensive 
content for the website and is 
enriched with information both 
historical as well as service 
oriented. Details pertaining 
to the history of Secretariat, 
former CMs, Chief Secretaries 
etc are the highlights.

Web site for
General 

Administration 
Department

New web face to 
Motor Vehicles 
Department 

CDIT successfully completed the re-design 
of the website of GSTD and the same has 
been made live almost a year ago. This web 
portal consists of the details of GST when the 
same was implemented. This portal has been 
designed to provide services to the people. 
GST registration can be made through this 
website.

There is a mechanism for grievance 
redressal and a feedback mechanism is also 
incorporated.  

Information is provided based on category of 
users and the website is highly user based.

WSD@C-DIT is regularly updating the website 
and is also active with the social media pages 
of GST for the past one year.

Web site of Goods and 
Service Tax Department 
redesigned
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Hologram 
embedded 
High Security 
Document 
Production 
@ CDIT
All the existing governance 
procedures are based on paper 
documents. These documents 
are mobile, can be presented 
to anybody, at any time, and at 
any place. However, the threat of 
digital counterfeiting and forgery of 
paper documents is growing at an 
increasing rate. Hence, applying 
effective security method is the 
best feasible solution to defend 
documents against document 
forgery and counterfeiting. Today 
C-DIT is one of the leaders 
in the field of  High Security 
document production. During the 
last decades Team OIP @C-
DIT provided HSH certificates to 
almost all the Universities in Kerala 
including University of Kerala, 
Calicut, KUHAS and Agricultural 
University. National universities of 
Advanced Legal Studies (NUALS), 
Sanskrit University. Paramedical 
Council, State Board of Technical 
Education, Travancore Cochin 
Council of Medicine, National 
Institute of Fashion Technology, 
Government of India are some of 
the other clients in the credit list 
of Team OIP @ C-DIT. Recently 
C-DIT has taken up the project for 
Motor Vehicles Department (MVD), 
the production and distribution of 
High security Holographic Driving 
License, Registration Certificate, 
Tax receipt and Multipurpose 
Stationery items to Motor Vehicles 
Department (MVD), Govt. of 
Kerala. C-DIT proposes to 
enhance its inhouse capacity in 
hologram design and production by 
procuring machinery, new slitting 
and mastering machines. The 
production facility will be improved 
by integrating a new block under 
construction. 

Today, holograms are the most reliable optical security devices 
having worldwide acceptance. Holograms provide a mark of 
authentication that is simple enough to be identified by even 
an untrained or illiterate eye, and yet sophisticated enough 
to make it near impossible to be duplicated or replicated. The 
main charm of security holograms lies on the fact that the 
most modern digital imaging and image processing tools fail to 
duplicate it and even the originator of the hologram will not be 
able to imitate a hologram with full exactitude. CDIT produces 
5 million Security holograms per annum for Motor Vehicles 
Department (MVD), Universities, Indian Navy and other public 
and private sector organizations across the country, which help 
to prevent counterfeiting and forgery; a service running for the 
past 15+ years.

C-DIT has been manufacturing the Hologram embedded 
security tax labels for Kerala State Beverages Corporation 
successfully for the last 15+ years. This is done for 
preventing the counterfeit and forgery in the sales and 
distribution of IMFL, which is controlled by the state 
Government directly. The production of Hologram 
embedded security tax labels is being done at a faclity set 
up in the main campus of CDIT, maintaining all the security 
and secrecy required. C-DIT has manufactured and 
supplied around 750 crores of security tax labels so far 
for Kerala State Beverages Corporation (KSBC). C-DIT is 
the one and only public sector security hologram production 
facility of the country. As per the G.O (P) No. 2/09/I7PRD 
Thiruvanthapuram dated 31-01-2009, Government of Kerala 
has declared C-DIT as the Total solution provider in Security 
Holography and Security Printing. In the course of last 15+ 
years of production of security labels for Excise Department, 
no complaint has been registered by KSBC or the Excise 
Department regarding the breach of security and secrecy of 
the holographic security Tax labels. 

Production of 50 lakhs Security 
Holograms per annum

Hologram embedded 
Security Tax Labels 
to KSBC
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Lottery has been endorsed by the Government of Kerala 
through the State Lotteries Department, considering the 
social aspects of supporting the poor and the needy people 
with the revenue attained through this exercise. Lottery 
Ticket is susceptible to fraud, despite the high degree of 
scrutiny by the organizers. The present method involved in 
forging the lottery ticket is by taking high quality scanned 
document and digital print or taking colour photocopy of 
the tickets of lower denomination winning numbers to claim 
prizes. It may be possible for the department to find out 
this forgery by matching the seal with the counter foil of 
the ticket which the department keeps. But agents often 
distribute prizes of lower denomination and they will not 
have any clue on the authenticity of the ticket produced, 
creating problems for the department later. In this context 
C-DIT has set up a design laboratory in State Lotteries 
Department premises for incorporating security features 
on lottery tickets and to provide consultancy services to 
the department for effective designing and encrypting the 
security features on lottery tickets.  This facility makes the 
design of the lottery tickets with enough and effective print 
and design-based security features changed daily so that no 
ticket forgery will be possible.

On the wake of miscreants using the sea 
route to carry out terrorist and criminal 
activities, the government is now hard-
pressed to implement stringent coastguard 
security and secure identification of 
sea-going vessels.  As instructed by the 
Fisheries Department, Team OIP @ C-DIT 
has come up with an innovative solution of 
implementing Security Registration Board 
for Sea-going Vessels. Security Registration 
Boards made with square pyramid shaped 
marine compactable material, embedded with Security design 

laboratory for state lotteries

Security 
Registration 
Board for Sea-going vessels

registration numbers for visual inspection 
and designed with holographic, laser etched 
security features for protection against 
forgery, and integrated with GPS/GPRS- 
hardware for location identification and 
communication have been supplied by C-DIT  
to the fisheries Department. The system is 
designed to be fixed on top of the wheelhouse 
of the sea going vessels to ensure significant 
clear visibility over 360 degrees as well as 
from the top. 

Ministry for Communication and Information Technology, Govt. 
of India, sanctioned the project tilted Developing Dependency 
Treebanks for Indian Languages- Bengali, Kannada, Malayalam, 
and Marathi to a consortium headed by IIIT Hyderabad. Other 
members of the consortium are IIT Bombay - Mumbai, Jadavpur 
University - Kolkata, and Centre for Development of  Imaging 
Technology (C-DIT), Thiruvananthapuram.
 
C-DIT’s involvement in this project was to develop selected 
Treebanks for Malayalam. Language Technology team of R&D 
Division in C-DIT has been engaged in  implementing this project 
and the first phase has been successfully completed.

Treebank Project

Rule definitions (Guide lines) for the 
Development of Malayalam 
Grammar Checker
This project is meant for the development of 
domain-based rule-definition of Malayalam 
Grammar.  It is essentially needed for coding 
grammar rules with examples. The project is 
funded under annual plan of GoK (Malayalam 
Language Tool). Following are the Guidelines 
were prepared under this project.

1. Guidelines for Parts of Speech  
    (POS) Tags.
2. Guidelines for Morph Analysis
    of sentences.
3. Guidelines for Chunk Types.
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സമൂഹടത്ത ഉെച്ചുവറാര്ക്കറാന് വിശ്മരഹിതമറായി 
പ്രവര്ത്തിചെവടര ഓര്മിക്കുന്നതുപം മ�സ്ിലറാക്കുന്നതുപം 
സമൂഹത്തിടറെ വളര്ചെയ്ക് വലിയസതറാതില് ഉപകരിക്കുടമന്ന് 
മുഖ്യമ�ി പിണററായി വിജയന് പറഞ്ഞു. പി.സഗറാവിന്ദപിള്ളയടെ 
സ്മരണറാര്തപം സി-ഡിറ്് സപം�െിപ്ിചെ പ്രഭറാ്ണ പരമ്ര 
ഉദ്�റാെ�പം ടെയ്തു സപംസറാരിക്കുകയറായിരുന്നു അസദേഹപം. 
സറാധറാരണ സറാഹെര്യത്തില്�ിന്ന് അസറാധറാരണ 
വ്യക്ിത്വത്തിസലക്കു വളര്ന്ന പി.ജി. വിജ്റാ� വിപ് ളവത്തിടറെ 
ടവളിചെപം സമൂഹത്തിടലത്തിക്കറാ�റാണ് എന്നുപം പരിശ്മിചെത്. 
എഴുത്തുപം പ്രസപംഗവുപം സപംവറാദവുടമല്ലറാപം ശറാസ്്രരീയ 
സസറാ്്യലിസടത്ത ജ�ങ്ങളിടലത്തിക്കറാന് സവണ്ി ഉപസയറാഗിചെ 
ധി്ണറാശറാലിയറാണസദേഹപം. ജറാതിജരീര്ണതകളിസലക്ക് സമൂഹടത്ത 
തിരിച്ചുടകറാണ്ടുസപറാകുന്ന ഇസപ്റാഴടത്ത സറാമൂഹ്യ സറാഹെര്യത്തില് 
പി.ജി. മുസന്നറാട്ടുവചെ െിന്തകള് പുസരറാഗമ� കറാഴ്ചപ്റാടുള്ളവരുടെ 
മുസന്നറാട്ടുള്ള പ്രയറാണത്തി�് ശക്ി പകരുന്നതറാണ്. പി.ജി.
യടെ സ്മരണയ്കള്ള ഉെിതമറായ ആദരറാഞ്ജലി വര്ഗരീയത 
പിെിമുറുക്കുന്ന ഇന്ത്യന് സപംസ് കറാരടത്ത മത�ിരസപക്മറായി 
സമറാെിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള് �െത്തുന്നതറാടണന്നുപം 
മുഖ്യമ�ി പറഞ്ഞു. െെങ്ങില് സി-ഡിറ്ിടല ഗസവ്ണവിഭറാഗപം 
രൂപകല്പ� ടെയ്ത �ിള സഫറാണ്ിടറെ പ്രകറാശ�പം പി.ജി.യടെ മകളുപം 
പി.എസ്.സി. അപംഗവുമറായ ആര്. പറാര്വ്വതരീസദവിക്കു �ല്കി മുഖ്യമ�ി 
�ിര്വ്വഹിച്ചു. പ്രഥമ പി.ജി. സ്മറാരക പ്രഭറാ്ണപം ആസൂ്രണ സബറാര്ഡ് 
ലവസ് ടെയര്മറാന് സഡറാ. വി.ടക. രറാമെ�ന് �ിര്വ്വഹിച്ചു.  
സി-ഡിറ്് ഡയറക്െറുപം ഐ.െി. വകുപ്് ടസക്ട്ടറിയമറായ എപം. 
ശിവശകേര്, സി-ഡിറ്് രജിസ്്റാര് ജയരറാജ് ജി., എന്നിവര് പടകേടുത്തു.

ജരീവിതത്തിടറെ ഏടതകേിലടമറാരു സമഖലയില് മറാ്രമറായി 
തങ്ങളുടെ ലധ്ണിക ജരീവിതപം ഒതുക്കി �ിര്ത്തറാന് ശ്മിചെവരല്ല 
�സവറാതറാ� പ്രതിഭകടളന്ന എപംഗല്സിടറെ അഭിപ്രറായടത്ത 
അ�്വര്തമറാക്കുന്ന വ്യക്ിത്വമറാണ് പി. സഗറാവിന്ദപ്ിള്ളടയന്ന് 
പ്രശസ്ത െിന്തകനുപം വറാഗ്ിയമറായ സു�ില് പി.ഇളയിെപം പറഞ്ഞു. 
ഏടതകേിലടമറാരിെത്തുമറാ്രമറായി ഒതുങ്ങി �ില്ക്കറാടത ത�ിക്കു 
ചുറ്റുപം തുറന്നുകിെക്കുന്ന സലറാക യറാഥറാര്ത്യങ്ങളിസലക്ക് �ിരന്തരപം 
സ�റാക്കിടക്കറാണ്ിരിക്കുകയപം, തടന്നതടന്ന പുതുക്കിപ്ണിയറാന് 
�െത്തുന്ന ശ്മങ്ങളില് ഏല്ക്കുന്ന ടപറാള്ളലകള് വലിയസതറാതില് 

പി. സഗറാവിന്ദപിള്ള 
അനുസ്മരണ 

പ്രഭറാ്ണ
പരമ്രയ്ക തുെക്കപം

സി-ഡിറ്ിടറെ  
സ്റാപക  ഡയറക്െററായിരുന്ന 

പ്രമുഖ രേന്ഥകറാരനുപം 
പ്രറാധിപനുപം

മറാര്ക്ിസ്റ്് െിന്തകനുപം 
പ്രഭറാ്കനുമറായിരുന്ന  
പി. സഗറാവിന്ദപിള്ളയടെ 

സ്മരണറാര്തപം സി-ഡിറ്് 
പ്രഭറാ്ണ പരമ്ര ആരപംഭിച്ചു. 

പി.ജി.യടെ �റാലറാപം െരമ 
വറാര്്ിക ദി�മറായിരുന്ന 

2016 �വപംബര് 22 �്  
മുഖ്യമ�ി പിണററായി വിജയന് 

അനുസ്മരണ പ്രഭറാ്ണ 
പരമ്ര ഉദ് �റാെ�പം ടെയ്തു. 

രണ്റാമടത്ത   പ്രഭറാ്ണപം 2017 
�വപംബറിലപം  മൂന്നറാമസത്തത് 

2018  �വപംബറിലപം �െന്നു
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ഏറ്റുവറാങ്ങുകയപം ടെയ്തയറാളറായിരുന്നു പി.ജി. 
2017 �വപംബര് 22 �് �െന്ന രണ്റാമത് 
പി.ജി. അനുസ്മരണ പ്രഭറാ്ണപം �ിര്വ്വഹിച്ചു 
സപംസറാരിക്കുകയറായിരുന്നു സു�ില് പി. ഇളയിെപം. 
സകരളത്തിടറെ ലവജ്റാ�ികമണ്ഡലത്തില് 
െിന്തറാപരമറായ സര്ഗറാത്മകത വച്ചു 
പുലര്ത്തറാന് വലിയ ശ്മപം �െത്തിയ 
സഞ്ചരിക്കുന്ന വിജ്റാ�സകറാശമറായിരുന്നു 
പി.സഗറാവിന്ദപ്ിള്ളടയന്നുപം അസദേഹപം അനുസ്മരിച്ചു.

മൂന്നറാമത് പി.ജി. അനുസ്മരണ പ്രഭറാ്ണപം 
2018 �വപംബര് 22�് തിരുവ�ന്തപുരപം പ്രസ് 
ക്ബ്ില് സപം�െിപ്ിച്ചു. �സവറാതറാ�ത്തി�് 
വിപരരീതമറായി തിരിച്ചുസപറാക്കിനുള്ള ശ്മപം 
സമരമറാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സപംസ്റാ�ത്ത് െിലര് 
�െത്തിവരുന്നതറായി പ്രഭറാ്ണപം �ിര്വ്വഹിചെ ധ� 
മ�ി സഡറാ.സതറാമസ് ഐസക് അഭിപ്രറായടപ്ട്ടു. 
എന്നറാല് സവലയ്കപം കൂലിയ്കപം സവണ്ി സമരപം ടെയ്ത 
സ്്രരീകളുള്ടപ്ടെയള്ളവര് സകരളത്തിലടണ്ന്നുപം 
അവടര രപംഗത്തിറക്കി ഇത്തരപം �രീക്കങ്ങടള 
ടെറുക്കുടമന്നുപം അസദേഹപം അഭിപ്രറായടപ്ട്ടു. 

സപംസ്റാ�ത്തുണ്റായ പ്രളയ 
ദുരന്തത്തില് ടപട്ടവര്ക്ക് 
ആശ്വറാസസമകറാന്  മുഖ്യമ�ിയടെ 
ദുരിതറാശ്വറാസ �ിധിയിസലക്ക് 
സിഡിറ്്  ജരീവ�ക്കറാരുടെ ഉത്സവ 
ബത്തയപം  രണ്് ദിവസടത്ത 
ശമ്ളവുപം  സമറാഹരിച്ചു 16.45 ലക്പം 
രൂപ സപംഭറാവ� �ല്കി. തുെര്ന്ന് 
മുഖ്യമ�ിയടെ സറാലറി െലഞ്ച്  
ഏടറ്ടുത്തു 102   ജരീവ�ക്കറാര്  ഒരു 
മറാസടത്ത ശമ്ളപം സപംഭറാവ�യറായി 
വറാഗ്റാ�പം ടെയ്ത തുകയപം സമറാഹരിച്ചു 
വരുന്നു.  

2016 ജൂൺ മുതല് 2019  ജനുവരി 
വടരയള്ള കറാലയളവില് 
സി-ഡിറ്ിടല സ്തുത്യര്ഹമറായ 
സസവ�ത്തിനു സശ്പം തറാടഴ 
പറയന്നവര് വിരമിച്ചു. 
സി. വി. സവലറായധന് �റായര്
(സരീ�ിയര് മറാസ�ജര്, 
അക്കൗണ്്സ് ), ബരീ�റാസപറാള് 
സവണുസഗറാപറാല് (സരീ�ിയര് 
എഡിറ്ര്), ടക. സമറാഹന്കുമറാര് 
(ടഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്െര് - 
ടപ്രറാഡക്ന് & ഗ്രൂപ്് ടഹഡ് 
കമേ്യൂണിസക്ക്ന്), ടെറിയറാന് 
സജറാസഫ് ( സരീ�ിയര് ഒ. എ. & 
ടസറെര് മറാസ�ജര് എറണറാകുളപം), 
അ്് റഫ് എസ്.(ടഹല്പ്ര്), 
ഗിരരീശന് ടക.  (ടഹല്പ്ര്), 
ശശികുമറാര് (ലലറ്് അസിസ്ററെ് ), 
ഡി. അരവിന്ദന് (ലരൈവര്), 
സമറാഹന് എപം. (ലരൈവര്). 
എല്ലറാവര്ക്കുപം സസന്തറാ്കരമറായ 
ഭറാവി ജരീവിതപം സ�രുന്നു. 

സർവീസിൽ നിന്ന് 
വിരമിച്ചു 

മുഖ്യമ�ിയടെ 
ദുരിതാശ്ാസ 
നിധിയിലേക്ന് 
സംഭാവന
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Dr. P.V. Unnikrishnan, 
former Registrar who 
had joined back C-DIT 
as Joint Director in 
2011, has been deputed 
as Strategic Advisor in 
Kerala Development 
and Innovation Strategic  
Council (K-DISC). He will 
continue to be associated 
with C-DIT as Honorary 
Advisor. Dr. Unnikrishnan 
has initiated many 
innovative programmes for 
the Government such as  
Integrated Portal for Chief 
Minister’s Public  Grievance  
System and CMDRF, KCS 
besides  KSFE  Pravasi 
Chitti Programme,YIP 
& Manchadi Children’s 
Education Programme for 
K-DISC etc.; and inspired 
the C-DIT teams  actively 
involved in these projects.

New 
Assignment

FMS @ MVD
The Motor Vehicles Department of the 
Government of Kerala has achieved 
complete computerization of their offices 
through a project called FAST. CDIT has 
been providing technical/non-technical 
services to MVD to ensure the smooth 
functioning of this major e-Governance 
Project, under the project, ‘Total Facility 
Management Services - MVD’. A three year 
contract was signed between C-DIT and 
MVD with effect from 01.02.2018 to extend 
services tailored to  the needs of Motor 
Vehicle Department which include Manpower 
Support, Supply of Consumables, Supply 
of high security documents, Maintenance of 
ICT Equipments, Infrastructure Maintenance 
and Housekeeping. The total Project cost  
for three years is Rs. 33.89 crores, including 
taxes and 10 per cent annual hike in the 
price of consumables to be supplied.

Through digitization, the contents 
of very old documents, palm leaves 
and paper media, some of  which are 
in a state of acute deterioration, are 
transferred into digital format and stored 
as part of the archival activity. Quick 
retrieval and searching of the contents 
in the old palm leaves and paper 
documents has become possible. In 
continuation of previous year’s project, 
Digitization team@C-DIT 
is continuing the works of Digitisation 
of Library books, Churuna leaves and 
paper documents of State Archives 
Department. Other Digitization projects 
include Digitization of Stock Registers 
& Administrative Reports of Kerala 
Legislature Assembly, Digitization of 
files at Kannur International Airport 
Limited, Digitization of identified books 
in the Secretariat Central Library and 
Digitization of Patients Record in 
Malabar Cancer Centre. A major Project 
taken up this year is the Digitization 
of Land Registration Deeds for the 
Registration Department starting with 
Sub Registrar offices in Pathanamthitta 
District. It will be extended to Seven 
Districts next year. 

Digitization at 
State Archives Dept
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Through this project C-DIT 
aims to provide vocational 
training to the fisherwomen 
youth in the state. The 
training is conducted 
through C-DIT Educational 
Partners (CEPs) or by 
arranging infrastructure 
at the locations required 
by Society for Assistance 
to Fisherwomen (SAF), if 
CEP centre is not available 
at the desired location. 
As a pilot project, C-
DIT provided training in 
Kozhikode, Kottayam and 
Alappuzha districts. This 
is a two month training 
programme. Co-branded 
certificate signed by SAF 
and C-DIT will be issued 
to the candidates on 
successful completion of 
the training.

SPARK imparts training to over 34,000 Drawing 
and Disbursing Officers (DDO) and over 70,000 
ministerial staff handling SPARK software. 
C-DIT is arranging infrastructure facilities at C-
DIT Regional Centres located at Kayamkulam, 
Ernakulam and Kannur and various  C-DIT CEP 
centres across the state to conduct this training. 
Two days full day training is being provided. 
Based on the schedule fixed by SPARK, facility 
for training will be arranged at the centre chosen 
by SPARK. 

C-DIT has signed an agreement with Tally 
Education Pvt. Ltd to offer Professional 
Certification Programme in Tally, the leading 
financial accounting software used by the SME 
sector. Tally Pro ( 60 hrs), Tally ACE (90 hrs) 
programmes are offered with option to appear 
for online Tally Certification. Joint Certificate 
of C-DIT and TEPL will be issued. Training in 
Tally is also included in the CCA and DCFM 
programmes of C-DIT offered by many CEPs.

E-Office for digital file flow manangement and online accounting 
using Tally Software have been successfully completed in C-DIT.

Theeranaipunya 

Facilitation for 
SPARK training

E-Office @ C-DIT

training

CyberSri which is a project set up by Department 
of SC/ST Development, Government of Kerala 
for providing advanced IT training and industry 
incubation training for SC/ST students in Kerala, 
is running successfully at C-DIT. The centre 
started functioning in 2003 and has successfully 
completed more than 50 batches of advanced 
IT training for BTech/MCA/MSc Computer 
Science and Degree level candidates among SC 
categories. The centre also ensures placements 

for the trained technical persons. In addition to 
this, the centre has also initiated national level 
workshops and seminars on advanced ICT. A sub 
centre of CyberSri has been set up at Harippad 
as part of its expansion in 2015 and several 
students have commpleted training in various 
streams till date. We will cherish the distinguished 
service of Shri B. Satheesan who has worked 
as the Project Manager of CyberSri who will be 
retiring in May 2019.

CyberSri 
Project

for SAF of 
Fisheries 

Deptartment



14 years of excellence

On Screen Marking System 
for KPSC

Kerala PSC intends to reintroduce the descriptive 
examinations for the selection to certain posts and to 
have a computerized valuation of the answer scripts. 
On-Screen Marking System (OSMS) developed by the 
Informatics Team @C-DIT enables to conduct online 
evaluation of the written answer scripts by digitization. 
The physical answer scripts are digitized and uploaded 
in the server, for evaluation by the evaluators looking 
at their display screens. 

On-Screen Evaluation of the answer scripts, Result 
Compilation, Mark-Sheet/Certificate Generation, 
Marks assigned by examiners as well as their 
comments and annotations are captured by the 
software throughout the marking process. The entire 
marking process replicates the pen and paper-based 
marking in an efficient manner. It also enables easy 
and faster dissemination of information online to the 
concerned stakeholders appropriately while offsetting 
logistical challenges and expenses. OSMS brings in 
transparency and reliability to the various examination 
processes. C-DIT  has successfully accomplished the 
project.

e-Grantz 3.0 is a common platform for the disbursement 
of all forms of educational assistance  such as 
scholarships, Stipend etc. through a single software 
to the students coming under SC, ST, OBC and other 
categories. All the students in both pre-matric and post 
matric are benefited through this system. C-DIT  has 
developed eGrantz3.0 in open source platform and is a 
web based application where all the processes such as 
Student Registration, Application Submission, Processing 
and Fund distribution to the students under different 
schemes are done online since June 2018 under e-Grantz 
3.0, which is an extended version of e-Grantz 1.0 and 
2.0 developed by C-DIT many years ago.The financial 
assistance reaches the bank accounts of the students 
through Direct Beneficiary Transfer (DBT).

e-Grantz 3.0 
deployed successfully

Kerala PSC is going to conduct 
online examinations for the 
departmental tests using the Online 
Examination System developed 
by C-DIT. This involves online 
preparation of Question Paper, 
Selection of final question paper, 
Conducting online examination 
and Mark list Generation. All 
the activities, starting from the 
preparation of question papers 
till the generation of mark list, 
are done online through the 
system. The examinations can 
be scheduled in such a way 
that, different departmental tests 
can be conducted together in a 
single online examination and in 
multiple batches. The questions 
for the candidates in the online 
examination will be displayed 
based on the particular test opted 
by the candidate.

Online examinations 
for departmental tests
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C-DIT has completed production of a series of 
videos numbering 22 on the Kudumbasree Poverty 
Alleviation Mission Initiatives and their NRO 
outreach programmes in other states. A series 
of videos on the Neelakurinji blooming season 
happening once in 12 years in partnership with 
Dept of Forests and Wild Life, Govt of Kerala. 
C-DIT is also preparing a TV show titled Youth 
Kerala Express for State Youth Welfare Board. 
In addition C-DIT is also functioning as  total 
communication service provider for Social Justice 
Department and Kerala Social Security Mission. 

Copious communication 
endeavours 
@C-DIT

Museum on 
Decentralisation
C-DIT has been entrusted by Kerala Institute of 
Local Administration (KILA) to prepare a museum 
on Decentralisation. C-DIT is in the process of 
realising this museum at the campus of KILA with 
the first phase to be ready by 1st of April 2019. 
This museum will be a treasure trove of videos, 
audio, textual documents on the decentralisation 
process in the state; especially the entire process 
of Peoples Plan campaign during the period 
1996-2000 will be digitized and put on display in 
this museum.

Second edition of the Educational Reality TV 
show  Haritha Vidyalayam  was produced by 
C-DIT for IT@SCHOOL/KITE and telecast over 
major TV channels during 2017-18. It showcased 
the best practices and achievements of  
Government and Aided Schools in the State.

Haritha Vidyalayam 2.0

PortInfo is the project being done by CDIT which 
involves computerization of the activities of the Port 
Department consisting of modules such as Survey 
and Registration of Vessels, Scheme Monitoring, 
Maintenance Monitoring Inventory, Landing and 
Shipping, Manual and Mechanical Dredging, Port 
Land Licensing, Kerala Inland Vessel modules 
such as Certificate of competency and Certificate 
of Registration. A web based application for sand 
pass booking for manual dredging comprising of 
spot booking and door delivery features has also 
been developed and deployed by C-DIT for Ports 
Department. 

PortInfo for 
Directorate of Ports

E-Kshema is a web based application developed 
by CDIT to automate the various activities in the 
Social Justice Department. The project has been 
developed as an effective web-based governance 
system for the management of office information, 
HR Monitoring, performance evaluation, inventory 
management, institution management, budget 
management and financial monitoring, schemes 
and welfare fund management, statement 
preparation for various purposes, report 
generation, data processing and information 
management.

E-Kshema Portal for SJD
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സി-ഡിറ്ിടറെ മികചെ സസവ�ങ്ങള്ക്ക് 
സപംസ്റാ� സിവില് സലപ്സ് വകുപ്് 
പുരസ്റാരപം �ല്കി. സറ്ന്കറാര്ഡ് 
പുതുക്കല് പദ്ധതി സമയ ബന്ിതമറായി 
പൂര്ത്തിയറാക്കിയതുപം ടഫയര് ലപ്രസ് 
സ്റാപ് ഓസട്ടറാസമ്ന് സപംവിധറാ�പം 
�െപ്റാക്കുന്നതില് കറാതലറായ 
പങ്കുവഹിചെതുപം മുന്�ിര്ത്തിയറാണ് 
പുരസ്റാരപം �ല്കിയത്. ഭക്്യ വകുപ്് 
മ�ി ശ്രീ.പി. തിസലറാത്തമ�ില് �ിന്നുപം 
സറ്ന്കറാര്ഡ് പുതുക്കല് പദ്ധതിയടെ 
സപംസ്റാ� സകറാര്ഡിസ�റ്ര് ജരീ� ടക. 
സുഭറാ്് പുരസ്റാരപം ഏറ്റുവറാങ്ങി

സി-ഡിറ്് 
ജരീവ�ക്കറാരിയറായ  
സി. ഓമ� (58 വയസ്് )  
2018 മറാര്ചെ് 19 �് 
�ിര്യറാതയറായി.   

മലയറാളപം മി്ടറെ ചുമതലയില് സി-ഡിറ്് �ിര്വ്വഹണപം ഏടറ്ടുത്ത മലയറാളപം 
ഓൺലലന് പഠ�സകറാഴ്സിടറെ ലപലറ്് ടമറാഡ്യൂള് പൂര്ത്തിയറായി.
ഭറാ്യില് മുന്പരിെയപം ഇല്ലറാത്തവര്ക്ക് ഭറാ്റാ പഠ�ത്തി�് 
സഹറായകമറാകുന്ന ഒരു ടൂളിടറെ �ിര്മേിതിയറാണ് ലപലറ്് ടമറാഡ്യൂളിലൂടെ 
ലക്്യമിട്ടത്. ഓൺലല�ിലൂടെ ഭറാ് പഠിക്കുസമ്റാഴുള്ള എല്ലറാ സറാധ്യതകളുപം 
പ്രസയറാജ�ടപ്ടുത്തിയറാണ്  learnmalayalam.in എന്ന ഓൺലലന് സപറാര്ട്ടല് 
യറാഥറാര്ത്യമറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയറാളപം പഠിക്കറാന്  ആരേഹിക്കുന്ന 
ആര്ക്കുപം എവിടെയിരുന്നുപം ഭറാ് പഠിക്കറാനുള്ള അവസരപം സൃഷ്ിക്കുകയറാണ് 
'ഓണ് ലല�റായള്ള ഭറാ്റാ പഠ�'-ത്തിലൂടെ ലക്്യമിടുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഭറാ്റാ 
അഭിരുെി വര്ധിപ്ിക്കറാന് ലക്്യമിട്ടു മലയറാളപം മി്നു സവണ്ി തയറാററാക്കിയ 
പൂക്കറാലപം ടവബ് മറാഗസിടറെ സറാസകേതിക �ിര്വഹണവുപം സി-ഡിറ്റാണ് ടെയ്തത്.

സി-ഡിറ്ി�് 
സിവിൽ സപ്ലൈസന് 
വകുപ്ിന്റെ പുരസ്ാരം

സി-ഡിറ്ിൽ 
ഗ്രീൻ പപ്രാപ്ാപക്കാള് നടപ്തിലായതി
സപംസ്റാ�ത്ത് സമരേ ശുെിത്വ-മറാലി�്യസപംസ്രണ പരിപറാെികള് 
�െപ്ിലറാക്കുന്നതി�റായള്ള ഹരിത സകരളപം മി്ടറെ തരീവ്രയജ്ത്തിടറെ 
ഭറാഗമറായി സി-ഡിറ്ില് രേരീന് സപ്രറാസട്ടറാസക്കറാള് �െപ്ിലറാക്കി. ലജവ-
അലജവ മറാലി�്യങ്ങള് പ്രസത്യകപം തരപം തിരിച്ചുപം ശറാസ്്രരീയമറായ 
മറാലി�്യ സപംസ്രണത്തിനുള്ള സപംവിധറാ�പം ഏര്ടപ്ടുത്തിയമറാണ് 
ഹരിത ടപരുമറാറ്ചെട്ടപം �െപ്ിലറാക്കിയത്. പ്റാസ്റിക് മറാലി�്യങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കറാടതയപം ഡിസസ്പറാസിബിള് വസ്തുക്കള് ഒഴിവറാക്കിയപം 
മറാലി�്യങ്ങള് അലക്്യമറായി ലകകറാര്യപം ടെയ്റാടതയപം 
വലിടചെറിയറാടതയപം സി-ഡിറ്് ക്യറാമ്സ് ഹരിത ക്യറാമ്സറായി 
�ില�ിര്ത്തിവരികയറാണ്.

മലയാളം മതിഷൻ :  ഓൺലലന് ഭറാ്റാ പഠ�പം
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WSD@C-DIT  has been undertaking the live webcast of Government 
events both on departmental websites as well as on Facebook. Over 
the years C-DIT has advanced technically in providing this service to 
various clients and has moved on to HD quality and is also equipped to 
do live events from multiple locations simultaneously. Recently C-DIT 
has undertaken live webcast from 12 venues for the Professional Student 
Summit organized by ASAP at CUSAT Campus, Kochi. We have also 
undertaken live webcast of Kerala Science Congress. Apart from this 
C-DIT has also enabled mobile technology for live casting of events. Live 
Webcast of events attended by Chief Minster and other Ministers is also 
undertaken by C-DIT. On 19th February 2019, Chief Minister inaugurated 
22 new Sub Registrar offices across the State  online through a live video 
conferencing event organised by C-DIT covering 22 + 1 locations.

Training to 
Ex-Servicemen 
and their
Dependents
This project aims to provide 
training in 6 months Diploma 
courses and 3 months Certificate 
courses to the Ex-Servicemen 
and Dependents at Zila Sainik 
Welfare Office, Vanchiyoor, 
Thiruvananthapuram. The 
infrastructure for conducting the 
training will be arranged by Zila 
Sainik Welfare Office. C-DIT is to 
provide technical and academic 
assistance for the project. 
After completion of training 
examination will be conducted 
by C-DIT and certificates will be 
issued to successful candidates.

Donation portal for CMDRF
www.donation.cmdrf.kerala.gov.in

The donation portal was part of the unparalleled public 
action during the worst floods and deluge which Kerala 
had witnessed over a hundred years. The rescue, relief 
and rebuilding effoerts which brought the best out of the 
society through a proactive approach of the bureaucracy, 
technocracy and the the Police, the Fire force, Armed 
forces and the exquisite resilience and unity of the people 
exemplified by the bravery and gallantry of the fisher 
folk. It was in this context that the donation portal was 
architected, developed and implemented.

The donation portal which was developed by the software 
development team at the Centre for Development of 
Imaging Technology (C-DIT) is a transaction portal 
which put in place a proposition “Stand with Kerala” and 
provided benefits in terms of speed and ease of use and 
was integrated with the backend CMDRF system. The 
interesting aspect was that it was developed in the midst 
of the unprecedented flood and it improved continuously 
during a short span, establishing itself and stabilising on 
its performance. During the two months period an average 
six new features were added every four days thus adding 
seventy two features till now. Through the Portal over 33 
lakh transactions were made bringing a total amount of 
over 1,500 crore rupees. 

Live Webcast 
of events and event-based projects



18 years of excellence

Government of Kerala appointed C-DIT as Total 
Solution Provider in the ration card renewal process 
to provide necessary services to the Food & Civil 
Supplies Department, starting in September 2014.

The work was completed in five phases

1. Printing and Delivery of 80 lakh pre-
populated forms with Instruction booklet 
to the Taluk Supply Offices after ARD wise 
segregation: This was done in December 
2014. 

2. Conducting of photo camps for taking 
photographs of applicants for ration card 
renewal: C-DIT conducted 9184 camps 
from January 19 to March 31st, 2015. C-DIT 
supplied necessary technical, hardware and 
manpower support for conducting these 
camps. In addition, mobile camps Panchayat 
wise and Taluk Office level camps were also 
conducted.

3. Data entry of filled up pre-populated forms: 
C-DIT, along with Kudumbasree and 
Akshaya, completed the Taluk level data 

entry of the filled up pre-populated forms. 
           C-DIT also hired  and deployed Server facility 

for managing the application and data of the 
department w.e.f April 2015. Based on the 
request from the department, C-DIT also 
made necessary corrections/changes in the 
data as required by the card holders.As part 
of this C-DIT printed forms for correction (for 
all 81 lakh ration card holders) and delivered 
them to the taluks. 

4. Printing and Delivery of Provisional Lists of 
priority card holders to TSO's was done.

           
5. Printing, Lamination and Delivery of new 

Ration Cards to Taluk Supply offices: C-DIT 
undertook the bulk printing of ration card 
outer covers, laminated and stapled with the 
inner booklets of Ration Cards provided by 
DCS and delivered at Taluk Supply Offices 
in ARD wise packets. Around 81 lakh ration 
cards have been delivered so far.

C-DIT, as TSP, provided other services to the 
department like call centre support, Aadhar seeding, 
other data entry works at Taluks, etc.

Successful 
accomplishment of 
Renewal of Ration 
Card project

For strengthening the capacities and 
developing core competencies in 
C-DIT, a separate department has 
been formed to pool resources and 
take up System Integration projects 
for various clients. As part of the 
capacity building of C-DIT, strategic 
partnerships have been established 

System Integration 
by C-DIT

with academic institutions, technology providers, start-ups 
and experienced firms in core and emerging technology 
areas.

Major areas of  work of the Department will cover Cyber 
and Security services, Video Surveillance and Security 
platforms, Design, Implementation and Technical support 
of Video Conferencing solutions, Implementation of High-
tech Contact Centre,Setting-up of Data-Center (Hyper 
converged System), Conducting Software and IT Hardware 
(Infrastructure & Networking) audits, Implementing Workflow 
solutions,Software Applications, Big Data Analytics etc.
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തിരിഞ്ഞു 
പനാക്കുപ്ാള്
മുപ്തു വ൪്ത്തിനു സശ്പം സിഡിറ്ിടറെ 
പെിയിറങ്ങുസമ്റാള് സമേിശ് വികറാരങ്ങളറാണ് 
മ�സ്ില് വരുന്നത്. ആധു�ിക സറാസകേതിക 
വിദ്യറാ പ്രസയറാഗത്തിലൂടെ സകരളത്തിടറെ 
വികസ�ത്തില് മറാറ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കറാ൯ 
കഴിയണടമന്ന  പരിസപ്രക്്യസത്തറാടെ  ദരീ൪� 
വരീക്ണമുള്ള  മ�രീ്ികള് തുെക്കമിട്ട ഒരു 
സ്റാപ�ത്തില് ആദ്യകറാലപം മുതല് പ്രവ൪ത്തി 
ക്കറാനുപം ഈ ലക്്യപം സറാക്റാത്കരിക്കറാ�റായി 
എളിയ സപംഭറാവ� ടെയ്റാനുപം  കഴിഞ്ഞു എന്ന 
െറാരിതറാര്ത്യമുണ്്. അസതറാടെറാപ്പം സിഡിറ്ി�് 
ഇതിലപം എ്രസയറാ ഉയരത്തിടലത്തറാ൯ 
കഴിയമറായിരുന്നു എന്നുപം ആ സറാധ്യത പൂ൪ണ് 
മറായി ഫലപ്രറാപ്ിയിടലത്തിക്കുന്നതില് സ�രിടുന്ന 
ആഭ്യന്തരവുപം  ബറാഹ്യവുമറായ പ്രതിബന്ങ്ങള് 
കടണ്ത്തി പരിഹരിക്കറാനുള്ള പരിശ്മപം 
തുെസരണ്ിയിരിക്കുന്നു എന്ന സബറാധ്യവുമുണ്്.

�മേള് പലസപ്റാഴുപം അഭിമറാ�സത്തറാടെ പറയറാറുള്ളതു 
സപറാടല സറാസകേതികമികവുപം സ൪ഗ്ഗസശ്ിയപം  
ഒത്തു സെ൪ന്ന വളടര അ��്യമറായ മനു്്യവിഭവ 
സശ്ിയറാണ് �മുക്കുള്ളത്; അങ്ങട� പറയറാ൯ 
കറാരണക്കറാരറായ പല മികവുറ് പ്രവര്ത്തകരുപം 
ഇസപ്റാള് �മ്മുടെ കൂടെയിടല്ലകേിലപം, അവസരക്കറാള് 
മികചെ പ്രതിഭകള് ഇ�ിയപം സിഡിറ്ിസലക്ക് വന്നു 
ടകറാണ്ിരിക്കുപം. പടക് സറാസകേതിക വിദ്യയിടല 
കുതിച്ചുെറാട്ടപം �ടമേ മറികെന്നു മുസന്നറിയിരിക്കുന്നു. 
അതുടകറാണ്ടു തടന്ന ആദ്യ ബരീറ്റാകറാപം 
സ്റ്റുഡിസയറാ സ്റാപിച്ചു, ആദ്യ ടവബ് ലസറ്് 
ഉണ്റാക്കി, ഏക ടപറാതുസമഖലറാ  സഹറാസളറാരേറാപം 
�ി൪മേറാണ സ്റാപ�പം  തുെങ്ങിയ സമന്മകള് 
അയവിറക്കുസമ്റാള് തടന്ന ഓസരറാ സമഖലയിലപം 
പ്രതിദി�പം ഉണ്റാകുന്ന സറാസകേതിക വിദ്യയടെ 
വള൪ചെ പഠിക്കറാനുപം പ്രസയറാഗത്തില് ടകറാണ്ടുവരറാനുപം 
കൃത്യമറായ ആസൂ്രണസത്തറാടെ �രീങ്ങിയറാല് 
മറാ്രസമ സിഡിറ്ിടറെ പ്രസക്ി ഉറപ്ിച്ചു ടകറാണ്ടു 
മുസന്നററാ൯ �മുക്ക് കഴിയകയള്ളൂ. അതി�റായി ഓസരറാ 
ജരീവ�ക്കറാരനുപം അവരവരുടെ സമഖലയില് പുതിയ 
മികവുകള് ആര്ജിക്കറാ൯ പരിശ്മിക്കുകയപം 
മറാസ�ജ്ടമറെ്  അതിനുള്ള സൗകര്യപം ടെയ്യുകയപം 
സവണപം.  ഈ കഴിവുകള് പ്രസയറാജ�ടപ്ടുത്തി 
സ്വന്തമറായി പുതിയ സപ്രറാജക്ടുകള് ഏടറ്ടുക്കറാ൯ 
കഴിയണപം.

അസതറാടെറാപ്പം തിരടഞ്ടുത്ത 
പുത്ത൯ സറാസകേതികവിദ്യറാ 
സമഖലകളില്  സ്റാപ�ത്തിടറെ 
കറാര്യസശ്ി വര്ദ്ധിപ്ിക്കറാന് 
കഴിയന്ന തരത്തിലള്ള സപംസയറാജിത 
സപംരപംഭങ്ങള്ക്കുപം രൂപപം ടകറാടുക്കണപം. 
സപംസ്റാ� സര്ക്കറാരിടറെ   
പുതിയ വിവര സറാസകേതിക വിദ്യറാ 
�യത്തി�് അനുസൃതമറായി 
Artificial Intelligence, Augumented Reality/Virtual Reality/
Mixed Reality, Digital Archiving, Cyber/Data Security, 
Digital Document Danagement, Unfied Communication 
Services തുെങ്ങിയ സമഖലകളില് സപംയക് സപംരപംഭങ്ങള്ക്കു 
�റാപം തുെക്കപം കുറിചെിട്ടുണ്്.  ഇത് ഇ�ിയപം ഏടറ മുസന്നറാട്ടു 
ടകറാണ്ടുസപറാസകണ്തുണ്്. ഈ സപ്രറാജക്ടുകളില് �ിന്നുപം 
അധിക വരുമറാ�പം ലഭിക്കുന്നസതറാടെറാപ്പം അവയിലൂടെ 
സിഡിറ്ിടല ടപ്രറാഫ്ണല് ജരീവ�ക്കറാ൪ക്ക് കൂടുതല് കഴിവുകള് 
സ്വറായത്തമറാക്കറാനുപം അത് സ്റാപ�ത്തിടറെ ഭറാവി പ്രവര്ത്ത 
�ത്തി�് മുതല്ക്കൂട്ടറാക്കറാനുപം കഴിഞ്റാസല  �മ്മുടെ ലക്്യപം 
സ�ടുകയള്ളൂ. 

വിവിധ സമഖലകളില്, വിസശ്ിചെ്  വിദ്യറാഭ്യറാസ രപംഗത്ത്   പുതിയ 
ഇന്ഫര്സമ്ന് -കമേ്യൂണിസക്ക്ന് സസകേതങ്ങള് പ്രസയറാഗിച്ചു 
ടകറാണ്ടു മലയറാളത്തിലപം മറ്റു ഭറാ്കളിലമുള്ള  ഉള്ളെക്ക  
�ിര്മേറാണവുപം വിതരണവുപം �െത്തറാ൯ അ�ന്ത 
സറാധ്യതകളറാണ് സിഡിറ്ിനു മുമ്ിലള്ളത്. സഹറാസളറാരേറാപം 
സലബല് �ിര്മേറാണപം മറ്റു സപംസ്റാ�ങ്ങളിസലക്ക് 
വ്യറാപിപ്ിക്കറാ൯ െര്ചെ �െക്കുന്നുണ്്.

സിഡിറ്ിടല ജരീവ�ക്കറാരുടെ സര്വരീസ്  പ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കറാനുള്ള ശ്മപം പൂര്ണ്മറായിട്ടില്ല. സപംസ്റാ� 
സര്ക്കറാര് ടസ്യിലകറാ൪ക്കുപം  സകറാൺ്റാക്െ്  ജരീവ�ക്കറാ൪ക്കുപം 
ശമ്ള വര്ദ്ധ�വ്  �െപ്ിലറാക്കറാ൯ കഴിഞ്ഞു. ടപ്രറാസമറാ്൯ 
ഉള്പ്ടെയള്ള കറാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള െട്ടങ്ങള് തറാമസിയറാടത 
അപംഗരീകരിക്കടപ്ടുപം എന്നറാണ് പ്രതരീക്. പുതിയ തസ്തികകള് 
സൃഷ്ിക്കറാനുപം �ിര്സദേശങ്ങള്  സമര്പ്ിചെിട്ടുണ്് .

സിഡിറ്ി�് സശറാഭ�മറായ ഭറാവിയപം എല്ലറാ സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കുപം 
ഐശ്വര്യവുപം ജരീവിതത്തിടല ടവല്ലുവിളികള് സ�രിെറാനുള്ള 
സശ്ിയപം ആശപംസിക്കുന്നു.

ജതി.ജയരാജ്
രജിസന്്ാ൪

Registrar 
C-DIT

G. Jayaraj
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സപംസ്റാ� സര്ക്കറാര് സ്വയപം ഭരണ 
സ്റാപ�മറായ  സി-ഡിറ്ി�് ഉല്പന്ന 
�ിര്മേറാണ, സസവ� സമഖലകളിടല 
ഗുണസമന്മയ്കള്ള രറാജ്യറാന്തര 
അപംഗരീകറാരമറായ ISO 9001-2015 
സര്ട്ടിഫിസക്ക്ന് ലഭിച്ചു. സി-
ഡിറ്ിടറെ മറാസ�ജ്ടമറെ് സര്വ്വരീസസ്, 
സസറാഫ്റ്് ടവയര് വികസ�പം, 
ഡിജിലറ്സസ്ന്, അതരീവ സുരക്റാ 
സഹറാസളറാരേറാപം സലബലകളുടെയപം 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയപം �ിര്മേറാണപം 
എന്നരീ വിഭറാഗങ്ങളില് ഐ എസ് ഒ 
മറാ�ദണ്ഡങ്ങളുടെ അെിസ്റാ�ത്തില്  

സി-ഡിറ്് വികസിപ്ിടചെടുത്ത ഭറാ്റാമി്രപം �ി�ണ്ടു 
ടമറാലബല് ആപ്പ്ിസക്ക്ന് മുഖ്യമ�ി പിണററായി 
വിജയന് പ്രകറാശ�പം ടെയ്തു. മുഖ്യമ�ിയടെ 
സെപംബറില് �െന്ന െെങ്ങില് ഐ.െി. ടസക്ട്ടറിയപം 
സി-ഡിറ്് ഡയറക്െറുമറായ എപം. ശിവശകേര് 
ഐ.എ.എസ്, സി-ഡിറ്് രജിസ്്റാര് ജയരറാജ് ജി., 
മറ്് ഉന്നത ഉസദ്യറാഗസ്ര് തുെങ്ങിയവര് പടകേടുത്തു. 
ഇതില് 99003 ഇപംഗ്രീ്് വറാക്കുകളുടെ മലയറാള 
അര്ത പദങ്ങളുപം, 32570 മലയറാളപം വറാക്കുകളുടെ 
ഇപംഗ്രീ്് അര്ത പദങ്ങളുപം 7384 മലയറാള പദങ്ങളുടെ 
�റാ�റാര്തങ്ങളുമറാണ് ഉള്ടപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗൂഗിള് 
സപ്സസ്ററാറില് �ിന്നുപം ഭറാ്റാമി്രപം ആപ്ിസക്ക്ന് 
ഡൗണ് സലറാഡ് ടെയ്ത് ഉപസയറാഗിക്കറാവുന്നതറാണ്. 
സി-ഡിറ്ിടല ഇന്ഫര്മറാറ്ിക്് ഡിവി്�ിടല 
സറാസകേതിക വിദഗ്ധരറാണ് ടമറാലബല് 
ആപ്പ്ിസക്ക്ന് വികസിപ്ിടചെടുത്തത്. 

ഭറാ്റാമി്രപം ടമറാലബല് 
ആപ്ിസക്ക്ന് 
മുഖ്യമ�ി പ്രകാശനം ന്െയന്തു

സി-ഡിറ്ിനന് 
ISO സര്ട്ടിഫിസക്ക്ന് 
ലഭതിച്ചു

അപംഗരീകൃത ഏജന്സിയറായ  യ ആര് എസ് �െത്തിയ വിശദമറായ 
വിലയിരുത്തലിട� തുെര്ന്ന്  യ.ടക. ആസ്റാ�മറായള്ള രറാജ്യറാന്തര 
സര്ട്ടിഫിസക്ക്ന് സ്റാപ�മറായ യൂക്കറാസ് ആണ്  ഗുണസമന്മ 
അപംഗരീകറാരപം �ല് കിയത്. ഗുണസമന്മയ്കള്ള ഐ. എസ്. ഒ അപംഗരീകറാരപം 
ലഭിചെതിലൂടെ ഉപസയറാക്റാക്കള്ക്ക്  ടമചെടപ്ട്ട സസവ�പം ഉറപ്റാക്കി 
ഇന്ഫര്സമ്ന്-കമേ്യൂണിസക്ക്ന് സറാസകേതിക വിദ്യറാ രപംഗത്ത് പുതിയ 
പദ്ധതികള് ഏടറ്ടുത്ത് പ്രവര്ത്ത�പം വിപുലരീകരിക്കുന്നതി�റാണ് സി-
ഡിറ്് ലക്്യമിടുന്നത്. അടുത്ത �ട്ടത്തില് ഐ െി സസവ�ങ്ങള്ക്കുള്ള 
ഗുണസമന്മ ഉറപ്റാക്കുന്ന ISO:27000 സര്ട്ടിഫിക്കറ്് സ�ടുന്നതിനുള്ള 
പ്രവര്ത്ത�വുപം ആരപംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.   

CDIT has been associating with Kerala State Chalachitra 
Academy for the work of IFFK for the past 10 years. Initially 
it has undertaken the design and development of the website 
of IFFK including its updating with special attention during the 
days of international film festival. For the past two years C-DIT  
has developed the Software used for delegate registration, 
advanced film show reservation and regulating entry into the 
cinema halls. We have also undertaken the live webcast of 
the functions organized as part of the festival and has also 
supplied ID cards/delegate pass to the delegates. Now regular 
and prompt updating of the website is being carried out during 
festival days and exclusive manpower for various delegate 
entry control activities undertaken are also provided by C-DIT.

International Film Festival 
of Kerala IFFK


