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സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ
കൂടുതല് പദ്ധതികള് സി-ഡിറ്റ്
ഏറ്റെടുക്കണം - മുഖ്യമ�ി

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ആര്ജ്ജിച്ചെടുത്ത

കഴിവുകള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന�ൊപ്പം സമൂഹത്തിന്
ഉപകാരപ്രദമായ കൂടുതല് സേവനങ്ങള് നല്കാനുള്ള
പദ്ധതികള് സി-ഡിറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നിർവ്വഹിക്കണമെന്ന്
മുഖ്യമ�ിയും സി-ഡിറ്റ് ചെയര്മാനുമായ
ശ്രീ. പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. സി-ഡിറ്റിന്റെ 30-ാം
വാര്ഷികാഘ�ോഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സര്ക്കാരില് നിന്നും ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന
സേവനങ്ങള് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിനും പ്രളയാനന്തര
കേരളത്തിന്റെ പുനര്നിര്മാണത്തിലും ആധുനിക
സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്
സി-ഡിറ്റില് നിന്നും കൂടുതല് സേവനങ്ങള് ആവശ്യമായി
വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് 30-ാം വാര്ഷിക സമ്മേളനം

ചേരുന്നതെന്ന കാര്യം മുഖ്യമ�ി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളില് ഗവേഷണം നടത്തുക,
വികസന�ോന്മുഖ മാധ്യമ സംവേദന ഉപാധികള്
ആവിഷ്ക്കരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി
1988-ല് ഇ.കെ. നായനാര് മുഖ്യമ�ിയായിരുന്ന
കാലത്താണ് സി-ഡിറ്റ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം
ആരംഭിച്ചത്. ഇ.കെ. നായനാരെയും അന്ന്
മ�ിയായിരുന്ന ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണനെയും ആദ്യ
ഡയറക്ടറായ പി. ഗ�ോവിന്ദപിള്ളയെയും ഈ
അവസരത്തില് ഓര്ക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിവിദ്യ, വികസനം, പരിസ്ഥിതി,
ചരിത്രം, സംസ്കാരം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളെയും
വിഷയങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നൂറുകണക്കിന്
വീഡിയ�ോ ചിത്രങ്ങള്, സ�ോഫ്റ്റ് വെയറുകള്, പരിശീലന

ക�ോഴ്സുകള്, പുരാരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്,
സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേഷന് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഗണ്യമായ
സംഭാവനയാണ് സി-ഡിറ്റ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
സര്ക്കാര് മേഖലയില് 1977-ല് ഐ ടി പ�ോളിസി
രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതില് ആരംഭിച്ച സാങ്കേതിക
സഹായം നല്കല് ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന്
രൂപീകരണത്തിലും എത്തി. വെബ് സാങ്കേതികവിദ്യ
കേരളത്തില് ആരംഭിച്ചതു മുതല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ
വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കായി വെബ്സൈറ്റുകള് രൂപകല്പന
ചെയ്ത് ഹ�ോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സി-ഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യമ�ിയുടെയും മ�ിമാരുടെയും വെബ്സൈറ്റുകള്,
ഐ ആന്റ് പി.ആര്.ഡി. വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി 250-ല്പ്പരം
ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളാണ്
സി-ഡിറ്റ് ഇപ്പോള് കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നത്.
അങ്ങനെ ന�ോക്കിയാല് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാല് തീരാത്തത്ര
നേട്ടങ്ങള് ഇക്കാലയളവില് സി-ഡിറ്റിന് സ്വന്തമാക്കാന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ശാസ്ത്രത്തെയും സാങ്കേതികവിദ്യയെയും
മനുഷ്യനന്മയ്ക്കും സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിനുമായി
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന സര്ക്കാരിന്റെ നയത്തോട്
ചേര്ന്നുനില്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടപ്പിലാക്കാന് സി-ഡിറ്റിന് കഴിയണം.
തങ്ങളുടെ ചെലവുകള്ക്കാവശ്യമായ ഫണ്ട് സര്ക്കാര്
ഗ്രാന്റുകളെയും മറ്റും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം
വരുമാനത്തില് നിന്നുതന്നെ കണ്ടെത്താന് കഴിയുന്നു
എന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
മാതൃകാപരമാണ്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കാലത്തിനനുസരിച്ച് സി-ഡിറ്റിന്റെ പ്രവര്ത്തന സേവന
മേഖലകളില് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് കഴിഞ്ഞു
എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്.

സി-ഡിറ്റിനെപ്പോലുള്ള സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള്
ജനങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഗവേഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിരന്തരം വ്യാപരിക്കണം.
ഗവേഷണ ഫലങ്ങള് പ്രയ�ോജനകരമായ ഉല്പന്നമായ�ോ
സാങ്കേതികവിദ്യയായ�ോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തില�ോ
തിരിച്ച് സമൂഹത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂര്ണത
കൈവരുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പ്രാഥമിക
ഗവേഷണങ്ങളെ സമൂഹനന്മയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കി
മാറ്റാനായിരിക്കണം സി-ഡിറ്റ് ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത്.
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്ത് പ്രാഗത്ഭ്യം
തെളിയിച്ച പ്രൊഫഷണലുകളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാധ്യമരംഗങ്ങളില് ക്രിയാത്മകമായ സംഭാവനകള് ചെയ്ത
പ്രതിഭാധനരും അടങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരാണ്
സി-ഡിറ്റിന്റെ സമ്പത്ത്. അവരുടെ ത�ൊഴില് സുരക്ഷിതത്വം
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന�ൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ ശേഷികള്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികള്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കില് മാത്രമേ പദ്ധതികള്
ഏറ്റെടുക്കാനും അവ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാനും
ജീവനക്കാര്ക്ക് കാര്യശേഷി ഉണ്ടാവുകയൂള്ളൂ.
സാമ്പത്തികാടിത്തറയില് മാനവശേഷിയുടെ സ്ഥിരതയും
ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വളര്ച്ചയില്
ആവശ്യമാണെന്നാണ് സര്ക്കാര് കരുതുന്നത്.
ഇതിന�ൊക്കെ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള് നല്കാനാണ്
സര്ക്കാര് ശ്രമിച്ചു വരുന്നത്.

30 വര്ഷം മുമ്പ് സി-ഡിറ്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോള് ഉണ്ടായിരുന്ന
ശാസ്ത്രമ�ോ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയ�ോ അല്ല ഇന്നുള്ളത്.
ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളില് നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും അവിടെ
നിന്ന് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലേക്കുമ�ൊക്കെ സാങ്കേതികവിദ്യ
വളര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വളര്ച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള്
സി-ഡിറ്റിന്റെ പ്രവര്ത്തന-സേവന മേഖലകളില്
ഉണ്ടാകുമ്പോള് തന്നെ സമാനമായ ശേഷി വികസനം
ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാര്ക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നുറപ്പു
വരുത്താന് കഴിയണം.

പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനര്നിര്മാണത്തിന്റെ
ഘട്ടമാണിത്. സി-ഡിറ്റിനും ഈ രംഗത്ത് കാര്യമായ
സംഭാവനകള് നല്കാന് സാധിക്കും. പ്രളയാനന്തര
കേരളത്തിന്റെ പുനര്നിര്മാണത്തിനായി
ല�ോകത്തെവിടെനിന്നും വ്യക്തികള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
നേരിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യാന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്
തയ്യാറാക്കുന്നതിലടക്കം സി-ഡിറ്റിന്റെ സഹായങ്ങള്
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും സി-ഡിറ്റിന്റെ
സഹകരണവും സഹായവും സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സൂപ്പര് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ത�ൊഴിലുകളുടെ കാലമാണിത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തില് മികച്ച വൈദഗ്ധ്യമുള്ള
മാനവ വിഭവശേഷി പുതുതായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടിവരും.
എന്നാല് ഇപ്പോഴുള്ള മാനവ വിഭവശേഷി കാലഹരണപ്പെട്ടു
പ�ോകാതിരിക്കാന് വേണ്ട സ്കില് ഡെവലപ്മെന്റ്
പ്രോഗ്രാമുകള് നടപ്പിലാക്കിയേ തീരൂ. 30 വര്ഷം
പൂര്ത്തീകരിച്ച സി-ഡിറ്റിന്റെ ഭാവി ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാള്
കൂടുതല് മികവുറ്റതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അത്തരത്തിലുള്ള
ഇടപെടലുകള് തീര്ച്ചയായും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്.
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധരെയും
കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മീഡിയാ മേഖലകളിലെ
വിദഗ്ധരെയും സര്ഗധനരായ പ്രൊഫഷണലുകളെയും
ചേര്ത്തുക�ൊണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനമാണ് തുടക്കം മുതല്
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സി-ഡിറ്റ് നടത്തിവരുന്നത്. വിവരസാങ്കേതിക
വിദ്യാരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളും
അന്തര്ദേശീയതലത്തിലുള്ള വളര്ച്ച സ്വന്തമാക്കിയ
ഘട്ടത്തില് സി-ഡിറ്റിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നതും
പരിശ�ോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

years of excellence

years of excellence

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.

C-DIT
Director's Message
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

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
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

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.
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Chief Minister's
Public Grievance Redressal
Portal

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.

Navakeralam
Weekly Video
Documentary Series

Naam Munnottu
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.

Live video feed of lottery draw

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.

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.

to 4 TV channels

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.
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WSD@CDIT
300 plus web projects

Chief Minister’s Website and
Social media Programme
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.

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.

Website for
Festival on

Democracy
Economic
Review 2018
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
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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.

New web face to

Motor Vehicles
Department
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.

Web site for

General
Administration
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 of Goods and
Service Tax Department
redesigned

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 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.
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Hologram
embedded
High Security
Document
Production
Production of 50 lakhs Security
Holograms per annum
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.

Hologram embedded

Security Tax Labels
to KSBC
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.
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@ 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 @CDIT 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.

Security
Registration
Board for Sea-going vessels

Security design
laboratory for state lotteries
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.

Treebank Project
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.

On the wake of miscreants using the sea
route to carry out terrorist and criminal
activities, the government is now hardpressed 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

registration numbers for visual inspection
and designed with holographic, laser etched
security features for protection against
forgery, and integrated with GPS/GPRShardware 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.

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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പി. ഗ�ോവിന്ദപിള്ള
അനുസ്മരണ
പ്രഭാഷണ
പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കം

സി-ഡിറ്റിന്റെ
സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായിരുന്ന
പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥകാരനും
പത്രാധിപനും
മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും
പ്രഭാഷകനുമായിരുന്ന
പി. ഗ�ോവിന്ദപിള്ളയുടെ
സ്മരണാർത്ഥം സി-ഡിറ്റ്
പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആരംഭിച്ചു.
പി.ജി.യുടെ നാലാം ചരമ
വാർഷിക ദിനമായിരുന്ന
2016 നവംബർ 22 ന്
മുഖ്യമ�ി പിണറായി വിജയൻ
അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ
പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണം 2017
നവംബറിലും മൂന്നാമത്തേത്
2018 നവംബറിലും നടന്നു
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സമൂഹത്തെ ഉടച്ചുവാര്ക്കാന് വിശ്രമരഹിതമായി
പ്രവര്ത്തിച്ചവരെ ഓര്മിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും
സമൂഹത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് വലിയത�ോതില് ഉപകരിക്കുമെന്ന്
മുഖ്യമ�ി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. പി.ഗ�ോവിന്ദപിള്ളയുടെ
സ്മരണാര്ത്ഥം സി-ഡിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണ പരമ്പര
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സാധാരണ സാഹചര്യത്തില്നിന്ന് അസാധാരണ
വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കു വളര്ന്ന പി.ജി. വിജ്ഞാന വിപ്ള
 വത്തിന്റെ
വെളിച്ചം സമൂഹത്തിലെത്തിക്കാനാണ് എന്നും പരിശ്രമിച്ചത്.
എഴുത്തും പ്രസംഗവും സംവാദവുമെല്ലാം ശാസ്ത്രീയ
സ�ോഷ്യലിസത്തെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാന് വേണ്ടി ഉപയ�ോഗിച്ച
ധിഷണാശാലിയാണദ്ദേഹം. ജാതിജീര്ണതകളിലേക്ക് സമൂഹത്തെ
തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തില്
പി.ജി. മുന്നോട്ടുവച്ച ചിന്തകള് പുര�ോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരുടെ
മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതാണ്. പി.ജി.
യുടെ സ്മരണയ്ക്കുള്ള ഉചിതമായ ആദരാഞ്ജലി വര്ഗീയത
പിടിമുറുക്കുന്ന ഇന്ത്യന് സംസ്ക
 ാരത്തെ മതനിരപേക്ഷമായി
മ�ോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതാണെന്നും
മുഖ്യമ�ി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങില് സി-ഡിറ്റിലെ ഗവേഷണവിഭാഗം
രൂപകല്പന ചെയ്ത നിള ഫ�ോണ്ടിന്റെ പ്രകാശനം പി.ജി.യുടെ മകളും
പി.എസ്.സി. അംഗവുമായ ആര്. പാർവ്വതീദേവിക്കു നല്കി മുഖ്യമ�ി
നിർവ്വഹിച്ചു. പ്രഥമ പി.ജി. സ്മാരക പ്രഭാഷണം ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്
വൈസ് ചെയര്മാന് ഡ�ോ. വി.കെ. രാമച�ന് നിർവ്വഹിച്ചു.
സി-ഡിറ്റ് ഡയറക്ടറും ഐ.ടി. വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ എം.
ശിവശങ്കര്, സി-ഡിറ്റ് രജിസ്ട്രാര് ജയരാജ് ജി., എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു മേഖലയിൽ മാത്രമായി
തങ്ങളുടെ ധൈഷണിക ജീവിതം ഒതുക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചവരല്ല
നവ�ോത്ഥാന പ്രതിഭകളെന്ന എംഗൽസിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ
അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പി. ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ളയെന്ന്
പ്രശസ്ത ചിന്തകനും വാഗ്മിയുമായ സുനിൽ പി.ഇളയിടം പറഞ്ഞു.
ഏതെങ്കിലുമ�ൊരിടത്തുമാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ തനിക്കു
ചുറ്റും തുറന്നുകിടക്കുന്ന ല�ോക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരം
ന�ോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, തന്നെതന്നെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ
നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ ഏൽക്കുന്ന പ�ൊള്ളലുകൾ വലിയത�ോതിൽ

മുഖ്യമ�ിയുടെ

ദുരിതാശ്വാസ
നിധിയിലേക്ക്
സംഭാവന

ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തയാളായിരുന്നു പി.ജി.
2017 നവംബർ 22 ന് നടന്ന രണ്ടാമത്
പി.ജി. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുനിൽ പി. ഇളയിടം.
കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനികമണ്ഡലത്തിൽ
ചിന്താപരമായ സർഗാത്മകത വച്ചു
പുലർത്താൻ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയ
സഞ്ചരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനക�ോശമായിരുന്നു
പി.ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ളയെന്നും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
മൂന്നാമത് പി.ജി. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം
2018 നവംബർ 22ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്
ക്ലബ്ബിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. നവ�ോത്ഥാനത്തിന്
വിപരീതമായി തിരിച്ചുപ�ോക്കിനുള്ള ശ്രമം
സമരമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചിലർ
നടത്തിവരുന്നതായി പ്രഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ച ധന
മ�ി ഡ�ോ.ത�ോമസ് ഐസക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ വേലയ്ക്കും കൂലിയ്ക്കും വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത
സ്ത്രീകളുൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും
അവരെ രംഗത്തിറക്കി ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ
ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പ്രളയ
ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവർക്ക്
ആശ്വാസമേകാൻ മുഖ്യമ�ിയുടെ
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്
സിഡിറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ഉത്സവ
ബത്തയും രണ്ട് ദിവസത്തെ
ശമ്പളവും സമാഹരിച്ചു 16.45 ലക്ഷം
രൂപ സംഭാവന നൽകി. തുടർന്ന്
മുഖ്യമ�ിയുടെ സാലറി ചലഞ്ച്
ഏറ്റെടുത്തു 102 ജീവനക്കാർ ഒരു
മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവനയായി
വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയും സമാഹരിച്ചു
വരുന്നു.

സർവീസിൽ നിന്ന്

വിരമിച്ചു

2016 ജൂൺ മുതൽ 2019 ജനുവരി
വരെയുള്ള കാലയളവിൽ
സി-ഡിറ്റിലെ സ്തുത്യർഹമായ
സേവനത്തിനു ശേഷം താഴെ
പറയുന്നവർ വിരമിച്ചു.
സി. വി. വേലായുധൻ നായർ
(സീനിയർ മാനേജർ,
അക്കൗണ്ട്സ് ), ബീനാപ�ോൾ
വേണുഗ�ോപാൽ (സീനിയർ
എഡിറ്റർ), കെ. മ�ോഹൻകുമാർ
(ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ & ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ), ചെറിയാൻ
ജ�ോസഫ് ( സീനിയർ ഒ. എ. &
സെന്റർ മാനേജർ എറണാകുളം),
അഷ്റഫ് എസ്.(ഹെൽപ്പർ),
ഗിരീശൻ കെ. (ഹെൽപ്പർ),
ശശികുമാർ (ലൈറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ),
ഡി. അരവിന്ദൻ (ഡ്രൈവർ),
മ�ോഹൻ എം. (ഡ്രൈവർ).
എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ
ഭാവി ജീവിതം നേരുന്നു.
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New
Assignment

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.

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.

12
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Digitization at

State Archives Dept

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.

CyberSri
Project

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

Theeranaipunya
for SAF of
Fisheries
Deptartment

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, CDIT 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.

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

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.

Facilitation for

SPARK 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 CDIT 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.

training
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.
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On Screen Marking System
for KPSC

Online examinations
for departmental tests
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.

e-Grantz 3.0
deployed successfully

14
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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).

PortInfo for
Directorate of Ports

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.

Copious communication
endeavours
@C-DIT

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.

E-Kshema Portal for SJD
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.

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.

Haritha Vidyalayam 2.0
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.
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സി-ഡിറ്റിന്

സിവിൽ സപ്ലൈസ്
വകുപ്പിന്റെ പുരസ്കാരം

ആദരാഞ്ജലികൾ

സി-ഡിറ്റിന്റെ മികച്ച സേവനങ്ങൾക്ക്
സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്
പുരസ്കാരം നൽകി. റേഷൻകാർഡ്
പുതുക്കൽ പദ്ധതി സമയ ബന്ധിതമായി
പൂർത്തിയാക്കിയതും ഫെയർ പ്രൈസ്
ഷ�ോപ് ഓട്ടോമേഷൻ സംവിധാനം
നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാതലായ
പങ്കുവഹിച്ചതും മുൻനിർത്തിയാണ്
പുരസ്കാരം നൽകിയത്. ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്
മ�ി ശ്രീ.പി. തില�ോത്തമനിൽ നിന്നും
റേഷൻകാർഡ് പുതുക്കൽ പദ്ധതിയുടെ
സംസ്ഥാന ക�ോർഡിനേറ്റർ ജീന കെ.
സുഭാഷ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

സി-ഡിറ്റ്
ജീവനക്കാരിയായ
സി. ഓമന (58 വയസ്സ് )
2018 മാർച്ച് 19 ന്
നിര്യാതയായി.
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സി-ഡിറ്റിൽ

ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലായി

സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്ര ശുചിത്വ-മാലിന്യസംസ്കരണ പരിപാടികൾ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ തീവ്രയജ്ഞത്തിന്റെ
ഭാഗമായി സി-ഡിറ്റിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പിലാക്കി. ജൈവഅജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം തരം തിരിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ
മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയുമാണ്
ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാതെയും ഡിസ്പോസിബിൾ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിയും
മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാതെയും
വലിച്ചെറിയാതെയും സി-ഡിറ്റ് ക്യാമ്പസ് ഹരിത ക്യാമ്പസായി
നിലനിർത്തിവരികയാണ്.

മലയാളം മിഷന് : ഓൺലൈൻ ഭാഷാ പഠനം

മലയാളം മിഷന്റെ ചുമതലയിൽ സി-ഡിറ്റ് നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുത്ത മലയാളം
ഓൺലൈൻ പഠനക�ോഴ്സിന്റെ പൈലറ്റ് മ�ൊഡ്യൂൾ പൂർത്തിയായി.
ഭാഷയിൽ മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭാഷാ പഠനത്തിന്
സഹായകമാകുന്ന ഒരു ടൂളിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് പൈലറ്റ് മ�ൊഡ്യൂളിലൂടെ
ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഓൺലൈനിലൂടെ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയാണ് learnmalayalam.in എന്ന ഓൺലൈൻ പ�ോർട്ടൽ
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ആർ�ം എവിടെയിരുന്നും ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്
'ഓണ്ല
 ൈനായുള്ള ഭാഷാ പഠന'-ത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഭാഷാ
അഭിരുചി വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു മലയാളം മിഷനു വേണ്ടി തയാറാക്കിയ
പൂക്കാലം വെബ് മാഗസിന്റെ സാങ്കേതിക നിർവഹണവും സി-ഡിറ്റാണ് ചെയ്തത്.

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.

Training to

Live Webcast

Ex-Servicemen
and their
Dependents

of events and event-based projects

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.

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.
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Successful
accomplishment of
Renewal of Ration
Card project
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.

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.

2.

3.

Printing and Delivery of 80 lakh prepopulated forms with Instruction booklet
to the Taluk Supply Offices after ARD wise
segregation: This was done in December
2014.
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.
Data entry of filled up pre-populated forms:
C-DIT, along with Kudumbasree and
Akshaya, completed the Taluk level data

System Integration
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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.

by C-DIT

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

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

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 Hightech 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.

years of excellence

തിരിഞ്ഞു

ന�ോക്കുമ്പോള്

മുപ്പതു വ൪ഷത്തിനു ശേഷം സിഡിറ്റിെ�
പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളാണ്
മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക
വിദ്യാ പ്രയ�ോഗത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ
വികസനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാ൯
കഴിയണമെന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തോടെ ദീ൪ഘ
വീക്ഷണമുള്ള മനീഷികൾ തുടക്കമിട്ട ഒരു
സ്ഥാപനത്തിൽ ആദ്യകാലം മുതൽ പ്രവ൪ത്തി
ക്കാനും ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി
എളിയ സംഭാവന ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു എന്ന
ചാരിതാർത്ഥ�മുണ്ട്. അത�ോട�ൊപ്പം സിഡിറ്റിന്
ഇതിലും എത്രയ�ോ ഉയരത്തിലെത്താ൯
കഴിയുമായിരുന്നു എന്നും ആ സാധ്യത പൂ൪ണ്ണ
മായി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന
ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ
കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം
തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ബ�ോധ്യവുമുണ്ട്.
നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുള്ളതു
പ�ോലെ സാങ്കേതികമികവും സ൪ഗ്ഗശേഷിയും
ഒത്തു ചേ൪ന്ന വളരെ അനന്യമായ മനുഷ്യവിഭവ
ശേഷിയാണ് നമുക്കുള്ളത്; അങ്ങനെ പറയാ൯
കാരണക്കാരായ പല മികവുറ്റ പ്രവർത്തകരും
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ലെങ്കിലും, അവരേക്കാൾ
മികച്ച പ്രതിഭകൾ ഇനിയും സിഡിറ്റിലേക്ക് വന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ
കുതിച്ചുചാട്ടം നമ്മെ മറികടന്നു മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു.
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ആദ്യ ബീറ്റാകാം
സ്റ്റുഡിയ�ോ സ്ഥാപിച്ചു, ആദ്യ വെബ് സൈറ്റ്
ഉണ്ടാക്കി, ഏക പ�ൊതുമേഖലാ ഹ�ോള�ോഗ്രാം
നി൪മ്മാണ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ മേന്മകൾ
അയവിറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓര�ോ മേഖലയിലും
പ്രതിദിനം ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ
വള൪ച്ച പഠിക്കാനും പ്രയ�ോഗത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവരാനും
കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നീങ്ങിയാൽ
മാത്രമേ സിഡിറ്റിന്റെ പ്രസക്തി ഉറപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടു
മുന്നേറാ൯ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനായി ഓര�ോ
ജീവനക്കാരനും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ പുതിയ
മികവുകൾ ആർജ്ജിക്കാ൯ പരിശ്രമിക്കുകയും
മാനേജ്മെ�് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുകയും
വേണം. ഈ കഴിവുകൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി
സ്വന്തമായി പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാ൯
കഴിയണം.

അത�ോട�ൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുത്ത
പുത്ത൯ സാങ്കേതികവിദ്യാ
G. Jayaraj
മേഖലകളിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
Registrar
C-DIT
കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംയ�ോജിത
സംരംഭങ്ങൾക്കും രൂപം ക�ൊടുക്കണം.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
പുതിയ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ
നയത്തിന് അനുസൃതമായി
Artificial Intelligence, Augumented Reality/Virtual Reality/
Mixed Reality, Digital Archiving, Cyber/Data Security,
Digital Document Danagement, Unfied Communication
Services തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾക്കു
നാം തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ടുപ�ോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും
അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം അവയിലൂടെ
സിഡിറ്റിലെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവനക്കാ൪�് കൂടുതൽ കഴിവുകൾ
സ്വായത്തമാക്കാനും അത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്ത
നത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം
നേടുകയുള്ളൂ.
വിവിധ മേഖലകളിൽ, വിശേഷിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ
ഇൻഫർമേഷൻ -കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സങ്കേതങ്ങൾ പ്രയ�ോഗിച്ചു
ക�ൊണ്ടു മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലുമുള്ള ഉള്ളടക്ക
നിർമ്മാണവും വിതരണവും നടത്താ൯ അനന്ത
സാധ്യതകളാണ് സിഡിറ്റിനു മുമ്പിലുള്ളത്. ഹ�ോള�ോഗ്രാം
ലേബൽ നിർമ്മാണം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്
വ്യാപിപ്പിക്കാ൯ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്.
സിഡിറ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ സർവീസ് പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന
സർക്കാർ സ്കെയിലുകാ൪ക്കും ക�ോൺട്രാക്ട് ജീവനക്കാ൪�ം
ശമ്പള വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കാ൯ കഴിഞ്ഞു. പ്രൊമ�ോഷ൯
ഉൾപ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ചട്ടങ്ങൾ താമസിയാതെ
അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുതിയ തസ്തികകൾ
സൃഷ്ടിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .
സിഡിറ്റിന് ശ�ോഭനമായ ഭാവിയും എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും
ഐശ്വര്യവും ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനുള്ള
ശേഷിയും ആശംസിക്കുന്നു.
ജി.ജയരാജ്
രജിസ്ട്രാ൪
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സി-ഡിറ്റിന്
ISO സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്
ലഭിച്ചു
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വയം ഭരണ
സ്ഥാപനമായ സി-ഡിറ്റിന് ഉല്പന്ന
നിർമ്മാണ, സേവന മേഖലകളിലെ
ഗുണമേന്മയ്ക്കുള്ള രാജ്യാന്തര
അംഗീകാരമായ ISO 9001-2015
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു. സിഡിറ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സർവ്വീസസ്,
സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ വികസനം,
ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, അതീവ സുരക്ഷാ
ഹ�ോള�ോഗ്രാം ലേബലുകളുടെയും
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും നിർമ്മാണം
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഐ എസ് ഒ
മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

അംഗീകൃത ഏജൻസിയായ യു ആർ എസ് നടത്തിയ വിശദമായ
വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് യു.കെ. ആസ്ഥാനമായുള്ള രാജ്യാന്തര
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്ഥാപനമായ യൂക്കാസ് ആണ് ഗുണമേന്മ
അംഗീകാരം നല്ക
 ിയത്. ഗുണമേന്മയ്ക്കുള്ള ഐ. എസ്. ഒ അംഗീകാരം
ലഭിച്ചതിലൂടെ ഉപയ�ോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ഉറപ്പാക്കി
ഇൻഫർമേഷൻ-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യാ രംഗത്ത് പുതിയ
പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനാണ് സിഡിറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഐ ടി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള
ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്ന ISO:27000 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നതിനുള്ള
പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഭാഷാമിത്രം മ�ൊബൈല്
ആപ്ലിക്കേഷന്

മുഖ്യമ�ി പ്രകാശനം ചെയ്തു

സി-ഡിറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാഷാമിത്രം നിഘണ്ടു
മ�ൊബൈൽ ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ മുഖ്യമ�ി പിണറായി
വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മുഖ്യമ�ിയുടെ
ചേംബറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഐ.ടി. സെക്രട്ടറിയും
സി-ഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ എം. ശിവശങ്കർ
ഐ.എ.എസ്, സി-ഡിറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജയരാജ് ജി.,
മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ഇതിൽ 99003 ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാള
അർത്ഥ പദങ്ങളും, 32570 മലയാളം വാക്കുകളുടെ
ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥ പദങ്ങളും 7384 മലയാള പദങ്ങളുടെ
നാനാർത്ഥങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗൂഗിൾ
പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഭാഷാമിത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഡൗണ്ല�ോഡ് ചെയ്ത് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
സി-ഡിറ്റിലെ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഡിവിഷനിലെ
സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരാണ് മ�ൊബൈൽ
ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

International Film Festival
of Kerala IFFK

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.
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