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���கமான அறி�ைக ���கமான அறி�ைக ���கமான அறி�ைக ���கமான அறி�ைக     ((((பாரா�ம�ற	தி� தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி���ப	தி� பய�பா� பாரா�ம�ற	தி� தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி���ப	தி� பய�பா� பாரா�ம�ற	தி� தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி���ப	தி� பய�பா� பாரா�ம�ற	தி� தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி���ப	தி� பய�பா� ––––  பய� ெசல��  பய� ெசல��  பய� ெசல��  பய� ெசல�� ப��பா �ப��பா �ப��பா �ப��பா �))))    
 உலெக��� ச
டவா�க சைபகளி� பணிக��� ஆதரவளி�பத�� தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப� (ICT) அ#தியவசியமானெதா& க&வியாக ஆகி'(ள). அைவ ந,ன#)வ#தி� வள�-சியைட.)(ளதா�, பாரா�ம�ற#தி� அதி 1�கியமான ெபா��2களான ச
ட�கைள ஆ��த�, நிைறேவ��#)ைறைய ேம�பா�ைவ ெச4த� ம��� பிரைசக�ட� ெதாட�பாட� ஆகியவ�றி� பாரா�ம�ற�க��� உத5வத�� அவசியமான ெநகி6-சி#த�ைமைய ICT ெப��(ள). 
 அ7ைமய ஆ78களி�, பாரா�ம�ற#தி� பல பணிக��� ஆதரவளி�பத��� அ.நி�வன#ைத ந,னமய�ப8#)வத��� தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப (ICT) 1�ேன�ற�கைள� பய�ப8#)வத�� அ) ஆர�பி#)(ள). அரசா�க நி�வன�களி� தகவ� ம��� ெதாட�பாட�  உபாய#தி
ட�கைள நைட1ைற�ப8#)வதி� அரசா�க 1கவ�க��� உதவி ந��வத�காக 2003 ஆ� ஆ7<� 27 ஆ� இல�க தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப- ச
ட#தி� கீ6 தாபி�க�ப
ட இல�ைக தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப நி�வன� (ICTA) பாரா�ம�ற#தி�� உத5வத�� 1�வ.த). ICTA யி� அ@சரைணயி� கீ6, நி�வன#தி� ப�ேவ� ேதைவக��� ெபா&.த�A<யவா� 11 ICT க&#தி
ட�கைள உ(ளட�கிய e-Parliament க&#தி
ட#தி� கீ6 ICT உபாய#தி
டெமா�� வ��க�ப
ட). இ-ெசய�பா8களி� ெதாட�-சியாக, UNDP ெசா�ல�ப
ட உபாய#தி
ட#ைத நைட1ைற�ப8#த# ெதாட�கி'(ள).  
 இ.த- C6நிைலயி�, இDவறி�ைக 1�கியமாக E�� �றி�ேகா(க( ெதாட�பாக� கவன� ெசF#)கிற).   

• 1�கிய பாரா�ம�ற ம��� நி�வாக# ெதாழி�பா8க( ெதாட�பாக பாரா�ம�ற#தி� �ைறபா8கைள இன�காண�. 
 

• நி�வன#தி�� இைசவான ெபா&#தமான ேம�பா8கைள 1�ெமாழித�. 
 

• பாரா�ம�ற#தி� எதி�பா�#த �றி�ேகா(கைன அைட'� ேநா��ட� ெபா&#தமான அH�1ைறகைள மதி�பி
8 மிக-சிற.த அH�1ைறைய விாி.)ைர#த�. 
 

பிர�சிைனகைள இன�காண�பிர�சிைனகைள இன�காண�பிர�சிைனகைள இன�காண�பிர�சிைனகைள இன�காண�    
 பய@�தியி�ைம ம��� விைன#திறனி�ைம ஆகியனேவ கவன#தி��ாியனைவயாக இ&.த ேபாதF�, அைட.)ெகா(�� த�ைம, ெவளி�பைட#த�ைம ம��� வள  க�5 ஆகியன5� பிரதான பிர-சிைனகளாக இன�காண�ப
8(ளன. ெவளி ம��� உ(ளக அைம�2�க�டனான A
8- ெசய�பா
8� பிர-சிைனகைள'� ெதாட�பாட� பிர-சிைனகைள'� மிைக#தர5 ம��� ெசய�1ைறகைள'� ெப���ெகா(வதிF(ள பிர-சிைனகைள'� அறி�ைக ெவளி�ப8#)கிற). இவ�றி� சில தவ�க( ஏ�பட�A<ய த�ைமயிைன'� தர5கைள இழ�பத�கான அபாயேந�விைன'� அறி1க�ப8#)கி�றன. ேமF�, த�ேபாைதய Cழைமவான); தகவKைன மீள�ெப�வத��� ேத8வத��� எதி�5�வத��� ேபா��கைள அ�ல) பாணிைய� ப�றி எதி�5 A�வத��� உக.ததாக இ�லாத அேதேவைள, தகவலான) ச�ப.த�ப
ட ப�கீ8பா
டாள�க��� உாிய  ேநர#தி� பர�ப�ப8வ)மி�ைல. 
 

உ�ேதச ெசய��ைற ேம�பா�க�� ந�ைமக��உ�ேதச ெசய��ைற ேம�பா�க�� ந�ைமக��உ�ேதச ெசய��ைற ேம�பா�க�� ந�ைமக��உ�ேதச ெசய��ைற ேம�பா�க�� ந�ைமக��    
 

ICT யிைன� பிரேயாகி�ப), பாரா�ம�ற� ெசய�ப8� 1ைறயி� அள5 ம��� ப72சா� ேம�பா
<�� இ
8- ெச�வத��� தகவ� ம��� ேசைவகைள அைட.) ெகா(வத�கான ேம�ப
ட வா4�பி�� வைக ெச4த�, பாரா�ம�ற#தி�� உ(ேள'� ம��� ெவளிேய'மான பணிகளி� ேநர< விைளவிைன ஏ�ப8#)த�. இத�கைமய, உாிய 1ைறயிைன ICT யி� ஒ�� ேசரலான) மீ7ெடM� ெசலவின#ைத� �ைற�க�A<யதாக இ&�ப)ட� ேசைவயி� தர#திைன'� அதிகாி�க�A<யதாக இ&���.   இ.த ேநா�க#தி�கைமய, ஆர�ப- ெசலவிைன உ(நிைல ஆ�றைல ேம�ப8#)வத�கான ஒ& 1தNடாகேவ பாரா�ம�ற� ேநா�க ேவ78�. ஒ& ந,ன பாரா�ம�ற#திைன ேநா�கி- ெச�ைகயி� 1தN8 எ�ப), சி�கலான ஆவண�கைள# தயாாி#)� ேபHவ), நிக6 ேநர#தி� Oரண அைவயி� நைடெப�� ச
டவா�க 
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நடவ<�ைககைள� பதி5 ெச4) ெவளியி8வ) ம��� பாரா�ம�ற#தி��� அத� ப�கீ8பா
டாள�க���� இைடயி� அதிகாி#த ெதாட�பாட� நைடெபற ஏ)வாத� ேபா�ற இ�றியைமயாத பாரா�ம�ற நடவ<�ைகக��� ஆதர5 வழ��வத�கான நி�வன#தி� தயா� நிைலயிைனேய �றி�கி�ற).  
 பி�வ&வன, ICT யி� பாவைன அத� ப�கீ8பா
டாள�க��� ஏ�ப8#த�A<ய ந�ைமகளி� சிலவா��:-   
 பாரா�ம�ற உ��பின�க( இைணய அக#திQடாக, பாரா�ம�ற ம��� �M நடவ<�ைகக( மீதான இரகசிய# தகவ�கைள� ெகா78(ள இல#திரனிய� தர5� களRசிய�கைள'� எ�கி&.)� எDேவைளயிF� பா�#)� ெகா(ள 1<'�. அத�� ேமலாக அவ�க( த� ேத�த� ெதா�தியி� ேசைவயா�றி� ெகா7ேட பாரா�ம�ற#தி�� ஆவண�கைள- சம��பி�கலா�; தம) வசதி�ேக�ப கணினிைய� பாவி#) ச
டவா�க# ெதாழி�பா8களிF� அரசிய� அைம�2 அFவ�களிF� ப��ப�றலா�. மி� அRச�, கல.)ைரயாட� �M�க( இ�ைற�ப8#த�ப8� இைணய#தள�க( ஊடாக ெபா) ம�க�ட@� ஏைனய நி�வன�க�ட@� அவ�க( ெதாட�பாட� ெச4யலா�. 
 ெபா)ம�க(, பாரா�ம�ற உ��பின�க�ட@� ெசயலக#)ட� இல#திரனிய� 1ைறயி� இைணய#)ைறTடாக ெதாட�பாட� ெச4யலா�. இத� Eல� தம) பிரதிநிதிக( மீதான ெபா)ம�க( ந�பி�ைக'� நி�வன#தி� ந�ெபய&� ேம�ப8�. பாரா�ம�ற இைணய#)ைறயான) ஹ�சா
, நிைறேவ�ற�படேவ7<ய ச
டEல�க(, பாரா�ம�ற- ச
ட�க(, பாரா�ம�ற- ச
ட�க��கான தி&#த�க(, �M அறி�ைகக(, வ&டா.த அறி�ைகக( ேபா�றவ�ைற அவ�க( வசதியான 1ைறயி� அHகியறிய வழிேய�ப8#தி# த&கிற).  
 ெசயலக#திF(ள அைன#) அFவலக�க�� நி�வாக அல�க��, ந,ன உய�தர ெதாழி� 
ப#தி� ஆதர5ட� ெதாட�பாட� வைல�பி�ன� ஊடாக ஒ�றிைண�க�படலா�. ெசய�1ைறைய ஒ&�கிைண#), ேந�ைம# த�ைமைய'� ெசய�திறைன'� இைடVட�ற 1ைறயி� ெதாழி�பா
8 எ�ைலக��கிைடேயயான தகவ� பாிமா�ற#தி� பய@�திைய'� உ�தி�ப8#)� ஆவண� ம��� ேவைல ஓ
ட 1காைம#)வ 1ைறைமயினா� எ�லா#திைண�கள�க���� உ�)ைண 2ாிய 1<'�. இைதவிட, ஏைனய நி�வன� சா� ெதாழி�பா8கைள'� ெவ�வாக 1�ேன�ற 1<வ)ட� உாிய தகவ� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப#தி@டாக வள�கைள'� விைன#திற@ட� 1காைம#)வ� ெச4ய 1<'�. 
 
வித� ைரக!வித� ைரக!வித� ைரக!வித� ைரக!    
 பாரா�ம�ற#தி� விMமிய�க( ம��� இல��க��� ஆதரவளி�க தகவ� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப#ைத� ெகா78 ெச4ய� A<யைவக���� அ�ல) ெச4ய�ப
8(ளைவக���� இைடேய கணிசமானெதா& இைடெவளி உ(ளைமைய இD ஆ45களி� 1<5க( சா���ப8#தி'(ள). 
 இ-Cழைமவி�, இ.நி�வன� 1தலாவதாக த�னிட1(ள �ைறபா8கைள�கைளய ேவ78�. இத�காக ெவளியிK&.) கிைட�கி�ற வா4�2கைள பய�ப8#தி� ெகா(ளேவ78�. இ.ேநா�க#தி�காக த�ேபாைதய வF���றிய நிைலயிK&.) தகவ� ெதாட�பாட� ெதாழி� 
ப� ெகா7ட பாரா�ம�ற� எ@� தன) அ8#த ம
ட#தி�� மா�றமைடவத�கான ஆ�றைல வி&#தி ெச4) ெகா(வத�காக, ந�ெகாைடயாள�க(, ச�வேதச அைம�2க(, �றி�பாக ஏைனய பாரா�ம�ற�க( ஆகியவ�றிடமி&.) பாரா�ம�ற� உதவிைய நாடலா�. 
 எதி�பா��க�ப8� ேநா�க�கைள அைடவத�காக பாரா�ம�ற� பி�ப�ற�A<ய E�� விதமான ெதாி5க( ப�றி இDவறி�ைக விள��கிற). இவ��( E�றாவ) அH�1ைறயான ‘உ�தி சா�.த அH�1ைற’ இ.நி�வன� தன) எதி�பா�#த ந�ைமகைள அைடவத�� நி-சய� இ
8- ெச�F�. 1தN
8ட� ஒ�பி8ைகயி� ப�ேவ� விதமான ந�ைமகைள� ெப��� ெகா(வத�� இ) )ைண2ாிகிற). இ&�பி@� இ) ெதாட�பி� ஏ�ப8கி�ற ஆர�ப- ெசலைவ, தன) உ(ளா�.த ஆ�ற�கைள வி&#தி ெச4வத�காக ேம�ெகா7ட ஒ& 1தNடாகேவ பாரா�ம�ற� க&தேவ78�. ேமF� பாரா�ம�ற#தி� எதி�பா��க�ப
ட ேநா�க�கைள அைடவத�காக, வFவான ேம�பா8 அவசிய�ப8கி�ற நா�� க7ேணா
ட�கைள உ(ளட�கியதாக இDவH�1ைற காண�ப8கி�ற). 
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எதி�பா��க�ப8� நி�வன ாீதியான ேநா�க�கைள அைடவத���, நி�வன#தி�, பாரா�ம�ற� ம��� நி�வாக ெசய�பா8க��� ேநர<யாக )ைண2ாிய� A<ய ெதாழி� 
ப� க
டைம�ெபா�ைற உ&வா��வத���, வித.)ைர�க�ப
ட அH�1ைறக��� சா�பாக பிரதான ப��தார�க��� ம#தியி� ெபா)வானெதா& ெதாைலேநா�� இ&�க ேவ78�. 
 எதி�பா��க�ப8� ேநா�க�கைள நி�வன� அைடவத�� இDவH�1ைற )ைண2ாிகி�ற). ேமF�, த�கால பாரா�ம�றெமா�றி� அவசியமான அ�ச�களான பல க7Aடான ம��� க7Aட�ற ந�ைமகைள வழ�க�A<ய வ�லைம ெபா&.தியதாக5� இ) காண�ப8கி�ற). 


