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മുഖദമനവിയനട സങന്ദേശക്സും

നമ്മുനട സമ്പദപഘടനനയ ശകവിനപടുതസാന് സഹസായവിക്കുന്ന ഐടവി ങമഖലനയ വളര്ച്ചേയവിങലകപ
നയവികസാന് ഉതകുന്ന നയങരഖ ഏനറ സങന്തസാഷങതസാനട ഞസാന് അവതരവിപവിക്കുന.
ഡവിജവിറ്റല സസാങങ്കേതവികവവിദദനയ നസാടവിനന്റെ വവികസനതവിനപ ഉപങയസാഗനപടുത്തുക എന്നതസാണപ
സര്കസാരവിനന്റെ നയക്സും. ഇതപ ഉപങയസാഗവിച്ചേപ സര്കസാര് ങസവനങ്ങള കസാരദക്ഷമമസാകസാനുക്സും, ങസവനങ്ങള
എളപതവില ലഭദമസാകസാനുക്സും സസാധവിക്കുനനണ്ടെന്നപ ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതുക്സും ഇതവിനന്റെ ഭസാഗമസാണപ. ഇന്തദയവില
നവിലനവിലക്കുന്ന ഡവിജവിറ്റല വവിഭജനനത മറവികടകസാന് കഴവിയന്ന നവിരവധവി സസാധദതകള ങകരളതവില
നവിലനവിലക്കുനണ്ടെപ.
ഡവിജവിറ്റല സങങ്കേതങ്ങള സതവീകരവിക്കുന്നതവിനുക്സും പ്രങയസാഗതവില വരുത്തുന്നതവിനുമുള്ള ശകമസായ
അടവിതറയക്സും, മനുഷദവവിഭവങശഷവി പശസാതലവക്സും ങകരളതവിനുണ്ടെപ. വവിദദസാസമ്പന്നരസായ ജനത, നപസാതുനവ
നമച്ചേനപട്ട ജവീവവിത നവിലവസാരക്സും തുടങ്ങവിയവ ഇതരക്സും സസാധദതകനള വര്ദവിപവിക്കുന. ഐടവി ങമഖലയവില മവികച്ചേ
നവിങക്ഷപങ്ങള നകസാണ്ടെപ വരസാനുക്സും സസാര്ട്ടപ അപപ പദതവിയവിലൂനട യവ സക്സുംരക്സുംഭകനര സൃഷവികസാനുക്സും അതവിനന
ഫലപ്രദമസായവി ഉപങയസാഗവിച്ചേപ മുങന്നസാട്ടപ നകസാണ്ടെപ ങപസാകസാനുക്സും നമുകപ കഴവിങയണ്ടെതുണ്ടെപ.
ഡവിജവിറ്റല സസാങങ്കേതവികവവിദദ ജനങക്ഷമതവിനപ മസാത്രമല്ല ആധുനവിക വദവസസായങ്ങളനട
തതരവിതഗതവിയവിലളള
സസാമ്പതവിക വളര്ച്ചേയക്സും ഉങതജനക്സും നലകുക്സും. മൂന്നപ തരതവില ഇതപ
നകസാണ്ടുവരസാനസാകുക്സും. ഐടവി
ഉലസാദന ങമഖലയവില സന്നവിങവശവിപവിക്കുങമ്പസാള അതവിനന്റെ കസാരദക്ഷമത
ഉയരുന. രണ്ടെസാമതസായവി സര്കസാര് ങസവനങ്ങള ഫലപ്രദമസായവി ജനങ്ങളകപ ങനരവിട്ടപ എതവിക്കുന്നതവിനപ
ഇതവിലൂനട കഴവിയന. മൂന്നസാമതസായവി നതസാഴവില സസാധദതകള വര്ദവിപവിക്കുന്നതവിനുളള സസാധദതകള ഇതവിലൂനട
ഉണ്ടെസാകവിനയടുകസാക്സും. ങസസാഫപ നവയര് ഉലസാദനക്സും, ഹസാര്ഡപ നവയറുകളനട നവിര്മസാണക്സും എന്നവിവ ഇവവിനട
സസാധദമസാണപ. ഇതവിലൂനട നവങകരള സൃഷവികപ ഉതകുന്ന അടവിതറ സൃഷവിക്കുക എന്നതുക്സും സര്കസാര് ലക്ഷദക്സും
വയന.
വര്ദവിച്ചേ ങതസാതവിലളള വദവസസായ വളര്ച്ചേ ഉറപസാകസാനുക്സും, സവവിങശഷപരവക്സും, സൃഷവിപരവമസായ
പദതവികള നടപവിലസാകസാനുക്സും, കൂടുതല കസാരദക്ഷമമസായ നവിര്വ്വഹണ സക്സുംവവിധസാനക്സും സസാപവിങകണ്ടെതപ
അനവിവസാരദമസാണപ. പശസാതല സസൗകരദ വവികസനക്സും, മസാനവവവിഭവങശഷവി വളര്ച്ചേ, വസാണവിജദ വളര്ച്ചേ എന്നവീ
ഘടകങ്ങള വവിവര സസാങങ്കേതവികവവിദദയനട അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമസായ ഉപങയസാഗക്സും തതരവിതനപടുത്തുകയക്സും അവയപ
പ്രസാമുഖദക്സും നലകുകയക്സും നചയക്സും. ഇന്റെര്നനറ്റപ ഓഫപ തവിങ്ങപസപ, ങസസാഷദല മവീഡവിയ, നമസാബൈവിലവിറ്റവി, അനലവിറ്റവികപ,
കസൗഡപ അധവിഷവിത ങസവനങ്ങള എന്നവിവയനട അനന്ത സസാധദതകള ഉപങയസാഗനപടുതവി
നൂതനസാശയങ്ങളവിങലക്കുക്സും അവയനട ആവവിഷസാരതവിങലക്കുക്സും ഈ ചട്ടക്കൂടപ വഴവിനയസാരുക്കുക്സും.
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90 ശതമസാനതവിങലനറ ജനങ്ങള ആധസാര് പദതവിയവില അക്സുംഗങ്ങളസായവിട്ടുണ്ടെപ. ഈ
സസാഹചരദതവില ആധസാര് ബൈങയസാനമടവികപ സക്സുംവവിധസാനക്സും ഉപങയസാഗവിച്ചേപ നക.ബവ.സവി സക്സുംവവിധസാനക്സും നടപവില
വരുത്തുകയക്സും സബവിഡവികളക്സും ആനുകൂലദങ്ങളക്സും വവിതരണക്സും നചയസാനസായവി അതപ ഉപങയസാഗവിക്കുകയക്സും നചയക്സും.
എന്നസാല ആധസാറവിനന്റെ അഭസാവതവില ജനങ്ങളകപ മറ്റപ അടവിസസാനങരഖയനട പവിന്ബൈലതവില
ങസവനങ്ങള ഉറപസാക്കുന്നതസാണപ. ആധസാര് ഇല്ല എന്ന കസാരണതസാല സര്കസാരവിനന്റെ ഒരു ങസവനവക്സും
നവിങഷധവികനപടുന്നതല്ല.
മുന്കസാലങ്ങളവില നവിന്നപ വദതദസ്തമസായവി ഈ നയങരഖങയസാനടസാപക്സും സര്കസാര് ഓങരസാ ങമഖലയവിലക്സും
നടപവിലസാകസാനുങദ്ദേശവിക്കുന്ന ഉപനയങ്ങളനട ഒരു ങക്രസാഡവീകരണവക്സും ഇങതസാനടസാപക്സും അവതരവിപവിക്കുനണ്ടെപ.
നപസാതുവസായ നയ സമവീപനക്സും തുടരുങമ്പസാഴക്സും അനുഭവങ്ങളനട നവളവിച്ചേതവില വര്ഷക്സും ങതസാറുക്സും ഉപനയങ്ങള
വവിലയവിരുതവി കൂടുതല പ്രസകമസായ രവീതവിയവില നടപവിലസാകസാനസാണപ സര്കസാര് ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നതപ.
മനറ്റസാരു പ്രങതദകത ഇതപ ഒരു കരടപ ങരഖയസായവിട്ടസാണപ ഈ ഘട്ടതവില അവതരവിപവിക്കുന്നതപ
എന്നതസാണപ. ഇങതക്കുറവിച്ചേപ നപസാതുജനങ്ങളക്കുക്സും ഈ ങമഖലയവിനല വവിദഗ്ദ്ധര്ക്കുക്സും അഭവിപ്രസായങ്ങളക്സും
നവിര്ങദ്ദേശങ്ങളക്സും ങരഖപടുതസാന് അവസരനമസാരുക്കുകയക്സും അങ്ങനന ലഭദമസാകുന്ന പ്രസക നവിര്ങദ്ദേശങ്ങള
അന്തവിമ നയതവില ഉളനപടുതസാനുക്സും ആണപ ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നതപ.
ഒരു നവങകരളതവിനന്റെ സൃഷവികസായവി നമുകപ ഒരുമവികസാക്സും.
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വവീക്ഷണക്സും
''2020 ഓനട സര്കസാര് ങസവനങ്ങള, ജവീവവിത ബശലവി , വദസാപസാരക്സും, വദവസസായക്സും എന്നവീ ങമഖലകളവില
ഡവിജവിറ്റല സസാങങ്കേതവിക വവിദദയനട വദസാപകമസായ ഉപങയസാഗക്സും വഴവി ങകരള സമൂഹതവിനന്റെ ബവജസാനവിക
ശസാകവീകരണക്സും ലക്ഷദമവിടുന്നതസാണപ ഈ നയക്സും; സതസാതന്തദക്സും, സസാര്വത്രവിക പങ്കേസാളവിതക്സും, സുതസാരദത, സുരക്ഷ
എന്നവീ മൂലദങ്ങള, ആധുനവിക സസാങങ്കേതവിക വവിദദകള, പസൗരസാവകസാശങ്ങള, വദവസസായവികസാവശദങ്ങള
എന്നവിവയമസായവി സമനതയവിപവിച്ചു ങകരള ജനതയനട സസാമൂഹവിക സസാമ്പതവിക ഉന്നമനതവിനു ഈ നയക്സും വഴവി
നതളവിക്കുക്സും.''
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1. ആമുഖക്സും
വവിവരസസാങങ്കേതവിക വവിദദയനട സഹസായങതസാനട ജനങ്ങളകപ വവിവവിധ ങസവനങ്ങള എതവിക്കുന്നതവിലക്സും
വദവസസായ, വസാണവിജദ ങമഖലകളവിനല പ്രവര്തനങ്ങള സുഗമമസാക്കുന്നതവിനുമുളള ശ്രമക്സും നമ്മുനട ഭസാഗത്തു
നവിനക്സും ഉണ്ടെസായവിട്ടുണ്ടെപ. ഇ-ഗങവണന്സപ പദതവികള ആവവിഷരവിക്കുന്നതവിലക്സും വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദയവില
അധവിഷവിതമസായ പദതവികള നടപവിലസാക്കുന്നതവിലക്സും സക്സുംസസാനക്സും എനക്സും നല്ല നവിലയവില ഇടനപട്ടവിട്ടുണ്ടെപ.
ജനങസവന ങകന്ദ്രങ്ങള, സക്സുംസസാന വദസാപകമസായ വവിവര വവിനവിമയ ശക്സുംഖല, ഡസാറ്റസാ നസന്റെറുകള എന്നവിവ
വവിജയകരമസായവി സസാപവികസാന് നമുകപ കഴവിഞ. സര്കസാര് ങസവനങ്ങള ജനങ്ങളവില എതവിക്കുന്നതവിനപ
നടപവിലസാകവിയ അക്ഷയ പദതവി ഒരു സുസവിര സസാമൂഹദ സക്സുംരക്സുംഭക പദതവി എന്ന നവിലയപ ങലസാകതവിനു
തനന്ന മസാതൃക ആണപ. ങകന്ദേവീകൃത നവിരവീക്ഷണതവില, സക്സുംസസാനക്സും ഒട്ടുക്കുക്സും വദസാപവിച്ചു കവിടക്കുന്ന അക്ഷയ
നസന്റെറുകള വഴവി, സുരക്ഷവിതവക്സും, ആധവികസാരവികവക്സും ആയവി, ഭദ്രതങയസാനട സര്കസാര് ങസവനങ്ങള
ജനങ്ങളവില എതവികസാന് സക്സുംസസാനതവിനപ സസാധവിച്ചു.
രസാജദനത ആദദനത ഐ ടവി പസാര്ക്കുക്സും, ആദദനത ഇലങകസാണവികപ സക്സുംരക്സുംഭവക്സും തുടങ്ങവിയതപ
ങകരളതവിലസാനണങ്കേവിലക്സും, ങസസാഫപ നവയര് കയറ മതവിയവിലക്സും ഇലങകസാണവികപ വദവസസായ രക്സുംഗത്തുക്സും നസാക്സും ഇന്നപ
പുറകവിലസാണപ. ഈ രക്സുംഗങ്ങളവില മസാറ്റക്സും സൃഷവിച്ചു നകസാണ്ടെപ വളര്ച്ചേ തതരവിതനപടുതസാനുക്സും, നൂതന സസാങങ്കേതവിക
വവിദദകളനട കസാരദതവില ഒരു കുതവിച്ചു ചസാട്ടക്സും നടതസാനുക്സും സക്സുംസസാനതവിനപ സസാധവിങകണ്ടെതുണ്ടെപ.
ഒരു വവിജസാനസാധവിഷവിത സമൂഹക്സും എന്ന നവിലയവില ങകരളനത വസാര്നതടുകസാന് ഉള്ള പദതവികള ആണപ
ഈ നയക്സും ലക്ഷദമവിടുന്നതപ.
1.1 ങകരള ഐടവി - സക്സുംഗ്രഹക്സും

സക്സുംസസാനതവിനന്റെ സമഗ്ര വവികസനതവില വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദക്കുള്ള നവിര്ണസായകമസായ പങ്കേപ
സര്കസാര് തവിരവിച്ചേറവിയന; അതവിങനസാടുള്ള പ്രതവിബൈദത ആവര്തവിച്ചേപ ഉറപവിക്കുകയക്സും നചയന. 1998-ലസാണപ
ങകരള സര്കസാര് ആദദമസായവി ഒരു ഐ ടവി നയക്സും രുപവീകരവിച്ചേതപ. ങകരളനത ഒരു ഐടവി നവിങക്ഷപക സസൗഹൃദ
ങകന്ദ്രക്സും ആക്കുന്നതവിലക്സും, സക്സുംസസാനത്തു മവികച്ചേ ഇ-ഗങവണന്സപ സക്സുംവവിധസാനക്സും ഒരുക്കുന്നതവിലക്സും,
പവിലകസാലതപനടന്ന ഇടനപടലകള മുഖദ പങ്കേപ വഹവിച്ചേവിട്ടുണ്ടെപ.
വവിവരസാധവിഷവിത / ഡവിജവിറ്റല സസാങങ്കേതവിക വവിദദകളനട വദസാപനക്സും/ഉപങയസാഗക്സും/പരവിശവീലനക്സും, അതരക്സും
സക്സുംരക്സുംഭങ്ങളവില
ഉള്ള
നവിങക്ഷപക്സും,
നൂതനസാശയങ്ങള,
സക്സുംരക്സുംഭകതതക്സും
എന്നവിവ
പരമസാവധവി
ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകയക്സും അതപ വഴവി ങനരവിട്ടുക്സും അല്ലസാനതയക്സും നതസാഴവിലവസരങ്ങള സൃഷവിക്കുകയക്സും, സര്കസാര്
ങസവനങ്ങള ഈ നൂതന സക്സുംവവിധസാനങ്ങള വഴവി സുഗമവക്സും സുതസാരദവമസായവി എല്ലസാ വവിഭസാഗക്സും ജനങ്ങളവിലക്സും
എതവിക്കുകയക്സും നചയസാനുള്ള നവിര്ങദ്ദേശങ്ങള ആണപ ഈ ങരഖയവില അടങ്ങവിയവിരവിക്കുന്നതപ.

9

ഈ ലക്ഷദക്സും ബകവരവിക്കുന്നതവിങലകസായവി നസാലപ പ്രധസാന ങമഖലകളവില ശ്രദ ങകന്ദ്രവീകരവികസാന് സര്കസാര്
ഉങദ്ദേശവിക്കുന:
1. ങലസാങകസാതര സസാങങ്കേതവിക പശസാതല സസൗകരദ വവികസനക്സും.
2. സസാങങ്കേതവിക വവിദദസാഭദസാസക്സും, ബനപുണദ വവികസനക്സും എന്നവിവയവിലൂനട പുതന് സസാങങ്കേതവിക വവിദദകളനട
ഉലസാദനക്സും, ഉപങയസാഗക്സും എന്നവിവകനുങയസാജദമസായ മസാനവ വവിഭവങശഷവി വവികസനക്സും.
3. തങദ്ദേശ/ വവിങദശ നവിങക്ഷപങ്ങള
ആകര്ഷവികസാനുള്ള സമയബൈന്ധവിതവക്സും, നൂതനവമസായ
മസാര്കറ്റവിക്സുംഗപ സക്സുംവവിധസാനക്സും അങതസാനടസാപക്സും വളര്ന വരുന്ന ആഭദന്തര വവിപണവിനയ പരമസാവധവി
പ്രങയസാജനനപടുതസാനുള്ള ഉപസായങ്ങള.
4. സസാധസാരണകസാര്കപ
വവിവവിധ
ങസവനങ്ങള
ഫലപ്രദമസായവി
ലഭദമസാക്കുന്നങതസാനടസാപക്സും
നൂതനസാശയങ്ങളക്സും സസാര്ട്ടപപ കമ്പനവികളക്സും സമനതയവിപവിച്ചേപ ജനങകന്ദ്രവീകൃതമസായ ഒരു ബവജസാനവിക
സമൂഹ സൃഷവികപ അടവിതറനയസാരുക്കുക.

2. ങകരളക്സും ഐടവി നയ രൂപങരഖ 2017 : ഘടകങ്ങള
2.1. ഉങദ്ദേശലക്ഷദങ്ങള
വവിവര സസാങങ്കേതവിക രക്സുംഗനത നൂതന ങമഖകളവിങലക്കുള്ള കുതവിച്ചു ചസാട്ടതവിനു ങകരളനത
പ്രസാപ്തമസാക്കുക; അതപ വഴവി ആഭദന്തര നമസാത ഉലസാദനതവിലക്സും, നതസാഴവില ങമഖലയവിലക്സും വളര്ച്ചേ
ബകവരവിക്കുക.
2. ങലസാങകസാതര ഐ.ടവി സക്സുംരഭകനര ങകരളതവിനല പസാര്ക്കുകളവിങലകപ ആകര്ഷവികസാന് പരവിപസാടവികള
ആവവിഷരവിച്ചു നടപവിലസാക്കുക്സും.
3. ങലസാങകസാതര നവിലവസാരതവിലളള ഒരു ങകസാടവി ചതുരശ്ര അടവി ഓഫവീസപ ങസ്പേസപ നവിര്മവിക്കുക വഴവി
ങനരവിട്ടുക്സും അല്ലസാനതയക്സും രണ്ടെര ലക്ഷക്സും ങപര്കപ നതസാഴവില അവസരങ്ങള ഉറപ്പു വരുത്തുക.
1.

4. സഹകരണ ങമഖലയവിനല സസാമൂഹദ സസാപനങ്ങളനട കഴവിവക്സും

പ്രവസാസവി മൂലധനനതയക്സും

പസാര്ക്കുകളനട നവിര്മസാണതവിനസായവി ഉങപയസാഗവിക്കുക.
5. വവിവരസാധവിഷവിത ഉലന്നങ്ങളനടയക്സും ങസവനങ്ങളനടയക്സും കയറമതവിയവില സവിരതയസാര്ന്ന വസാര്ഷവിക

വളര്ച്ചേ ബകവരവിക്കുക.
6. ശസാസ സസാങങ്കേതവിക വവിദദകനള അടവിസസാനമസാകവി ഉളള ആശയങ്ങളക്കുക്സും ഗങവഷണങ്ങളക്കുക്സും
പ്രസാമുഖദക്സും നലകവി ങകരളനത ഒരു വവിവരസാധവിഷവിത സമൂഹക്സും ആയവി വവികസവിപവിക്കുക.
7. ഐ.ടവി രക്സുംഗനത നചറുകവിട സക്സുംരഭങ്ങളനട ഗുണനവിലവസാരവക്സും മതരങശഷവിയക്സും വര്ധവിപവിച്ചു
അന്തസാരസാഷ്ട്ര വവിപണവിയമസായവി ബൈന്ധവിപവികസാന് ഇടനപടലകള നടത്തുക.
8. സസാര്ട്ടപ അപ്പുകള വഴവി സുസവിര സസാങങ്കേതവിക സക്സുംരക്സുംഭകതതക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക. ഇതവിങലകസായവി

നടങകസാളജവി ഹബ്ബുകൾ നവിര്മവിക്കുക
9. വവിവവിധ സര്കസാര് ങസവനങ്ങള എല്ലസാ വവിഭസാഗക്സും ജനങ്ങളക്കുക്സും സഹസായകരമസായ

ലഭദമസാക്കുക. ഇ-ഗങവണന്സപ പദതവികള സമയബൈന്ധവിതമസായവി
ആഡവിറ്റവിനപ വവിങധയമസാക്കുകയക്സും നചയക.

നവിരകവില
നടപവിലസാക്കുകയക്സും ങസസാഷദല

10. വവിവര -വവിജസാന ങസസാതസ്സുകള ഡവിജവിറ്റവില സങങ്കേതങ്ങള വഴവി എല്ലസാവര്ക്കുക്സും പ്രസാപദമസാക്കുക. ഭവിന്ന

ങശഷവികസാര്ക്കു കൂടവി ഉപങയസാഗവികസാന് തക വവിധക്സും ഇവ സജവീകരവിക്കുക.
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11. സമ്പൂര്ണ്ണ ഡവിജവിറ്റല സസാക്ഷരത ഉറപ്പു വരുത്തുക. വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദയനട ഉപങയസാഗക്സും

സമസ്ത ങമഖലകളവിലക്സും, സകല ജനവവിഭസാഗങ്ങളനടയക്സും ഉന്നമനതവിനസായവി വവിനവിങയസാഗവിക്കുക.
12. മലയസാള ഭസാഷ കമ്പമ്പ്യൂട്ടവിങപ ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകയക്സും ടൂളകള വവികസവിപവിക്കുകയക്സും, ഈ രക്സുംഗനത

ഗങവഷണതവിനുക്സും വവികസനതവിനുക്സും പ്രങതദക ശ്രദ നലകുകയക്സും നചയക.
13. ഉന്നത

വവിദദസാഭദസാസ സസാപനങ്ങനള നടലവി-നപ്രസന്സപ, ഓഡവിങയസാ ങകസാണ്ഫറന്സപ,
ഓണ്ബലന് ങപസാര്ട്ടലകള, നമസാബബൈല ആപവിങകഷനുകള എന്നവിവ വഴവി ബൈന്ധവിപവിക്കുന്നതവിലൂനട
ഒരു വവിജസാന- വവിവര വവിനവിമയ ശക്സുംഖല സസാപവിക്കുക.

14. പുതുതലമുറ വദവസസായങ്ങളകപ അനുങയസാജദമസായ സസാങങ്കേതവിക വവിദദകളവില ബനപുണദമുള്ള ഒരു

നതസാഴവില സമൂഹക്സും വസാര്നതടുക്കുക. അധവിക മസാനവ ങശഷവി സക്സുംഭരണതവിലൂനട ങകരളതവിനന്റെ
നതസാഴവില ങശഷവി വര്ധവിപവിക്കുക.
15. ഐ ഐ ഐ ടവി എക്സും നക / ഐ സവി ങഫസാസപ തുടങ്ങവിയ സസാപനങ്ങനള ഐ ടവി ങമഖലയവില

ഉന്നത പഠനതവിനുക്സും ഗങവഷണതവിനുക്സും ഉള്ള നസന്റെറുകളസായവി മസാറക.
16. ഐ ടവി അറ്റപ സ്കൂള പ്രവര്തനക്സും കൂടുതല ശകവിനപടുത്തുകയക്സും അതവിനന്റെ പസാഠങ്ങള ഉളനകസാണ്ടെപ
ഉന്നത വവിദദസാഭദസാസ രക്സുംഗതപ പദതവികള ആവവിഷരവിക്കുക.
17. ഡവിജവിറ്റല ജവീവവിത ക്രമതവിനപ ഉതകുക്സും വവിധക്സും ബസബൈര് സുരക്ഷ, സതകസാരദത, ഇന്റെര്നനറ്റപ

സതസാതനദക്സും എന്നവിവ ഉറപസാക്കുക. പരവിശവീലന ങബൈസാധവലകരണ പരവിപസാടവികള നടത്തുക,
ഇലങകസാണവികപ പണമവിടപസാടുകള ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക.
18. ആശുപത്രവികളനട
ബദനക്സുംദവിന
പ്രവര്തനതവിലക്സും
ങസവനങ്ങള
നലകുന്നതവിലക്സും
വവിവരസസാങങ്കേതവികവവിദദ പ്രങയസാജനനപടുത്തുക്സും. സര്കസാര് ആശുപത്രവികള കമ്പമ്പ്യൂട്ടര്വലകരവിക്കുകയക്സും
അവനയ തമവില ബൈന്ധവിപവിക്കുന്ന ശക്സുംഖല സക്സുംവവിധസാനക്സും നടപസാക്കുകയക്സും നചയക്സും. വദകവി സതകസാരദത
ഉറപസാകവിനകസാണ്ടെപ തനന്ന ങരസാഗ വവിവരങ്ങള ങശഖരവിച്ചു ആങരസാഗദ പ്രവര്തനങ്ങളനട
ആസൂത്രണതവിനുക്സും നടതവിപവിനുക്സും ഉളള സക്സുംവവിധസാനതവിനപ രൂപക്സും നലകുക.
19. നചറുകവിട ഇടതരക്സും സക്സുംരക്സുംഭങ്ങളവിലക്സും നപസാതു ങമഖലയവിലക്സും സതന്തന ഓപണ് സസാങങ്കേതവിക

വവിദദകളനട ഉപങയസാഗക്സും വര്ധവിപവിക്കുക.
20. ഇലങകസാണവികപ ഉലസാദനതവിനന്റെയക്സും നവിര്മസാണതവിനന്റെയക്സും രക്സുംഗതപ ആങഗസാള ഹബസായവി മസാറ്റസാനുള്ള
പദതവികള
ഉപങയസാഗവിച്ചേപ
വവീട്ടമമസാര്
ഉളനപനട
ഉള്ളവര്കവിടയവില
ഇലങകസാണവികപ
ഉലപന്നങ്ങളനട നവിര്മസാണക്സും സസാധദമസാക്കുക.
21. ഇലങകസാണവികപ രക്സുംഗനത നകലങടസാണവിനന്റെ പൂര്വകസാല ങമലബക വവീനണ്ടെടുകസാന് ഉതകുക്സും വവിധക്സും
പ്രവര്തനങ്ങള
ശകമസാക്കുക്സും.
ശസാസസസാങങ്കേതവിക
ങമഖലകളവിനല
നവവീന
പ്രവണതകളകനുസരവിച്ചു ഗങവഷണങ്ങളക്കുക്സും ആധുനവികവതപകരണതവിനുക്സും നകലങടസാണവിനന
സജമസാക്കുകയക്സും ങവണക്സും.
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22.

ഐ.ടവിയക്സും
ബൈങയസാനടങകസാളജവിയക്സും ബകനകസാര്ക്കുന്ന പുതന് വവിദദകളനട രക്സുംഗതപ
ഗങവഷണസസാപനങ്ങള ആരക്സുംഭവിക്കുക്സും. ഈ പുതന് സസാങങ്കേതവികവവിദദകള ങകരളതവില നവിനക്സും
കയറമതവി നചയന്ന പഴക്സും, പച്ചേകറവി, മതദക്സും, സുഗന്ധവദഞ്ജനങ്ങള മുതലസായവയനട ഗുണങമന്മയക്സും
സക്സുംസ്കരണവക്സും ഉറപസാക്കുവസാന് പ്രങയസാജനനപടുത്തുക്സും.

2.2.
1.

നയ ചസാലകങ്ങള

പുതന് സസാങങ്കേതവിക പ്രവണതകളക്സും നൂതനസാശയങ്ങളക്സും - നവവീന സസാങങ്കേതവിക വവിദദകളനകസാപക്സും
ഭസാവവി സങങ്കേതങ്ങനള കൂടവി ഉളനകസാള്ളുന്ന ങഡറ്റസാ അനലവിറ്റവികപ, ങകസാഗവിറ്റവീവപ സയന്സസപ, മസാസവീവപ
ഓപണ് ഓണ്ബലന് ങകസാഴ്സുകള, ആര്ട്ടവിഫവിഷദല ഇന്റെലവിജന്സപ, സസാര്ട്ടപ നടങകസാളജവി
എന്നവിവയനട സഹസായങതസാനട നപസാതുജന ങസവനങ്ങള കസാരദക്ഷമക്സും ആക്കുക്സും. ങറസാങബൈസാട്ടവികപ,
നഫ്ലെകവിബൈവിള ഇലങകസാണവികപ, പവര് ഇലങകസാണവികപ, നവയറബൈവിള നടങകസാളജവി, ഓങട്ടസാങണസാമസപ
വസാഹനങ്ങള, ത്രവീ ഡവി പ്രവിന്റെവിങപ, ബസബൈര് നസകമ്പ്യൂരവിറ്റവി, അകതങപസാണവികപ എന്നവിവയവില
അധവിഷവിതമസായ വദവസസായങ്ങളകപ കൂടവി ഇതപ ഗുണക്സും നചയക്സും.

2. നപസാതു ജന ങസവനങ്ങള: സര്കസാര് സക്സുംവവിധസാനങ്ങളമസായള്ള ആശയവവിനവിമയതവിനുക്സും ഡവിജവിറ്റല

ങസവനങ്ങള ഉപങയസാഗവിക്കുന്നതവിനുക്സും ങസവന അവകസാശങ്ങള ങനടവിനയടുക്കുന്നതവിനുക്സും ങവണ്ടെവി ഒരു
ഏക ജസാലക ഡവിജവിറ്റല സക്സുംവവിധസാനക്സും സസാപവിക്കുക്സും. ജനങ്ങളനട ആവശദങ്ങളകപ അനുസരവിച്ചു
കസാലസാനുസൃതമസായ മസാറ്റങ്ങള ഉളനകസാള്ളസാവന്ന രവീതവിയവില ആയവിരവിക്കുക്സും ഇതവിനന്റെ രൂപ കലന.
3. വദസാവസസായവിക

അന്തരവീക്ഷക്സും - സതച്ഛമസായവി നതസാഴവിനലടുത്തു ജവീവവികസാവന്നതുക്സും മവിതമസായ
നവിരകവിലള്ളതുമസായ, പശസാതല സസൗകരദങ്ങള / സസാഹചരദങ്ങള ഒരുക്കുക എന്ന വദവസസായ
ങലസാകതവിനന്റെ നവിരന്തരമസായ ആവശദക്സും പരവിഗണവിക്കുക്സും. അങതസാനടസാപക്സും, പസാഠദ പദതവികള
കസാലസാനുസൃതമസായവി പരവിഷ്കകരവികസാന് ഒരു വദവസസായ- അകസാദമവികപ പങ്കേസാളവിത പദതവികപ രൂപക്സും
നകസാടുക്കുക്സും. അതപ വഴവി പുതു തലമുറ വദവസസായങ്ങളകപ വളരസാനുള്ള സസാഹചരദക്സും ങകരളതവില
സൃഷവിക്കുക്സും.

4. നൂതനസാശയങ്ങളക്സും പുതന് സക്സുംരഭങ്ങളക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകയക്സും വവിവവിധ ഉതപപസാദന ങമഖലകളവില
ഇവയനട അര്ത്ഥവതസായ ഇടനപടലവിനപ സസൗകരദനമസാരുക്കുകയക്സും നചയക.
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2.3.

നയ രൂപ ങരഖ

അതസാതു ങമഖലകളകപ ങവണ്ടെവിയള്ള ഉപ-നയങ്ങള, ഇ--ഗങവണന്സപ, മസാനവ വവിഭവങശഷവി, മസാര്കറ്റവിക്സുംഗപ,
പശസാതല സസൗകരദ വവിഭസാഗങ്ങള എന്നവിവ പ്രങതദകമസായവി വവിഭസാവനക്സും നചയക്സും.
വവിവര സസാങങ്കേതവികവവിദദ ബകകസാരദക്സും നചയന്ന നവിലവവിലള്ള ഭരണ സക്സുംവവിധസാനങ്ങളനട ഉതരവസാദവിതങ്ങളക്സും
ചുമതലകളക്സും പുതവിയ നയതവിനപ അനുസൃതമസായവി പരവിഷ്കരവിങകണ്ടെതുണ്ടെപ .

2.3.1. ഡവിജവിറ്റല ഭരണ സക്സുംവവിധസാനക്സും [ഇ-ഗങവണന്സപ]
വവിവവിധ സര്കസാര് വകുപ്പുകളക്കുക്സും പസൗരശസാകവീകരണ നടപടവികളക്കുക്സും ങവണ്ടെവിയള്ള ആപപളവിങകഷനുകള,
ങപസാര്ട്ടലകള തുടങ്ങവിയ ഡവിജവിറ്റല സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ഒരുക്കുന്ന ചുമതല ഈ വവിഭസാഗതവിനസായവിരവിക്കുക്സും.
ജനങ്ങനള സര്കസാരവിനന്റെ ഡവിജവിറ്റല/സസാമ്പതവിക സക്സുംവവിധസാനങ്ങളവില ഭസാഗഭസാകസാകല, സസാര്ട്ടപ
വവിങല്ലജപ/പഞസായത്തുകള
എന്നവിവയനട
സസാക്ഷസാതപകസാരക്സും,
സവീകള/പവിങന്നസാക
വവിഭസാഗങ്ങള/
ഭവിന്നങശഷവികസാര് എന്നവിവരുനട ശസാകവീകരണക്സും എന്നവിവ ഇതവിലൂനട സസാധദമസാകുക്സും. ഇതവിനു അനുഗുണമസായ
നയ രൂപവീകരണവക്സും ഈ വവിഭസാഗക്സും ബകകസാരദക്സും നചയക്സും.

2.3.2. മസാനവ ങശഷവി മൂലധന വവികസനക്സും
ഇന്റെര്നനറ്റപ ഓഫപ തവിങ്ങപസപ, നമസാബൈവിലവിറ്റവി, അനലറ്റവികപ, ങസസാനഫതയര് നഡവലപപനമന്റെപ, ബഹ എന്ഡപ
എക്സുംബൈഡഡപ ഇലങകസാണവികപ, ങകസാഗവിറ്റവീവപ അവയര്നനസപ എന്നവീ ങമഖലകളകപ ങവണ്ടെവിയള്ള മസാനവ
ങശഷവി മൂലധന വവികസനക്സും ലക്ഷദമസാകവിയള്ള പ്രവര്തനങ്ങള ഈ വവിഭസാഗക്സും സക്സുംഘടവിപവിക്കുക്സും.
വവിദദസാലയങ്ങള, സസാങങ്കേതവിക വവിദദസാഭദസാസ സസാപനങ്ങള, അകസാദമവിക സമൂഹക്സും എന്നവിവയമസായവി സര്കസാര്
സഹകരവിച്ചു പ്രവര്തവിക്കുക്സും. സക്സുംസസാനതവിനന്റെ മസാനവ മൂലധന വവികസനതവിനപ ആവശദനമങ്കേവില പുതവിയ
സസാപനങ്ങങളസാ ങകന്ദ്രങ്ങങളസാ സസാപവിക്കുക്സും.
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2.3.3. മസാര്കറ്റവിക്സുംഗപ
വവിജസാനസാധവിഷവിത വദവസസായ ങമഖലകളവിങലകപ പുതവിയ നവിങക്ഷപങ്ങള ആകര്ഷവിക്കുകയക്സും, ഈ രക്സുംഗതപ
പ്രവര്തവിക്കുന്ന ആങഗസാള വന്കവിട സസാപനങ്ങനള ങകരളതവിങലകപ നകസാണ്ടെപ വരവികയക്സും നചയക
എന്നതസാണപ ഈ വവിഭസാഗതവിനന്റെ ചുമതല. അങതസാനടസാപക്സും, നൂതനസാശയങ്ങളക്സും സക്സുംരഭകതതവക്സും വഴവിയള്ള
വദവസസായ വളര്ച്ചേയക്സും ഉറപ്പു വരുതണക്സും. സുസവിര സക്സുംരക്സുംഭകതതക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവികസാന് ഉള്ള നടപടവികളക്സും
ഈ വവിഭസാഗതവിനന്റെ ചുമതല ആയവിരവിക്കുക്സും.

2.3.4. പശസാതല/അടവിസസാന സസൗകരദ വവികസനക്സും
ഡവിജവിറ്റല ങകരളതവിനന്റെ സസാക്ഷസാതപകസാരതവിനപ ആവശദമസായള്ള സസാങങ്കേതവിക/അടവിസസാന പശസാതല
സസൗകരദ വവികസനക്സും നടപവിലസാക്കുന്നതപ ഈ വവിഭസാഗമസാണപ. ഡവിജവിറ്റല ദുരന്ത നവിവസാരണക്സും, നമസാബബൈല,
ബവ-ബഫ, ഒപപറ്റവികല ബഫബൈര് ശക്സുംഖല മുതലസായ എല്ലസാ വവിധ സസൗകരദങ്ങളക്സും ഈ വവിഭസാഗക്സും ഒരുക്കുക്സും.
കൂടസാനത ഐടവി പസാര്ക്കുകളനട നവിര്മസാണക്സും, പരവിപസാലനക്സും മറ സസൗകരദങ്ങള ലഭദമസാകല എന്നവിവയക്സും
ഇവരുനട ചുമതല ആയവിരവിക്കുക്സും.

2.4.

കസാരദനവിര്വസാഹക ഘടന

കൃതദമസായവി ക്രമവീകരവിച്ചേതുക്സും, മവിതവക്സും ഫലപ്രദവമസായ ഒരു കസാരദനവിര്വഹണ സക്സുംവവിധസാനതവിനപ കവീഴവിലസാകുക്സും ഈ
ഐ ടവി നയക്സും നടപവിലസാക്കുക. വവിവവിധ സക്സുംവവിധസാനങ്ങള അവരവരുനട ചുമതലകളക്സും, ഘടനയക്സും
നവിശയവിക്കുകയക്സും അവ ഉപ-നയങ്ങളവില വദകമസാകനപടുകയക്സും നചയക്സും.
സക്സുംസസാനനത വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദസാ വദസാപനതവിലക്സും, അനുബൈന്ധ പ്രവര്തനങ്ങളവിലക്സും ഐ ടവി വകുപപ
മനവി ങനതൃതതപരമസായ പങ വഹവിക്കുക്സും. . വകുപപ മനവി ഉപങദശക സമവിതവി ങയസാഗങ്ങളവില അധദക്ഷത
വഹവിക്കുകയക്സും സമവിതവിയനട പ്രധസാന തവീരുമസാനങ്ങള, ആവശദനമങ്കേവില മനവി സഭയവില അവതരവിപവിച്ചു
അക്സുംഗവീകസാരക്സും ങനടുകയക്സും നചയക്സും.

2.4.1. ഡവിജവിറ്റല സര്കസാര് ഉപങദശക സമവിതവി
ഐ ടവി , വസാര്തസാ വവിനവിമയക്സും, മറ പ്രധസാന ങമഖലകള എന്നവിവയവില ഡവിജവിറ്റല ഉലന്നങ്ങങളസാ,
ങസവനങ്ങങളസാ വവിജയകരമസായവി നടപവിലസാകവിയ വദകവികനള ഉളനപടുതവിയസാകുക്സും ഉപങദശക സമവിതവി
രുപവീകരവിക്കുക.
നപസാതു ജനങ്ങളക്കുക്സും, സതകസാരദ സക്സുംരക്സുംഭകര്ക്കുക്സും നമച്ചേനപട്ട ങസവനങ്ങള നലകുന്നതവിനപ ആവശദമസായ
നവിര്ങദശങ്ങള സതരൂപവികസാന് ഈ സമവിതവി ബത്രമസാസ ങയസാഗങ്ങള ങചരുക്സും. ഡവിജവിറ്റല രക്സുംഗനത ഏറ്റവക്സും
പുതവിയ പ്രവണതകള നപസാതു ജന ങസവനങ്ങളകസായവി എങ്ങനന പ്രങയസാജനനപടുതസാക്സും എന്നതവിനന
സക്സുംബൈന്ധവിച്ചേ നവിര്ങദശങ്ങളക്സും സമവിതവി സര്കസാരവിനപ നലകുക്സും. വദവസസായങ്ങനളയക്സും, അതദന്തസാധുനവിക
പ്രവണതകനളയക്സും സക്സുംബൈന്ധവിച്ചേ അറവിവക്സും പരവിജസാനവക്സും , ബവദഗപധദവക്സും സര്കസാരുമസായവി പങ നവക്കുന്ന
ഒരു സസാങങ്കേതവിക സക്സുംവവിധസാനമസായവി സമവിതവി പ്രവര്തവിക്കുക്സും.
സക്സുംസസാനതവിനന്റെ സമഗ്ര ഐ ടവി വവികസനക്സും ഉറപസാകസാനുക്സും, ഡവിജവിറ്റല/ഐ ടവി പ്രവര്തനങ്ങള
ങകന്ദ്രവീകൃത
സക്സുംവവിധസാനതവിനപ
കവീഴവില
നകസാണ്ടെപ
വരസാനുക്സും,
ഏങകസാപവിപവികസാനുക്സും
സമവിതവി
ജനപ്രതവിനവിധവികളമസായവി ങയസാജവിച്ചു പ്രവര്തവിക്കുക്സും. വവിശദമസായ പദതവി നടതവിപപ മസാര്ഗ്ഗങരഖസാ രൂപവീകരണക്സും,
പ്രവര്തന ചട്ടക്കൂടപ, ഭരണ നവിര്വഹണ മസാതൃകകള എന്നവിവ രൂപനപടുത്തുന്നതവില സമവിതവിക്കു നവിര്ണസായക
പങണ്ടെസാകുക്സും. സര്കസാര് ങസവന പദതവികളനടയക്സും സക്സുംവവിധസാനങ്ങളനടയക്സും കസാങലസാചവിതമസായ നടപവിലസാകല,
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പരവിഷരണക്സും, കസാരദക്ഷമത ഉറപസാകല, സമയ ബൈന്ധവിതവക്സും സുതസാരദവമസായ പ്രവര്തനക്സും എന്നവിവ സമവിതവി
നവിരവീക്ഷവിക്കുക്സും

2.4.2. ഐടവി നസക്രട്ടറവി
സര്കസാരവിനന്റെ ഡവിജവിറ്റല സക്സുംവവിധസാനങ്ങളനട സക്സുംഭരണവക്സും വവിനദസാസവക്സും ബകകസാരദക്സും നചയന്ന ഏറ്റവക്സും
മുതവിര്ന്ന ഉങദദസാഗസന് ആയവിരവിക്കുക്സും ഐടവി നസക്രട്ടറവി.
ങകരളതവിനല ഐ ടവി വകുപവിനപ കവീഴവില ഉള്ള വവിവവിധ സര്കസാര് സസാപനങ്ങനള പുനക്രമവീകരവിച്ചു തസാനഴ
പറയക്സും വവിധക്സും നസാല പ്രധസാന ഘടകങ്ങളസായവി കസാണുന്നതസാണപ.

2.4.3. ഇ- ഗങവണൻസപ
സക്സുംസസാനതവിനന്റെ ഇ-ഗങവണന്സപ ങമധസാവവി എന്ന നവിലയവില ഐ ടവി മവിഷന് ഡയറക്ടറുനട ചുമതലകള
പുനര് നവിര്വചവിങകണ്ടെതുണ്ടെപ . സക്സുംസസാനനത എല്ലസാ ഇ - ഗങവണന്സപ പ്രവര്തനങ്ങളക്കുക്സും മുന്ബക
എടുങകണ്ടെതപ ഐ ടവി മവിഷന് ആണപ. മറ ഡവിപസാര്ട്ടുനമന്റെവിനലയക്സും നപ്രസാനജക്ടുകളക്കു ഐ ടവി മവിഷന് ങനരവിട്ടുക്സും
എസപ.ഇ.എക്സും.ടവി ങപസാലള്ള ഉപ ഘടകങ്ങള വഴവിയക്സും സഹസായവിങകണ്ടെതസാണപ

2.4.4. ഐ ടവി പസാര്കപ
സക്സുംസസാനതവിനന്റെ ഐ ടവിയവിനല ഭസൗതവിക സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ഉളനപടുന്ന വസാണവിജദ സസാപനനമന്ന
നവിലയവില ഐ ടവി പസാര്കവിനന്റെ ചുമതലകള പുനര് നവിര്വചവിങകണ്ടെതുണ്ടെപ. ങകരളക്സും ഐ ടവി എന്ന ഒരു
ബസാന്ഡവില എല്ലസാ ഐ ടവി പസാര്ക്കുകളനടയക്സും
( നടങകസാപസാര്കപ, ഇന്ങഫസാപസാര്കപ , ബസബൈര്പസാര്കപ )
പ്രവര്തനങ്ങള ഏകവീകരവിക്കുകയക്സും, വവിഭവങ്ങള (മസാനവങശഷവി, റവിങസസാഴ്സുകള, മറ വരുമസാന സസാധന
സസാമഗ്രവികള) ഏറ്റവക്സും ക്രവിയസാത്മകമസായവി ഉപങയസാഗവിക്കുകയക്സും ങവണക്സും.

2.4.5. മസാനവങശഷവി വവികസനക്സും
സക്സുംസസാനതവിനന്റെ ഐ ടവി മസാനവ വവിഭവ വവികസനക്സും, ബനപുണദ വവികസനക്സും, ഉന്നത വവിദദസാഭസാസ
ങകന്ദ്രങ്ങള, സതതന ഓപണ് ങസസാഴപ ങമഖലയവില ഔന്നതദക്സും, പുതു സക്സുംഭരക്സുംഭകതത വവികസനക്സും തുടങ്ങവിയ
ങമഖലകളവില ആണപ ഐ സവി ടവി അകസാഡമവി , ഐ.ഐ. ഐ. ടവി. എക്സും. നക. , ഐ സവി ങഫസാസപ , ങകരള
സസാര്ട്ടപപ മവിഷന് തുടങ്ങവിയ സസാപനങ്ങളനട കൂട്ടസായ പ്രവര്തനക്സും ഈ ങമഖലയവില അനവിവസാരദമസാണപ

2.4.6. അടവിസസാന പശപ ചസാതല വവികസനക്സും
ഐ ടവി ങമഖലയവിനല അടവിസസാന പശസാതല വവികസനതവിനുള്ള സസാപനമസായവി നക. എസപ. ഐ. ടവി.
ഐ. എല. മസാറുകയക്സും നവിര്മസാണക്സും, കണകവിവവിറ്റവി തുടങ്ങവിയ എല്ലസാ വവികസനപ്രവര്തനങ്ങളക്സും ഈ
സസാപനക്സും മുങഖന ആകുകയക്സും നചയക്സും.

2.4.7. ഫല സൂചവികകളക്സും മസാനദണ്ഡങ്ങളക്സും
ങമലറഞ ഓങരസാ വവിഭസാഗതവിനുക്സും മസാനദണ്ഡങ്ങള പ്രങതദകമസായവി നവിര്വചവിങകണ്ടെതുണ്ടെപ.
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2.5.

പ്രധസാന പ്രവര്തന ങമഖലകള

മൂന പ്രധസാന ങനട്ടങ്ങളസാണപ നയക്സും ലക്ഷദക്സും നവക്കുന്നതപ. ഡവിജവിറ്റല
ശസാകവീകരവികനപട്ട 1. പസൗര സമൂഹക്സും; 2. ജവീവവിത ബശലവി; 3. വസാണവിജദക്സും.

സസാങങ്കേതവിക

വവിദദ

വഴവി

ബവജസാനവിക ശസാകവീകരണക്സും ങനടവിയ ഡവിജവിറ്റല സമൂഹക്സും എന്ന ലക്ഷദക്സും ബകവരവികസാന് സക്സുംസസാനക്സും
നടത്തുന്ന മുഴവന് പ്രവര്തനങ്ങളക്സും ഈ മൂന ങമഖലകളവില ഉളനകസാള്ളുക്സും.

2.6.

ഉപനയങ്ങളക്സും മസാര്ഗ ങരഖകളക്സും

ഈ നയതവിനന്റെ ചുവടു പവിടവിച്ചു തസാനഴ പറയന്ന ഉപനയങ്ങളക്സും മസാര്ഗ ങരഖകളക്സും തയസാറസാങകണ്ടെതസാണപ.
1. ഇലങകസാണവികപ ഭരണ നവിര്വഹണ നയക്സും
2. വദവസസായവിങകസാദസാരണ നയക്സും
3. ഡവിജവിറ്റല വദസാപന നയക്സും.
4. ങഫസാസപ (സതതന ങസസാഫപ നവയര്) നയക്സും
5. നൂതനസാശയ സക്സുംരക്സുംഭകതത നയക്സും
6. ഡവിജവിറ്റല വവിഭവ നയക്സും
7. ഡവിജവിറ്റല നടണ്ടെര് നയക്സും
8. ബസബൈര് സുരക്ഷയക്സും, ദുരവിത നവിവസാരണവക്സും പുനപ്രസാപ്തവിയക്സും

3. ഡവിജവിറ്റല സസാങങ്കേതവിക വവിദദയസാല ശസാകവീകരവികനപട്ട പസൗര സമൂഹക്സും
3.1. ഡവിജവിറ്റല വദകവിതതക്സും
ആധസാര് നമ്പര് എല്ലസാ സര്കസാര് സക്സുംവവിധസാനങ്ങളക്സും ആയവി ബൈന്ധവിപവികസാന് ഉള്ള നടപടവി സര്കസാര്
ബകനകസാള്ളുക്സും.
2. നമസാബബൈല സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ഉപങയസാഗവിച്ചേപ സര്കസാര് ങസവനങ്ങള ഉപങയസാഗവികസാന് ജനങ്ങനള
പ്രസാപ്തരസാക്കുക്സും.
3. ആധസാര് ബൈങയസാനമടവികപ സക്സുംവവിധസാനക്സും ഉപങയസാഗവിച്ചേപ നക. ബവ. സവി. സക്സുംവവിധസാനക്സും നടപവില
വരുത്തുകയക്സും, സബവിഡവികളക്സും ആനുകൂലദങ്ങളക്സും വവിതരണക്സും നചയസാനസായവി അതുപങയസാഗവിക്കുകയക്സും
നചയക്സും. എന്നസാല ആധസാറവിനന്റെ, അഭസാവതവില ജനങ്ങളകപ മറ്റപ അടവിസസാന ങരഖകളനട
ബൈലതവില ങസവനക്സും ലഭദമസാക്കുന്നതസാണപ. ആധസാര് ഇല്ലസാത കസാരണതസാല സര്കസാരവിനന്റെ
ങസവനങ്ങള നവിങഷധവികനപടുന്നതല്ല.
1.

3.2.

പങ്കേസാളവിത ഡവിജവിറ്റല ഭരണ സക്സുംവവിധസാനക്സും

നപസാതുജന സര്കസാര് ഇടനപടലകള ഒരു ഏക ജസാലക ങപസാര്ട്ടല വഴവി ആകസാന് ഉള്ള നടപടവികള
സര്കസാര് ബകനകസാള്ളുക്സും .
2. നസക്രങട്ടറവിയറ്റവിനല എല്ലസാ വവിധ ഫയല ഇടപസാടുകളക്സും ഇലങകസാണവികപ സക്സുംവവിധസാനക്സും വഴവിയസാകസാന്
ഇടനപടുക്സും.
3. സര്കസാര് വകുപ്പുകളനടയക്സും, നപസാതു ങമഖല സസാപനങ്ങളനടയക്സും കമ്പമ്പ്യൂട്ടര്വലകരണക്സും
സമയബൈന്ധവിതക്സും ആയവി പൂര്തവിയസാക്കുക്സും.
1.
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3.3.

ഏകജസാലക സര്കസാര് ങപസാര്ട്ടല

നപസാതുജന സര്കസാര് ഇടനപടലകള ഒരു ഏക ജസാലക ങപസാര്ട്ടല വഴവി ആകസാന് ഉള്ള നടപടവികള
സര്കസാര് ബകനകസാള്ളുക്സും. സര്കസാര് സക്സുംവവിധസാനങ്ങനള കുറവിച്ചുള്ള എല്ലസാ വവിവരങ്ങളക്സും നപസാതുജനങ്ങളകപ
ഈ ങപസാര്ട്ടലവില നവിന്നപ ങവഗതവിലക്സും എളപതവിലക്സും ലഭദമസാവക്സും. ങസവനങ്ങള, ആനുകൂലദങ്ങള, പരസാതവികള,
വവിവവിധ ങസവനങ്ങളക്കുള്ള പണക്സും ഒടുകല, ഇതരക്സും സക്സുംവവിധസാനങ്ങള എല്ലസാക്സും ഉളനകസാള്ളുന്ന ഒന്നസാവക്സും
ഈ ങപസാര്ട്ടല.. ജനങ്ങളകപ മുന്പവില സര്കസാരവിനന്റെ ഡവിജവിറ്റല മുഖക്സും ആയവി മസാറസാന് ഈ ങപസാര്ട്ടലവിനു
കഴവിയക്സും.

3.4.

സതതന ഓപണ് ങസസാഫപ നവയറുകളനട ഉപങയസാഗവക്സും ഉലസാദനവക്സും

സര്കസാരവിനന്റെ നയ രുപവീകരണതവിലക്സും പ്രവര്തനങ്ങളവിലക്സും സതതന ഓപണ് ങസസാഴപ ങസസാഫപ
നവയറുകളനട പങ വളനര നവിര്ണസായകമസാണപ. അതരക്സും സസാങങ്കേതവിക വവിദദകനള ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകയക്സും
അതവിങലനകതസാന് നടപടവികള സതവീകരവിക്കുക എന്നതുമസാവക്സും സര്കസാര് നയക്സും. നപസാതു മുതല ഉപങയസാഗവിച്ചേപ
നവിര്മവിക്കുന്ന വവിവര സസാങങ്കേതവിക സക്സുംവവിധസാനങ്ങളവില ഇതരക്സും ങസസാഫപ നവയറുകളനട ഉപങയസാഗക്സും
നവിര്ബൈന്ധക്സും ആക്കുക്സും. ഈ ങമഖലയവില 2007-നല ഐ.ടവി നയക്സും വവിഭസാവനക്സും നചയ്ത ലക്ഷദങ്ങള നടപവില
വരുതസാനുളള നടപടവികള ബകനകസാള്ളുക്സും.

3.5.

സര്കസാര് ങസവന സക്സുംവവിധസാനക്സും

വവിവവിധ മസാര്ഗങ്ങള വഴവി സര്കസാര് ങസവനങ്ങള ജനങ്ങളവിങലകപ എതവികസാനുള്ള ഒരു ബൈഹുമുഖ പദതവി
ആണപ ഈ നയക്സും വവിഭസാവനക്സും നചയന്നതപ. നവബൈപ ങപസാര്ട്ടല, നമസാബബൈല ആപവിങകഷന്സപ, അക്ഷയ
ങകന്ദ്രങ്ങള, ജന ങസവന ങകന്ദ്രങ്ങള, കസാള നസന്റെറുകള മുതലസായ നൂതന സസാങങ്കേതവിക വവിദദകള
ങകസാര്തവിണകവിയ ഒരു പദതവി. ദൃഢതയസാര്ന്ന ഒരു വവിവര വവിനവിമയ ശക്സുംഖലക്കു ങമനല ആയവിരവിക്കുക്സും ഈ
ഏക ജസാലക ങസവന സക്സുംവവിധസാനക്സും നവിലവവില വരവിക.
സര്കസാര് തലതവിലള്ള ആപവിങകഷനുകള, ങകന്ദ്ര ഇലങകസാണവികപ & ഐ.ടവി. വകുപവിനന്റെ (DeitY)
മസാനദണ്ഡങ്ങള പസാലവിക്കുന എന്നപ ഉറപ്പു വരുത്തുക്സും. അതുവഴവി അവയനട പരസ്പേരക്സും ഉള്ള ആശയ
വവിനവിമയവക്സും സസാധദമസാക്കുക്സും.

3.6.

ഇലങകസാണവികപ ങസവനങ്ങള

വലവിയ ങതസാതവില ഉപങയസാഗവികനപടുന്ന കസൗണ്ടെര് ങസവനങ്ങള പരമസാവധവി ഓണ്ബലന് ആക്കുക
എന്നതസായവിരവിക്കുക്സും സര്കസാര് നയക്സും. ഒറ്റ തവണ മസാത്രക്സും പ്രസവിദനപടുങതണ്ടെ സര്ട്ടവിഫവികറകള സര്കസാര്
മുന്ബക എടുത്തു ഉണ്ടെസാക്കുകയക്സും അവനയ ഒരു സക്സുംസസാന ഡവിജവിറ്റല ങലസാകറവില സൂക്ഷവിക്കുകയക്സും നചയക്സും.
ജനങ്ങളകപ എളപതവില എടുത്തു ഉപങയസാഗവികതക വവിധക്സും ആവക്സും ഇതവിനന്റെ നവിര്മവിതവി. എല്ലസാ വവിധ
സര്ട്ടവിഫവികറകളക്സും ഒരു നപസാതു പസൗര വവിവര ഡസാറ്റസാ നസന്റെറവില നവിന്നപ ജനങ്ങളകപ സതയക്സും
കനണ്ടെതസാനുള്ള സക്സുംവവിധസാനക്സും നവിലവവില വരുക്സും. ജന ങസവന ങകന്ദ്രങ്ങള ഉപങഭസാകസാകളനട
പ്രതവികരണങ്ങള ഉടനടവി ങരഖനപടുത്തുകയക്സും അവ പരവിങശസാധവിച്ചേപ ങവണ്ടെ പരവിഹസാരങ്ങള നടപവില
വരുത്തുകയക്സും നചയക്സും.

3.7.

ജന ങസവന ങകന്ദ്രങ്ങള

സര്കസാര് സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ജനങ്ങളവിങലക്കുക്സും, ബൈവിസവിനസ്സുകളവിങലക്കുക്സും എതവിക്കുന്നതവിലക്സും ആ പ്രക്രവിയയവില
ഒരു ഏക ജസാലക സക്സുംവവിധസാനമസായവി പ്രവര്തവിക്കുന്നതവിലക്സും അക്ഷയ നസന്റെറുകള വഹവിച്ചേ പങ നവിസ്തുലമസാണപ.
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ഇതവിനന്റെ അടുത പടവിനയന്ന നവിലയവില കൂടുതല വദസാപകവക്സും പകതതയസാര്ന്നതുമസായ പൂര്ണ്ണ ജനങസവന
ങകന്ദ്രക്സും എന്ന നവിലയവിങലകപ അക്ഷയ നസന്റെറുകനള രൂപസാന്തരനപടുതസാന് സര്കസാര് ആങലസാചവിക്കുന.
സര്കസാരവിനന്റെ ഭൂരവിഭസാഗക്സും ങസവനങ്ങളക്സും ഈ നസന്റെറുകള വഴവി ജനങ്ങളവില എതവിക്കുക്സും.

3.8.

നമസാബബൈല ഭരണ സക്സുംവവിധസാനങ്ങള

രസാജദതപ ഏറ്റവക്സും നമസാബബൈല സസാന്ദ്രതയള്ള സക്സുംസസാനങ്ങളവില ഒന്നസാണപ ങകരളക്സും. അതുനകസാണ്ടു തനന്ന
സര്കസാര് ങസവനങ്ങള ജനങ്ങളവില എതവികസാനുള്ള ഏറ്റവക്സും ഫലപ്രദമസായ മസാര്ഗ്ഗമസായവി നമസാബബൈല
സക്സുംവവിധസാനങ്ങള സര്കസാര് ഉപങയസാഗവിക്കുക്സും. ഇതവില അടവിസസാനഭസാഷയസായവി മലയസാളക്സും ഉപങയസാഗവിക്കുക്സും.
ഇക്സുംഗവീഷക്സും മറ ഭസാഷസാനമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളനട ഭസാഷയക്സും ഉണ്ടെസാകുക്സും. ഇനവി പറയന്ന കസാരദങ്ങളസാണപ സര്കസാര്
ഇതവിലൂനട ലക്ഷദക്സും വയന്നതപ:
1. നവിലവവിലള്ള ഇലങകസാണവികപ ങസവനങ്ങള എളപതവില ജനങ്ങളവില എതവികസാന് നമസാബബൈല
സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ഉപങയസാഗവിക്കുക.
2. പുതവിയ ങസവനങ്ങങളസാ സക്സുംവവിധസാനങ്ങങളസാ ഏര്നപടുത്തുങമ്പസാള നമസാബബൈല പസാറ്റപങഫസാമവിനപ
മുന്ഗണന നല്കുക.
3. കൂടുതല ങസവനങ്ങള നമസാബബൈല ഗങവണന്സപ വഴവി ലഭദമസാക്കുക.
4. സര്കസാരുക്സും ജനങ്ങളക്സും തമവിലള്ള സുഗമമസായ സക്സുംങവദനതവിനു നമസാബബൈല സക്സുംവവിധസാനങ്ങള
ഉപങയസാഗവിക്കുക.
5. ങസവനങ്ങളനട കസാരദക്ഷമമസായ ആസൂത്രണതവിനുക്സും നവിര്വഹണതവിനുക്സും ഇന്റെര്നനറ്റപ ഓഫപ
തവിങ്ങപസപ, ങസസാഷദല മവീഡവിയ തുടങ്ങവിയ പുതന് സസാങങ്കേതവിക സങങ്കേതങ്ങള ഉപങയസാഗവിക്കുക.

3.9.

ഇലങകസാണവികപ വവിഭവ സമസാഹരണക്സും

വവിഭവ സമസാഹരണ നടപടവികളവില സുതസാരദതയക്സും കസാരദക്ഷമതയക്സും ഉറപസാകസാന് ഇ-വവിഭവ സമസാഹരണ
സക്സുംവവിധസാനക്സും ശകവിനപടുതസാന് സര്കസാര് ഉങദ്ദേശവിക്കുന. ഇതപ വഴവി വസാങ്ങല നടപടവികള നവിരന്തരമസായവി
നവിരവീക്ഷവികസാന് നമുകപ കഴവിയക്സും. ഭസാവവിയവില ഇതരക്സും ഇടപസാടുകള ഒരു സര്കസാര് ഇലങകസാണവികപ വവിപണവി
വഴവി ആയവിരവിക്കുക്സും ബകകസാരദക്സും നചയക.

3.10.

സസാര്ടപ ഗ്രസാമങ്ങള / പഞസായത്തുകള

നഗരങ്ങളനകസാപക്സും ഗ്രസാമങ്ങള കൂടവി അഭവിവൃദവി ബകവരവിക്കുങമ്പസാഴസാണപ സമഗ്ര വവികസനക്സും സസാധദമസാകുന്നതപ.
ഇതരതവില എല്ലസാ വവിഭസാഗക്സും ജനങ്ങനളയക്സും ഉളനകസാള്ളവിച്ചുള്ള വവികസനക്സും ലക്ഷദക്സുംനവച്ചു സസാര്ടപ ഗ്രസാമങ്ങള/
പഞസായത്തുകള എന്ന പദതവി സര്കസാര് ആവവിഷരവിച്ചു നടപസാക്കുക്സും.

3.11.

സസാമ്പതവിക ഉളനകസാള്ളലക്സും നമസാബബൈല ബൈസാങ്കേവിങക്സും

1. സസാമ്പതവിക ങസവനങ്ങള എല്ലസാവരവിങലക്കുക്സും എതവികസാനുക്സും എല്ലസാ തട്ടവിലള്ള ജനങ്ങനളയക്സും ഇതരക്സും
സക്സുംരക്സുംഭങ്ങളവില ഉളനകസാള്ളവികസാനുക്സും സര്കസാര് ശ്രദപതവിപവിക്കുക്സും.
2. സര്കസാരുക്സും ജനങ്ങളക്സും തമവിലള്ള പണമവിടപസാടുകളകപ ഓണ്ബലന്, നമസാബബൈല ബൈസാങ്കേവിങപ
സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ഉപങയസാഗവിക്കുക്സും.
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4. ഡവിജവിറ്റല ജവീവവിതക്രമക്സും
4.1 ഡവിജവിറ്റല സസാക്ഷരത
വവിവരസസാങങ്കേതവിക ങമഖലകപ ഏറ്റവക്സും ആവശദമസായ മൂലധനമസാണപ മസാനവവവിഭവങശഷവി. അകസാദമവിക
സമൂഹവക്സും വദവസസായങലസാകവക്സും തമവില കൂടുതല സഹകരണക്സും സസാധദമസാകവിയതവിലൂനട ഉന്നത നവിലവസാരമുള്ള
മസാനവവവിഭവങശഷവി സക്സുംഭരവികസാന് നമുകപ കഴവിഞ. ഈ രക്സുംഗതപ സൃഷവിപരമസായ ഇടനപടലകള നടതവി
കൂടുതല വദവസസായങ്ങള ങകരളതവിങലകപ വരസാനുള്ള സസാഹചരദക്സും സര്കസാര് സൃഷവിക്കുക്സും .
ഐസവിടവി അകസാദമവിനയ ശകവിനപടുത്തുക
 ങദശവീയ, അന്തര്ങദശവീയ സര്വകലസാശസാലകളക്സും ഗങവഷണ സസാപനങ്ങളമസായവി സഹകരവിച്ചു
പ്രവര്തവിക്കുക.
 എഞവിനവീയറവിക്സുംഗപ പസാഠദ പദതവിയവില സക്സുംരക്സുംഭകതതക്സും ഒരു വവിഷയമസായവി ഉളനപടുത്തുക.
 ഓണ്ബലന് ങകസാഴ്സുകള ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും.
 മവികച്ചേ ഓണ്ബലന് ങകസാഴ്സുകള നതരനഞടുകസാനുള്ള മസാര്ഗ്ഗ നവിര്ങദ്ദേശങ്ങള അകസാദമവികപ
സമവിതവികളകപ നല്കുക.
2. വദവസസായ ങലസാകക്സും അക്സുംഗവീകരവിച്ചേ ഓണ്ബലന് ങകസാഴ്സുകള പസാഠദ പദതവിയവില ഉളനപടുത്തുക.
3. നസാങനസാ നടങകസാളജവി, ബൈങയസാ നടങകസാളജവി എന്നവിവനയ വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദയമസായവി
സമനതയവിപവിച്ചു നലസാവന്ന ങകസാഴ്സുകള ആരക്സുംഭവിക്കുക. ഈ രക്സുംഗനത ഗങവഷണക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക.
1.

4. കമ്പനവികള ഐടവി വവിദദസാര്ത്ഥവികളകപ വദവസസായ പരവിശവീലനക്സും നലസാന് നവിബൈന്ധന നചയകയക്സും
ഇതവിനസായവി മുങന്നസാട്ടു വരുന്നവര്കപ പ്രതവിഫലക്സും നല്കുകയക്സും നചയണക്സും.
5. ഐടവി വവിദദസാഭസാസ രക്സുംഗതപ മവികവവിനന്റെ ങകന്ദ്രങ്ങള സസാപവികണക്സും.
6. ഐ സവി ങഫസാസവിനന ഓപണ് ങസസാഴപ ങസസാഫപ നവയര് ഗങവഷണ രക്സുംഗനത മവികവറ്റ അന്തസാരസാഷ്ട്ര
ങകന്ദ്രമസായവി വളര്തണക്സും.
7. ഐ സവി ടവി സസാധദത പ്രങയസാജനനപടുതവി ഭവിന്നങശഷവി ഉള്ളവരുനട ങജസാലവി സസാധദത
വര്ധവിപവിക്കുന്നതവിനുക്സും ജവീവവിത സസൗകരദങ്ങള നമച്ചേനപടുത്തുന്നതവിനുക്സും ഉള്ള കര്മ പരവിപസാടവികള
ആവവിഷ്കരവിക്കുക്സും

4.2 വവിദദസാഭസാസ ങകന്ദ്രങ്ങള തമവിലള്ള വവിനവിമയ ശക്സുംഖല
സക്സുംസസാനനത സസാങങ്കേതവിക വവിദദസാഭസാസ ങകന്ദ്രങ്ങള നടലവിപ്രസന്സപ / വവീഡവിങയസാ ങകസാണ്ഫറന്സപ
ശക്സുംഖല വഴവി ബൈന്ധവിപവികസാന് സര്കസാര് ഉങദ്ദേശവിക്കുന. വവിദൂര വവിദദസാഭദസാസക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനന്റെ
ഭസാഗമസായവി ഈ ശക്സുംഖലയമസായവി ബൈന്ധവിപവിച്ചു ങപസാര്ട്ടലകള സസാപവിക്കുക്സും.

4.3 തങദ്ദേശ ശക്സുംഖലകള
1. സുരക്ഷ, ആങരസാഗദക്സും, റവനന, നവികുതവി മുതലസായ സസാമൂഹദ പ്രസകവിയള്ള ങമഖലകളക്കുങവണ്ടെവി
ങസസാനഫതയര് ഉലപന്നങ്ങള നവിര്മവിക്കുന്നവനര പ്രങതദകക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും .
2. ജനങ്ങളനട അഭവിപ്രസായക്സും സതരൂപവികസാനുക്സും അതുവഴവി ഭരണനവിര്വഹണതവില മുന്ഗണനസാ ക്രമക്സും
നവിശയവികസാനുക്സും പുതവിയ സക്സുംവവിധസാനക്സും നവിലവവില വരുക്സും.
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4.4 തങദ്ദേശ വവിജസാന ങശഖരക്സും
1. നപസാതുജനങ്ങളനട ആവശദതവിനപ അനുങയസാജദമസായ രവീതവിയവില സസാങങ്കേതവികവവിദദകളക്സും അറവിവകളക്സും
തങദ്ദേശവല്ക്കരവിക്കുക്സും.
2. തുഞതപ എഴതച്ഛന് സര്വകലസാശസാലയമസായവി ങയസാജവിച്ചു മലയസാളക്സും കക്സുംപമ്പ്യൂട്ടവിങ്ങവില മവികവവിനന്റെ
ങകന്ദ്രക്സും സസാപവിക്കുക്സും.
3. മലയസാളക്സും കക്സുംപമ്പ്യൂട്ടവിങ്ങവിനല ഗങവഷണ പ്രവര്തനങ്ങള ശകവിനപടുത്തുക്സും .
4. വവികവി പവീഡവിയയവില മലയസാളക്സും ഉള്ളടകതവിനന്റെ അളവപ കൂട്ടുന്നതവിനപ സര്കസാര് മുന്ബക എടുക്കുക്സും
5. സര്കസാരവിനപ ങവണ്ടെവി വവികസവിപവിക്കുന്ന അപപവിങകഷനുകളനട ഒരു ങസസാഴപ ങകസാഡപ/ങഡസാകനനമന്റെപ
നറങപസാസവിറ്ററവി സസാപവിക്കുക്സും

5. ഡവിജവിറ്റല നകസാങമഴപ
5.1. ഇ-നകസാങമഴപ നയക്സും
സക്സുംസസാനത്തു ഇ-നകസാങമഴവിനന്റെ വളര്ച്ചേ ഉറപസാക്കുന്ന തരതവില സര്കസാര് നയരൂപവീകരണക്സും നടത്തുക്സും. ഈ
രക്സുംഗനത നവിയമങ്ങളക്സും ചട്ടങ്ങളക്സും സതസാക്സുംശവീകരവിക്കുന്നതസാവക്സും ഈ നയക്സും.

5.2.

നമസാബബൈല നകസാങമഴപ

നപസാതുജനങ്ങളകവിടയവില ഉണ്ടെസായ നമസാബബൈല സസാന്ദ്രത ഉപങയസാഗനപടുതവിനകസാണ്ടെപ ഇലങകസാണവികപ
ങകസാങമഴവിനന്റെ വവിപുലവീകരണമസായവി ഒരു എക്സും-നകസാങമഴപ നയതവിനപ സര്കസാര് രൂപക്സും നകസാടുക്കുക്സും. ഇതവിനന്റെ
സസാധദതകള പരമസാവധവി ഉപങയസാഗനപടുത്തുന്നതവിനന്റെ ഭസാഗമസായവി ഇനവി പറയന്ന ങമഖലകളവില ശ്രദ
ങകന്ദ്രവീകരവിക്കുക്സും.
1. വസാര്തസാ വവിനവിമയ സസൗകരദങ്ങള -ഇന്റെര്നനറ്റപ ബൈസാന്ഡപ വവിഡപതപ-ഉളനപനട.
2. വവിവവിധ ആപവിങകഷനുകളക്കുള്ള സസാങങ്കേതവിക പശസാതല സസൗകരദക്സും.
3. എക്സും-നകസാങമഴപ സഹസായവികള - ങപനയ്മെന്റെപ ങഗറ്റപ ങവ- ങപസാനലയള്ളവ.

5.3.

ഇലങകസാണവികപ ബൈവിസവിനസപ സഹസായക്സും

ബൈവിസവിനസപ - ടു ബൈവിസവിനസപ, ബൈവിസവിനസപ- ടു സര്കസാര് ങമഖലകളവില ഇന്റെര്നനറ്റപ വഴവിയള്ള പദതവി
നടപടവി ക്രമങ്ങള ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും. ഉലപന്നങ്ങളനടയക്സും ങസവനങ്ങളനടയക്സും വസാങ്ങല വവിലകലകള
(സര്കസാര് ഇടപസാടുകള ഉളപനട), വവിതരണക്സും, ങസവനക്സും, പണമവിടപസാടുകള, ഉതപപസാദന നടതവിപപ,
പങ്കേസാളവികളമസായള്ള സഹകരണക്സും, വവിവരങശഖരണവക്സും പങനവകലക്സും എന്നവിവയപ പുറനമ മറ്റപ നടപടവികളക്സും
ഈ ചട്ടക്കൂടവിനു കവീഴവില വരുക്സും. നപസാതുവസായ സസാങങ്കേതവിക സസൗകരദങ്ങള പങവയസാനുക്സും ങസസാഫ്റ്റു നവയറുകള
ങസവനക്സും എന്ന രവീതവിയവില ഉപങയസാഗവികസാനുക്സും നചറുകവിട, ഇടതരക്സും സക്സുംരക്സുംഭങ്ങനള സര്കസാര്
ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും. ഇതപ വഴവി അവരുനട പ്രവര്തന നചലവപ കുറയസാനുക്സും കസാരദക്ഷമത ഉയര്തസാനുക്സും
കഴവിയക്സും എന്നസാണപ സര്കസാര് പ്രതവീക്ഷവിക്കുന്നതപ.

5.4.

നൂതനസാശയങ്ങളക്സും സക്സുംരക്സുംഭകതതവക്സും

വവിവരസസാങങ്കേതവികവവിദദ രക്സുംഗതപ ഉണ്ടെസായവിനകസാണ്ടെവിരവിക്കുന്ന അനുസമ്പ്യൂതമസായ വളര്ച്ചേയപ അനുസൃതമസായവി
രൂപനപടുന്ന നൂതനസാശയങ്ങങളയക്സും സക്സുംരക്സുംഭകതതങ്ങങളയക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനസാണപ സര്കസാര്
ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നതപ. സമൂഹനത ഗ്രസവിച്ചുനകസാണ്ടെവിരവിക്കുന്ന ഗുരുതരമസായ പ്രശപനങ്ങള ശസാസതവിനന്റെയക്സും
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സസാങങ്കേതവികവവിദദയനടയക്സും സഹസായങതസാനട പരവിഹരവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറനയ രൂപനപടുതസാനസാണപ സര്കസാര്
ആഗ്രഹവിക്കുന്നതപ. ഇതവിനസായവി ഇനവി പറയന്ന കസാരദങ്ങള നചയക്സും.
1. നൂതനസാശയങ്ങളക്സും അവയനട ആവവിഷസാരവക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്ന അന്തരവീക്ഷക്സും സൃഷവിക്കുക.
2. വവിദദസാര്ത്ഥവികളനട ഇടയവില നൂതനസാശയങ്ങള വഴവിയള്ള സക്സുംരക്സുംഭകതതക്സും ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക.
3. വദവസസായനതയക്സും ഗങവഷണ സസാപനങ്ങനളയക്സും ഈ പ്രക്രവിയയവില പങ്കേസാളവികളസാക്കുക.

5.5.

നടങകസാളജവി ഇന്നങവഷന് ങസസാണ്

നൂതനസാശനങ്ങളനടയക്സും സക്സുംരക്സുംഭകരുനടയക്സും സസാര്ടപ അപ്പുകളനടയക്സും ആവശദങ്ങള മനസവിലസാകസാനുക്സും
അതവിനു അനുസരവിച്ചുള്ള സസാഹചരദങ്ങള ഒരുകസാനുക്സും നടങകസാളജവി ഇങന്നസാങവഷന് ങസസാണ് സസാപവിക്കുക്സും.
ഇനവി പറയന്നവ ആയവിരവിക്കുക്സും ഇതവിനന്റെ ലക്ഷദങ്ങള.
1. സസാങങ്കേതവിക വവിദഗപധനരയക്സും സക്സുംരക്സുംഭകങരയക്സും ഒതവിണകവി സസാര്ട്ടപ അപപ സമൂഹക്സും ശകവിനപടുത്തുക്സും.
2. അന്തസാരസാഷ്ട്ര കൂട്ടസായ്മെകളമസായക്സും ഗങവഷണ ങകന്ദ്രങ്ങളമസായക്സും ബൈന്ധക്സും സസാപവിക്കുക്സും.
3. ങകന്ദ്രതവിനന്റെ സുഗമമസായ പ്രവര്തനക്സും ഉറപ്പുവരുതസാന് അന്തസാരസാഷ്ട്ര നവിലവസാരതവില ഉള്ള
സസൗകരദങ്ങളക്സും മസാനവവവിഭവ ങശഷവിയക്സും ഉറപ്പുവരുത്തുക്സും.
4. ങലസാങകസാതര നവിലവസാരമുള്ള ലസാബുക്സും മറ്റപ സസൗകരദങ്ങളക്സും ഏര്നപടുത്തുക്സും.

5.6.

ഗ്രസാന്ഡപ ഇന്നങവഷന് ചലഞപ

സക്സുംസസാനനത നപസാതുജനങ്ങളകവിടയവില നവിനക്സും മവികച്ചേ ആശയങ്ങള കനണ്ടെത്തുന്നതവിനപ ഗ്രസാന്ഡപ
ഇങന്നസാങവഷന് ചലഞപ എന്ന ങപരവില ഒരു വസാര്ഷവിക മതരക്സും സക്സുംഘടവിപവിക്കുക്സും. വവിജയവികളകപ
ആശയങ്ങള നടപവിലസാകസാനുള്ള മൂലധനവക്സും പവിന്തുണയക്സും സര്കസാര് ഉറപ്പു വരുത്തുക്സും.

5.7.

വദവസസായ വവികസനവക്സും നതസാഴവില അവസരങ്ങളക്സും

ങകരളനത ഒരു വവിജസാനസാധവിഷവിത സമൂഹമസായവി പരവിവര്തനക്സും നചയന്നതവിലക്സും, പുതന്
സസാങങ്കേതവികവവിദദയനട വദസാപനതവിലക്സും, വവിവര സസാങങ്കേതവിക ങമഖല വഹവിക്കുന്ന പങ്കേപ നവിര്ണ്ണസായകമസാണപ.
സമ്പൂര്ണ സസാക്ഷരത, ആങരസാഗദകരമസായ അന്തരവീക്ഷക്സും, മവികച്ചേ ക്രമസമസാധസാന നവില, കുറഞ
ജവീവവിതനച്ചേലവപ എന്നവിവ ഉയര്തവികസാട്ടവി ങകരളനത ഒരു മവികച്ചേ ഐടവി നവിങക്ഷപക സസൗഹൃദ
സക്സുംസസാനമസാകവി മസാര്കറ്റപ നചയസാനുള്ള ശ്രമങ്ങള ഊര്ജവിതനപടുത്തുക്സും. ഉയര്ന്ന വവിദദസാഭദസാസ നവിലവസാരവക്സും
നതസാഴവില ബനപുണദവക്സും ഉള്ള യവജനങ്ങളകപ ങയസാജവിച്ചേ നതസാഴവില ങമഖലകള വളര്തവിനയടുക്കുക്സും.
ദതവിവവിധമസായ ഒരു സമവീപനമസാകുക്സും ഇവവിനട സതവീകരവിക്കുക.
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1.

സസാങങ്കേതവിക സര്വകലസാശസാലയക്സും ങകസാങളജുകളമസായക്സും സഹകരവിച്ചു
അനുങയസാജദമസായ നതസാഴവില ബവദഗപധദക്സും വവിദദസാര്ത്ഥവികളവില ഉറപ്പുവരുത്തുക്സും.

2.

വദവസസായങ്ങളനട നവിര്ങദ്ദേശങ്ങള പരവിഗണവിച്ചു പസാഠദ പദതവികള പരവിഷരവിക്കുക്സും.

വദവസസായങ്ങളകപ

5.8.

ഓണ്ബലന് വവിപണന ങകന്ദ്രക്സും

സക്സുംസസാനനത നചറുകവിട, ഇടതരക്സും സക്സുംരക്സുംഭകരുനട ഉലന്നങ്ങളക്കുക്സും ങസവനങ്ങളക്കുക്സും വവിപണവി
കനണ്ടെതസാന് ഒരു ഓണ്ബലന് വവിപണന ങകന്ദ്രക്സും സസാപവികസാന് സര്കസാര് ഉങദ്ദേശവിക്കുന.

5.9.

ങകരള ആപപ ങസസാര്

നപസാതുജന ങസവനങ്ങളവില ഉപങയസാഗവികസാന് കഴവിയന്ന ആപപളവിങകഷനുകളനട ഒരു ങശഖരക്സും സര്കസാരവിനപ
കവീഴവില സസാപവിക്കുക്സും.

5.10.

ഐടവി വദവസസായ ങപ്രസാതസാഹന നടപടവികള

ഐടവി വദവസസായ ങമഖലയവില തതരവിതമസായ വളര്ച്ചേ ഉറപ്പുവരുതസാന് ഇനവി പറയന്ന ങമഖലകളവില
സര്കസാര് ഇടനപടുക്സും.
1. നവികുതവി ഘടന
2. ഏക ജസാലക അനുമതവി നലകല സക്സുംവവിധസാനക്സും
3. വദവസസായ ങപ്രസാതസാഹന / ഉങതജന പസാങകജുകള
4. നചറുകവിട,ഇടതരക്സും സക്സുംരക്സുംഭങ്ങളക്കുള്ള സഹസായക്സും

5.11.

ആഭദന്തര വവിപണവി

5.11.1. സര്കസാര് പര്ങച്ചേസപ
സക്സുംസസാനത്തു രജവിസര് നചയനപട്ടങതസാ ഇനല്ലങ്കേവില നൂറവില കൂടുതല ങപര്കപ സക്സുംസസാനത്തു തനന്ന
നതസാഴവില നല്കുന്നങതസാ ആയ സസാപനങ്ങളകപ ഇവവിടുനത ആഭദന്തര വവിപണവി തുറനനകസാടുക്കുന്നതവിനുള്ള
മസാര്ഗ്ഗങ്ങള സര്കസാര് അവലക്സുംബൈവിക്കുക്സും. ങകരളതവിനല സസാര്ട്ടപ അപ്പുകളവില നവിന്നപ വരുന്ന ഉലപന്നങ്ങളക്സും
ങസവനങ്ങളക്സും വവിനദസവികസാന് ഉള്ള ആദദ അവസരക്സും നലകസാനുക്സും ഈ പദതവി ങവദവിയസാകുക്സും.
a) ബവദഗപധദമുള്ള

ങമഖലകളവിനല സര്കസാര് ങപ്രസാനജക്റ്റുകളനട പ്രസാരക്സുംഭ ഘട്ടക്സും ഏനറ്റടുത്തു
നടപസാകസാനുക്സും , അവ വവിജയകരമസായവി പൂര്തവിയസാക്കുന്നപക്ഷക്സും വവിപുലമസായ സസാധദതകങളസാടു കൂടവിയ
തുടര്ഘട്ടങ്ങള സര്കസാര് അക്സുംഗവീകസാരമുള്ള പക്ഷക്സും നടപവിലസാകസാനുക്സും പ്രസാങദശവിക കമ്പനവികളക്കു
അവസരക്സും ഒരുക്കുക്സും.

b)

ആങരസാഗദക്സും, വവിദദസാഭസാസക്സും തുടങ്ങവിയ ങമഖലകളവില നപസാതുജന ങസവങ്ങള കസാരദക്ഷമക്സും ആകസാന്
ഉതകുന്ന പദതവികങളസാ നൂതന സസാങങ്കേതവിക വവിദദകങളസാ സതയക്സും മുന്ബകനയടുത്തു സമര്പവികസാനുള്ള
അവസരവക്സും കമ്പനവികളക്കു ഉണ്ടെസാകുക്സും. സതവിസപ ചലഞപ മസാതൃകയവിലസാകുക്സും ഇതപ നടപസാക്കുക

5.11.2.

പ്രസാങദശവിക ഉതപപസാദന ങപ്രസാതസാഹനക്സും

സര്കസാറവിനപ ങസവനങ്ങങളസാ ഉലന്നങ്ങങളസാ വവിതരണക്സും നചയന്ന കമ്പനവികനള പ്രസാങദശവിക യൂണവിറകള
സസാപവിച്ചു ഉലപസാദനവക്സും സക്സുംങയസാജനവക്സും നടതസാനുക്സും ങപ്രരവിപവിക്കുക്സും. ഇതരക്സും സക്സുംരക്സുംഭങ്ങളകപ ങകന്ദ്ര
പദതവികളസായ M-SIPS (Modified Special Incentive Package System)നന്റെയക്സും EMC (Electronic
Manufacturing Clusters Scheme)യനടയക്സും ആനുകൂലദങ്ങള ങനട്ടമസാകുക്സും. ഈ ങമഖലയവില ങജസാലവി നചയ
കഴവിയന്നവരുനട സസാമൂഹദ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതവിനുള്ള സര്ഗസാത്മകമസായ മസാര്ഗങ്ങള സര്കസാര്
കനണ്ടെത്തുക്സും.
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5.12.

ബസാന്ഡപ ങകരള ഐടവി

5.12.1.

പ്രതവിനവിധവി സക്സുംഘങ്ങള

ങകരളതവിനല ഐടവി കമ്പനവികളകപ വവിങദശത്തു വസാണവിജദ ഇടനസാഴവികള സൃഷപടവിക്കുന്നതവിനസായവി വദവസസായ
സക്സുംഘടനകളമസായവി ങചര്ന്നപ പദതവികള ആവവിഷരവിക്കുക്സും.

5.12.2.

ഐ ടവി എകപങപസാ ങകരള

ഐടവി ങമഖലയവില ങകരളതവിനുള്ള പ്രസാവവീണദക്സും ങലസാകതവിനു മുന്നവില അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനുക്സും,
ങലസാകതവിനന്റെ വവിവവിധ ഭസാഗങ്ങളവില നവിനള്ള അതദന്തസാധുനവിക സസാങങ്കേതവിക വവിദദകള നമുകപ
പരവിചയനപടുതസാനുക്സും, ഒരു വസാര്ഷവിക ഐടവി എകപങപസാ സക്സുംഘടവിപവിക്കുക്സും.
സക്സുംസസാനനത ഐടവി കമ്പനവികളകപ ങദശവീയ അന്തര്ങദശവിയ കമ്പനവികളമസായവി ബൈവിസവിനസപ നചയസാനുള്ള
അവസരങ്ങള കനണ്ടെതസാനുമുള്ള ങവദവിയസായവി എകപങപസാ മസാറുക്സും. ങകരളതവിനല കമ്പനവികളകപ നമച്ചേനപട്ട
അവസരങ്ങളള്ള രസാജദങ്ങളവില നവിന്നപ വസാണവിജദ സക്സുംഘങ്ങനള ഇവവിങടയപ ക്ഷണവിക്കുക്സും. സസാര്ട്ടപ
സങങ്കേതങ്ങള, ആങരസാഗദക്സും, നമസാബൈവിലവിറ്റവി എന്നവിവയവില ഊന്നവിയ ആദദ എകപങപസാ 2017-ല നടത്തുന്നതസാണപ.

5.12.3.

രസാജദസാന്തര നസമവിനസാറുകള

ഐ ടവി പസാര്ക്കുകള രസാജദസാന്തര സസാങങ്കേതവിക/ബൈവിസവിനസപ നസമവിനസാറുകളക്കു ങവദവി ആക്കുക്സും. അതപ വഴവി
ങലസാക വദസാപസാര രക്സുംഗതപ, വവിജസാന ങമഖലയവില ങകരളതവിനന്റെ ങനട്ടങ്ങനള പ്രദര്ശവിപവികസാന് നമുകപ
കഴവിയക്സും

5.12.4.

മവികവവിനുള്ള അക്സുംഗവീകസാരക്സും

ഐടവി ങമഖലയനട വവിവവിധ തലങ്ങളവില മവികവപ നതളവിയവിക്കുന്നവര്കപ സര്കസാര് അവസാര്ഡപ ഏര്നപടുത്തുക്സും.
1. കമ്പനവികള / കമ്പനവി ങമധസാവവികള.
2. സസാര്ട്ടപ അപ്പുകള / സസാപകര്
3. വവിദദസാര്ത്ഥവി ങപ്രസാജക്ടുകള / വവിദദസാഭസാസ, ഗങവഷണ സസാപനങ്ങള
4. ഇ - ഗങവണന്സപ ങപ്രസാജക്ടുകള / ടവീമുകള/ വകുപ്പുകള

6. ഐ ടവി & ഐ ടവി അനുബൈന്ധ പശസാതല സസൗകരദങ്ങള
6.1. സക്സുംസസാന ഐടവി പശസാതല സസൗകരദങ്ങള
ഇ-ഗങവണന്സപ സക്സുംവവിധസാനങ്ങള നമച്ചേനപടുതവി ങകരളനത ഒരു ഡവിജവിറ്റല സമൂഹമസായവി
പരവിവര്തനനപടുത്തുന്നതവിനപ പശസാതല സസൗകരദങ്ങളക്കുക്സും വസാര്തസാവവിനവിമയ ശക്സുംഖലകളക്കുക്സും മുഖദ
പങ്കേസാണുള്ളതപ. പ്രധസാന ശക്സുംഖലകനളയക്സും സജവീകരണങ്ങനളയക്സും പരസ്പേരക്സും ബൈന്ധവിപവിക്കുന്നതവിലൂനട
പശസാതല സസൗകരദങ്ങളനട നചലവപ കുറകസാനുക്സും ക്ഷമത വര്ധവിപവികസാനുക്സും ഉപങയസാഗക്സും ഫലപ്രദമസാകസാനുക്സും
കഴവിയക്സും. ഇതവില ങദശവീയ-അന്തര്ങദശവീയ ബഫബൈര് ശക്സുംഖല, ബഫബൈര് റ ങഹസാക്സും, നമസാബബൈല ശക്സുംഖലകള,
ങഡറ്റ ശക്സുംഖലകള തുടങ്ങവിയവ ഉളനപടുക്സും.
23

6.2.

ഐടവി വദവസസായവക്സും അനുബൈന്ധ സസൗകരദങ്ങളക്സും

സക്സുംസസാനത്തു വര്ധവിച്ചേ ങതസാതവില പുതവിയ നതസാഴവിലവസരങ്ങള സൃഷവിക്കുന്നതവിനുക്സും ഐടവി കയറമതവി
ഉയര്ത്തുന്നതവിനുമസായവി വന്കവിട പദതവികള നടപവിലസാകസാന് സര്കസാര് ഉങദ്ദേശവിക്കുന. സര്കസാരവിങനസാ
സതകസാരദ സക്സുംരക്സുംഭകര്ങകസാ (സതകസാരദ ഐടവി പസാര്ക്കുകളക്കുങവണ്ടെവി നവിലവവിലള്ള മസാര്ഗ്ഗനവിര്ങദ്ദേശങ്ങള
അനുസരവിച്ചു) ഈ പദതവികള ഏനറ്റടുകസാവന്നതസാണപ. തസാനഴപറയന്ന ങമഖലകളവില ശ്രദയൂന്നവി
ആയവിരവിക്കുക്സും പദതവികള നടപവിലസാക്കുകനയങ്കേവിലക്സും മറ ങമഖലകനളയക്സും ആവശദനമങ്കേവില ഉളനപടുത്തുക്സും.
1)
2)
3)
4)

ഐടവിപസാര്ക്കുകളവില കമ്പനവികളകസായവി കൂടുതല നകട്ടവിടങ്ങള പണവിയക്സും.
ഐടവി പസാര്ക്കുകളവിങലകപ നമച്ചേനപട്ട ഗതസാഗത സസൗകരദങ്ങള ഏര്നപടുത്തുക്സും.
ഊര്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക്സും.
ഐടവി പശസാതല സസൗകരദക്സും ഒരുക്കുന്നതവില സതകസാരദ സക്സുംരക്സുംഭങ്ങനള ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും.
സര്കസാരവിനന്റെ വന്ങതസാതവിലളള ഇടനപടലകള ഇകസാരദതവില നടത്തുക്സും.

5) ഐടവി ഹബ്ബുകളക്കു ചുറമുള്ള സസാമൂഹവിക പശസാതല സസൗകരദക്സും നമച്ചേനപടുത്തുക്സും. സുരക്ഷ ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതവിനപ പ്രങതദക സക്സുംവവിധസാനക്സും ഏര്നപടുത്തുക്സും.
6) പ്രധസാന ങദശവീയ, അന്തസാരസാഷ്ട്ര നഗരങ്ങളമസായള്ള ങവദസാമഗതസാഗത ശക്സുംഖല മവികവറ്റതസാക്കുക്സും.

6.3.

വവിവര വവിനവിമയ ശക്സുംഖലകളക്സും ങഡറ്റ നസന്റെറുകളക്സും

സക്സുംസസാനത്തുടനവീളക്സും വവിവര വവിനവിമയ ശക്സുംഖലകള
സസാപവികസാന് നടലവിങകസാക്സും കമ്പനവികളക്കു
സഹസായകരമസാവക്സും വവിധക്സും പശസാതല സസൗകരദങ്ങള നമച്ചേനപടുത്തുക്സും. ജനങ്ങളകപ നപസാതു ഇന്റെര്നനറ്റപ
ങഹസാട്ടപ ങസ്പേസാട്ടുകള വഴവി സസൗജനദ നവിരകവില ഇന്റെര്നനറ്റപ ലഭദമസാക്കുക്സും.

6.4.

ഫസാബൈപ ലസാബുകള .

അന്തസാരസാഷ്ട്ര സര്വകലസാശസാലയസായ മസസാച്ചുനസറ്റപസപ ഇന്സവിസമ്പ്യൂട്ടപ ഓഫപ നടങകസാളജവി (എക്സുംഐടവി)യമസായവി
ങചര്ന്നപ സക്സുംസസാനത്തു സസാപവിച്ചേ ഫസാബൈപ ലസാബുകള കമ്പനവികളക്കുക്സും ഗങവഷകര്ക്കുക്സും വവിദദസാര്ഥവികളക്കുക്സും
ഇടയവില നല്ല സതവീകസാരദത ങനടവിയവിട്ടുണ്ടെപ. വവിദദസാഭസാസ സസാപനങ്ങളവിനല മവിനവി ലസാബുകള വഴവി
വവിദദസാര്ഥവികളകപ ഫസാബൈപ ലസാബൈപ പരവിശവീലനക്സും നലകുക്സും. സമൂഹതവിനന്റെ നപസാതുവസായ പ്രശ്നനങ്ങള
പരവിഹരവിക്കുന്ന ഉലപന്നങ്ങള സതയക്സും സക്സുംരക്സുംഭങ്ങളവിലൂനട (ഡ ഇറ്റപ യവര്നസലഫപ -ഡവി.ഐ.ബവ )
യവജനങ്ങള തനന്ന രൂപനപടുത്തുക എന്നതസാണപ സര്കസാരവിനന്റെ ലക്ഷദക്സും.

6.5.

അന്തസാരസാഷ്ട്ര ങകസാഗവിറ്റവീവപ ശക്സുംഖല

നസാനളയനട നതസാഴവില ങമഖലകളവില, ആര്ട്ടവിഫവിഷദല ഇന്റെലവിജന്സപ, ങകസാഗവിറ്റവീവപ കക്സുംപമ്പ്യൂട്ടവിങപ മുതലസായ
വവിദൂരസാത്മക സസാങങ്കേതവിക വവിദദകള വഹവികസാന് ങപസാകുന്ന പങ്കേപ സര്കസാര് തവിരവിച്ചേറവിയന. പ്രസാങദശവിക
അറവിവകനള അപഗ്രഥവിച്ചു, അവങലസാകനക്സും നചയസാന് തയസാറസാകവി സൂക്ഷവിക്കുന്ന വവിജസാന ങശഖരങ്ങള
ആവക്സും ഇതരക്സും സസാങങ്കേതവിക വവിദദകളനട അടവിസസാനക്സും. ആങരസാഗദക്സും, വവിദദസാഭദസാസക്സും, ഭരണ സക്സുംവവിധസാനക്സും
മുതലസായ അടവിസസാന ങമഖലകളവില ഇതരതവില വവിവര ങശഖരണക്സും നടതവി, സുഗമമസായവി
ഉപങയസാഗവികതക രവീതവിയവില ഉള്ള ഒരു അന്തസാരസാഷ്ട്ര ങകസാഗവിറ്റവീവപ ശക്സുംഖലക്കു രൂപക്സും നകസാടുകസാന്
സര്കസാര് ഉങദ്ദേശവിക്കുന. ഇതവിനു ആവശദമസായ മസാനവ ങശഷവി സതരൂപവികസാനസായവി ഒരു 'ങകസാഗവിറ്റവീവപ
ഡവിസവിഷന് സയന്സപ ഇന്സവിറ്റമ്പ്യൂട്ടപ' സര്കസാര് മുന്ബക എടുത്തു സസാപവിക്കുക്സും. ഈ ങമഖലകളവില
ഗങവഷണക്സും നടത്തുന്ന ങലസാകനത വന്കവിട കമ്പനവികളക്കു ങകരളതവിങലകപ നവിങക്ഷപക്സും നടതസാന് ഉള്ള
ഒരു തതരവിതകക്സും ആയവി ഈ ഹബൈപ പ്രവര്തവിക്കുക്സും എന്നപ സര്കസാര് വവിശതസവിക്കുന. ഈ ശക്സുംഖലനയ
24

അടവിസസാനമസാകവി വരസാനവിരവിക്കുന്ന ങകസാഗവിറ്റവീവപ വവിപവതവില പങ്കേസാളവികള ആവസാനുക്സും, അതപ വഴവി
നതസാഴവിലവസരങ്ങള സൃഷവികസാനുക്സും യവ ജനങ്ങനള ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും.

6.6.

പസാര്ശതവലകരവികനപട്ട ജനവവിഭസാഗങ്ങളക്കുള്ള നമസാബബൈല ലഭദത

ജനങ്ങളകപ സര്കസാരുമസായവി സുഗമമസായവി ബൈന്ധനപടസാനുള്ള വഴവി ഒരുകലസാണപ കുറ്റമറ്റ ഭരണ
സക്സുംവവിധസാനതവിങലക്കുള്ള ആദദ പടവി. പസാര്ശതവലകരവികനപട്ട ജനവവിഭസാഗങ്ങളക്കു സര്കസാരുമസായക്സും
സര്കസാര് ങസവനങ്ങളമസായക്സും ബൈന്ധനപടസാന് ഒരു നമസാബബൈല ഉപകരണക്സും സസൗജനദമസായവി നലകസാന്
ഉങദ്ദേശവിക്കുന. എക്സും-ഗങവണന്സപ വഴവി ഉള്ള ങസവനങ്ങള പ്രങയസാജനനപടുതസാന് ഇതപ ഇവനര പ്രസാപ്തരസാക്കുക്സും.

6.7.

സവീസുരക്ഷക്കുള്ള ആപവിങകഷനുകള

സവീസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതസാന് കഴവിയന്ന ഉപകരണങ്ങളനടയക്സും നമസാബബൈല ആപവിങകഷനുകളനടയക്സും
ഉതപപസാദനക്സും സര്കസാര് ങപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുക്സും. മവികച്ചേനതന്നപ കനണ്ടെത്തുന്നതുക്സും സവീകളകവിടയവില സതവീകസാരദത
കവിട്ടുന്നതുമസായ ആപവിങകഷനുകനള സര്കസാര് സസാക്ഷദനപടുത്തുക്സും.

6.8

ബസബൈര് സുരക്ഷ

ഡവിജവിറ്റല ജവീവവിത ക്രമതവിങലക്കു നവീങങമ്പസാള അതവിനസാവശദമസായ എല്ലസാവവിധ സുരക്ഷയക്സും
ഏര്നപടുങതണ്ടെതപ സര്കസാരവിനന്റെ കടമയസാണപ. അതവിനന്റെ ഭസാഗമസായവി ഒരു ബസബൈര് സുരക്ഷസാ ചട്ടക്കൂടപ
സൃഷവികസാന്
സര്കസാര്
ഉങദ്ദേശവിക്കുന.
വവിവരങ്ങളനട
സുരക്ഷയക്സും
സതകസാരദതയക്സും
സക്സുംരക്ഷവിക്കുന്നതവിനസായവിരവിക്കുക്സും മുന്ഗണന.
6.9 ബൈവിസവിനസപ ബനരന്തരദക്സും
സര്കസാരവിനന്റെയക്സും സതകസാരദ പങ്കേസാളവികളനടയക്സും പ്രവര്തനങ്ങളക്സും വവിവരങ്ങളക്സും ഡവിജവിറ്റല സങങ്കേതങ്ങളവിങലക്കു
മസാറവിനകസാണ്ടെവിരവിക്കുകയസാണപ.
ഇതവിനന്റെ
ഭസാഗമസായവി
വവിവര
ങശഖരതവിനന്റെ
വവീനണ്ടെടുകലവിനുക്സും
ക്രയവവിക്രയങ്ങളനട ബനരന്തരദതവിനുക്സും ഒരു നയക്സും സര്കസാര് ആവവിഷരവിക്കുക്സും.
6.10 നപസാതു സലങ്ങളവില സസൗജനദ നവിരകവില ബവബഫ/ ഐ ഒ ടവി - യനട (ഇന്റെര്നനറ്റപ
ഓഫപ തവിങ്ങപസപ) വദസാപക ഉപങയസാഗക്സും
നപസാതു ജനങ്ങളകപ ഇന്റെര്നനറ്റപ വഴവിയള്ള ഡവിജവിറ്റല ങസവനങ്ങള ലഭദമസാക്കുന്നതവിനന്റെ ഭസാഗമസായവി നപസാതു
സലങ്ങളവില സസൗജനദ നവിരകവില ബവബഫ ഏര്നപടുത്തുക്സും. തസാനഴ പറയന്ന സക്സുംവവിധസാനങ്ങള ആണപ
ഇതപ നടപവില വരുതസാന് സര്കസാര് ആങലസാചവിക്കുന്നതപ.
1. കളക്ടങററകള, മറ നപസാതു ജന ങകന്ദ്രങ്ങള എന്നവിവയവില സര്കസാര് ഏര്നപടുത്തുന്ന ബവബഫ
2. തവിരനഞടുകനപട്ട മറ നപസാതുവവിടങ്ങളവില സതകസാരദ വദകവികള ഏര്നപടുത്തുന്ന ങഹസാട്ടപ
ങസ്പേസാട്ടുകള . ഇവയവില കൂടവി പരസദ വരുമസാനക്സും സതകസാരദ സക്സുംരക്സുംഭകര്കപ ഈടസാകസാവന്നതസാണപ
3. സര്കസാരവിതര സക്സുംഘടനകള, സസാമൂഹദ സക്സുംഘടനകള എന്നവിവ ങസ്പേസാണ്സര് നചയന്ന ങഹസാട്ടപ
ങസ്പേസാട്ടുകള.
സുരക്ഷസാ നനറ്റപ വര്ക്കുകള- സവി സവി ടവി വവി കദസാമറകള, സല കസാല വവിവരങ്ങള, വവിവര വവിനവിമയ
ശക്സുംഖലകള ഇവനയ കൂട്ടവി ങയസാജവിപവിച്ചു നകസാണ്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷസാ വലയക്സും തവീര്കസാന് സര്കസാന് ലക്ഷദക്സും
നവക്കുന. അങ്ങനന സര്കസാര് തനന്ന മുന്ബക എടുത്തു സവീകളക്കുക്സും കുട്ടവികളക്കുക്സും ആവശദതവിനുള്ള
സുരക്ഷ ഒരുക്കുക്സും.
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6.11 സര്കസാര് മവിഷനുകള
സര്കസാര് തസാനഴ പറയന്ന ങമഖലകളവില ക്രവിയസാത്മകമസായ ഇടനപടലകള നടതസാന് ഉങദ്ദേശവിക്കുന.
1. പസാര്പവിടക്സും
2. കൃഷവി
3. മസാലവിനദ സക്സുംസ്കരണക്സും
4. നവീര്തട സക്സുംരക്ഷണവക്സും ശുദ ജല വവിതരണവക്സും
5. വവിദദസാഭദസാസക്സും
6. ആങരസാഗദക്സും
ഈ ങമഖലകളവിങലസാങരസാന്നവിലക്സും വവിവര സസാങങ്കേതവിക വവിദദയനട അര്ത്ഥവതസായ വവിനദസാസവക്സും
ബവജസാനവിക ങമഖലയവിനല സങങ്കേതങ്ങളനട പ്രസാവര്തകമസാകലക്സും ഉറപസാക്കുന്നതസാണപ.
6.12 ഹരവിത ങകരളക്സും
പരവിസവിതവി സക്സുംരക്ഷണതവിലൂനട ആങരസാഗദമുള്ള ഒരു സമൂഹക്സും നകട്ടവിപടുക്കുന്നതവില ങകരളക്സും എകസാലവക്സും
ശ്രദവിച്ചേവിരുന. ഇതവിനസായവി സര്കസാര് നവിരവധവി പദതവികള ഇതവിങനസാടകക്സും നടപവിലസാക്കുനണ്ടെപ. ഹരവിത
ങകരളക്സും ലക്ഷദക്സും നവച്ചു തസാനഴ പറയന്ന കസാരദങ്ങളവില സര്കസാര് ശ്രദയൂനക്സും.
1. സക്സുംസസാനനത ഹരവിത ങകരളക്സും പദതവികളനട ആസൂത്രണക്സും, നവിര്വഹണക്സും, നവിരവീക്ഷണക്സും,
ഭരണനവിര്വഹണക്സും എന്നവിവയവില വവിവരസസാങങ്കേതവികവവിദദയനടയക്സും ഇ-ഗങവണന്സവിനന്റെയക്സും
സഹസായക്സും ലഭദമസാക്കുക.
2. സസാങങ്കേതവിക പശസാതല സസൗകരദങ്ങളവില ഊര്ജക്ഷമതയള്ള ഉപകരണങ്ങളനട ഉപങയസാഗക്സും
ഉറപ്പു വരുത്തുക.
3. സസൗങരസാര്ജക്സും ങപസാനലയള്ള പസാരമ്പങരദതര ഊര്ജ ങസസാതസ്സുകള ഉപങയസാഗവിക്കുക.
4. സക്സുംസസാനനത ഐ.ടവി നകട്ടവിടങ്ങളക്കുക്സും സസാപനങ്ങളക്കുക്സും ഹരവിത സര്ട്ടവിഫവിങകഷന്
നവിര്ബൈന്ധമസാക്കുക.
5. ഇലങകസാണവികപ മസാലവിനദ നവിര്മസാര്ജനക്സും ഉറപ്പു വരുതസാന് ഒരു ഹരവിത സസാങങ്കേതവിക
മസാര്ഗ്ഗനവിര്ങദ്ദേശക്സും രൂപനപടുത്തുക.
6. നൂതന സസാങങ്കേതവിക വവിദദയനട ഫലക്സും ങകരളതവിനല കസാര്ഷവികങമഖലയവില ഉപങയസാഗവികസാന്
പ്രങതദക നപ്രസാനജക്ടുകള തയസാറസാക്കുന്നതവിനുക്സും ഇ-ങകസാങമഴപസപ ഡവിജവിറ്റല മസാര്കറ്റവിക്സുംഗപ
സക്സുംവവിധസാനങ്ങളക്സും, ഐ ഓ ടവി, ഐ ടവി, ബൈങയസാനടങകസാളജവി ങമഖലകളവിനല കണ്ടുപവിടവിതങ്ങളക്സും
സസാധസാരണ കര്ഷകരവിങലക്കു എതവികസാനുക്സും കസാര്ഷവിങകസാലപന്നങ്ങളനട ഉതപപസാദനക്സും, സക്സുംഭരണക്സും,
കയറമതവി മൂലദ വര്ധന പ്രക്രവിയ തുടങ്ങവിയ എല്ലസാ ഘട്ടങ്ങളവിനലയക്സും ഡസാറ്റ സക്സുംഭരവിക്കുന്നതവിനുക്സും
കര്ഷകര്കപ പ്രങയസാജനനപടുത്തുന്നതവിനുക്സും സക്സുംവവിധസാനക്സും ഉണ്ടെസാക്കുന്നതസാണപ.
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