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ഉപനയയം 1 - ഇലകകസാണവികപ അധവിഷവിത കസവന ലഭദത ഉറപസാകല് നയയം
1. വവീക്ഷണയം
ഇ - ഗകവണൻസപ സസാധദതകേള് പരമസാവധവി ഉപകയസാഗപപടുതവി ഇലകകസാണവികേപ രവീതവിയവില് പപസാതു
കസവനങ്ങള് പസൗരനസാര്കപ നല്കേവി കകേരളപത വവിജസാന സമൂഹമസാകവി രൂപസാന്തരപപടുതവി
സസാമതവികേ വളര്ച ഉറപസാക്കുകേയസാണപ ഉകദ്ദേശവിക്കുന്നതപ.

2. സയംസസാന നയതവിപന്റെ ലക്ഷദയം
1. പപസാതു കസവന നവിർവഹണതവിൽ സസാകങ്കേതവികേതസ്വയം ഉറപസാക്കുകേ.
2. സതസാരദത, കേസാരദക്ഷമത, ലഭദത, ഉതരവസാദവിതസ്വയം, വവിശസ്വസനവീയത എന്നവിവ പപസാതു
കസവനങ്ങളവില് ഉറപസാക്കുകേ.
3. പസൗരകസവനസാവകേസാശയം സഗമമസാക്കുന്ന പ്രക്രവിയയസാവകേ.

3. ESD നടപടവി ഇനങ്ങൾ
1.
നയയം പ്രഖദസാപവിചപ
ആറുമസാസതവിനകേയം ഇലകകസാണവികേപ ആയവി നല്കുന്ന കസവനങ്ങള്
‘കനസാട്ടവിബഫ’ പചയകേ.
2.
കസവനങ്ങപള തസാപഴപറയയം വവിധയം തരയം തവിരവികസായം
(a)
വദസാപകേമസായവി ഉപകയസാഗവിക്കുന്നതപ / അലസാതതപ.
(b)
ഇഷസാനുസൃതമസാകവിയ / ഒറ്റതവണ / പതവിവസായ
(c)
ബദനയംദവിന / കകേസപ അടവിസസാനമസായള്ളതപ.
(d)
സവിസ്റ്റേയം വഴവി ഉടപലടുക്കുന്നതപ / ആധസാറവിലൂപട ലഭവിക്കുന്നതപ / കനരവിട്ടുള്ള ഇടപപടല്
ആവശദമസായതപ / കനരവിട്ടപ മസാതയം ലഭദമസാക്കുന്നതപ.
3. പരമസാവധവി അഞപ വര്ഷതവിനുളളവില് എലസാ പപസാതു കസവനങ്ങളയം ഇലകകസാണവികേപ രൂപതവില്
നല്കുകേ.
4.2011-പല ബവിലപ പ്രകേസാരമുള്ള സയംസസാന കേമ്മവീഷന

രൂപവല്കരവിക്കുകേ

5. ഇലകകസാണവികേപ കസവനയം നല്കുന്നതവികലക്കുള്ള നടപടവികപ കനസാഡല് ഓഫവീസര്മസാപര കേപണത്തുകേ
6. ഇലകകസാണവികേപ കസവനയം നല്കുന്നതവിനുള്ള ഇലകകസാണവികേപ വദവസകേളയം പ്രവര്തന രവീതവികേളയം
വകുപ്പുകേളവിപല നടപടവികേളവില് സസാപവിക്കുകേ.

4. ഇ - ഗകവണൻസപ സജ്ജമസാകൽ
4.1.ഡവിജവിറ്റല് ഉപകദശകേ കബസാര്ഡവിപന്റെ രൂപവീകേരണയം
വവിവര സസാകങ്കേതവികേ വവിദദ-പടലവികേമ്മഡ്യൂണവികകഷന വവിദഗ്ദ്ധരയം ബന്ധപപട്ട കമഖലകേളവിൽ
പ്രസാവവീണദമുള്ളവരമടങ്ങുന്നതസായവിരവിക്കുയം ഡവിജവിറ്റല് ഉപകദശകേ
കബസാര്ഡപ. സര്കസാരവിനപ മവികേച
കസവനങ്ങള് വദക്തവികേള്ക്കുയം കകേസാര്പകററ്റുകേള്ക്കുയം നല്കുവസാന സഹസായവിക്കുന്ന ഉപകദശയം നല്കകേണ
പ്രസ്തുത കബസാര്ഡപ മൂന മസാസതവിപലസാരവികപലങ്കേവിലയം കൂടണയം. പുതവിയതസായവി ഉയര്ന വരന്ന ഡവിജവിറ്റല്
സസാകങ്കേതവികേ പ്രവണതകേള് പപസാതു
കസവനങ്ങളവില് ഉള്പപടുത്തുന്നതുയം സമവിതവി അവകലസാകേനയം
പചയ്യണയം. വദവസസായതവിലയം ഭസാവവി പ്രവര്തനങ്ങളവിലയം ഉള്ള ബവദഗപധദവയം പരവിജസാനവയം നല്കുന്ന
ഒര
സസാകങ്കേതവികേ ഉപകദശകേ സയംഘമസായവി ഡവിജവിറ്റല് ഗവണ്പമന്റെപ അബഡസ്വസറവി കബസാര്ഡപ
പ്രവര്തവിക്കുയം.
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4.2.ഏകേ ജസാലകേ സര്കസാര് കപസാര്ട്ടല്
സര്കസാരവിപന്റെ വവിവരപ്രസരണതവിനുയം പസൗരനസാരമസായവി സയംവദവിക്കുന്നതവിനുമസായവി
സര്കസാര് ഒര ഏകേ ജസാലകേ കപസാര്ട്ടല് സസാപവികണയം. എലസാ വകുപ്പുകേളവില് നവിനയം കസവനയം നല്കേല്,
പരസാതവി, പണമടകല് എന്നവിവ സയംബന്ധവിചപ പസൗരനസാര്കപ സയംവദവിക്കുന്നതവിനപ
സയംകയസാജവിത
ഏകേകപസാര്ട്ടലസാണപ സസാപവികകണതപ. പസൗരനസാര്ക്കുയം ബവിസവിനസവിനുയം സര്കസാരവിപന്റെ മുഖയം പ്രസ്തുത
കപസാര്ട്ടലസായവിരവിക്കുയം.

4.3.FOSS ഉള്പകസാളളലയം പ്രചരവിപവികലയം
ഫവീ & ഓപണ് കസസാഴപ സസാകങ്കേതവികേത ഉള്പകസാളളന്നതപ അടവിസസാന തതസ്വമസായവി സര്കസാര്
സസ്വവീകേരവിചവിട്ടുണപ. അതവിപന്റെ പ്രചരണതവിനുയം നടപടവി സസ്വവീകേരവിചവിട്ടുണപ. പപസാതു നവികക്ഷപതവിലൂപട എലസാ
കപ്രസാജക്ടുകേള്ക്കുയം സസ്വതന്ത്ര ഓപണ് കസസാഴപ സസാകങ്കേതവികേത സര്കസാര് നവിര്ബന്ധമസാക്കുയം.

4.4. ഇ – ഗകവണനസപ സപ്രധസാന ഘടകേങ്ങള്

4.4.1. സയംസസാന വവിവരസസാകങ്കേതവികേവവിദദസാ അടവിസസാന സസൗകേരദയം
കകേരളപത ഡവിജവിറ്റല് ശസാക്തവീകേരണ സമൂഹമസാകവി വവികേസവിപവിക്കുന്നതവില് അടവിസസാന
സസൗകേരദവവികേസനവയം കേണകവിവവിറ്റവിയയം ഇ –ഗകവണനസപ പദ്ധതവിയവില് സപ്രധസാന പങ്കേപ വഹവിക്കുന .
സയംസസാനതസാകേമസാനമുളള എലസാ അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങളയം വവിനവിമയ സസാകങ്കേതവികേതസ്വവയം
ബന്ധപപടുതവി സസാമതവികേ ഉന്നമനതവിനുയം കേസാതലസായ അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങളപട പമചപപട്ട
ഉപകയസാഗവയം സര്കസാര് വവിഭസാവനയം പചയന. ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുകേള്, KSOC, KCCC എന്നവിവ
സയംസസാനപത വവിവവിധ ഓഫവീസകേളമസായവി ബന്ധവിപവിക്കുന്നതവിനപ വവിഭസാവന പചയന്ന വവിവര
സസാകങ്കേതവികേവവിദദസാ വവിനവിമയ അടവിസസാന സസൗകേരദതവിപന്റെ ചവിതയം തസാപഴ കേസാണുകേ.
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4.4.2. ഇ – ഗകവണനസപ കസവനയം ലഭദമസാകല്
സയംസസാനയം ഇ-ഗകവണനസപ കസവനങ്ങള്കപ ഒര ഏകേജസാലകേ കസ്റ്റേറ്റപ കപസാര്ട്ടല്, പമസാബബല്
അപവികകഷന, അക്ഷയ/ സവി എസപ സവി കേളയം സയംയക്ത കേസാള് പസന്റെര് തുടങ്ങവിവ മുകഖന
നല്കുന്നതവിനുള്ള തുടകയം കുറവിചവിട്ടുണപ. ഏകേജസാലകേതവിലൂപട കസവനങ്ങള് ലഭദമസാക്കുകേ എന്നതസാണപ
ഇതവിപന്റെ ഉകദ്ദേശദലക്ഷദയം. SSDG പമസാബബല് കഗറ്റപ കവയമസായവി സയംകയസാജവിപവിക്കുന്നതസാണപ.

4.4.3. സയംസസാന കസവനലഭദ കപസാര്ട്ടല്
കകേന്ദ്ര ഇ - ഗകവണനസപ പദ്ധതവി (NeGP) കപ കേവീഴവിലളള സയംസസാന കസവനയം നല്കുന്ന
കഗറ്റപ കവ പദ്ധതവിയവില് വവിഭസാവനയം പചയന്നതപ പസൗരനസാര്ക്കുയം സസൗകേരദപ്രദമസായ കസവനയം കവഗതവില്
ലഭദമസാക്കുകേ എന്നതസാണപ. ഇതപ സസാധദമസാക്കുന്നതപ വവിദൂര സമവീപനതവിലൂപടകയസാ പ്രസാഥമവികേമസായവി പപസാതു
കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളവിലൂപടകയസാ (CSCs), SSDG, ഇലകകസാണവികേപ രവീതവി (e Forms) തുടങ്ങവിയ സയംസസാന
കപസാര്ട്ടലവിപന്റെ പ്രധസാന ഘടകേങ്ങള് പ്രസാകയസാഗവികേമസാകവികയസാ ആണപ.
SSDG കപ പ്രകതദകേമസായള്ള
അധവികേ ലക്ഷദങ്ങള് തസാപഴപറയന്നവയസാണപ.
1. പസൗരനസാര്ക്കുയം ബവിസവിനസവിനുയം പപസാതു കപസാര്ട്ടല് വഴവി ആവശദമസായ കസവനയം നല്കുകേ.
2. വവിവവിധ വകുപ്പുകേള് സയംകയസാജവിപവിചപ കപസാര്ട്ടല് വഴവി ഫലപ്രദമസായവി കസവനങ്ങള് ലഭദമസാക്കുകേ.
3. പപസാതു കപസാര്ട്ടല് വഴവി നല്കുന്ന കസവനതവിപന്റെ എണയം നവിരവീക്ഷവിക്കുകേയയം അതപ
പ്രസാകയസാഗവികേമസായവി ആസൂതണതവിനുയം അവസരങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നതവിനുയം ഉപകയസാഗവിക്കുകേ.
4. ഫലപ്രദമസായ പരവിപസാലനതവിനപ കസസാഷദല് മവീഡവിയകേളപട സഹസായയം
5. പപസാതു കപസാര്ട്ടല് വഴവി നല്കുന്ന സര്കസാര് കസവനങ്ങള്കപ ഏകേവീകൃത സസ്വഭസാവയം

4.4.4. പമസാബബല് ഗകവണനസപ
ഇ- ഗകവണനസപ കസവനങ്ങള് പസൗരനസാരപട വവിരല്ത്തുമവിപലതവിക്കുവസാന ഡവിജവിറ്റല് കകേരള
എന്ന
പദ്ധതവിയസാണപ കകേരളയം അവലയംബവിചവിരവിക്കുന്നതപ. സയംസസാനപത മവികേച പമസാബബല്
വദസാപനവയം വദസാപവിയയം ഇതവിനപ സഹസായകേരമസാകുയം.
പമസാബബലവിലൂപടയള്ള പരവിപസാലനതവിപന്റെ മറ്റു ലക്ഷദങ്ങള് തസാപഴ പറയന്നവയസാണപ.
1. നവിലവവിലള്ള ഇ -ഗകവണനസപ കസവനങ്ങള് പമസാബബലവില് ലഭദമസാക്കുകേ.
2. പുതവിയ സയംവവിധസാനങ്ങള്കപ പമസാബബല് ആദദയം എന്ന സമവീപനയം
3. പസൗരനസാര്കപ സസൗകേരദ പ്രദമസാകേതക വവിധയം പമസാബബലവിലൂപട ഉപകേസാരപ്രദമസായ മറ്റു കസവനങ്ങള്
ലഭദമസാകല്
4. വവിനവിമയതവിനുയം പസൗരനസാരമസായവി സയംവസാദതവിനുമുള്ള ഉപസാധവിയസായവി പമസാബബലവിപന
ഉപകയസാഗവിക്കുകേ.
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5. ഇന്റെര്പനറ്റപ ഓഫപ തവിയംഗപസപ, കസസാഷദല് മവീഡവിയ എന്നവിവപയ പ്രകയസാഗവികേമസായവി ആസൂതണതവിനുയം
കസവനയം നല്കുന്നതവിനുമസായവി ഉപകയസാഗവിക്കുകേ.

4.4.5.പസൗര കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള്
4.4.5.1 അക്ഷയ ഇ – ഗകവണനസപ കസവനങ്ങള് ഒര കുടകവീഴവില്
കസവനയം നല്കുകേയയം വവിജസാനയം പ്രചരവിപവിക്കുകേയയം പമചപപട്ട പപ്രസാഫഷണല് (സര്കസാര്,
സര്കസാര് അനുബന്ധ) കസവനയം നല്കേവി വവിവവിധ കസവനങ്ങള് ഒര കുടകവീഴവില് എന്ന തലതവികലകപ
ഉയര്തവി ഇതവിപന്റെ പ്രവര്തന ദസൗര്ബലദങ്ങള് പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് പ്രകതദകേ ശ്രദ്ധ
നല്കുന്നതസാണപ. അക്ഷയ സയംവവിധസാനപത മവികേവവിപന്റെ
കകേന്ദ്രമസാകവി
പസൗരനസാര്കപ കസവനയം
നല്കുന്നതവിപന്റെയയം വവിജസാന വവിനവിമയ സസാകങ്കേതവികേ മവികേവവിപന്റെ കകേന്ദ്രമസാകവി മസാറ്റുവസാന കകേരള
സര്കസാര് തവീരമസാനവിചവിട്ടുണപ.
4.4.5.2 അക്ഷയ - ബസാങ്കേവിയംഗപ കേവികയസാസപ മസാതകേ
അക്ഷയകപ കേവികയസാസകേള് ഉണപ. ഇതപ പൂര്ണമസായയം ഉപകയസാഗവിക്കുന്ന വവിധതവില് ബസാങ്കേവിയംഗപ
കേവികയസാസകേളസാക്കുന്നതവിനുയം പ്രതവിജസാബദ്ധമസാണപ. ബസാങ്കേവിയംഗപ കൂടസാപത ഇനഷസ്വറനസപ ഉള്പപപട എലസാ
സര്കസാര് കസവനങ്ങളയം നല്കുന്ന ഏകേജസാലകേ സയംവവിധസാനമസായവി മസാറസാന അക്ഷയയപ കേഴവിയയം.
4.4.5.3 ഫണപസപ (ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള്)
നവിലവവില് പരവിമവിതമസായ സര്കസാര് കസവനങ്ങള് സസൗജനദമസായവി നല്കുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളസാണപ
ഫണപസപ. ഈ സയംവവിധസാനപത പസൗര കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളസായ മുനസവിപസാലവിറ്റവി, സര്കസാര് ഓഫവീസകേള്
എന്നവിവയപട ഫണപ ഓഫവീസകേളസായവി മസാറ്റവി പസൗര കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളസാകസാനുയം, അക്ഷയയവിലൂപട
ലഭദമസാകുന്ന എലസാ കസവനങ്ങളയം അകത നവിരകവില് ഇവയവിലൂപട ലഭദമസാകസാനുയം ഉകദ്ദേശവിക്കുന. ഇവപയ
സസൗജനദ ബവ-ബഫകയസാടു കൂടവിയ കകേന്ദ്രങ്ങളസാക്കുന്നതവിനു പുറകമ സര്കസാര്
കസവനങ്ങള്
സയംബന്ധവിച വവിവര കശഖരണതവിനുയം, അകപക്ഷകേള്, പരസാതവികേള് എന്നവിവ സമര്പവിക്കുന്നതവിനുയം ടചപ
സവീന സസൗകേരദമടകയം ലഭദമസാക്കുകേയയം പചയയം.

4.4.6 കസ്റ്റേറ്റപ കേസാള് പസന്റെര്
പസൗരനസാപര സഹസായവിക്കുന്നതവിനുയം സര്കസാര് പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമസായളള
ഏകേജസാലകേ
സയംവവിധസാനമസാണപ കസ്റ്റേറ്റപ കേസാള് പസന്റെറുകേള്.
സര്കസാര് പസൗരനസാര്ക്കുയം ബവിസവിനസവിനുമസായവി
സയംകയസാജവിത കസവനയം നല്കുന്ന പസന്റെറുകേളസായവി നവിലവവിലള്ള സവിറ്റവിസണ് കേസാള് പസന്റെറുകേപള
മസാറ്റുന്നതവിനസാണപ വവിഭസാവനയം പചയന്നതപ.

4.4.7 കകേരളതവിപല ഇ – സയംഭരണ സയംവവിധസാനയം
പപസാതു സയംഭരണ പ്രവര്തനങ്ങളപട കേസാരദക്ഷമത വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്നതവിനുയം യഥസാസമയയം
നവിരവീക്ഷവിക്കുന്നതവിനുയം സതസാരദത ഉയര്ത്തുന്നതവിനുയം ആയവി ഇ -സര്കസാര് സയംഭരണ സയംവവിധസാനയം
നടപവിലസാക്കുകേയയം,
സര്കസാര്
സയംഭരണയം ഓണ്ബലനവിലസാക്കുവസാനസായവി ഇ-വവിപണവി
മസാതകേ
തുടരവസാനുമസാണപ വവിഭസാവനയം പചയന്നതപ.

4.4.8 GIS അടവിസസാനമസാകവി തവീരമസാനപമടുക്കുവസാന സഹസായവിക്കുന്ന സയംവവിധസാനയം
എലസാ വകുപ്പുകേളപടയയം കജദസാഗഫവികല് ഇനഫര്കമഷന സവിസ്റ്റേയം (GIS) മസാപ്പുകേളയം പസാളവികേളയം
ഉള്പപടുതവി GIS സയംവവിധസാനയം വവിപുലവീകേരവിക്കുന്നതു വഴവി തവീരമസാനപമടുക്കുന്നതവിനപ GIS അടവിസസാന
സയംവവിധസാനയം നവിര്ബന്ധമസാക്കുന്നതവിനപ വവിഭസാവനയം പചയന. രസാഷവീയവയം ഭരണപരവമസായ അതവിര്
വരമ്പുകേള്, സയംസസാന ഭൂമവി ശസാസയം, കൃഷവി, സസാമൂഹദ സസാമതവികേസാവസ, വവിഭവയം, അടവിസസാന
സസൗകേരദങ്ങള് എന്നവിവ അവയപട വവികശഷണങ്ങള് ഉള്പപപട ഉപകഭസാക്തസാവവിനപ ആരസായന്നതവിനുയം
പങ്കുവയ്ക്കുന്നതവിനുയം ഇന്റെര്പനറ്റപ അടവിസസാനമസാകവിയ സല സയംബന്ധവിയസായ വവിവര സഹസായവിയസായവി
Kerala Spatial Data Infrastructure (KSDI)) വവികേസവിപവിക്കുന്നതസാണപ.
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4.4.9 തവീരമസാനനവിര്ണയ സഹസായസയംവവിധസാനയം
മുനകേസാല വവിവരങ്ങള്, കശഖരവിചപ വച വസ്തുതകേള്, വവിവവിധ വകുപ്പുകേളവിപല വവിവരകശഖരങ്ങള്,
ആധസാര് വഴവി ബന്ധപപടസാനുള്ള സസൗകേരദയം എന്നവിവയവിലൂപട വവികവകേ പൂര്ണമസായ തവീരമസാനപമടുകസാന
സഹസായവിക്കുന്ന സയംവവിധസാനയം ശക്തവിപപടുത്തുയം.

4.4.10 കസവനസാവകേസാശയം നടപസാകല്
കസവനസാവകേസാശ
നവിയമ
പ്രകേസാരയം
കസവനയം
ലഭവിക്കുന്നതവിനുള്ള
സമയക്രമവയം
കസവനനവിലവസാരവയം സര്കസാര് തവീരമസാനവിചവിട്ടുണപ. ഉചവിതമസായ
സസാകങ്കേതവികേത സസ്വവീകേരവിചപ
കസവനതവിപന്റെ നവിലവസാരവയം കവഗതയയം വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവി സസ്വവീകേരവിക്കുയം.

4.5.ഇ – ഗകവണനസപ നടപവിലസാകസാനുള്ള സയംവവിധസാനങ്ങള്
4.5.1. കകേരള സയംസസാന വവിവരസസാകങ്കേതവികേവവിദദ മവിഷന
വവിവവിധ സയംരയംഭങ്ങളവിലൂപട പസൗരനസാര്കപ നല്കുന്ന വവിവവിധ സര്കസാര് വകുപ്പുകേളപട ഡവിജവിറ്റല്
ക്രയവവിക്രയങ്ങള്, പസൗര കസവനയം നല്കേല് എന്നവിവയപട കനതതസ്വയം കകേരള സയംസസാന IT മവിഷനസാണപ
നവിര്വഹവിക്കുന്നതപ. മവിഷപന്റെ സസാകങ്കേതവികേ കേഴവിവകേള് വര്ദ്ധവിപവിചപ
സര്കസാരവിപന്റെ എലസാ
പ്രവര്തനങ്ങളപടയയം സസാകങ്കേതവികേ ഉപകദഷസാവസാക്കുകേയയം വവിവവിധ
വകുപ്പുകേളപട പ്രവര്തനയം
ഏകകേസാപവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള ഏജനസവിയസാകവി മസാറ്റുകേയയം പചയയം.

4.5.2. വകുപ്പുകേളവിപല IT പസല്ലുകേള്
വവിവവിധ വകുപ്പുകേളവില് പരവിശവീലനയം നല്കേവി പതരപഞ്ഞെടുതവപര ഉള്പപടുതവി വകുപപ IT
പസലപ രൂപവീകേരവിക്കുകേയയം ഇവ സയംസസാന IT മവിഷനുമസായവി കചര്ന്നപ പ്രവര്തവിക്കുകേയയം വകുപ്പുതല
പ്രവര്തനങ്ങള് പമസാതതവിലള്ള പദ്ധതവികേളമസായവി സമനസ്വയമുള്ളതസാപണനയം ഇവ തടസയം കൂടസാപത
നടപവിലസാക്കുനപണനയം
ഉറപ്പു
വരത്തുകേയയം
പചയയം.
പുതവിയ
ഡവിജവിറ്റല്
നടപടവികേള്
സസാദ്ധദമസാകേതകവവിധയം സര്കസാര് നടപടവിക്രമങ്ങളവില് ആവശദമസായ മസാറ്റയം വരത്തുന്നതവിനപ IT മവിഷന
വകുപ്പുതല പസല്ലുകേളമസായവി ഒത്തു കചര്ന്നപ പ്രവര്തവിക്കുയം.

4.5.3. സയംസസാന ഇ - മവിഷന ടവീയം . (SEMT)
നസാഷണല് ഇനസ്റ്റേവിറ്റഡ്യൂട്ടപ കഫസാര് സസാര്ട്ടപ ഗവണ്പമന്റെപ (NISG) പതരപഞ്ഞെടുക്കുന്ന വവിദഗ്ദ്ധര്
ഉള്പപട്ട സയംസസാന ഇ - മവിഷന ടവീയം IT മവിഷപന്റെയയം വകുപ്പുകേളപടയയം പ്രവര്തനങ്ങപള സഹസായവിക്കുയം.

4.5.4. ജവിലസാതല ഇ - ഗകവണനസപ ടവീയം
ജവിലസാ കേലകര് അദ്ധദക്ഷനസായവി രൂപവീകേരവിക്കുന്ന ജവിലസാതല ഇ-ഗകവണനസപ ടവീയം അടവിസസാന
തലതവിലയം ഫവീല്ഡപ ഓഫവീസകേള്ക്കുമുള്ള ഇ - ഗകവണനസപ പ്രവര്തനങ്ങളപട കമല്കനസാട്ടവയം
മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശവയം നവിര്വ്വഹവിക്കുയം.

4.5.5. തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണതല നവിര്വസാഹകേ ടവീയം
തവിതല സര്കസാര് സയംവവിധസാനയം സയംസസാനതപ വദവസസാപവിതമസാണപ. ഈ തലതവിലയം
ഇ-ഗകവണനസപ സയംവവിധസാനയം ശക്തവിപപടുകതണതുണപ. ഇതവിനസായവി നവിലവവിലളള ഇനഫര്കമഷന
കകേരള മവിഷന (IKM) ശയംഖല ശക്തവിപപടുത്തുകേയയം FOSS അധവിഷവിത സസാകങ്കേതവികേവവിദദയവികലകപ
സമയബന്ധവിതമസായവി പരവിണമവിപവിക്കുകേയയം പചയയം.

4.5.6. സര്കസാരവിപന്റെ കേസാരദക്ഷമതസാ പരവികപസാഷണ പരവിപസാടവി
1. കകേരള സയംസസാനപത പരവിശവീലന സസാപനങ്ങള് ശക്തവിപപടുതസാനസായവി, ഓണ്ബലന
പരവിശവീലനതവിനസായവി ദൃശദ ശ്രവണ ലസാബപ നവിര്മവിക്കുകേയയം, പരവിശവീലന രയംഗപത പ്രവര്തനങ്ങളവില്
ഡവിജവിറ്റബലകസഷൻ നടപവിലസാക്കുകേയയം പചയയം.
2. കേസാരദക്ഷമത ചട്ടക്കൂടപ, പരവിശവീലന മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശങ്ങള്, ഉള്ളടകയം, കകേസപ പഠനയം തുടങ്ങവിയവ
ബന്ധപപട്ടവരപട വവിവവിധ ഭസാഗഭസാക്കുകേള്കസായവി വവികേസവിപവിക്കുകേ.
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3. IT കേസാരദക്ഷമത വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്നതവിനസായവി എലസാ പ്രധസാന വകുപ്പുകേളവിലയം സര്കസാര് പവര്ചസ്വല് IT
കകേഡര് രൂപവീകേരവിക്കുയം.
വവിവര സസാകങ്കേതവികേ വവിദദയവില് അഭവിരചവിയളളവപര കേപണതവി
ഇ-ഗകവണനസപ, അതതു വകുപ്പുകേളവിപല പ്രധസാന ഇ - ഗകവണനസപ പദ്ധതവികേള് എന്നവിവ സയംബന്ധവിച
തവീവ്രമസായ പരവിശവീലനയം നല്കുയം.

4.5.7. ഡവിജവിറ്റല് ശസാക്തവീകേരണ പ്രചസാരണയം
കകേരള സയംസസാനപത ഡവിജവിറ്റല് ശസാക്തവീകേരണ പദ്ധതവി ലക്ഷദയം വയ്ക്കുന്നതപ സയംസസാനപത
ഡവിജവിറ്റല് ശസാക്തവീകൃത സമൂഹവയം വവിജസാനസാധവിഷവിത സമദപഘടനയമസാക്കുന്നതവിനസാണപ. കകേരളതവിപല
ഡവിജവിറ്റല് ശസാക്തവീകേരണതവില് തസാപഴ പറയന്നവ ഉള്പപടുയം.
1. വലവിയ കതസാതവില് വവിദദസാര്ഥവി സമൂഹങ്ങളവിലൂപട ഡവിജവിറ്റല് ശസാക്തവീകേരണ പ്രചസാരണയം.
2. പസൗരനസാര്, പഠന ഗകവഷണവമസായവി ബന്ധപപട്ടവര്, സസാകങ്കേതവികേ സസാപനങ്ങള്, ഗകവഷകേര്,
പരവിശവീലനപങ്കേസാളവികേള് എന്നവിവര്കപ പ്രസാകയസാഗവികേമസായവി സയംവദവികസാനുള്ള കവദവി
3. കേസാര്ബണ് ഫടപപ്രവിന്റെപ കുറച്ചുപകേസാണപ സയംസസാനതവിപന്റെ പമസാതതവിലള്ള സസാമതവികേസാടവിതറ
പമചപപടുത്തുകേ.

4.5.8. സസാര്ട്ടപ വവികലജപ / പഞസായതപ
സസാര്ട്ടപ സവിറ്റവി പദ്ധതവി വദസാപകേമസായവി കദശവീയ തലതവില് ചര്ച പചയ്യപപടുനണപ. എന്നസാല്
ഗസാമ നഗര സമൂഹതവിപന്റെ ആപകേയള്ള വളര്ചയസാണപ സയംസസാനതവിപന്റെ അപലങ്കേവില് രസാജദതവിപന്റെ
വളര്ച, സര്കസാര്, പപസാതു ജനങ്ങള്, പഠന ഗകവഷണ രയംഗത്തുളളവര്, ഡവിജവിറ്റല് അകസാദമവിയവിപല
സയംസസാന
പസൗരനസാര് തുടങ്ങവിയ ആവസാസ വദവസകേളപട വദസാപകേ സഹസായകതസാപട
സയംസസാനതവിപന്റെ ആപകേയള്ള വളര്ച സസാര്ട്ടപ വവികലജപ പദ്ധതവിയവിലൂപട കകേരളയം ആസൂതണയം പചയ
വരന. സര്കസാര്, വവിദദസാര്തവികേള്, പഠന ഗകവഷണ രയംഗത്തുളളവര്, സര്വ്വകേലസാശസാലകേള്,
ഗകവഷണ സസാപനങ്ങള്, സയംരയംഭകേര് ബവിസവിനസപ രയംഗത്തുളളവര്, സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്, പരവിശവീലന
സസാപനങ്ങള് എന്നവിവ ഉള്പപടുതവി നൂതന ആവസാസ വദവസയസായവി ഡവിജവിറ്റല് അകസാദമവി
സസാപവിക്കുയം. ഗസാമ നഗര കമഖലകേളവില് ലഭദമസായ അറവിവപ പങ്കേപ വയ്ക്കുന്നതവിനുയം അറവിവപ എളപതവില്
ലഭദമസാക്കുന്നതവിനുമസായവി വവിവവിധ കമഖലകേളപട സഹസായകതസാപട പവര്ചസ്വല് അകസാദമവി സസാപവിക്കുയം.
വവിദദസാഭദസാസ രയംഗത്തുയം പതസാഴവില് വവിപണവിക്കുയം ഭസാവവിതലമുറകപ ഒര കനതതസ്വമസായവിരവികസാനസാണപ വവിഭസാവനയം
പചയന്നതപ.
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ഉപനയയം 2 : വദവസസായയം സഗമയം ആക്കുന്നതവിനുള്ള നയയം
സയംസസാന സമദപഘടനയപട വളര്ചയപ ഐ.ടവി വദവസസായങ്ങള് കേസാരദമസായ സയംഭസാവന
നല്കേവിയവിട്ടുണപ. സയംസസാനയം ഇതപ ഉള്പകസാണപ ഐ.ടവി വദവസസായപത സഹസായവിക്കുന്ന വവിധതവില്
അനുകൂലമസായ സസാഹചരദയം സൃഷവിച്ചുവരന. എന്നവിരന്നസാലയം പവല്ലുവവിളവികേള് ഉളളതവിനസാല് ഐ.ടവി
കേമനവികേപള
ആകേര്ഷവിക്കുന്നതവിനുയം
നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനുയം
വവിവവിധങ്ങളസായ
തന്ത്രങ്ങള്
ആവവിഷ്ക്കരവികകണതുണപ. ഐ.ടവി വദവസസായയം സഗമമസാകല് നയതവില് തസാപഴപറയന്ന പ്രധസാന
കമഖലകേള് ഉള്പപടുയം.

1. ഓഫവിസപ സസൗകേരദയം ഒരകല്
1. പടകകസാപസാര്കപ, ഇനകഫസാപസാര്കപ, ബസബര്പസാര്കപ എന്നവീ ഐ.ടവി ലക്ഷദസസാനങ്ങളവില്

2.

3.

4.

5.

ഐ,ടവി/ഐ.ടവി അനുബന്ധ യൂണവിറ്റുകേള് ഒരക്കുവസാന സര്കസാര് സഹസായവിക്കുയം.
പസാര്ക്കുകേള് ഒര സവി.ഇ.ഒ യപട കേവീഴവില് പകേസാണവരവികേയയം “കകേരള ഐ.ടവി. പസാര്കപ’ എന്ന
ബസാനഡവില് ആക്കുകേയയം ഓകരസാ പസാര്ക്കുയം ബന്ധപപട്ട പപ്രസാഫഷണല് പഫസവിലവിറ്റവി
മസാകനജര്മസാര് നവിയന്ത്രവിക്കുകേയയം പചയയം.
എലസാ അടവിസസാന സസൗകേരദ നവിര്മ്മസാണവയം ‘പകേ .എസപ.ഐ.ടവി.ഐ.എല്’ എന്ന
കേമനവിയപട കേവീഴവിലസാകുയം. ഐ.ടവി. വകുപവിപന്റെ എഞവിനവീയറവിയംഗപ നവിര്മ്മസാണ ഏജനസവി
പകേ.എസപ.ഐ.ടവി.ഐ.എല് ആയവിരവിക്കുയം. ഐ.ടവി. ലക്ഷദസസാനങ്ങളവിപല ഡവിബസനുയം
നവിര്മ്മസാണവയം പകേ.എസപ.ഐ.ടവി.ഐ.എല് നവിര്വഹവിക്കുയം.
വദവസസായ സസൗകേരദപമസാരകല് തസാപഴ പറയന്നവയവിലൂപടയസാകേസായം, എന്നസാല് അതവിലൂപട
മസാതമസായവിരവികവില.
a. ദവീര്ഘനസാളപത പസാട്ടതവിനു ഭൂമവി നല്കേല്
b. നവിര്മ്മവിച സലയം ദവീര്ഘനസാളപത പസാട്ടതവിനു നല്കേല്
c. സജ്ജവീകേരവിച സലയം ഹ്രസസ്വകേസാല പസാട്ടതവിനു നല്കേല്
d. യൂണവിറ്റുകേള് സസാപവിക്കുന്നതവിനപ സസാര്ട്ടപ ബവിസവിനസപ പസന്റെറുകേള്
കമല്പറഞ്ഞെ സസൗകേരദങ്ങള് നല്കുന്നതപ ഓകരസാ പസാര്കവിലയം നവിലവവിലള്ള നവിരകവിലയം
സര്കസാര് നയങ്ങള്കനുസരവിച്ചുമസാകുയം.

2. രജവികസ്ട്രേഷന/സ്റ്റേസാമപ ഡഡ്യൂട്ടവി ഇളവപ
2.1
ഐ,ടവി/ഐ.ടവി
അനുബന്ധ
യൂണവിറ്റുകേള്കപ
ഭൂമവി
വവില്പന/പസാട്ടയം/ബകേമസാറ്റയം
എന്നവിവയവിലൂപടയള്ള ആദദ ക്രയവവിക്രയതവിനു പചലവസായ 100% സ്റ്റേസാമപ ഡഡ്യൂട്ടവി, രജവികസ്ട്രേഷന
ഫവീസപ എന്നവിവ തവിരവിപകേ നല്കുയം.
2.2 രജവികസ്ട്രേഷന സസാധുവസാക്കുന്നതവിനുപ പസാര്കപ സവി.ഇ.ഒയപ അധവികേസാരയം നല്കുയം.
2.3 ഏകേ ജസാലകേ കവിയറനസപ സയംവവിധസാനയം ഏര്പപടുത്തുയം.

3. സസാമതവികേ കപ്രസാതസാഹനയം
3.1 പ്രകതദകേ സസാമതവികേ കമഖലകപ പുറതപ കകേരളതവില് പ്രവര്തവിക്കുന്ന എലസാ കേമനവികേളയം
സസാമതവികേ കപ്രസാതസാഹനതവിനു അര്ഹരസാണപ.
3.2 ഈ നയയം നവിലവവില് വരന്ന തവീയ്യതവി മുതല് അഞപ വര്ഷയം സസാമതവികേ കപ്രസാതസാഹനയം
നവിലനവില്ക്കുയം
3.3 അര്ഹതയള്ള കേമനവികേള്കപ നല്കുന്ന സസാമതവികേ കപ്രസാതസാഹനയം തസാപഴപറയയം
വവിധമസാണപ.
3.3.1 സ്റ്റേസാനകഡര്ഡപ നവികക്ഷപ ആനുകൂലദയം
തവിരവനന്തപുരയം എറണസാകുളയം ജവിലകേളവില് സവിതവിപചയന്ന കേമനവികേള്കപ സവിരമൂലധന
നവികക്ഷപതവിപന്റെ 30% എന്നസാല് 15 ലക്ഷയം വപര എന്ന പരവിധവിയവില്. തവിരവനന്തപുരയം
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എറണസാകുളയം ജവിലകേപളസാഴവിപകേയള്ള ജവിലകേളവില് സവിതവിപചയന്ന കേമനവികേള്കപ സവിരമൂലധന
നവികക്ഷപതവിപന്റെ 40% എന്നസാല് 25 ലക്ഷയം വപര എന്ന പരവിധവിയവില്.
3.3.2 കകേരളതവിപല വവിജസാനവവിനവിമയ സസാകങ്കേതവികേ കേമനവികേള്കസായവി സര്കസാര് ഒര
സസാകങ്കേതവികേ വവികേസന നവിധവി രൂപവീകേരവിക്കുയം. ഈ ആവശദതവിനു രൂപവീകേരവിക്കുന്ന സമവിതവിയപട
അയംഗവീകേസാരതവിനു വവികധയമസായവി ഗകവഷണ വവികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്കപ ഈ നവിധവിയവില്
നവിനയം ഗസാന്റെപ അനുവദവിക്കുയം. ഇതരയം പദ്ധതവികേള് സസൗജനദ കസസാഫപപവയര് ബലസനസപ
നല്കേവി പപസാതു ജനങ്ങള്കപ ലഭദമസാക്കുയം.

4. മറ്റപ കപ്രസാതസാഹനങ്ങള്
4.1.ഐ.ടവി വദവസസായ യൂണവിറ്റുകേള്, സര്കസാര് ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേള്, അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള്
എന്നവിവയപ പ്രസ്തുത ഐ.ടവി കേമനവികപ ആവശദമസായ സബപ, കേണകഡപ കലസാഡപ
എന്നവിവയപട അടവിസസാനതവില് HT-I വദവസസായയം, LT-IV വദവസസായയം എന്നവീ നവിരകവില്
ബവദദ്യുതവി ലഭദമസാക്കുയം.
4.2. സര്കസാര് / അയംഗവീകൃത IT പസാര്ക്കുകേള്കപ FAR 5 നവിലനവിര്ത്തുന്നതസാണപ.
IT

4.3. IT പകേട്ടവിടങ്ങളവില് ഉയര്ന്ന FAR- നുള്ള പസാര്കവിയംഗപ നവിബന്ധനങ്ങൾ ലഘൂകേരവിക്കുന്നതസാണപ.
കേമനവികേളമസായവി സഹകേരവിചപ സസ്വകേസാരദപസാര്കവിയംഗപ ആവശദകേത കുറയ്ക്കുവസാന മറ്റു യസാതസാ
മസാര്ഗങ്ങളയം മസാതകേകേളയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതസാണപ.
4.4. സര്കസാര് ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേളവിപല ഐ.ടവി യൂണവിറ്റുകേള്
4.4.1 ഭൂമവി, സജ്ജമസാകവിയ സലയം എന്നവിവ വസാങ്ങുകേകയസാ പസാട്ടതവിനു പകേസാടുക്കുകേകയസാ പചയകമസാള്
പസാര്ക്കുകേളമസായവി പവയ്ക്കുന്ന കേരസാറുകേള്ക്കുള്ള സ്റ്റേസാമപ ഡഡ്യൂട്ടവിയയം രജവികസ്ട്രേഷന ഫവീസയം ഇളവ
പചയയം.
4.4.2

അടവിസസാന സസൗകേരദയം
പദ്ധതവികേള് നടപവിലസാക്കുവസാനസായവി സയംഭരവിക്കുന്ന നവിര്മ്മസാണ
ഉപകേരണങ്ങള് കപസാപലയള്ളവയപ പ്രകവശന നവികുതവി ഒഴവിവസാക്കുയം

സസാമഗവികേള്,

പമഷവീന

4.5 സര്കസാര് ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേളവിപല ഐ.ടവി അടവിസസാന സസൗകേരദ നവിര്മസാതസാകള്
4.5.1 ഭൂമവിയപട രജവികസ്ട്രേഷന ഫവീസപ, ടസാനസ്ഫര് ഡഡ്യൂട്ടവി, സ്റ്റേസാമപ ഡഡ്യൂട്ടവി എന്നവിവ ഒഴവിവസാക്കുയം.
4.5.2
4.5.3

സര്കസാര് ഐ.ടവി. പസാര്ക്കുകേള്കനുവദവിച സസൗജനദങ്ങള് ഇവര്ക്കുയം ലഭദമസാക്കുയം
സബപ ആനഡപ കേണകഡപ കലസാഡപഎന്നവിവയപട അടവിസസാനതവില് HT-I
വദവസസായയം LT-IV വദവസസായയംഎന്നവീ നവിരകവില് ബവദദ്യുതവി ലഭദമസാക്കുയം.

4.6 കകേരള സര്കസാര്/ പപസാതുകമഖല സസാപനങ്ങള്/ സര്കസാര് സയംവവിധസാനങ്ങള് എന്നവിവയപ

ആവശദമസായ ഐ.ടവി കസസാഫപപവയറുകേള്ക്കുള്ള പടനഡറവില് കകേരളതവില് രജവികസ്റ്റേർഡപ
ഓഫവീസയം, അവരപട പതസാഴവില് ശക്തവിയപട 30% കകേരളതവില് വവിനദസവിക്കുകേയയം
പചയന്ന പക്ഷയം പ്രസ്തുത ഐ.ടവി കസസാഫപപവയര് യൂണവിറ്റവില് 7.5% ബപ്രസപ പ്രവിപഫറനസപ
നല്കുയം.
4.7 കകേരള സര്കസാര്/ പപസാതു കമഖല സസാപനങ്ങള്/ സര്കസാര് സയംവവിധസാനങ്ങള്
എന്നവിവയസാവശദമസായ ഐ.ടവി ഹസാര്ഡപപവയറുകേള് പടനഡറവില് കകേരളതവില് രജവികസ്റ്റേഡപ
ഓഫവീസയം 30% പതസാഴവില് ശക്തവി കകേരളതവിപല പ്രവര്തനങ്ങള്കപ ഉപകയസാഗവിക്കുകേയയം
I.S.O സര്ട്ടവിഫവികറ്റപ അപലങ്കേവില് എബകസപ ഡഡ്യൂട്ടവി ദസാതസാവപ ആകുന്ന പക്ഷയം പ്രസ്തുത
ഐ.ടവി ഹസാര്ഡപപവയര് കേമനവികപ 10% ബപ്രസപ പ്രവിപഫറനസപ നല്കുയം. മറ്റു
വദവസകേള് തുലദമസാകുന്ന പക്ഷയം അവര്കപ ഈ ആനുകൂലദയം നല്കുയം.
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5. ബവദദ്യുതവി കേണക്ഷനുയം തസാരവീഫയം
ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേപള ബലസനസവി ആകണപമനള്ള നയപരമസായ നവിര്കദ്ദേശയം പറഗുകലറ്ററവി
കേമ്മവീഷനപ സര്കസാര് നല്കുയം. ഐ,ടവി/ഐ.ടവി അനുബന്ധ കമഖലയപ പ്രകതദകേ കററ്റുയം തസാരവീഫയം
ഉറപസാക്കുയം

6. പതസാഴവില് നവിയമങ്ങള് ലഘൂകേരവികല്
6.1 ഐ,ടവി/ഐ.ടവി അനുബന്ധ വദവസസായതവിപന്റെ സവവികശഷതകേള്കനുസൃതമസായവി പതസാഴവില്
കമഖലപയ നവിയന്ത്രവിക്കുന്ന നവിയമങ്ങള് ഐ,ടവി/ഐ.ടവി അനുബന്ധ വദവസസായങ്ങളപട
ആവശദകേതയനുസരവിചപ രൂപപപടുത്തുയം.
6.2 ഐ,ടവി/ഐ.ടവി അനുബന്ധ കേമനവികേള്കപ 24 x 7 പ്രവര്തനവയം മൂന ഷവിഫയം അനുവദവിക്കുയം
(സവീകേള്കപ
രസാതവി
പതസാഴവിപലടുകസാനുളള
അനുവസാദയം,
ആവശദമസായ
സരക്ഷസാ
സയംവവിധസാനങ്ങള് ഏര്പപടുതവിയവിട്ടുപണന്ന വവിലയവിരതലവിനപ വവികധയമസായവി ലഭദമസാക്കുയം.)
6.3 സവീകേള്കപ ആവശദമസായ സരക്ഷ കേമനവി നല്കുയം. (പ്രകതദകേവിചപ രസാതവി 9 മണവികപ കശഷയം
ഔകദദസാഗവികേ വസാഹനതവില് സരക്ഷയസായള്ള ജവീവനകസാര് ഉള്പപപട തസാമസ സലങ്ങളവില്
എതവിക്കുകേയയം കവണയം).
6.4

തസാപഴ പറയന്നവ ഉള്പപപട ബന്ധപപട്ട/ ബസാധകേമസായ ആക്ടുള് അനുസരവിചപ
സമര്പവികകണ റവികകസാര്ഡകേള്/ കരഖകേള് സസ്വയയം സസാക്ഷദപപടുതസാന അനുവദവിക്കുയം.
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5

മവിനവിമയം കവപജസപ ആകപ
ഇനഷുറനസപ, കകേസാണ്ടസാകപ എയംകപസാപയ്മെന്റെപ
കകേരള കഷസാപപസപ ആനഡപ പകേസാകമഴദല് എസ്റ്റേസാബവിപഷ്മെന്റെപ ആകപ
കപപയ്മെന്റെപ ഓഫപ ഗസാറ്റസ്വറ്റവി ആകപ 1972
മകറ്റണവിറ്റവി പബനവിഫവിറ്റപ ആകപ

6.4.6

ഫസാകറവീസപ ആനഡപ കബസായവികലഴപ ആകപ

6.4.7

പപസാലഡ്യൂഷന

6.4.8

ഇ.പവി.എഫപ

ഐ.ടവി കേമനവികേള് പചറുകേവിട ഇടതരയം സയംരയംഭങ്ങളസായതവിനസാല് ക്രഷപ, കഹസാസ്റ്റേല് എന്നവിവയമസായവി
ബന്ധപപട്ടപ അടുതവിപട വന്ന കഭദഗതവിയവില് നവിനയം ഒഴവിവസാക്കുയം. പകേരയം പസാര്കപ അധവിഷവിതമസായവി
പപസാതുസസൗകേരദങ്ങള് എന്ന നവിലയവില് ഇവ കേമനവികേളപട പങ്കേസാളവിതകതസാപട ഉറപസാക്കുയം.

7. സസ്വകേസാരദ അടവിസസാന വവികേസന പദ്ധതവികേള്
(ഐ.ടവി/ഐ.ടവി അനുബന്ധ കമഖലയമസായവി ബന്ധപപട്ടതപ)

സയംസസാനപത ഐ.ടവി വദവസസായതവിപന്റെ മൂലദയം വര്ധവിപവിക്കുന്നതവികനസാ, കേയറ്റുമതവി
വര്ധവിപവിക്കുന്നതവികനസാ, പതസാഴവില് സസാധദത വര്ധവിപവിക്കുന്നതവികനസാ സസാധദമസാകുന്ന സസ്വകേസാരദ
കമഖലയവിപല പ്രധസാന പദ്ധതവികേപള സര്കസാര് നല നവിലയവില് പവിന്തുണയ്ക്കുയം.
ഇതപ നവിലവവിലള്ള സസ്വകേസാരദ ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേള്ക്കുള്ള മസാര്ഗനവിര്കദശങ്ങളനുസരവിചസായവിരവിക്കുയം.
7.1 സസ്വകേസാരദ ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേള് നവിശവിത നവിലവസാരയം പുലര്ത്തുന്ന പക്ഷയം വവിശകേലനയം നടതവി
സര്കസാര് ഐ.ടവി. പസാര്ക്കുകേള്കപ നല്കുന്ന തരതവിലള്ള വദവസകേള്കപ അര്ഹതയണസാകുയം.
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നവിശവിത നവിലവസാരയം, അനുസരവിചപ സസ്വകേസാരദ ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേള്കപ അര്ഹത പരവികശസാധവിചപ
സസാക്ഷദപപടുത്തുന്നതവിനസായവി സര്കസാര് ഒര സമവിതവി രൂപവീകേരവിക്കുയം.
7.2 സസ്വകേസാരദ ഐ.ടവി പകേട്ടവിടങ്ങള്
നവിലവവിലള്ള സര്കസാര് ഐ.ടവി. പസാര്ക്കുകേളവിപല സല ലഭദതയ്ക്കുയം ചട്ടങ്ങള്ക്കുയം അനുസൃതമസായവി
സസ്വകേസാരദ പങ്കേസാളവികേള്/കകേസാര്പകററ്റുകേള് എന്നവിവപര ഐ.ടവി പകേട്ടവിടങ്ങള് നവിര്മ്മവിക്കുന്നതവിനപ
കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
7.3 വസാണവിജദ സഹസായ സസൗകേരദയം
ഐ.ടവി പസാര്ക്കുകേള്ക്കുള്ളവികലസാ, അടുതസാകയസാ മസാളകേള്, ക്രഷപ, കവിനവികേപ, തസാങ്ങസാവന്ന വവിലയള്ള
വവീടുകേള് എന്നവീ വസാണവിജദ സഹസായ സസൗകേരദങ്ങളപട നവിര്മ്മസാണയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
8. സസാകങ്കേതവികേ പസാര്ക്കുകേളപട വവികേസനയം

നവിലവവിലള്ള സസാകങ്കേതവികേ പസാര്ക്കുകേള് വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് സഹസായയം നല്കുയം.
സയംസസാനപത ഐ.ടവി സലതവിപന്റെ ലഭദതയവില് വര്ദ്ധനയണസാകുന്നതവിനുള്ള നൂതന
നവികക്ഷപ മസാര്ഗങ്ങള് ആരസായയം.
8.1 സസാകങ്കേതവികേ പസാര്ക്കുകേളപട അടവിസസാന ആസവിവവികേസനപത കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേയയം
കമഖലയപട ഭസാവവി ആവശദങ്ങള് നവിറകവറ്റതകവവിധയം ഫണപ ലഭദമസാക്കുകേയയം പചയയം.
8.1.1 “ഓണ് യവര് പസാര്കപ”
സര്കസാര് ഗദസാരന്റെവിയളള ഒര മുതല്മുടകവിനപ പസാര്കവിപല ജവീവനകസാര്കപ അവസരയം
നല്കുന്നതവിപന്റെ ഭസാഗമസായവി, പസാര്കവിപല വര്കപ കസ്പേസവിപല ഒര ഭസാഗയം ജവീവനകസാര്കപ മറ്റപ
ഗുണകഭസാക്തസാകള്കപ ലഭദമസാകസാന ഉതകുന്ന വവിധയം പരദസാപമസായ കബസാണകേള് കഫസാട്ടപ പചയയം.
8.2 പസാര്ക്കുകേള് വവികേസന ധനകേസാരദ സസാപനങ്ങള് വഴവികയസാ, വവികേസന കബസാണകേളവിലൂപടകയസാ
പ്രകതദകേമസാകയസാ സയംകയസാജവിപവികചസാ ഫണപ സസ്വരൂപവിക്കുയം. അപ്രകേസാരയം കേരതവിപവചവിരവിക്കുന്ന
ഫണപ ഉതപപസാദനക്ഷമമസായവി നവികക്ഷപവിചപ അതവില് നവിനയം ലഭവിക്കുന്ന വരവവില് നവിനയം
തവിരവിചടക്കുയം.
8.3.വദസാവസസായവികേ കൂട്ടസായ്മെ, യസാതസാസസൗകേരദയം,

മനുഷദവവിഭവതവിപന്റെ ലഭദത എന്നവിവപയ

അടവിസസാനമസാകവി വദവസസായതവിനപ അനുകയസാജദമസായ ഭൂമവി ഏപറ്റടുക്കുന്നതവില് സര്കസാര്
നവികക്ഷപയം തുടരയം.

9. ഐ.ടവി. അടവിസസാന സസൗകേരദയം
9.1 പടലവികകേസായം അടവിസസാന സസൗകേരദയം
സര്കസാര് ഭൂമവിയവിലയം പകേട്ടവിടങ്ങളവിലയം ടവറുകേള് സസാപവിക്കുന്നതവിനപ പമസാബബല് പടലവികകേസായം കസവന
ദസാതസാകള്കപ കകേരളസാ സര്കസാര് അനുമതവി നല്കേവിയവിട്ടുണപ. എന്നസാല് ടവറുകേള് സസാപവിക്കുന്നതവില്
പപസാതുജനങ്ങളവില്

നവിനണസായ

ആശങ്കേ

കേണകവിപലടുതപ

പടലവികകേസായം

ഉറപസാക്കുന്നതവിനപ തസാപഴ പറയന്ന സയംവവിധസാനയം ഏര്പപടുതസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.
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അടവിസസാനസസൗകേരദയം

9.1.1 സയംയക്ത പടലവികകേസായം ടവറുകേള്
പടലവികകേസായം ഒര പപസാതുജകനസാപകേസാരമുള്ള കസവനവയം സസാമൂഹദ സസാമതവികേ വളര്ചയപ
ഉതകുന്നതുമസാണപ. പടലവികകേസായം ടവറുകേള് നവിര്ണസായകേമസായ അടവിസസാന സസൗകേരദവയം ഒറ്റതവണ
സസാപവിക്കുന്നതുമസാണപ. ടവറുകേളപട പങ്കേവിടല് പചലവപ കുറയ്ക്കുന്നതവിനുയം നവിലവസാരമുള്ള കേവകറജപ
നല്കുന്നതവിനുയം സഹസായവിക്കുകേയയം പപസാതുജനതവിനുള്ള അസസൗകേരദയം കുറയ്ക്കുകേയയം പചയന്നതസാണപ.
പചലവപ കുറവപ, വവിഭവങ്ങളപട ഫലപ്രദമസായ ഉപകയസാഗയം, പടലവികകേസായം ബവിസവിനസവിനപ സസാമതവികേമസായവി
പമചയം, ഉപകഭസാക്തസാവവിനപ കുറഞ്ഞെ വവില, മവികേച നവിലവസാരമുള്ള കസവനയം തുടങ്ങവിയവ ഇതപ പ്രദസാനയം
പചയയം.
പടലവികകേസായം ഓപകററ്റര്മസാര് ആവശദപപടുന്ന മുറയപ സര്കസാര് പകേട്ടവിടങ്ങളവിലയം നവിര്ണസായകേ
സസാനങ്ങളവിലയം പപസാതുവസായ ടവറുകേള് സര്കസാര് ഏജനസവിയസായ KSITIL നവിര്മ്മവിക്കുകേയയം ഉടമസത
സര്കസാര് കേയംബനവിയവില് നവിലനവിര്തവി അവ പടലവികകേസായം ഓപകററ്റര്മസാര്കപ പസാട്ടതവിനപ നല്കേസാനുള്ള
സസൗകേരദയം ഒരക്കുകേയയം പചയയം. ഇകസാരദതവില് തവീരമസാനപമടുകസാനസായവി രൂപവീകേരവിക്കുന്ന ഉന്നതസാധവികേസാര
സമവിതവി

ആറു

മസാസതവിപലസാരവികല്

കൂടവി

അകപക്ഷകേളവില്

തവീരമസാനപമടുക്കുയം.

ജനുവരവിയവിലയം

ജൂണവിലമസായവി സസ്വവീകേരവിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളവികനല് ഒര മസാസതവിനകേയം തവീരമസാനപമടുക്കുയം. പ്രസ്തുത
സലങ്ങളവില് KSITIL നവിര്മ്മസാണയം നടത്തുകേയയം സമയ ക്രമമനുസരവിചപ അനുവദവിക്കുകേയയം പചയയം.
നവിര്കദ്ദേശവികപപട്ട സലങ്ങളവിപല പനറ്റപ വര്കപ കേവകറജവിപന്റെ പരദസാപത വവിലയവിരകതണതപ ഈ
സമവിതവിയസായവിരവിക്കുയം.

9.1.2 Net Co യയം മറ്റു അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങള് പങ്കുവകലയം
ദസാതസാകപള Net Co കേരസാറുകേളവില് ഏര്പപടുന്നതവിനപ സര്കസാര് കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം. പനറ്റപ വര്കപ
പങ്കുവകസാന

കേഴവിയന്നതവിലൂപട

പചലവപ

കുറയ്ക്കുന്നതവിനുയം

വവിവവിധ

ദസാതസാകളപട

ആവശദങ്ങള്

പരവിമവിതപപടുതസാന കേഴവിയകേയയം പചയയം.

9.1.3. പകേരമുള്ള സസാകങ്കേതവികേതകേള്
WiFi കഹസാട്ടപകസ്പേസാട്ടപ, ഗൂഗവിളവിപന്റെ ഗവിഗസാബബറ്റപ പനറ്റപ വര്കപ തുടങ്ങവിയവയവിലൂപടയള്ള
പമസാബബല് പനറ്റപ വര്കപ ബവിസവിനസപ മസാതകേ സസ്വവീകേരവിചസാല് പമസാബബല് വവിര്ചസ്വല് പനറ്റപ വര്കപ
ഓപകററ്റര് (MVNOs) കപസാപലയള്ള സസാകങ്കേതവികേ തകേരസാറുകേള് ഇലസാതസാക്കുന്നതവിനുയം ടവറുകേളപട എണയം
കുറയ്ക്കുന്നതവിനുയം

സഹസായവിക്കുയം.

ഇകസാരദതവിനുള്ള

ഗകവഷണതവിനുയം

രൂപവീകേരവിക്കുന്നതവിനുമുള്ള പദ്ധതവികേപള സര്കസാര് കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
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ആദദ

മസാതകേ

9.2. കകേരള സയംസസാന ഓപവികല് ബഫബര് പനറ്റപ വര്കപ (K-FON)
സയംസസാന പഹഡപ കേസ്വസാര്കട്ടഴപ, ജവില, കബസാകപ, ഗസാമ പഞസായത്തുകേള് എന്നവിവ ബന്ധവിപവിചപ ഒര
ഓപവികല് ബഫബര് പനറ്റപ വര്കപ സസാപവിക്കുന്നതവിനുയം സയംസസാന സര്കസാര് ഉകദ്ദേശവിക്കുന. 2 Mbps
മുതല് 100 Mbps വപര കശഷവിയള്ള കബസാഡപബസാന്റെപ കേണകവിവവിറ്റവി എലസാ കുടുയംബങ്ങള്ക്കുയം
ആവശദസാനുസരണയം

ലഭദമസാക്കുകേ,

വവികവചനമവിലസാപത

ബന്ധപപടുവസാനുള്ള

സസൗകേരദയം

ലഭദമസാക്കുന്നതവിനസായവി ഉന്നത നവിലവസാരമുള്ള പനറ്റപ വര്കപ അടവിസസാന സസൗകേരദമസാണപ K-FON പന്റെ
ഭസാഗമസായവി സസാപവികസാനുകദ്ദേശവിക്കുന്നതപ. KSEB യമസായവി സഹകേരവിചപ നവിലവവിലള്ള കപസായവിന്റുകേളവിലൂപട
ഓപവികല് ബഫബര് കകേബവിള് സസാപവിക്കുകേയസാണുകദ്ദേശദയം. K-FON പദ്ധതവിയപട പ്രധസാന ഉകദ്ദേശദങ്ങള്
തസാപഴ പറയന്നവയസാണപ.
1.

ഗസാമ നഗരങ്ങളവില് നവിലനവില്ക്കുന്ന ഡവിജവിറ്റല് ലഭദതയപട വദതദസാസയം കുറചപ എലസാ സലവയം
ബന്ധപപടുതവി വലവിയ അടവിസസാന സസൗകേരദ പദ്ധതവി ആസൂതണയം പചയപ നടപസാക്കുകേ. ദസാരവിദദ
കരഖയപ തസാപഴയള്ള കുടുയംബങ്ങള്കപ 2 Mbps ഇന്റെര്പനറ്റപലഭദത സസൗജനദമസായവി ഉറപസാക്കുയം.
2.

ജവില, കബസാകപ, പഞസായത്തുകേപളയയം നഗര പ്രകദശങ്ങളവിപല തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ
സസാപനങ്ങപളയയം
ബന്ധപപടുതവി പനറ്റപ വര്കവിപന്റെ ബസാകപകബസാണസാകേതക വവിധയം
ഓപപറ്റവികല് ബഫബര് സസാപവിക്കുകേ.

3. വവിദദസാഭദസാസ സസാപനങ്ങള്, കപസാലവീസപ കസ്റ്റേഷനുകേള്, പഹല്തപ പസന്റെറുകേള്, ആശുപതവികേള്
തുടങ്ങവി ഗസാമനഗര പ്രകദശങ്ങളവിലമുള്ള എലസാ സര്കസാര് സസാപനങ്ങകളയയം ബന്ധപപടുത്തുകേ.
4. സയംസസാനപത ഗസാമനഗര പ്രകദശങ്ങളവിപല വവീടുകേള്, കേചവട സസാപനങ്ങള് എന്നവിവപയ
ബന്ധവിപവിക്കുകേ.
5. കവഗതയള്ള ഇന്റെര്പനറ്റപ, IPTV, കവസായപസപ/ വവീഡവികയസാ കകേസാണ്ഫറനസവിയംഗപ എന്നവീ കസവനങ്ങള്
നല്കുന്നതവിനസായവി വവികവചനമവിലസാപത പടലവികകേസായം, ഇന്റെര്പനറ്റപ കസവനദസാതസാകള്, പ്രസാകദശവികേ
കകേബവിള് ദസാതസാകള് എന്നവിവര്കപ K-FON ലഭദമസാക്കുയം.
6. ഉയര്ന്ന നവിലവസാരമുള്ള ഓപപറ്റവികല് ബഫബര് പനറ്റപ വര്കപ, ഉയര്ന്ന അപപ ബടയം വവിശസ്വസാസദത,
ബസാനഡപ വവിഡപതപ എന്നവിവ ആവശദസാനുസരണയം ലഭദമസാക്കുയം.
7. സര്കസാര് ഓഫവീസകേള്, വവിദദസാഭദസാസ സസാപനങ്ങള്, അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള്, ഫണപസപ പസന്റെറുകേള്
എന്നവിവ ഈ പനറ്റപ വര്കവിലൂപട ബന്ധപപടുത്തുയം. സയംസസാന ബവഡപ ഏരവിയസാ പനറ്റപ വര്ക്കു
(KSWAN)മസായവി ഇതവിപന സയംകയസാജവിപവിക്കുയം.

9.3. കസ്റ്റേറ്റപ ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുയം കസൗഡയം
ഡവിസസാസ്റ്റേര് റവികവറവി, പ്രവര്തന തുടര്ച നടപടവി എന്നവിവയസായവി കസൗഡപ “ബബ ഡവികഫസാള്ട്ടപ "
എന്ന രവീതവി സസ്വവീകേരവിചപ എലസാ സയംസസാന ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുകേളപടയയം കശഷവി ഉയര്ത്തുയം. അടുത്തുള്ള
ബസറ്റുയം വവിദൂര ദുരന്ത വവീപണടുകല് ബസറ്റുകേളയം സസാപവിചപ പ്രവര്തനക്ഷമമസാക്കുയം. മറ്റു സയംരയംഭങ്ങള്
തസാപഴ പറയന.
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1. പ്രസാകയസാഗവികേമസായവി

നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതവിനുയം

മവികേച

വവിഭവ

ഉപകയസാഗതവിനുയം

ഊര്ജ്ജ

കേസാരദക്ഷമതയ്ക്കുമസായവി കസ്റ്റേറ്റപ ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുകേപള കൂട്ടവി കയസാജവിപവിക്കുയം.
2. ഇ-ഗകവണനസപ DC അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങള്കസായവി കസൗഡപ ആദദയം എന്ന തതസ്വയം സസ്വവീകേരവിക്കുയം.
3. ഫലപ്രദമസായ

ഉപകയസാഗതവിനുയം

ഊര്ജ്ജ

കേസാരദക്ഷമതയ്ക്കുമസായവി

അടവിസസാന

സസൗകേരദയം

പവര്ചസ്വലസാക്കുയം.
4. അടവിസസാന സസൗകേരദയം വകുപ്പുകേള്കപ കവഗതവില് ലഭദമസാക്കുന്നതവിനുയം ഇതവിപന്റെ ഉയര്ന്ന ലഭദത ഉറപ്പു
വരതസാനുമസായവി ഉചവിതമസായ ഉപകേരണങ്ങള് സസാപവിക്കുന്നതവിനുളള നടപടവി സസ്വവീകേരവിക്കുയം.
5. ഘടകേങ്ങള് കൂട്ടവികചര്കസാവന്നതുയം നവിലവസാരമുള്ളതുമസായ അടവിസസാന സസൗകേരദയം ജവിലസാ

തലതവില്

സസാപവിചപ ലഭദത ഉറപസാക്കുയം.
6. ഏകേവീകൃത ഉതരവയം നവിയന്ത്രണങ്ങളയം നല്കുന്നതവിനുള്ള കകേന്ദ്രയം (ICCC) ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുകേളപട
നവിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുയം നവിരവീക്ഷണതവിനുമസായവി സസാപവിചപ 24x7 മറ്റപ പനറ്റപ വര്കപ അടവിസസാന
സസൗകേരദയം ശരവിയസായ ഉപകേരണങ്ങള് സഹവിതയം ലഭദമസാക്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവി സസ്വവീകേരവിക്കുയം.
7. സരക്ഷ ക്രമവീകേരണതവിനുള്ള കകേന്ദ്രയം (SOC) 24x7 അടവിസസാനതവില് സസ്വകമധയസായള്ള
നവിരവീക്ഷണതവിനുയം ഡസാറ്റസാ, ഉപകേരണങ്ങള്, അടവിസസാന സസൗകേരദയം എന്നവിവയപട സരക്ഷ
ഉറപ്പുവരത്തുന്നതവിനുമസായവി സസാപവിക്കുയം.
8. ഹരവിത സയംരയംഭങ്ങളവിപല സയംസസാന കേസാഴ്ചപസാടുമസായവി സയംകയസാജവിപവിക്കുയം, കുറഞ്ഞെ PUE ഉറപസാക്കുയം,
ഊര്ജ്ജ കേസാരദക്ഷമമസായ തണുപവിക്കുന്നതവിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങളയം സസൗകരസാര്ജ്ജവയം ഡസാറ്റസാ
പസന്റെറുകേളവില് ഉപകയസാഗവിക്കുയം.
9. സയംസസാനതല സയംകയസാജവിത DR/BCP സസാപവിചപ സയംസസാനതല അടവിസസാന സസൗകേരദയം
പമചപപടുത്തുയം.
10.സസാകങ്കേതവികേ കസവന പങ്കേസാളവികേളപട സഹകേരണകതസാപട തുടര്ചയസായ പുകരസാഗതവിയപ
ലക്ഷദമവിടുയം.

10. നവികക്ഷപ സഹസായയം
10.1. ഉന്നതസാധവികേസാര സമവിതവി
കകേരളവീയകരസാ സയംസസാനപത സഹസായവികസാന തയ്യസാറുള്ളവകരസാ ആയ പ്രമുഖ IT വദവസസായ
സസാപകേപര ഉള്പപടുതവി ഒര ഉപകദശകേ സമവിതവി സര്കസാര് രൂപവീകേരവിക്കുയം.
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ഇവര് പ്രധസാന IT കമഖലകേളപട സയംസസാന അയംബസാസവിഡര്മസാരസായവിരവിക്കുകേയയം കബസാര്ഡപ
തലതവില് സയംസസാരവിചപ പുതവിയ കേമനവികേള് സയംസസാനതപ സസാപവിക്കുന്നതവിനുളള നടപടവികേള്
ഏകകേസാപവിപവിക്കുകേയയം പചയയം.
10.2 വവിവവിധ സസാപനങ്ങളവിലയം പദ്ധതവികേളവിലൂപടയയം സസാപവിചവിട്ടുളള IT ആസവികേള് ഫലപ്രദമസായവി
ഉപകയസാഗപപടുതസാനസാകുപമന്നപ സര്കസാര് പ്രതവീക്ഷവിക്കുന. അതരയം ആസവികേള് സയംബന്ധവിച
വവിശദസായംശയം കശഖരവിചപ സൂക്ഷവിക്കുകേയയം ഭസാവവി വവികേസനതവിനപ നവികക്ഷപയം സസ്വരൂപവിക്കുന്നതവിനസായവി
അവയപട ഉപകയസാഗതവിനു മുമപ നടകസാവന്ന കൂട്ടവികചര്കലകേള്കപ പരവിശ്രമവിക്കുയം.
10.3 “കകേരള IT”എന്ന ബസാന്റെവിപന്റെ കപ്രസാതസാഹനയം
10.3.1. പ്രതവിനവിധവി സയംഘയം
കകേരളസാ IT കേമനവികേള്കപ കവണവി പതസാഴവില്, വവിപണവി ഇടനസാഴവികേള് സസാപവിക്കുന്നതവിനസായവി
വദവസസായ

വദവസവിതവികേളപടയയം

വസാണവിജദ

ഏജനസവികേളപടയയം

സഹസായകതസാപട

പതരപഞ്ഞെടുകപപട്ട ലക്ഷദങ്ങളവികലകകസാ രസാജദങ്ങളവികലകകസാ പ്രതവിനവിധവികേപള സര്കസാര് അയയ്ക്കുയം.
10.3.2 കകേരള IT പ്രദര്ശനയം
IT കമഖലയപട ശക്തവിയയം വളര്ചയ്ക്കുള്ള സസാദ്ധദതയയം സയംസസാനപത ഭസാവവി വവികേസനവയം
സൂചവിപവിക്കുന്ന

IT

പ്രദര്ശനങ്ങള്

കകേരളതവില്

രണപ

വര്ഷതവിപലസാരവികല്

സയംഘടവിപവിക്കുയം.

സയംസസാനപത IT കേമനവികേള്കപ കയസാഗദതകേള് പ്രദര്ശവിപവിക്കുന്നതവിനുയം വവിപണന സസാദ്ധദതകേള്
ആരസായന്നതവിനുയം

കദശവീയ

അന്തര്കദശവീയ

തലതവിലള്ളവരമസായവി

സയംവദവികസാനുയം

ഇപ്രകേസാരയം

സയംഘടവിപവിക്കുന്ന കകേരള IT പ്രദര്ശനങ്ങള് കവദവിയസാകുയം. വവിപണന തസാല്പരദമുള്ള രസാജദങ്ങളവില് നവിനയം
പ്രകതദകേ സയംഘങ്ങപള അതവിഥവികേളസായവി ഇതരയം സയംരയംഭങ്ങള്കപ ക്ഷണവിക്കുയം. ഇതരതവില്
ആദദകതതപ 2017-ല് സസാര്ട്ടപ സസൗകേരദങ്ങള്, ആകരസാഗദ സയംരക്ഷണയം, പമസാബവിലവിറ്റവി എന്നവിവയവിലൂന്നവി
നടത്തുയം.

20

ഉപനയയം 3 : FOSS നയയം
1. ഉകദ്ദേശദലക്ഷദയം
1.

ഫവീ ആന്റെപ ഓപണ് കസസാഴപ കസസാഫപ പവയര് (Foss) സയംവവിധസാനങ്ങള്കപ സര്കസാരവിപല
സസ്വവീകേസാരദതയയം അവ സസ്വവീകേരവികലയം സയംബന്ധവിച പരവിജസാനയം നല്കുന്നതവിനുള്ള മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശയം
നല്കുകേ.

2. പസൗരനസാരവില് സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയറുകേളപട സസ്വവീകേസാരദത വര്ദ്ധവിപവിക്കുകേ.
3. പരമരസാഗതമസായവി വവികേസവിപവിച കകേസാഡപ സസ്വവീകേരവിക്കുന്നതവിനപ മുമപ സര്കസാര് ഏജനസവികേള്
സസ്വവീകേരവികകണ മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശയം നല്കുകേ.
4. സര്കസാരവിനസായവി തയ്യസാറസാക്കുന്ന കസസാഫപ പവയര് കകേസാഡകേള് പുനരപകയസാഗതവിനുയം കഭദഗതവി
വരത്തുന്നതവിനുമുള്ള അവകേസാശയം സര്കസാരവിനസായവിരവിക്കുയം എനറപസാക്കുകേ.
5. പരവിമവിതമസായ ഒഴവിവസാകലവിനപ വവികധയമസായവി വദസാപകേമസായവി ലഭദമസായ കകേസാഡകേള് സര്കസാരവിനപ
കവണവി വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശയം നല്കുകേ.
6. പരമരസാഗതമസായവി വവികേസവിപവിക്കുന്ന കകേസാഡപ OSS ആയവി പപസാതുജനതവിനപ നല്കുന്നതവിനുള്ള
അവകേസാശയം ഉള്പപപട അതരയം കകേസാഡകേള് വവിതരണയം പചയന്നതവിനുള്ള ആവശദകേത
ഉറപസാക്കുകേ.
7. ഇവ നടപസാക്കുന്നതവിനപ സസൗകേരദപമസാരക്കുന്നതവിനുള്ള മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശവയം വവിഭവവയം നല്കുകേ.
8. കകേരളതവിപന്റെ സസാഹചരദതവില് Foss നയയം 2014 നടപസാക്കുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരദപമസാരക്കുകേ.

2. FOSS നടപവിലസാകല്
2.1. കനസാഡല് ഏജനസവി
ഫവീ ആന്റെപ ഓപണ് പടകകസാളജവി കമഖലയവില് ഗകവഷണവയം പ്രചസാരവയം നടത്തുന്നതവിനുള്ള
കനസാഡല് ഏജനസവിയസാണപ അന്തര് കദശവീയ ഫവീ ആന്റെപ ഓപണ് കസസാഴപ കസസാഫപ പവയര്
കകേന്ദ്രയം

(ICFOSS).

FOSS

നടപവിലസാക്കുന്നതവിപന്റെ

കേസാവലസാളസായ

ICFOSS,

സര്കസാര്

ആപവികകഷനുകേളവിപല FOSS വവിനദസാസയം സയംബന്ധവിച വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടപ തയ്യസാറസാക്കുയം.
FOSS

സസാഹചരദതവികലകപ

മസാറവിയ

ഏജനസവികേപള

നവിര്വ്വഹണതവിലയം

വവിവവിധ

ആപവികകഷനുകേള് പ്രവര്തവിപവിക്കുന്നതവിനുയം സഹസായവിക്കുന്നതവിനപ FOSS സഹസായ കകേന്ദ്രയം സസാപവിക്കുയം.

2.2. സര്കസാരവിപന്റെ FOSS അധവിഷവിത സയംഭരണവി
സര്കസാര്/
ഉപകഭസാക്തസാകള്.

പപസാതുകമഖലസാ

സസാപനങ്ങളസാണപ

കസസാഫപ

പവയറുകേളപട

പ്രധസാന

സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയറുകേള് സര്കസാരവില് സസ്വവീകേരവിക്കുന്നതവിനപ പുറകമ

ഇ-ഗകവണനസപ ആപവികകഷനുകേളപട കശഖരയം പങ്കുവയസാനുയം പുനനഃരപകയസാഗവികസാനുയം കേഴവിയയം. ഈ
നയതവിലൂപട
1.
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സയംസസാനതവിനു കവണവി വവികേസവിപവിക്കുന്ന കകേസാഡപ സസൗജനദ കസസാഫപ പവയറസായവി ലഭദമസാക്കുകേ.

2. വവില്ക്കുന്നവരവില് നവിനയം സര്കസാരവികലയപ കകേസാഡവിപന്റെ ശരവിയസായ മസാറ്റവയം സസൗജനദ ബലസനസവിലൂപട
വവിതരണവയം ഉറപസാക്കുകേ.
3. തകദ്ദേശ സസാപനങ്ങള്കസായള്ള ആപവികകഷനുകേളപട പപസാതുവസായ കശഖരയം സസാപവിക്കുകേ.
4. നൂതന പരവിഹസാരയം ലഭവിക്കുന്നതവിനസായവി പസൗരനസാപര നവികയസാഗവിചപ കസസാഫപ പവയര് സയംബന്ധവിച
മതരയം സയംഘടവിപവിക്കുകേ.

2.3.

പ്രധസാന സയംരയംഭങ്ങള്

2.3.1. പപസാതുജനങ്ങള് സസൗജനദ കസസാഫപ പവയര് സസ്വവീകേരവികല്
സര്കസാര് ഓഫവീസകേളവിലയം പഠന ഗകവഷണ സസാപനങ്ങളവിലയം സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയര്
കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതപ

ആതദന്തവികേമസായവി

വദക്തവികേളപട

ഉപകയസാഗതവികനലളള

സസ്വവീകേസാരദത

വര്ദ്ധവിപവിക്കുയം. ഇതവിനനുസരവിചപ ഹസാര്ഡപ പവയര് വവില്പനകസാരയം പരവിശവീലന സസാപനങ്ങളയം കൂടുതല് ഈ
കമഖലയവികലകപ കേടന വരയം.
2.3.2.
വവിവവിധ

പചറുകേവിട ഇടതരയം കമഖലയയം (SME) സസൗജനദ കസസാഫപ പവയറുയം
കമഖലകേളവിപല

പചറുകേവിട

ഇടതരയം

വദവസസായങ്ങള്കപ

തസാപഴ

പറയന്ന

കേസാരണങ്ങളസാല് സസൗജനദ കസസാഫപ പവയര് സസ്വവീകേരവികസാന കേഴവിയയം.
1. പചലവപ കുറയ്കല്
2. കസവനയം പമചപപടുതല്
3. നവിയമസാനുസൃതമസായ പ്രവര്തനയം ഉറപസാകല്
തകദ്ദേശ ഹസാര്ഡപ പവയര് വവില്പനകസാര് വഴവി സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയര് ഉപകേരണങ്ങള്
വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് സഹസായയം നല്കുയം. അകസൗണവിയംഗപ, ഉപകഭസാക്തൃ നവിര്വഹണയം, ബവിലവിയംഗപ,
ബമകക്രസാ ഫവിനസാനസപ, ERP തുടങ്ങവിവയസാണപ പ്രസക്തമസായ കമഖലകേള്. FOSS അടവിസസാനമസാകവിയ
തകദ്ദേശ പചറുകേവിട IT കസവന ബവിസവിനസകേള് വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് സഹസായവിക്കുയം.
2.3.3 സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയറുയം മനുഷദ മൂലധനവയം
വദവസസായതവില് സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയറുകേളപട വര്ദ്ധവിച സസ്വവീകേസാരദത പകേസാണതപന്ന ഈ
കമഖലയവില്

പരവിശവീലനയം

ലഭവിചവരപട

ആവശദകേതയയം

വര്ദ്ധവിച്ചു .

ഈ

ആവശദകേത

പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനപ വവിവവിധ തലങ്ങളവില് ചവിട്ടയസായ ഇടപപടല് ആവശദമസാണപ. ഇന്റെര്പനറ്റവില് ലഭദമസായ
വവിപുലമസായ വവിഭവങ്ങള് പഠനതവിനസായവി ഉപകയസാഗപപടുകതണതസാണപ.
1.

ICFOSS-പന്റെ "സ്റ്റുഡന്റെപ അയംബസാസഡര്" പരവിപസാടവിയവിലൂപട കകേസാകളജപ കേദസാമസകേളവില് സസ്വതന്ത്ര
കസസാഫപ പവയര് ഗ്രൂപ്പുകേപള സര്കസാര് കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
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2. കകേസാകളജുകേളവിലയം കപസാളവിപടകവിക്കുകേളവിലയം വവിവവിധ സസാകങ്കേതവികേ പരവീക്ഷണ പരവിശവീലനകളരവികേള്
സയംഘടവിപവിക്കുയം.
3. അദ്ധദസാപകേര്കപ പടകേഡ്യൂപപ (Tequip) കപസാപലയള്ള പരവിശവീലനങ്ങള് നല്കുയം.
4. പതസാഴവിപലടുക്കുന്ന തസാല്പരദമുളള പപ്രസാഫഷണലകേപള ഈ കമഖലയവിപല പരവിശവീലനതവിനുയം
സസാകങ്കേതവികേ സഹസായയം ലഭദമസാക്കുന്നതവിനുയം അനുവദവിക്കുയം.
5. പസാഠദപദ്ധതവിയമസായവി ബന്ധപപട്ട സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയര് പരവിജസാനയം സയനസപ മുതല്
സയംഗവീതയം വപരയള്ള വവിഷയങ്ങളവില് വദസാപവിപവിക്കുയം.
2.3.4

ഗന്ഥശസാലകേളയം സസ്വതന്ത്ര വവിജസാനവയം

മനുഷദ അറവിവവിപന്റെയയം സര്ഗ്ഗശക്തവിയപടയയം കകേന്ദ്രമസായ ഗന്ഥശസാലകേള് ഇന്റെര്പനറ്റവിപന്റെ
വരകവസാപട മസാറവിപകസാണവിരവിക്കുന. നമ്മുപട ഗന്ഥശസാലകേപള ശക്തവയം സജവീവവയം ആക്കുന്നതവിനപ
സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയറുകേള്കപ പ്രധസാന പങ്കേപ വഹവികസാന കേഴവിയയം.
ഗസാമവീണ ഗന്ഥശസാലകേപള ശക്തവിപപടുത്തുകേയയം സസാമൂഹദ/അയല്പക ഗന്ഥശസാലകേളപട
ശയംഖല രൂപവീകേരവിക്കുകേയയം പചയയം.
2.3.5

തകദ്ദേശ കസവനങ്ങളപട വവികേസനയം

പുതവിയ
കമഖലകേളവില്

കസവന
കജസാലവി

മസാതകേകേളപട
പചയന്ന

ആവവിര്ഭസാവയം,

ജവീവനകസാപര

ഗതസാഗതയം,

പ്രതവികൂലമസായവി

കഹസാസ്പേവിറ്റസാലവിറ്റവി

ബസാധവിചവിട്ടുണപ.

തുടങ്ങവിയ

വനകതസാതവില്

ഒന്നവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള ഉപകേരണമസായവി IT പ്രവര്തവിക്കുന. തകദ്ദേശ കസവനങ്ങള് സഹകേരണ മസാതകേയപ
മുനഗണന

നല്കേവി

തകദ്ദേശമസായ

പ്രവര്തനങ്ങള്കപ

സസാകങ്കേതവികേതസ്വതവിപന്റെ

ആനുകൂലദയം

പ്രകയസാജനപപടുതണയം. പതസാഴവിലവിപന്റെയയം സമൂഹതവിപന്റെയയം തസാല്പരദയം മുനനവിര്തവി സസൗജനദ കസസാഫപ
പവയര് ഉപകയസാഗവിചപ അതരയം കസവനങ്ങള് സൃഷവികസാന സര്കസാര് കപ്രസാതസാഹനയം നല്കുയം.
സസാമൂഹവികേസാടവിസസാനതവില് തകദ്ദേശ കവദവികേളവിപല വവിഭവങ്ങള് ഒന്നവിചപ കചര്കല് കപസാപലയള്ള
ഇതരയംമസാര്ഗ്ഗയം സര്കസാരവിനുയം തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസാപനങ്ങള്ക്കുയം സസ്വവീകേരവിക്കുവസാന കേഴവിയയം.
2.3.6.

സസൗജനദ കസസാഫപ പവയറുയം സസാകങ്കേതവികേ പുകരസാഗതവിയയം

IT കമഖലയവില് സസാകങ്കേതവികേതസ്വയം കൂടുതല് ഉള്പപടുതവി ഗുണപരമസായ മസാറ്റമസാണപ സര്കസാര്
ലക്ഷദമവിടുന്നതപ. വദസാവസസായവികേ യന്ത്രവല്കരണയം, ആര്ട്ടവിഫവിഷദല് ഇന്റെലവിജനസപ, അനലവിറ്റവികപ,
കറസാകബസാട്ടവികപ കപസാപലയള്ള കമഖലകേളവില് ഏറ്റവയം പുതവിയവയപട സസാദ്ധദത പരവികശസാധവിക്കുന്നതുയം ഇതവില്
ഉള്പപടുയം. ഗകവഷണ വവികേസന പ്രവര്തനങ്ങളപട കമഖലയവില് സസ്വതന്ത്ര കസസാഫപ പവയറവിപന്റെ
ഉപകയസാഗയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
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ഉപനയയം 4 :

ഡവിജവിറ്റല് ഇനക്ലൂഷന

ഡവിജവിറ്റല്

സസാകങ്കേതവികേത

ചവിലര്കപ

സമസാനതകേളവിലസാത

വവിധയം

ഗുണപരമസായവിതവീരകമസാള്തപന്ന സമൂഹതവിപന്റെ ഒര ഭസാഗയം ഡവിജവിറ്റല് കലസാകേതവില് നവിനയം
ഒറ്റപപട്ടസാണവിരവിക്കുന്നതപ.

സമൂഹതവിപല

എലസാ

വവിഭസാഗങ്ങളവിലയം

ഡവിജവിറ്റല്

സസാകങ്കേതവികേത

എതവിക്കുന്നതവിനുയം അതവിപന്റെ ഗുണയം ലഭവിക്കുന്നതവിനുമുള്ള ശ്രമമസാണപ digital inclusion. ഡവിജവിറ്റല്
ഇനക്ലൂഷപന്റെ ആദദഘട്ടയം എലസാവരവികലക്കുയം സസാകങ്കേതവികേവവിദദ എതവിക്കുകേ എന്നതസാണപ. എന്നസാല്
ഇങ്ങപന എതവിചതുപകേസാണപ മസാതയം ഇതപ പൂര്തവിയസാകേവില . ഓകരസാ പസൗരനുയം ഡവിജവിറ്റല് സസാകങ്കേതവികേത
സസ്വവീകേരവിചപ പ്രകയസാഗവിക്കുന്ന തലതവികലപകതവിക്കുകേയസാണപ ഡവിജവിറ്റല് ഉള്പപട്ട സമൂഹമസാക്കുന്നതവിനുള്ള
അന്തവിമ ലക്ഷദയം.

1. ഉകദ്ദേശദലക്ഷദയം
നയതവിപന്റെ പ്രധസാന ലക്ഷദയം തസാപഴ പറയന്നവയസാണപ.
1.

ഡവിജവിറ്റല് സസാകങ്കേതവികേവവിദദകേള് എലസാവരവികലക്കുയം എതവിക്കുകേ.

2. പ്രസായയം, ലവിയംഗയം, വവിദദസാഭദസാസ കയസാഗദത, പതസാഴവില്, പ്രകദശയം എന്നവീ വദതദസാസങ്ങളവിലസാപത എലസാ
പസൗരനസാര്ക്കുയം ഡവിജവിറ്റല് ലഭദത ഉറപസാക്കുകേ.
3. എലസാ

പസൗരനസാര്ക്കുയം

ഡവിജവിറ്റല്

വവിജസാനയം

നല്കുകേയയം

ഡവിജവിറ്റല്

സസാകങ്കേതവികേ

സയംവവിധസാനങ്ങള് വവിവവിധ തലങ്ങളവില് ഉപകയസാഗവിക്കുന്നതവിനുള്ള കേഴവിവപ നല്കുകേയയം പചയകേ.
4. ഡവിജവിറ്റല് സസാകങ്കേതവികേത ഉപകയസാഗവിക്കുന്നതവിനുള്ള മസാര്ഗ്ഗങ്ങളയം അവസരങ്ങളയം സൃഷവിക്കുകേയയം
ഡവിജവിറ്റല് കസവനങ്ങളപടയയം സഹകേരണങ്ങളപടയയം രവീതവികേള് സയംബന്ധവിച അറവിവപ
നല്കുകേയയം പചയകേ.

2. പ്രധസാന കമഖലകേള്
ഇതപ തസാപഴ പറയന്നവയവിലൂപട സസാദ്ധദമസാകസായം.
1.

പ്രസാപദത : ലഭദത ഉറപസാക്കുകേ, സങ്കേവീര്ണത കുറയ്ക്കുകേ, കുറഞ്ഞെ പചലവവില് ലഭദമസാക്കുകേ.

2.

സസ്വവീകേരവികല് : സസാകങ്കേതവികേമസായവി ബന്ധപപട്ട ഉള്ളടകകതസാപടസാപയം ഭയയം കൂടസാപത അവ
വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നതവിപന

കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്ന

തരതവില്

ഡവിജവിറ്റല്

വവിജസാനയം

ഉണസായവിരവികണയം.
3.

പ്രകയസാഗയം : പ്രധസാന കമഖലകേളവില് സസ്വന്തമസായയം മറ്റുള്ളവര്കപ ഗുണയം ലഭവിക്കുന്ന രവീതവിയവിലയം
അതരയം സസാകങ്കേതവികേത ലഭദമസാക്കുകേ.
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3. ഉള്പപടുത്തുന്നതവിനുള്ള നയയം
3.1. പ്രസാകദശവികേ ഭസാഷ
സര്കസാര് ഏതു മസാര്ഗതവിലൂപടയയം നല്കുന്ന കസവനയം / വവിവരയം പസൗരനസാര്കപ ലഭവിക്കുന്നതവിനപ
ഭസാഷ ഒര തടസമസാകേസാന പസാടവില . ഇതു പ്രസാവര്തവികേമസാക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് സയംവവിധസാനങ്ങളവിപലലസായം
പ്രസാകദശവികേ ഭസാഷ നല്കുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരദവയം ശബ്ദതവിലൂപട മനസവിലസാകസാനുള്ള സസൗകേരദവയം
ലഭദമസാക്കുയം.

3.2.ഡവിജവിറ്റല് ടചപ കപസായവിന്റെപ
1.

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളവിലൂപട സയംഘടവിപവിക്കുന്ന കസ്പേസാണ്സര് പചയ പരവിശവീലനകളരവികേള്,
ഡവിജവിറ്റവില് വവിജസാന പ്രചസാരണയം എന്നവിവ കപസാപലയള്ള പരവിപസാടവികേളവിലൂപട അടവിസസാന
വവിജസാനയം ഉറപ്പുവരതസാന കേഴവിയണയം.

2.

അക്ഷയ പസന്റെര്, ഇന്റെര്പനറ്റപ കേവികയസാസ്കെപ, കഹസാട്ടപ കസ്പേസാട്ടപ എന്നവിവയപട എണയം കവണതയസാകവി
ലഭദത ഉറപ്പുവരത്തുയം.

3.

എലസാ കുടുയംബങ്ങള്ക്കുയം പമസാബബലയം സസാധസാരണകസാര്കപ പരവിശവീലനവയം നല്കേവി ഈ
കസവനങ്ങള് സസ്വവീകേരവികസാന കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.

4.

ബഫബര് വവീട്ടവികലകപ (A fibre to home) എന്ന പദ്ധതവിയയം, പമസാബബല് ഉപകേരണങ്ങള്
പമസാതമസായവി വസാങ്ങവി വവിതരണയം നടത്തുന്നതുയം സര്കസാര് ഉറപസാക്കുയം.

3.3.പതസാഴവില് സലപത ഉള്പപടുതല്
3.3.1. ലവിയംഗസാവകബസാധയം
പതസാഴവില് സലത്തുയം കുടുയംബതവിലമുള്ള സമ്മര്ദ്ദേയം മറവികേടക്കുന്നതവിനപ സവീകേളപട ഡവിജവിറ്റലസായവി
ശസാക്തവീകേരണതവിനുളള നയങ്ങള് സര്കസാര് രൂപവീകേരവിചവിട്ടുണപ.
1. ഗര്ഭസാവസയപ മുമ്പുയം പവിമ്പുയം വവീട്ടവിലവിരന്നപ പതസാഴവിപലടുക്കുവസാനുള്ള അവസരയം (അവധവി
ദവീര്ഘവിപവികല്) കജസാലവി സമയയം ലഘൂകേരവിക്കുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരദയം (കുറഞ്ഞെ കവതനതവില്).
2. ക്രഷപ, സ്കൂള് സമയയം കേഴവിഞ്ഞെപ സയംരക്ഷണയം ഇവ നടത്തുന്ന കയസാഗദതയള്ള സവീകേള്കപ
(പ്രസാകദശവികേസാടവിസസാനതവില് മുനഗണന) അടവിസസാന സസൗകേരദ സഹസായയം സര്കസാര് നല്കുയം.
3. കേസാന്റെവീന സസൗകേരദയം/സവീകേള് നടത്തുന്ന ബവവവിധദമസാര്ന്നതുയം വവീട്ടവികലതുകപസാപലയമുള്ള ആഹസാര
പസാകറ്റുകേള് ലഭദമസാകുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരദയം.
4. പടകകസാളജവി പസാര്ക്കുകേളവില് വനവിതസാ ഉടമസതയവില് 100% വനവിതസാ ജവീവനകസാരള്ള IT
കേമനവികേള്കപ കപ്രസാതസാഹനയം/ഇനപസന്റെവീവപസപ നല്കുന്നതസാണപ.
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3.3.2. ഭവിന്നകശഷവിയള്ളവപര ഡവിജവിറ്റലസായവി ശസാക്തവീകേരവികല്
ഭവിന്നകശഷവിയള്ളവര്കപ

IT

കമഖലയവില്

പതസാഴവില്

ലഭവിക്കുന്നതവിനസായള്ള

സര്ട്ടവിഫവികറ്റപ

കകേസാഴ്സുകേള് കപസാലളള സയംവവിധസാനങ്ങള്കപ സര്കസാര് കപ്രസാതസാഹനയം നല്കുയം.
1.

ആകഗസാളതലതവില് അയംഗവീകേരവിച മസാതകേയവില് എലസാ IT പസാര്ക്കുകേളവിലയം ഭവിന്നകശഷവികസാര്കപ
അനസായസാകസന ഉപകയസാഗവികസാനുളള അവസരയം സര്കസാര് ഉറപസാക്കുയം.

2.

ഭവിന്നകശഷവികസാര്കപ പതസാഴവില് നല്കുന്ന സയംരഭങ്ങള്കപ സസാമതവികേ ആനുകൂലദയം നല്കുയം.

3.

പതസാഴവിപലടുകസാന കേഴവിവള്ള കൂടുതല് യവജനങ്ങപള IT കുടകവീഴവില് പകേസാണവര ന്നതവിനസായവി
സര്കസാര് വകുപ്പുകേളവിപല ഡവിജവിബറ്റകസഷന അനുബന്ധ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏപറ്റടുക്കുന്നതവിനപ
IT കമഖലയവില് MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
മസാതകേയവിലള്ള പദ്ധതവികേള് ആരയംഭവിക്കുയം. സര്കസാര് വകുപ്പുകേപളയയം സസാപനങ്ങപളയയം
ഡവിജവിറ്റല്

ആക്കുകേ,

മുനകേസാല

റവികസാര്ഡകേള്

ഡവിജവിബറ്റസപ

പചയകേ

തുടങ്ങവിയവ

ഏപറ്റടുക്കുകമസാള് അതരയം പ്രവര്തനങ്ങള്കപ വദക്തമസായ ലക്ഷദവയം സമയക്രമവയം നല്കുയം.
ആകരസാഗദയം, റവനഡ്യൂ വവിദദസാഭദസാസയം എന്നവിവയപ മുനഗണന നല്കുയം.
സയനസപ

കകേസാകളജപ

വവിദദസാര്തവികേള്കപ

കൂടവി

IT കമഖല ആര്ട്ടപസപ &

ലഭദമസാകതകവവിധയം

ഇതരയം

ഡവിജവിബറ്റകസഷന പ്രവര്തനങ്ങള് ആ കമഖലയവികലയ്ക്കുയം വദസാപവിപവികസാവന്നതസാണപ.
4.

ബവിഗപ കഡറ്റസാ അനലവിറ്റവികവിപന സമൂഹതവിപല ദുര്ബ്ബല വവിഭസാഗങ്ങള്കപ (മുതവിര്ന്ന പസൗരനസാര്,
ശസാരവീരവികേ മസാനസവികേ ഭവിന്നകശഷവികസാര്, ഒറ്റയപ കേഴവിയന്ന അമ്മമസാര്, വവിധവകേള്, BPL
കുടുയംബങ്ങള് തുടങ്ങവിയവര്കപ) സര്കസാരവിപന്റെ സരക്ഷസാ പദ്ധതവികേള് എതവിക്കുന്നതവിനസായവി
പ്രകയസാജനപപടുത്തുയം.
5. IT

പസാര്ക്കുകേള്കപ

വവികധയമസായവി)

സമവീപമുള്ള

അനുബന്ധ

തകദ്ദേശ

സമൂഹതവിനപ

കസവനങ്ങളവില്

പതസാഴവില്

(കയസാഗദത

ലഭവിക്കുന്നതവിനപ

റവിസര്കവഷന/മുനഗണന നല്കേവി ഉള്പപടുതവി സഹകേരവിപവിക്കുന്നതസാണപ.
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മസാർഗ്ഗകരഖകേള്കപ
നവിയമപരമസായ

ഉപനയയം 5 : ഡവിജവിറ്റല് കേര്മ്മകശഷവി വവികേസന നയയം
വവിദദസാഭദസാസയം, വവിജസാനയം എന്നവീ കമഖലയവിപല വവികേസനയം അപകപസാള് സര്കസാര് മനസവിലസാക്കുകേയയം
വവിവവിധ സസാകങ്കേതവികേതകേളവില് ഭസാവവി വവികേസനയം സയംബന്ധവിച വവിശദസാശയം വവിവവിധ തലങ്ങളവിലള്ള
വവിദദസാര്തവികേളവില് എതവിക്കുകേയയം പചയയം. ഒര ബഹുമുഖ സമവീപനതവിലൂപട ഇതപ സസാധദമസാക്കുകേ വഴവി
ഒര ‘“Cognitive Framework” കലകപ എതവികചരന്നതസാണപ.

1. പസാഠദപദ്ധതവി കേസാലസാനുസൃതമസാകലയം അനുബന്ധവയം
1.

റസാസ്ബറവി ബപ, ഇലകകസാണവികപ കേവിറ്റപ കപസാപലയള്ള പദ്ധതവികേളവിലൂപട വവിദദസാര്തവികേളപട
പരവിജസാനയം ഉയര്ത്തുന്നതവിനപ IT @ സ്കൂളവിപന സഹസായവിക്കുയം.

2.

ഓപണ് കലണവിയംഗപ കകേസാഴപ പവയറുകേള് പസാഠദപദ്ധതവിയവില് ഉള്പപടുത്തുയം.

2. അനുഭവകവദദമസായ പഠനതവിനുള്ള സസാഹചരദയം സൃഷവികല്
1.

ഡവിജവിറ്റല്

വവിദദസാഭദസാസയം

(AR/VR,

ഡവിജവിറ്റല്

ഉള്ളടകയം

എന്നവിവയവിലൂപടയള്ള

വവിദദസാഭദസാസയം)
2.

സ്കൂളകേളവില് ടവിങ്കേറവിയംഗപ (Tinkering) /ഇന്നകവഷന കകേന്ദ്രങ്ങള്.

3. പടലവി പ്രസനസപശയംഖല സസാപവിക്കുകേ.
ബവിരദധസാരവികേള്കപ

ആവശദമസായ

കശഷവിയയം

വവിജസാനവയം

വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്നതവിനസായവി

വദസാവസസായവികേ കമഖലയപട സഹസായകതസാപട എലസാ സസാകങ്കേതവികേ ഉന്നത വവിദദസാഭദസാസ
സസാപനങ്ങകളയയം ബന്ധവിപവിക്കുന്ന ഒര പടലവി ശയംഖല സസാപവിക്കുകേ. (തുടകപമന്ന നവിലയവില്
KTU വവിപന്റെ കേവീഴവിലള്ള എനജവിനവീയറവിയംഗപ കകേസാകളജുകേള്)

4. ഡവിജവിറ്റല് ഫസാബവികകഷന
ഡവിജവിറ്റല് ഫസാബവികകഷന സയംബന്ധവിച വവിജസാനയം ലഭദമസാക്കുന്നതവിനസായവി സയംസസാനപത
എലസാ എനജവിനവീയറവിയംഗപ കകേസാകളജുകേളവിലയം മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുകേള് സസാപവിക്കുകേ.

5. ഹസാള് ഓഫപ പഫയവിയം
ആപപ മതരയം വവിദദസാര്തവികേളവികലകപ കൂടവി വദപവിപവിക്കുകേ വഴവി കുട്ടവികേളപട സര്ഗസാത്മങ്ങളസായ
ആപപവികകഷനുകേള് പപസാതു നനകപ ലഭദമസാക്കുന്നകതസാപടസാപയം അവരപട സസാകങ്കേതവികേ മവികേവപ
പ്രകേടവിപവിക്കുന്നതവിനുയം വഴവിപയസാരക്കുയം.

6. വവിജസാനയം പമചപപടുതല്
പ്രകയസാഗവികേതയവിലൂന്നവിയ പഠനതസാലയം സസാകങ്കേതവികേതയപട ഉപകയസാഗതസാലയം പപ്രസാഫഷണല്
വവിദദസാഭദസാസതവിപന്റെ നവിലവസാരയം ഉയര്ത്തുയം.
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7. സസ്വതന്ത്ര സസാകങ്കേതവികേതയയം MOOCs-ഉയം
സസ്വതന്ത്ര/ ഓപണ് കസസാഫപ പവയറുകേള് ഉപകയസാഗവിചപ Massive Online Open Course-കേള്
ആരയംഭവിക്കുയം. പ്രസ്തുത കകേസാഴ്സുകേളവില് കചരന്ന വവിദദസാർതവികേൾകപ മതവിയസായ പക്രഡവിറ്റുകേൾ
ലഭവികസാൻ ഇവ നവിലവവിലള്ള പസാഠദപദ്ധതവിയമസായവി ബന്ധവിപവിക്കുയം.
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ഉപനയയം 6 : ഡവിജവിറ്റല് പപ്രസാകേദ്യുര്പമന്റെപ നയയം
ഉല്പന്നങ്ങളപടകയസാ

കസവനതവിപന്റെകയസാ

ലഭദതയപ

വവിവവിധ

മസാര്ഗ്ഗങ്ങളണസായവിരവിക്കുകേയയം

ഇവയപട ആവശദകേത കൃതദമസായവി കബസാദ്ധദപപടുകേയയം പചയന്ന പക്ഷയം പപസാതു സസാപനങ്ങളവില്
ഓണ്ബലനസായവി ഉള്ള സയംഭരണയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം. പപസാതുനവിര്മ്മസാണ പ്രവര്തനങ്ങള്കപ ഇപടനഡര് പസാറ്റപകഫസായം വവിജയകേരമസായ സസാഹചരദതവില് ഉല്പന്നയം, കസവനയം എന്നവിവയപ ഒര reverse
auction സസൗകേരദയം കൂടവി നല്കേവി, വവിപുലവികേരവിക്കുയം.

1. ലക്ഷദയം
1. വവിവവിധ സര്കസാര് വകുപ്പുകേളപടയയം സസാപനങ്ങളപടയയം പപ്രസാകേദ്യുര്പമന്റെപ നടപടവികേള്
ഒര പപസാതു പസാറ്റപകഫസാമവില് എതവിക്കുകേ.
2.

സര്കസാരവിപന്റെയയം വവില്പനകസാരപന്റെയയം സമയവയം പചലവയം ചുരക്കുകേ.

3.

മതരയം വര്ദ്ധവിപവിച്ചുയം ‘cartel’ ഒഴവിവസാകവിയയം കൂടുതല് മൂലദയം സൃഷവിക്കുകേ.

4.

എലസാ സയംഭരണങ്ങള്ക്കുയം ഒറ്റ കവദവി വവികേസവിപവിക്കുകേ.

5.

വവില്പനകസാര്കപ വവികവചനമവിലസാത അവസരയം നല്കുകേയയം സതസാരദത ഉറപസാകവി
അഴവിമതവി കുറയ്ക്കുകേയയം പചയകേ.

2. പ്രധസാന സയംരയംഭങ്ങള്
പപസാതുസയംഭരണതവില് കൂടുതല് ശക്തവി നല്കുന്നതവിനുയം സതസാരദത ഉറപസാക്കുന്നതവിനുമസായവി
തസാപഴ പറയന്നവ കകേരള സര്കസാര് വവിഭസാവനയം പചയന.
1.

പണമടക്കുന്നതവിനപ വവിവവിധ മസാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇ-കപപയ്മെന്റെപ കഗറ്റപ കവയമസായവി സമനസ്വയവിപവിചപ നല്കുകേ.

2.

ഇ- പപ്രസാകേദ്യുര്പമന്റെവിപന്റെ മുമ്പുയം പവിമ്പുയം ഉള്ള ഘടകേങ്ങള് സയംകയസാജവിപവിക്കുകേ
3. സര്കസാര് ഇ-മസാര്കറ്റപ കപസപ സവിസ്റ്റേയം (GEM) (ഓണ്ബലന ആയവി സസാധസാരണ
ഉപകയസാഗതവിനുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളയം വവിവവിധ സര്കസാര് വകുപ്പുകേള്/ സയംഘടനകേള്/
പപസാതുകമഖലസാ സസാപനങ്ങള് എന്നവിവ ആവശദപപടുന്ന കസവനങ്ങളയം വസാങ്ങുന്നതപ
സഗമമസാക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് ഇ-മസാര്പകറ്റപകപസപ നടപസാക്കുന്നതസാണപ).
1. ഉല്പന്നങ്ങളയം കസവനങ്ങളയം വസാങ്ങുന്നതവിനുള്ള, ഇ-ദര്ഘസാസവിനുയം reverse auction-ഉയം, ഉള്ള
ഇ-പസാറ്റപകഫസാറയം നടപവിലസാക്കുകേ.
2. ഇ-കലലതവിനുള്ള പസാറ്റപകഫസാറയം ഉണസാക്കുകേ.
3. പപസാതുകമഖലസാ സസാപനങ്ങള്കപ അവരപട
വവില്ക്കുന്നതവിനപ e-sale പസാറ്റപകഫസാറയം നടപസാക്കുകേ.

ഉല്പന്നങ്ങള്

ഓണ്ബലനസായവി

4. കേര്ഷകേര്കപ അവരപട ഉല്പന്നങ്ങള് വവിറ്റഴവിക്കുന്നതവിനപ e-sale പസാറ്റപകഫസാറയം നടപസാക്കുകേ.

29

4.

തസാപഴ പറയന്ന സസാപനങ്ങള്/വകുപ്പുകേള്/പപസാതുകമഖലസാ സസാപനങ്ങള് എന്നവിവയവില്
ഇ-പപ്രസാകേദ്യുര്പമന്റെപ നടപസാകല്.
1.

സഹകേരണ വകുപവിനപ കേവീഴവിലള്ള എലസാ ബസാങ്കുകേളയം

2.

കകേസാകളജവിയറ്റപ വവിദദസാഭദസാസ വകുപവിനപ കേവീഴവിലള്ള എലസാ കകേസാകളജുകേളയം

3.

ഗസാമവവികേസന വകുപവിനപ കേവീഴവിലള്ള എലസാ കബസാകപ പഞസായത്തുകേളയം.

4.

കകേരളസാ കസ്റ്റേറ്റപ ഇലകവിസവിറ്റവി കബസാര്ഡവിനപ കേവീഴവിലള്ള എലസാ ഓഫവീസകേളയം.

5.

പഞസായതപ വകുപവിനപ കേവീഴവിലള്ള എലസാ പഞസായത്തുകേളയം.

5.

മവികേച വവിതരണ ശയംഖല നവിയന്ത്രണതവിനുള്ള നടപടവി സര്കസാര് സസ്വവീകേരവിക്കുയം.

6.

തന്ത്രപരമസായ സയംഭരണതവിനുള്ള അവസ സൃഷവിക്കുയം.

7.

ഒരമവിചപ വസാങ്ങുകമസാഴുള്ള ആനുകൂലദയം (Bulk purchase) ഉറപസാക്കുയം.

8.

ഒരമവിചപ വസാങ്ങുകമസാഴുയം പചറുകേവിട ഉല്പസാദകേപര കേണകവിപലടുക്കുകേയയം ആവശദമസായ
പ്രസാതവിനവിധദയം ഉറപസാക്കുകേയയം പചയയം.

3.

ഓണ്ബലനസായവി വസാങ്ങുന്നതവിനുള്ള മസാനദണയം.
1. ഉല്പന്നയം സയംഭരവിക്കുന്നതവിനുള്ള മസാര്ഗ്ഗങ്ങള്
സര്കസാരവികനസാ OEM (Original Equipment Manufacturer)കേള്കകസാ ഉല്പന്നയം നല്കേസാന
തസാല്പരദമുള്ള

ഇ-വവിപണന

കപസാര്ട്ടലകേള്

കനരവിട്ടപ

നല്കേസാന

കേഴവിയസാതവിരവിക്കുന്ന

പക്ഷയം

അധവികേസാരപപടുതവിയ പങ്കേസാളവി സര്കസാരവില് രജവിസ്റ്റേര് പചയ്യണയം. സര്കസാരവിനസാവശദമുള്ളവ
വസാങ്ങുന്നതപ

രജവിസ്റ്റേര്

പചയ

ഇ-വവിപണന

ബസറ്റുകേള്

മുഖസാന്തവിരമസായവിരവിക്കുയം.

പട്ടവികേയവിലള്ളവയപട പ്രവര്തന മവികേവപ ഓകരസാ വര്ഷവയം വവിലയവിരത്തുയം.
വവിവവിധ വവില്പനകസാരപട പട്ടവികേയവില് ഉള്പപടുതവിയ ഉല്പന്നങ്ങളപട ഗുണനവിലവസാരയം
സതസാരദമസായ രവീതവിയവില് ഉറപസാക്കുയം. ഉല്പന്നങ്ങപള കൂട്ടവികചര്ക്കുന്നതവിനുയം ഒഴവിവസാക്കുന്നതവിനുമുള്ള
കൃതദമസായ ക്രമവീകേരണയം ഏര്പപടുത്തുയം.
2. ഓണ്ബലന പപ്രസാകേദ്യുര്പമന്റെവിനസായവി സര്കസാര് നടപടവികേളപട re-engineering.
പടകവികല് പസാറ്റപകഫസാമുകേളവിലൂപടയളള വസാങ്ങല് ഉറപസാക്കുന്നതവിനസായവി കസ്റ്റേസാര് പര്കചസപ
മസാനസ്വലവില് സര്കസാര് ആവശദമസായ മസാറ്റയം വരത്തുയം.
3. ഉപകേരണങ്ങളപട നവിലവസാരയം ഉയര്തല്, പരവിപസാലനയം, പകേരയം വസാങ്ങല്.
സര്കസാരവിനസായവി ഉപകേരണങ്ങള് വസാങ്ങുകമസാള് അവയപട നവിലവസാരയം ഉയര്ത്തുന്നതവിനുയം
പരവിപസാലനതവിനുയം ഉതരവസാദവിതസ്വമുള്ള തകദ്ദേശ പങ്കേസാളവിയണസാവപമന്നപ ഉറപ്പുവരത്തുയം. തകദ്ദേശ പങ്കേസാളവി
പരവിശവീലനയം
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ലഭവിചതുയം

പരവിപസാലനതവിനപ

അയംഗവീകേസാരമുള്ളതുമസായവിരവികണയം.

ഇ-മസാലവിനദയം

നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതവിനസായവി പുതവിയവ വസാങ്ങുകമസാള് പഴയ ഉപകേരണങ്ങള്കപ പകേരമസായവി വസാങ്ങുന്നതപ
നവിര്ബന്ധമസാക്കുയം.
4. സസ്വവിസപ ചലഞപ രവീതവി
നൂതന

സസാകങ്കേതവികേത/നടപടവി/കസവനദസാതസാകളവില്

നവിനള്ള

വവിപണന

സസാദ്ധദത

എന്നവിവകയസാടപ സര്കസാര് തുറന്ന സമവീപന സസ്വവീകേരവിക്കുകേയയം സസ്വവിസപ ചലഞപ രവീതവിയവില് സയംഭരണയം
നടത്തുകേയയം പചയയം.
5.

SaaS
കസസാഫപ പവയറുകേള് കസവനമസായവി നല്കുന്ന ദസാതസാകകളസാടപ തുറന്ന സമവീപനമസായവിരവിക്കുയം.

വവിവരങ്ങളപട

സരക്ഷവിതതസ്വയം

വര്ഷകസാലകതയസായവിരവിക്കുയം അതപ.
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ബമകഗഷന

കേരസാറുകേള്

എന്നവിവയപ

വവികധയമസായവി

5

ഉപനയയം 7 : സസാകങ്കേതവികേ നൂതനതയയം സയംരയംഭകേതസ്വ നയവയം.
1. ആമുഖ യം
1.1.

വവിജസാനയം അടവിസസാനമസാകവിയ നൂതനതയയം സയംരയംഭകേതസ്വവയം
ശസാസസസാകങ്കേതവികേത നയവിക്കുന്ന നൂതനത ഉള്പപടുന്നതപ “അറവിവപ അടവിസസാനമസായള്ള

നൂതനത” എന്ന വവിപുലമസായ നവിര്വചനതവിലസാണപ
ഇകകണസാമവിയപട

ഭസാഗമസായതവിനസാലയം

ശസാസസസാകങ്കേതവികേതയപട

ഇതുമസായവി

(Knowledge based Innovation). കനസാളഡപജപ
ബന്ധപപട്ട

വവികേസനതവിലൂന്നവിയ

ഘടകേങ്ങള്

ഒര

കേണപവിടുതങ്ങളവിലയം

പ്രകദശപത
മുകന്നറ്റങ്ങളവിലയം

ഉള്പപട്ടവിട്ടുള്ളതവിനസാലയം ഈ നവിര്വ്വചനയം വളപര പ്രധസാനപപട്ടതസാണപ.

ഐ.ടവി സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള് മവികവസാറുയം നൂതനസാശയങ്ങകളസാടു കൂടവിയതസായവിരവിക്കുയം. അവര് നൂതന
സസാകങ്കേതവികേത

അപലങ്കേവില്

ആശയങ്ങളള്ളവര്കപ

നൂതന

ഇന്നപ

വവിപണവി

ലക്ഷദമവിട്ടസായവിരവിക്കുയം

ഇന്റെര്പനറ്റവിപന്റെയയം

പ്രവര്തവിക്കുന്നതുയം.

പടകകസാളജവിയകടയയം

ഹസാര്ഡപ

നൂതന
പവയര്

ഉപകേരണങ്ങളപടയപമലസായം സഹസായ സയംവവിധസാനങ്ങളണപ. ഇവര് അപ്രതവീക്ഷവിതമസായവി പലകപസാഴുയം
വവിപണവിയവില്

ചലനമുണസാക്കുന്നതസായവി

കേസാണസായം.

വവിവര

വവിജസാന

സസാകങ്കേതവികേതകയസാപടസാപയം

പമസാബവിലവിറ്റവി, കസൗഡപ സസാകങ്കേതവികേത തുടങ്ങവിയവയപട സയംകയസാജനയം ഇവപര സഹസായവിക്കുന.
റവീ -എഞവിനവീയറവിയംഗപ നടതവിയ ബവിസവിനസപ മസാതകേകേള് ബന്ധപപട്ട കമഖലകേളവിലണസാക്കുന്ന
ചലനയം വളപര വലതസാണപ. വലവിയ തസാമസ സസൗകേരദങ്ങള് ഏകകേസാപവിപവിക്കുന്നതവിലയം, പ്രകക്ഷപണ
രയംഗത്തുപമസാപക ഇതരയം മസാതകേകേള് ഉയര്നവന്നവിട്ടുണപ.

വവിദദസാഭദസാസയം, ആകരസാഗദ സയംരക്ഷണയം

തുടങ്ങവിയ കമഖലകേളവിലയം സസാമൂഹദ യസാഥസാര്തദങ്ങകളസാടപ പപസാരതപപടുന്ന ചലനങ്ങളണസാകസാനുളള
രവീതവിയവില് സയംരയംഭകേതസ്വയം കപ്രസാതസാഹവിപവികപപകടണതുണപ.
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1.2.

കകേരള പടകകസാളജവി സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ നയയം
കകേരള സയംസസാനത്തുടനവീളമുള്ള സസാകങ്കേതവികേത അടവിസസാനമസാകവിയള്ള സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേളപട

സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ ആവസാസ വദവസ സൃഷവിക്കുന്നതവിനുള്ള വവിപുലമസായ ചട്ടക്കൂടപ കകേരളസാ പടകകസാളജവി സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ
നയതവിലൂപട പുറത്തുവന. ഈ നയയം ആകഗസാള നവിലവസാരമുള്ള പരവിസരയം സൃഷവിക്കുന്നതവിനസായവി
പ്രധസാനമസായയം 9 വവിഭസാഗങ്ങളസായസാണപ തവിരവിചവിട്ടുള്ളതപ. അടവിസസാന സസൗകേരദയം, ഇനകുകബറ്ററുകേള്,
ആകവിലകററ്ററുകേള്, മനുഷദവവിഭവകശഷവി വവികേസനയം, നവികക്ഷപയം, സയംസസാന സഹസായയം, പരവിപസാലനയം,
പപസാതു

സസ്വകേസാരദ

പങ്കേസാളവിതയം,

നവിലവസാരമുയര്തല്,

നവിലവവിലള്ളതുയം

ആശയതവില്

നവിനയം

തുടങ്ങസാനവിരന്നവയമസായ

കേമനവികേളവികലകപ

ഇനകുകബറ്ററുകേളപട

കവഗതവിപലതവിക്കുന്നതവിനസായവി

സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ – ബട്ടപപ – പസ്കെയവിലപപ മസാതകേ എന്നവിവയസാണപ അവ.

1.3.

കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷന
സയംരയംഭകേതസ്വ വവികേസനതവിനുയം ഇനകുകബഷന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമുള്ള കകേരളസാ സര്കസാരവിപന്റെ

കനസാഡല് ഏജനസവിയസാണപ കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷന (KSUM). സസാകങ്കേതവികേതയവിലൂന്നവിയ സയംരയംഭകേതസ്വ
പ്രവര്തനങ്ങള് കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനുയം ഉന്നത സസാകങ്കേതവികേത അടവിസസാനമസാകവിയ വവിപണന
പ്രവര്തനങ്ങള്കപ

ആവശദമസായ

അടവിസസാന

സസൗകേരദവയം,

സസാഹചരദവയം

സൃഷവിക്കുന്നതവിനുയം

കകേരളതവില് സസാകങ്കേതവികേ ബവിസവിനസപ ഇനകുകബറ്ററുകേളയം ആകവിലകററ്ററുകേളയം ആസൂതണയം പചയപ
നടപസാക്കുകേയസാണപ കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷപന്റെ ലക്ഷദയം. വവിദദസാര്തവികേള്, അദ്ധദസാപകേര്, തകദ്ദേശ
സയംരയംഭകേര് തുടങ്ങവിയവര്കസായവി വവിജസാനസാധവിഷവിതമസായ സസാകങ്കേതവികേ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ സയംരയംഭങ്ങപള
കപ്രസാതസാഹവിപവികലയം ഇതപ ലക്ഷദമവിടുന. വദവസസായങ്ങള് തമ്മവില് ബന്ധവിപവിക്കുന്നതവിനുയം ഗകവഷണ
വവികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്, മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങളപമലസായം ആസൂതണയം പചയ നടപസാകലയം സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപപ
മവിഷപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളവില് ഉള്പപടുന. വവിദദസാഭദസാസ സസാപനങ്ങളവില് IEDC, TBI എന്നവിവ
രൂപവീകേരവിക്കുകേ, മനുഷദ വവിഭവകശഷവി വര്ദ്ധനവവിനുള്ള പരവിപസാടവികേള് സയംഘടവിപവിക്കുകേ എന്നവിവയവിലൂപട
സയംസസാന

സര്കസാരവിപന്റെ

സയംരയംഭകേതസ്വ

വവികേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്കപ

ശക്തവി

പകേരകേയയം

സയംസസാനപത മറ്റു ഇനകുകബറ്ററുകേള്കപ കനതതസ്വയം നല്കുകേയയം കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷപന്റെ
ലക്ഷദങ്ങളവില് ഉള്പപടുയം.
കകേരളസാ സര്കസാര് കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷനവിലൂപട ഒര ആകഗസാള ഇന്നകവഷന ഇനകുകബറ്ററുയം,
വവിവവിധ കമഖലകേളയം സസാകങ്കേതവികേതയയം ഒര കുടകവീഴവില് ലഭദമസാകുന്ന കകേരളസാ പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന
കസസാണ് സസാപവിച്ചുവരവികേയസാണപ.

2. ഉകദ്ദേശലക്ഷദയം
പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന എന്റെര്പ്രണര് നയതവിപന്റെ പ്രധസാന ലക്ഷദങ്ങള് തസാപഴ പറയന.
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1.

ഗകവഷണ വവികേസാസതവിപന്റെ വദസാപവി വര്ദ്ധവിപവിക്കുകേ.

2.

ഇന്നകവഷനു കവണ സസാഹചരദവയം അവസയയം സൃഷവിക്കുകേ.

3.

സസാകങ്കേതവികേ സയംവവിധസാനങ്ങള്കപ വസാണവിജദ സസാധദത ഉണസാക്കുകേ.

4.

സയംരയംഭകേതസ്വ പരവിസരതവിപന്റെ വളര്ച കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേ.

5.

പുതു സയംരഭകേര്കപപ്രകവശനതവിനുള്ള തടസങ്ങള് കുറയ്ക്കുകേ.

6.

നൂതനതയസായള്ള അടവിസസാന സസൗകേരദയം സസാപവിക്കുകേ. (സസാകങ്കേതവികേ മസാറ്റതവിനുള്ള
ലസാബുകേള്, ശസാസ ഹബ്ബപ, ബവിസവിനസപ/സസാകങ്കേതവികേ ഇനകുകബറ്ററുകേള്).

7.

പചറുകേവിട ഇടതരയം സയംരയംഭങ്ങളവില് തന്ത്രപരമസായ സസാകങ്കേതവികേത കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേ.

8.

വവിപണനതവിനു മുമ്പുള്ള നവികക്ഷപയം വര്ദ്ധവിപവിക്കുകേ.

9.

നവികുതവി ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുകേ (ഗകവഷണ വവികേസന നവികുതവി നവികക്ഷപയം, ആനൂകൂലദ
ആസവി, മൂലദ ആനുകൂലദങ്ങള്)

10.

പുതവിയ സസാകങ്കേതവികേതയവില് പരമരസാഗത വദവസസായയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേ.

3. പ്രധസാന സയംരയംഭങ്ങള്
3.1.

യവ സയംരയംഭകേതസ്വ വവികേസന പദ്ധതവി
ഇനകുകബഷന

കേസാലഘട്ടതവില്

സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ

അവരപട

സയംരയംഭകേതസ്വ

കേഴവിവപ

വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള മവികേചതുയം കകേന്ദ്രവീകൃതമസായതുമസായ കകേരളസാ സര്കസാരവിപന്റെ ഒര പദ്ധതവിയസാണപ
യവ സയംരയംഭകേതസ്വ വവികേസന പദ്ധതവി (YEDP). വവിവവിധ കമഖലകേളവിപല സയംരയംഭങ്ങള്കപ വവിവവിധ വവിപണന
മസാതകേകേള് പരവീക്ഷവിക്കുന്നതവിനുള്ള അവസരയം, നൂതനത സൃഷവിക്കുന്നതവിനുള്ള അവസരയം എന്നവിവ
നല്കുന്നതസാണപ YEDP. കലണ് ടു കകേസാഡപ (റസാസ്ബറവി ബപ പദ്ധതവി), ഇലകകസാണവികപ @ സ്കൂള്, സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ
കബസാകപ വവിതരണയം, സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ ബട്ടപ കേദസാമപ, കനതതസ്വ അകസാദമവിയയം പരവിശവീലനവയം പദ്ധതവി
സയംരയംഭകേതസ്വപത നയവിക്കുന്ന പരവിപസാടവി എന്നവീ ഘടകേങ്ങള് ഉള്പപട്ടതസാണപ YEDP.

3.2.

പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന കസസാണ്

വവിവവിധ വവിഷയങ്ങളയം വവിവവിധ സസാകങ്കേതവികേ കമഖലയയം ഒര കുടകവീഴവില് പകേസാണവരന്ന ആകഗസാള
ഇന്നകവഷന ഇനകുകബറ്റര് ഹബ്ബപ ആയ കകേരളസാ പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന കസസാണ് കകേരളസാ സര്കസാര്
സസാപവിച്ചുവരന. വവിവവിധ സസാകങ്കേതവികേ കമഖലകേളവിപല സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ ഇനകുകബഷന നല്കുന്നതവിനുയം
തകദ്ദേശമസായവി വളര്നവരന്ന സയംരയംഭങ്ങപള സഹസായവിക്കുന്നതവിനുമസായവി കലസാകകേസാതര നവിലവസാരമുള്ള
അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങളസാണപ പ്രസ്തുത കസസാണവില് സസാപവിക്കുകേ ആശയങ്ങളപട സങ്കേലനവയം
ഉയര്ന്ന നവിലവസാരമുള്ള ഇന്നകവഷനുയം സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേളയം സസാകങ്കേതവികേതയവിലൂപട ഉയര്നവരപമനയം നസായം
പ്രതവീക്ഷവിക്കുന.
ആശയ

സമസാഹരണയം,

ഇനകേദ്യുകബഷന

വവിജയകേരമസായ

സയംരയംഭമസാക്കുന്നതവിനുള്ള

മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശ സസൗകേരദയം, വവിജയകേരമസായ ആശയങ്ങള്കപ നവികക്ഷപയം നടതസാന തയ്യസാറുള്ള ഏഞല്
നവികക്ഷപകേര്
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എന്നവിങ്ങപനയളളവയപട

സമനസ്വയമസായവിരവിക്കുയം

ഇന്നകവഷന

കസസാണ്.

യവ സയംരയംഭകേരപടയയം ഇന്നകവറ്റര്മസാരപടയയം എലസാ തസാല്പരദങ്ങള്ക്കുമുതുകുന്ന ഒര സസ്വയയം
നവിലനവില്ക്കുന്ന ആവസാസ വദവസയസായവിരവിക്കുയം പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന കസസാണ്. നവിയമയം, നവികക്ഷപ
ലഭദത, അടവിസസാന സസൗകേരദയം എന്നവിവ ആയസാസരഹവിതമസായവി സമയവയം ഊര്ജ്ജവയം ലസാഭവിക്കുന്നതവിനുയം
ഇതപ അവസരയം നല്കുയം.

3.3.

ഫസാബപ കകേരള ശയംഖല

തവിരവനന്തപുരയം പടകകസാപസാര്കവിലയം പകേസാചവി പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന കസസാണവിലമസായവി രണപ
ഫസാബപ ലസാബുകേള് കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷനവിലൂപട കകേരളസാ സര്കസാര് സസാപവിചവിട്ടുണപ. IIITMK യപട
പകേട്ടവിടതവിലസാണപ
പസാര്കവിപല

തവിരവനന്തപുരപത ഫസാബപ ലസാബപ. പകേസാചവിയവികലതപ കേവിനഫസാ ബഹപടകേപ

കകേരളസാ

സസാകങ്കേതവികേ

ഇന്നകവഷന

കസസാണവിപല

പകേട്ടവിടതവിപന്റെ

അടവിസസാന

നവിലയവിലമസാണപ.
നൂതനത, സസാകങ്കേതവികേ വവികേസനയം, ഉല്പന്നങ്ങളപട ആദദമസാതകേ, നവിര്മ്മസാണയം സയംബന്ധവിച
പരവിജസാനയം

വവിപണവിയവിലവിറകസാവന്ന

ഉല്പന്ന

വവികേസനയം

എന്നവിവ

കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനപ

കവണവിയസാണപ ഫസാബപ കകേരള ശയംഖല സസാപവിക്കുന്നതപ. വവിവര വവിജസാന സസാകങ്കേതവികേത, ഇലകകസാണവികപ
എന്നവീ

കമഖലകേളവില്

മസാതയം

ഒതുങ്ങവി

നവില്ക്കുന്ന

നവിര്മ്മസാണ

സയംരയംഭകേതസ്വ

സയംസ്കെസാരയം

ശക്തവിപപടുത്തുന്നതവിനപ ഇതുപകേസാണപ കേഴവിയയം. ഫസാബപ ലസാബപ പരവിപസാടവിയവിലൂപട വവിവവിധ സസാകങ്കേതവികേ
കമഖലകേളവില് പരവിജസാനയം, പുതവിയ സയംരയംഭകേര്കപ ശക്തമസായ ഒര കവദവി, തകദ്ദേശവീയമസായ സസാകങ്കേതവികേ
ഉല്പന്നങ്ങള് നവിര്മ്മവിക്കുകേ എന്നവിവയവികലകപ നയവികസാനസാകുയം. വവിദദസാര്തവികേള്, സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്, സയംരയംഭകേര്,
കകേസാര്പകററ്റുകേള്,

വദക്തവിഗത

നവിര്മ്മസാതസാകള്,

ഗകവഷണ

സയംഘങ്ങള്,

ഉന്നത

വവിദദസാഭദസാസ

സസാപനങ്ങള്, ഇന്തദയവിപല സര്വ്വകേലസാശസാലകേള് എന്നവിവര് ഉള്പപട്ട സമൂഹതവിനപ കകേരളസാ ഫസാബപ
ലസാബുകേള് സഹസായകേരമസാവയം, ബകേവശമുള്ള നൂതന സസാകങ്കേതവികേ ആശയയം മവികേച രൂപകേല്പനയയം
പ്രവര്തനക്ഷമതയമുള്ള ഉല്പന്നതവിപന്റെ ആദദ മസാതകേയസാകസാനസാഗഹവിക്കുന്ന യവ സസാകങ്കേതവികേ
സയംരയംഭകേര്കസാവശദമസായ

ഊര്ജ്ജസസ്വലമസായ

പരവിസര

സയംവവിധസാനമസാണപ

കകേരളസാ

ഫസാബപ

ലസാബുകേളവിലള്ളതപ.
മവിനവി ഫസാബപ ലസാബപ
കകേരളതവിപല പതരപഞ്ഞെടുത സ്കൂളകേളവിലയം കകേസാകളജുകേളവിലയം മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുകേള്
സസാപവികസാനസാണപ മവിനവി ഫസാബപ ലസാബപ പദ്ധതവിയവിലൂപട വവിഭസാവനയം പചയന്നതപ. സസാപനങ്ങള്ക്കുള്ളവില്
അടവിസസാന വവികേസന സസൗകേരദയം നല്കുന്നതസാണവിതപ.
പ്രസ്തുത ആവസാസ വദവസ സമൂഹതവികലപകതവിക്കുന്നതവിനുള്ള ശ്രമതവിപന്റെ ഭസാഗമസാണവിതപ.
രൂപകേല്പന,

വവികേസനയം,

നവിര്മ്മസാണയം

എന്നവിങ്ങപനയളളവയവില്

കേഴവിവകേളള്ള

നവിര്മ്മസാതസാകപള

കേപണത്തുകേ എന്ന സര്വ്വകേലസാശസാലകേളപട ആശയവമസായവി അടുത ബന്ധയം പുലര്ത്തുന്ന ഫസാബപ
ലസാബുകേള് വവിദദസാഭദസാസ സസാപനസാടവിസസാനതവില് പ്രവര്തവിക്കുന്നവയസാണപ. ഫസാബപ ലസാബുകേളമസായവി
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അടുതപ പ്രവര്തവിക്കുന്നതവിനസാല് മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുകേള്കപ ഫസാബപ ശയംഖല, ഫസാബപ അകസാദമവി,
ഫസാബപ ലസാബപ അടവിസസാനമസായള്ള മറ്റു സയംരയംഭങ്ങള് എന്നവിവയപട പ്രകയസാജനയം ലഭവിക്കുയം. മവിനവി ഫസാബപ
ലസാബുകേള്

അടവിസസാനമസാകവിയ

നവിര്മ്മസാതസാകള്കപ

ഏതു

സമയത്തുയം

ഫസാബപ

ലസാബപ

അടവിസസാനതവിലള്ള നവിര്മ്മസാതസാകളമസാകയസാ, ഫസാബപ വവിദഗ്ദ്ധരമസാകയസാ പ്രകതദകേ മസാര്ഗ്ഗതവിലൂപട
ബന്ധപപടസാനുള്ള സസൗകേരദപമസാരക്കുയം. ബവിരദ സര്ട്ടവിഫവികറ്റവിപന്റെ മൂലദയം വര്ദ്ധവിപവികസാന സസാധവിക്കുന്ന
വവിധയം ഫസാബപ വവിദഗ്ദ്ധരവില് നവിനയം നവിര്മ്മസാണ ബവദഗദയം സയംബന്ധവിച സര്ട്ടവിഫവികറ്റപ കനടസാന ഇതപ
സഹസായകേരമസാകുയം. മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുമസായവി ബന്ധപപട്ടപ പ്രവര്തവിക്കുന്ന വവിദദസാര്തവികേള്, വദക്തവികേള്
എന്നവിവര്കപ ഫസാബപ ലസാബുകേളവില് പ്രവര്തവികസാനുയം ഫസാബപ ഗുരകനസാരസാകേസാനുള്ള അവസരയം ലഭവിക്കുയം.
മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുകേള് കൂടസാപത സയംസസാനതപ പപസാതു നവിര്മ്മസാണ സസൗകേരദങ്ങളയം കകേരള
ഫസാബപ അകസാദമവി വവിഭസാവനയം പചയനണപ. പപസാതുജനതവിനപ ഉപകയസാഗവികസാന കേഴവിയന്ന പപസാതു
നവിര്മ്മസാണ സലങ്ങളവില് ആദദ മസാതകേ രൂപവീകേരവിക്കുന്നതവിനസാവശദമസായ എലസാ അടവിസസാന യന്ത്രങ്ങളയം
ലഭദമസായവിരവിക്കുയം.

സസാമൂഹദപ്രശ്നങ്ങളപട

പരവിഹസാരതവിനസായവി

പപസാതുജനങ്ങള്കപ

സമവീപവികസാവന്ന

കേവികയസാസ്ക്കുകേളസായവി മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുകേള് മസാറുയം.

4. സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ നവികക്ഷപയം
4.1.

നൂതന ആശയങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹസായയം
സയംസസാനതവിനുള്ളവിലള്ള സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ നൂതന ആശയങ്ങള്കപ/സ്റ്റേസാര്ട്ടപവിനപ രണപ ലക്ഷയം

രൂപ വവീതയം സര്കസാര് ധനസഹസായയം നല്കുയം. സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപപ സവിസ്റ്റേതവില് രജവിസ്റ്റേര് പചയവിട്ടുള്ള
സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷനവിലൂപട ഈ ധനസഹസായയം നല്കുയം.

4.2.

സവീഡപ ധനസഹസായയം (വവിപണനതവിനപ മുമ്പുള്ള ധനസഹസായയം)

വവിപണനയം തുടങ്ങുന്നതവിനു മുമപ ധനസഹസായയം നല്കുന്ന പദ്ധതവി സര്കസാര് കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ
മവിഷനവിലൂപട തുടരയം. സയംസസാന സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ ആവസാസ വദവസയവിലള്ള മുഴുവന സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്ക്കുമസായവി
പദ്ധതവി വവിപുലവീകേരവിക്കുയം.

4.3.

Alternate Investment Fund (കകേരളയം കകേന്ദ്രവീകേരവിചപ)

കകേരളയം കകേന്ദ്രവീകേരവിചപ പ്രവര്തനയം ആരയംഭവിക്കുന്നതവിനസായവി ഫണകേപള കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേയയം
25% നവികക്ഷപതവിലൂപട നവിയന്ത്രവിത പങ്കേസാളവിയസാകുകേയയം (limited partner) പചയയം. പ്രസ്തുത ഫണകേള്
അവയപട നവിയമസാവലവി അനുസരവിചപ പ്രവര്തവിക്കുയം .

4.4.

പ്രസാരയംഭ നവികക്ഷപയം (KSIDC & KFC)

യവ സയംരയംഭകേര് ആരയംഭവിക്കുന്ന പുതവിയ സയംരയംഭങ്ങള്കപ 25 ലക്ഷയം രൂപകയസാ പദ്ധതവിയപട
പ്രസാരയംഭ പചലവവിപന്റെ 90 ശതമസാനകമസാ ഏതസാകണസാ കുറവപ, അതപ KSIDC വസാഗസാനയം പചയനണപ.
സയംരയംഭയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്ന ഡയറകര്കകസാ കേമനവികകസാ പലവിശ കുറഞ്ഞെ വസായ്പ സവീഡപ ഫണപ
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രൂപതവില് നല്കേസാന കേഴവിയയം. പദ്ധതവി വവികേസവിപവിക്കുകേകയസാ നടപവിലസാക്കുകേകയസാ പചയ സസാഹചരദതവില്
KSIDC കപ കേമനവിയവില് കനരവിട്ടപ മൂലധന നവികക്ഷപമസായവി ധനസഹസായയം നല്കേസാനസാകുയം.

4.5.

സ്റ്റേസാനകഡര്ഡപ നവികക്ഷപ സഹസായധന യം

തവിരവനന്തപുരയം, എറണസാകുളയം ജവിലകേളവില് സവിതവി പചയന്ന സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ 15 ലക്ഷയം രൂപ
എന്ന പരവിധവിയവില് സവിരയം മൂലധന നവികക്ഷപതവിപന്റെ 30% Standard നവികക്ഷപ സബവിഡവി നല്കുയം.
തവിരവനന്തപുരയം, എറണസാകുളയം ഒഴവിപകേയള്ള ജവിലകേളവില് സവിതവി പചയന്ന സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ 25 ലക്ഷയം
പരവിധവിയവില് സവിരയം മൂലധന നവികക്ഷപതവിപന്റെ 40% Standard നവികക്ഷപ സബവിഡവിയസായവി നല്കുയം.
വവിവര സസാകങ്കേതവികേ വവിദദസാ കസസാഫപ പവയറുകേള് വവികേസവിപവിക്കുന്നവര്, വവിവര സസാകങ്കേതവികേ വവിദദസാകസവനയം
നല്കുന്നവര്, വവിവര സസാകങ്കേതവികേ വവിദദസാ അനുബന്ധ കസവനദസാതസാകള് (വലവിയ കതസാതവില്
പപസാതുജനങ്ങള്കപ

IT

പരവിശവീലനയം

നല്കുന്ന

സസാപനങ്ങപളസാഴവിപകേ),

ഹസാര്ഡപ

പവയര്

നവിര്മ്മസാതസാകള് എന്നവിവരസാണപ സസാധസാരണ നവികക്ഷപ സബവിഡവിയപ കയസാഗദതയള്ളവര്.

5. KSUM 2.0
നയയം നടപവിലസാക്കുന്നതവിനുള്ള കനസാഡല് ഏജനസവിയസായ കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷന (KSUM)
(മുമപ പടകകസാപസാര്കപ TBI), മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശ സഹസായയം, അടവിസസാന സസൗകേരദയം, സയംരയംഭകേതസ്വ വവികേസന
പരവിപസാടവി, സവീഡപ ഫണപ സഹസായയം എകപകപസാഷര് പരവിപസാടവി എന്നവിവ സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കസായവി മുകന്നസാട്ടപ
വയ്ക്കുന. നവിലവവിലള്ള സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ നയയം കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷന വവിജയകേരമസായവി നടപസാക്കുകേയയം
ചലനസാത്മകേമസായ ഒര സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ പരവിസര നവിര്മ്മവിതവിയപ അടവിസസാനമവിടുകേയയം പചയവിട്ടുണപ. സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ
പ്രവര്തനങ്ങളവില് എണതവിലയം ഗുണതവിലയം കേസാരദമസായ വര്ദ്ധനവസാണപ സര്കസാര് ലക്ഷദമവിടുന്നതപ.
കകേരളസാ സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷന 2.0 ഈ ദവിശയവികലയ്ക്കുള്ള ചുവടുവയ്പസാണപ.

നൂതനത

നയവിക്കുന്ന

സയംരയംഭകേതസ്വവയം

വവിദദസാഭദസാസ

ഗകവഷണ

സസാപനങ്ങളവില്

നവിനയം

പുറത്തുവരപമന്നപ പ്രതവീക്ഷവിക്കുന്ന നൂതനതപയ വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്ന ഘടകേങ്ങള് എന്നവിവയവിലസാണപ കകേരളസാ
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സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ മവിഷന കകേന്ദ്രവീകേരവിചവിട്ടുള്ളതപ. പപസാതുസമൂഹയം, ഗസാമപ്രകദശങ്ങളവിപല ഇന്നകവറ്റര്മസാര്, 'Jugad'
ഇന്നകവഷനുകേള് എന്നവിവയവില് നവിനയം സസാകങ്കേതവികേ സര്വ്വകേലസാശസാലകേപളയയം വവിദദസാഭദസാസ ഗകവഷണ
സസാപനങ്ങപളയയം

ബന്ധപപടുതവി

നൂതനത

വളര്തവിപയടുതപ

വവിപണന

തലതവികലകപ

എതവിക്കുന്നതവിനുള്ള വദക്തമസായ നടപടവിക്രമങ്ങളസാണപ നടപവിലസാക്കുന്നതപ. മപറ്റസാര ഭസാഗതപ ഗകവഷണ
വവികേസന സസാപനങ്ങളയം ഏറ്റവയം പുതവിയ സസാകങ്കേതവികേതയവില് പ്രവര്തവിക്കുന്ന മറ്റു സസാപനങ്ങളയം
വവിജസാന

ആസവിയയം

വവിവവിധ

സസാകങ്കേതവികേതയവിലള്ള

മുകന്നറ്റവയം

അവരപട

ഗകവഷണ

പ്രവര്തനങ്ങളപട ഭസാഗമസായവി സൃഷവിച്ചുവരന. ഈ മുകന്നറ്റങ്ങള് സമൂഹതവിപന്റെ പപസാതുനനയപ
ലഭദമസാവ

കേകയസാ

വവിപണനതവിപനത്തുകേകയസാ

പചയന്നവില .

അതരയം

കേഴവിവകേളയം

നൂതനതയയം

കേപണത്തുകേയയം അവപര മുനനവിരയവിപലതവികകണതുമസാണപ. വവിപണവിയവില് വവിജയവിച ബവിസവിനസവിപന്റെ
ഏറ്റവയം വലവിയ ഉകതജകേ ശക്തവി ഓകരസാ നൂതനതയയം സമൂഹയം അഭവിമുഖവീകേരവിക്കുന്ന ഏപതങ്കേവിലയം
പ്രശ്നങ്ങള് നവിലവവിലള്ളതവിലയം പമചപപട്ട രവീതവിയവില് പരവിഹരവികസാനുതകുന്നതപ എന്നതസാണപ. വര്ദ്ധവിച
മുകന്നറ്റവയം, പപസാതുജനയം പ്രകതദകേവിച്ചുയം ഗസാമവീണ കമഖലയവിപല പചലവപ കുറഞ്ഞെ നൂതനത എന്നവിവ
കേപണതവി

അടുത

ഘട്ടതവിപലതവികകണതവിനുള്ള

ആസൂതണയം,

ഇതരയം

സയംവവിധസാനങ്ങള്

ഏപറ്റടുകകണതുണപ.
ഓപണ് ഇന്നകവഷനുള്ള കവദവി: കകേസാര്പകററ്റപ ബവിസവിനസപ മസാതകേകേളപട ഘടകേമസായ ഓപണ്
ഇന്നകവഷനുള്ള കവദവിയയം സൃഷവികണയം. അതവിലൂപട ആന്തരവികേമസായവി ഉല്പസാദവിപവിക്കുന്ന വവിജസാനവയം
പുറതപ ഉല്പസാദവിപവിക്കുന്ന വവിജസാനവയം സയംകയസാജവിപവികസാനസാകുയം. ബവിസവിനസവില് നൂതനതയപട
നവിലവസാരയം ഉയര്ത്തുന്നതവിനപ ഇതപ അവപര സഹസായവിക്കുയം. ഇതപ പ്രസാവര്തവികേമസാക്കുന്നതവിനുള്ള ഒര
മസാര്ഗ്ഗയം കേമനവിയപട കപറ്റന്റെപ സസ്വതന്ത്രമസായ ഒര മൂന്നസാമതപ സസാപനതവിനപ നല്കുകേയയം അതവിപന ഒര
പപസാതു

പട്ടവികേയവിലള്പപടുത്തുകേകയസാ

പരവിമവിതവിയവിലസാത

ബലസനസപ

നല്കവി

പപസാതുവസായവി

ഉപകയസാഗവികസാന അവസരയം നല്കുകേകയസാ എന്നതസാണപ. തുറന്ന നൂതനതയവിലൂപട ബവിസവിനസപ
തലതവില്

മതരതവിപന്റെ

ആനുകൂലദവയം

അതവിലൂപട

നൂതനതയപ

കേമനവിയപ

പുറതപ

വവിപണവിയവിപലത്തുന്നതവികനസാ ഒര പ്രകദശതപ പ്രചസാരണതവികനസാ അവസരയം ലഭവിക്കുയം. മനുഷദവവിഭവ
കശഷവി വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നതവിനുയം പുതവിയ സസാകങ്കേതവികേ ഉല്പന്നങ്ങളണസാകുന്നതവിനുയം ഇതപ സഹസായകേരമസാകുയം.
കകേസാര്പകററ്റുകേള് ആരയംഭവിക്കുന്ന തുറന്ന നൂതനതയപ സര്കസാര് കപ്രസാതസാഹനവയം അയംഗവീകേസാരവയം
നല്കുകേയയം ആവശദമസായ അടവിസസാന സസൗകേരദയം ഉറപസാക്കുകേയയം പചയയം.

6. ഗസാനഡപ ഇന്നകവഷന ചലഞപ കകേരള
വസാര്ഷവികേ ഇന്നകവഷന ചലഞപ സയംഘടവിപവിക്കുന്നതവിനപ സര്കസാര് ആഗഹവിക്കുന. വവിജയവിയപ
ഒര കകേസാടവി രൂപസാ നല്കുയം. ചലഞവിപന്റെ കകേന്ദ്രബവിന്ദു സസാമൂഹദമസായവി ഉയര്ന്ന ഫലയം നല്കുന്നതുയം
ജനങ്ങളപട ജവീവവിതനവിലവസാരയം കേസാരദമസായവി ഉയര്ത്തുന്നതുമസായ നൂതനതയസായവിരവിക്കുയം.
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7. സസാകങ്കേതവികേ വവിപണനതവിനുള്ള കകേന്ദ്രയം/കവദവി
ഇന്നകവറ്റര്മസാകരയയം വദവസസായ സസാപനങ്ങകളയയം ബന്ധപപടുത്തുന്നതവിനുള്ള കവദവിയസാണപ
സസാകങ്കേതവികേ വവിപണന കകേന്ദ്രയം. സസാകങ്കേതവികേതയയം വവിജസാനവയം ബകേമസാറുന്നതവിനുള്ള കകേന്ദ്രമസാകുയം ഇതപ.
ഇന്നകവറ്റര്മസാര്ക്കുയം വദവസസായതവിനപ അനുവദവികസാനുയം ഗകവഷണയം നടതവി ഉല്പന്നങ്ങള്കപ അന്തവിമ
രൂപയം നല്കുന്നതവിനുള്ള ഉയര്ന്ന നവിലവസാരമുള്ള പരവീക്ഷണശസാല (MIT മവീഡവിയ ലസാബപ കപസാപല ഉള്ളവ)
സസാകങ്കേതവികേ വവിപണന കകേന്ദ്രതവിപന്റെ ഭസാഗമസായവി സസാപവിക്കുയം. പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രതവിനു രണ തലങ്ങള്
ഉണസായവിരവിക്കുയം
1. VSSC/ISRO,CDAC, ശ്രവീ ചവിത എന്നവിവ കപസാലള്ള സസാപനങ്ങളപട ബകേവശമുള്ള ബകേമസാറ്റയം
പചയ്യപപടസാവന്ന സസാകങ്കേതവികേതയയം, ബന്ധപപട്ട ആശയങ്ങള് എടുക്കുന്നവര്കപ ഉല്പന്നയം
ആകസാനുയം വവിപണവിയവില് എതവികസാനുയം ഉള്ള കേഴവിവപ വര്ധവിപവിക്കുന്നതവിനുയം അതപ
സഫലവീകേരവിക്കുന്നതവിനസായവി ബന്ധപപടുന്നതവിനുള്ള ഒര പവര്ചസ്വല് കവദവി.
2. പവര്ചസ്വല് കവദവിയവിപല സയംകവദനതവില് ഉരതവിരവിയന്ന ആശയങ്ങള്കപ സസാകങ്കേതവികേ
വവിപണന കകേന്ദ്രതവില് സസാനയം നല്കുയം. വവിവവിധ കമഖലകേള് ഉള്പപടുന്ന ഒര
പരവീക്ഷണശസാല പടകകസാളജവി ഇന്നകവഷന കസസാണവില്
സസാപവിക്കുന്നതവിനു പരവിശ്രമവിക്കുയം.
ഇപന്നസാകവറ്റര്മസാര്ക്കുയം കേമനവി സസാപകേര്ക്കുയം വവിപണനയം വര്ധവിപവിക്കുന്നതവിനുയം തന്ത്രയം
ആസൂതണയം പചയന്ന വവിദഗ്ദ്ധരപട പ്രതവികേരണയം ലഭദമസാക്കുന്നതവിനുമുള്ള അവസരയം ഈ കവദവി
നല്കുയം.
വവിജയകേരമസായ
നല്കുകേയയം

സ്റ്റേസാര്ട്ടപ

ഗകവഷണ

അപ്പുകേള്കപ

ആവശദമുള്ള

സസാപനങ്ങളപടയയം

സഹസായയം

ഈ

പരവിപസാടവിയവിലൂപട

സര്വകേലസാശസാലകേളപടയയം

ബലസനസപ

ലഭദമസാക്കുന്നതവിനുള്ള അവസരയം സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപ്പുകേള്കപ ലഭദമസാകുകേയയം പചയയം .

8. ഭസാവവി സസാകങ്കേതവികേത പരവികപസാഷവിപവികല്
8.1.

ഭസാവവി ഗകവഷണ പരവീക്ഷണശസാല

ഇകസാലതപ സമൂഹതവില് വവിജയകേരമസാകുന്നതവിനു ആവശദമസായ കശഷവി, കേഴവിവപ,വവിജസാനയം എന്നവിവ
വര്ധവിപവിക്കുകേയസാണപ ഭസാവവി ഗകവഷണ പരവീക്ഷണശസാലയപട മുഖദ ലക്ഷദയം. പപസാതുജനയം അനുഭവവിക്കുന്നതുയം
ഉയര്നവരന്നതുമസായ സസാകങ്കേതവികേതയപ ഭസാവവി ഗകവഷണ പരവീക്ഷണശസാലയപട വസാതവില് തുറന്നവിരവിക്കുയം.
ഭസാവവി ഗകവഷണ പരവീക്ഷണശസാലയവിപല കകേന്ദ്ര സസാകങ്കേതവികേതകേള് തസാപഴ പറയന്നവയസാണപ
1. ബവിസവിനസപ ഇപന്നസാകവഷന
2. ബസബര് പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി
3. ബവിഗപ ഡസാറ്റ
4. പമഷവീന കലണവിയംഗപ
5. ആര്ട്ടവിഫവിഷദല് ഇന്റെലവിജനസപ
6. കറസാകബസാട്ടവികപ & ഓകട്ടസാകമഷന
7. ഓപഗ്മെന്റെപഡപ റവിയസാലവിറ്റവി
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8. പവര്ചസ്വല് റവിയസാലവിറ്റവി
9. ഇന്റെര്പനറ്റപ ഓഫപ തവിങ്ങപസപ
10. സവിവവികേപ പടകകസാളജവി
11. കസ്പേസപ പടകകസാളജവി
12. റവിനഡ്യൂവബവിള് എനര്ജവി

8.2.

DIY ബകയസാ ലസാബപ

പരമരസാഗത ഗകവഷണ സസാപനങ്ങള് അവലയംബവിക്കുന്ന അകത രവീതവി ഉപകയസാഗവിചപ ജവീവ ശസാസവയം
ജവീവവിത ശസാസവയം പഠവിക്കുന്ന വദക്തവികേള്, സമൂഹങ്ങള്, പചറുകേവിട സസാപനങ്ങള് എന്നവിവര്കവിടയവില്
വളര്ന വരന്ന ബജവ സസാകങ്കേതവികേ വവിദദയവിപല സസാമൂഹദപ്രസസാനമസാണപ DIY ബകയസാളജവി.
വവിദദസാഭദസാസ ഗകവഷണ സസാപനങ്ങളവില് നവികന്നസാ കകേസാര്പകറഷനുകേളവില് നവികന്നസാ വവിപുലമസായ
പരവിശവീലനയം ലഭവിചവരസാണപ DIY ബകയസാകളസാജവി ഏപറ്റടുക്കുനതപ. തുടര്ന്നപ അവര് പരവിശവീലനയം
ഇലസാപതകയസാ ചുരങ്ങവിയ പരവിശവീലനതവിലൂപടകയസാ മറ്റു DIY ബകയസാപലസാജവിസ്റ്റുകേള്കപ
മസാര്ഗനവിര്കദശയം നല്കുയം. ലസാഭയം കനസാകസാപത സസാമൂഹദ പഠനതവിനു തുറന്ന ശസാസ
നൂതനതകേള്ക്കുമസായവി ഒര വവികനസാദമസാകയസാ ഒര സയംരയംഭയം തുടങ്ങവി ലസാഭതവിനസാകയസാ ആകേസായം. ഫസാബപ
ലസാബുകേള് കപസാപല DIY ബകയസാ ലസാബുകേള് സസാപവിക്കുന്നതവിലയം സര്കസാര് ശ്രദ്ധ കകേന്ദ്രവീകേരവിക്കുയം.

9. ജവി-പടകേപ ഇന്നകവഷന കഫസാകസപ ഗ്രൂപപ
സയംസസാനതപ നൂതനത വളര്ത്തുന്നതവിനു തസാപഴ പറയന്ന പരവിപസാടവികേളവിലൂപടയസാണപ ജവി-പടകേപ
ഇന്നകവഷന കഫസാകസസസ്ഗ്രൂപപ കകേന്ദ്രവീകേരവിചവിട്ടുള്ളതപ. ഈ സയംരയംഭതവിനപ കകേരള സര്കസാര് പവിന്തുണ
നല്കുന്നതസാണപ.

9.1.

അകഡസാപപറ്റപ എ യയംഗപ ഐഡവിയ

സസാധദത ഉള്ള ആശയങ്ങള് കേപണതവി ദപതടുത്തു പൂര്ണതയവിപലതവിക്കുന്നതവിനുതകുന്നതസാണപ
ഈ പദ്ധതവി. സസാമൂഹവികേ പ്രസാധസാനദയം ഉള്ള പദ്ധതവികേള് വവിപണവിയവില് എതവികസാനുയം
വദവസസായതവിലയം സമൂഹതവിലയം മസാറ്റങ്ങള് സൃഷവിക്കുന്നതവിനുള്ള ശ്രമമസാണപ.

9.2.

കകേരള ഗസാമവീണ നൂതനക്കുള്ള പവല്ലുവവിളവികേള്

സയംസസാന ആവസാസ വദവസയപട മുഖദ ധസാരയവില് എതസാന അവസരയം ലഭവികസാത ഗസാമവീണ
ഇന്നകവപറ്റസാര്മസാപര
കേപണതവി
വളര്തവി
എടുക്കുനതവിനുള്ള
ജവി-പടകേപ
ഇന്നകവഷന
കഫസാകസസസ്ഗ്രൂപപഇപന്റെ സയംരയംഭമസാണപ ഈ പദ്ധതവി . ഇതവിനുയം സര്കസാര് പവിന്തുണ നല്കുന്നതസാണപ.

9.3.

സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപപ കമന്റെറവിയംഗപ സഹസായയം

1. വളര്ച ആഗഹവിക്കുന്ന സസാപനങ്ങള്കപ ഉപകഭസാക്തസാകള്, വവിതരണകസാര്, ആവസാസ
വദവസയവില് വവിഭവങ്ങള് നല്കേസാന കേഴവിയന്ന മറ്റുള്ളവര് എന്നവിവരമസായവി ബന്ധപപടസാനുള്ള
അവസരയം ഉറപസാക്കുന്നതസാണപ.
2. ആവസാസ വദവസയവിപല ഇനകുകബറ്ററുകേള്/ ആകവിലകററ്ററുകേള് എന്നവിവയവിലൂപട ഉള്ള
ഇനകുകബഷന ആകവിലകറഷന പരവിപസാടവിയവിലൂപട സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപസഹസായയം നല്കുയം.
3.സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ മസാര്ഗനവിര്കദശ സഹസായയം ലഭദമസാക്കുന്നതവിനസായവി കദശവിയ അന്തര്കദശവിയ
എജനസവികേളമസായവി ബന്ധയം സസാപവിക്കുയം.
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10.

സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപപ ജവീവചക്രതവിപല സഹസായങ്ങള്

10.1. സവിതവീകേരണയം
1. വവിദഗ്ദ്ധരപട മൂലദനവിര്ണയയം
1.1. സസാകങ്കേതവികേ പ്രകയസാഗവികേത : സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേള്കപ അവരപട ഉല്പന്നങ്ങളപട സസാകങ്കേതവികേ
പ്രകയസാഗവികേതപയ സയംബന്ധവിചപ ചര്ച പചയന്നതവിനപ സസാകങ്കേതവികേ വവിദഗദ്ധരപട ഒര
ശയംഖലയപട കസവനയം ലഭദമസാകുയം. വവിദദസാഭദസാസ ഗകവഷണ ശസാസ സസാപനങ്ങളവികലയയം
KSCSTE കലയയം വവിദഗ്ദ്ധര് ഉള്പപട്ട പട്ടവികേ KSUM-ല് ലഭദമസാണപ
1.2. വവിപണന പ്രസാകയസാഗവികേത: നവിര്കദശവിച വവികേസനതവിപന്റെ വവിപണന പ്രസാകയസാഗവികേത KSUM-നപ
TIE-യമസായയം മറ്റു വദസാവസസായവികേ സയംഘടനകേളമസായയം നവിലവവിലള്ള കമപന്റെര് ശയംഖല /
ബവിസവിനസപ കമപന്റെര് ശയംഖലയമസായവി ദവീര്ഘവിപവിചതവിലൂപട നവിര്ണയവികസാനസാകുയം
2. ആശയയം പരവിഷ്ക്കരവിക്കുന്നതവിനുള്ള സഹസായയം: വവിദഗ്ദ്ധ സമവിതവി ശുപസാര്ശ പചയന്ന നൂതന
ആശയങ്ങള് പരവിഷ്ക്കരവിക്കുന്നതവിനു സഹസായയം നല്കുയം .
3. കപറ്റന്റെപ സഹസായ പദ്ധതവി: KSUM-ലൂപട നവിലവവില് ലഭദമസായ കപറ്റന്റെപ സഹസായ പദ്ധതവിപയ കദശവീയ
കപറ്റന്റെപ പദ്ധതവിയമസായവി സയംകയസാജവിപവിചപ കകേരള സയംസസാന ശസാസ സസാകങ്കേതവികേ പരവിസവിതവി
കേസൗണ്സവിലവിപന്റെ കേവീഴവില് ഒര സഹസായ പദ്ധതവി രൂപവീകേരവിക്കുയം. കപറ്റന്റെപ ഫയല് പചയന്നതവിനുള്ള
പചലവപ തവിരവിപകേ നല്കുന്ന നവിലവവിലള്ള പദ്ധതവിയവില് കപറ്റന്റെപ ലഭദമസാകസാവന്ന നൂതനതപയ
കേപണത്തുകേയയം അവ വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനസായവി ഇന്നകവറ്റര്/ഇനപവന്റെര് എന്നവിവര്കപ സഹസായയം
നല്കേവി കപറ്റന്റെപ ഉല്പസാദവിപവിക്കുന്ന പദ്ധതവി ആക്കുന്നതവിനുള്ള സഹസായയം നല്കുയം.

10.2. ഉല്പന്ന വവികേസനയം
1. സവീഡപ സഹസായയം
KSUM-ല് നവിനയം നവിലവവില് ലഭവിക്കുന്ന സവീഡപ സഹസായയം കുറഞ്ഞെ പലവിശയള്ള വസായ്പയസാണപ.
KSIDC-യപട പദ്ധതവി കപസാപല മസാറ്റയം വരതസാവന്ന ഘടകേമസായവി ഈ പദ്ധതവി ഉയര്ത്തുയം.
ഇപന്നസാകവറ്റര്മസാര്, നൂതന ഉല്പന്നങ്ങള് സൃഷവിക്കുന്ന സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള് എന്നവിവര്കപ ഇന്നകവഷന/
ആദദ മസാതകേ എന്നവിവയപ സഹസായയം നല്കുന്നതവിനു ഒര നവിധവി രൂപവീകേരവിക്കുന്ന കേസാരദയം സര്കസാര്
പരവിഗണവിക്കുയം. 10 ലക്ഷയം രൂപകയസാ പചലവവിപന്റെ 50 ശതമസാനകമസാ ഏതസാകണസാ കുറവപ അതപ ഗസാന്റെപ
ആയവി നല്കുയം.
2.പരവീക്ഷണ ശസാലകേള്ക്കുള്ള സഹസായയം
2.1. ഫഡ്യൂചര്
ലസാബുകേള്:
സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേള്/ ഇപന്നസാകവറ്റര്മസാര്കപ
ഉല്പന്ന
വവികേസനതവിനുയം പരവീക്ഷണതവിനുമസായവി ഉപകയസാഗവികസാന കേഴവിയന്ന ഭസാവവി സകകേതവികേതക്കുള്ള
പരവീക്ഷണ ശസാല കകേരള സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപപ മവിഷനവില് സസാപവിക്കുയം.
2.2. ഫസാബപ ലസാബുകേള്: തവിരവനന്തപുരത്തുയം പകേസാചവിയവിലമസായവി സസാപവിചവിട്ടുള്ള ഫസാബപ
ലസാബുകേളയം, എഞവിനവീയറവിയംഗപ കകേസാകളജുകേളവില് സസാപവിക്കുന്ന മവിനവി ഫസാബപ ലസാബുകേളയം
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ഇന്നകവറ്റര്മസാര്ക്കുയം സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്ക്കുയം
സഹസായവിക്കുയം.
3. സസാകങ്കേതവികേ മസാര്ഗനവിര്കദശയം

കവഗതവില്

ആദദ

മസാതകേ

രൂപവീകേരവിക്കുന്നതവിനു

സസാകങ്കേതവികേ വവിദഗ്ദ്ധര് / കമപന്റെര്മസാര് എന്നവിവപര കേപണതവി സയംഘയം രൂപവീകേരവിക്കുയം.
സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേപള ഏപറ്റടുകസാന കമപന്റെര്മസാപര കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം. വദവസസായ വവിദദസാഭദസാസ ഗകവഷണ
ശസാസ സമൂഹതവില് നവിനള്ളവര് ഉള്പപട്ടതസായവിരവിക്കുയം കമപന്റെര്മസാരപട സയംഘയം.
4. രൂപകേല്പനയയം വവികേസനവയം
4.1 രൂപകേല്പനക്കുളള ശവില്പശസാല: രൂപകേല്പന സയംബന്ധവിചപ ചവിന്ത, വദസാവസസായവികേ രൂപകേല്പന
സയംബന്ധവിച ശവില്പശസാലകേള് എന്നവിവ സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേളവില് രൂപകേല്പനക്കുള്ള കേഴവിവപ
വര്ധവിപവിക്കുന്നതവിനസായവി സയംഘടവിപവിക്കുയം.
4.2
വവികേസനതവിനുയം പരവീക്ഷണതവിനുമുള്ള സഹസായയം: സസാകങ്കേതവികേ പങ്കേസാളവികേളപട
സഹസായകതസാപട
സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്ക്കുയം
വവിദദസാര്തവികേള്ക്കുയം
വവികേസനതവിനുയം
പരവീക്ഷണതവിനുമുള്ള കവദവി ഒരക്കുയം.
5. സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ കബസാകകേള്
ഉതപപന്നയം വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപ ആവശദമുള്ള മവികേച ഉപകേരണങ്ങള് സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ
ബന്ധപപട്ട ഇനകുകബറ്റര് വഴവി KSUM-പന്റെ പദ്ധതവി പ്രകേസാരയം നല്കുയം.

10.3. വസാണവിജദവല്കരണയം
1 . വവിപണവി പരവിചയപപടുതലയം ശയംഖല സസാപവികലയം
ആകഗസാള ഗകവഷണ സസാപനങ്ങളപട വവിപണവി ബവഭവങ്ങളമസായവി ബന്ധപപടസാനുള്ള
സസൗകേരദവയം, സസാമ്പ്രദസായവികേ റവികപസാര്ട്ടുകേളവിലൂപടയയം വവിപണവി തുറന കേസാട്ടുന്നതവിനുള്ള അവസരയം
സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ ലഭദമസാക്കുയം. ആവസാസ വദവസയവിപല സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ പ്രകയസാജനയം ലഭവിക്കുന്നതവിനസായവി
അതരയം സസാപനങ്ങളമസായവി KSUM ബന്ധപപട്ടു എന്റെര്ബപ്രസപ ബലസനസപ ലഭദമസാക്കുയം.
2.കേര്മ്മ കശഷവി വവികേസനവയം അന്തസാരസാഷ വവിപണനവയം
KSUM-ലൂപട സര്കസാര് നടപവിലസാക്കുന്ന നവിലവവിപല അന്തസാരസാഷ വവിപണവി പരവിചയപപടുത്തുന്ന പദ്ധതവി
പ്രതവിനവിധവി സയംഘ സന്ദര്ശന പരവിപസാടവികേള്, പുതവിയകതസാ കശ്രഷമസായകതസാ ആയ കേര്മ്മ കശഷവി
വവികേസനവയം കേണകവിപലടുതപ മതരങ്ങളവില് പപങ്കേടുക്കുകേ എന്നവിവ കൂടവി ഉള്പപടുതവി വവികേസവിപവിക്കുയം.
മതരതവിലൂപട തവിരപഞ്ഞെടുക്കുന്ന 25 സ്കൂള്/ കകേസാകളജപ വവിദദസാര്ഥവികേപള സവിലവികണ് വസാലവി വവിസവിറ്റപ
പരവിപസാടവി (S-V2) അനുസരവിചപ സവിലവികണ് വസാലവി സന്ദര്ശവികസാന അവസരയം ഉണസാക്കുയം.
3. വവിപണന സഹസായയം
ഡവിജവിറ്റല് വവിപണനതവിനുയം അനുബന്ധ പവിആര് പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമസായവി
സഹസായവിക്കുന്നതവിനപ ഏജനസവികേപള തവിരപഞ്ഞെടുത്തു പട്ടവികേ തയ്യസാറസാക്കുയം.
4. നവികക്ഷപ സമസാഹരണതവിനുള്ള സഹസായയം (KSIDC/KFC/നവികക്ഷപ ശയംഖല)

സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേപള

സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ കരഖകേള് തയ്യസാറസാക്കുന്നതവിനുയം സസാമതവികേ കേസാരദങ്ങള്ക്കുമസായവി സഹസായയം
ലഭവിക്കുപമന സൂക്ഷ്മ പരവികശസാധന, തവിരപഞ്ഞെടുപപ എന്നവീ നടപടവിക്രമതവിലൂപട ഉറപസാകവിയ
സസാപനങ്ങളപടയയം വദക്തവിഗത പപ്രസാഫഷണലകേളപടയയം പട്ടവികേ തയ്യസാറസാക്കുയം.
5. ആദദ കേസാല വവിപണവി സഹസായയം (സര്കസാര് , പ്രസാരയംഭ പപ്രസാജക്ടുകേള്)
സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേള്കപ സര്കസാരവില് പ്രസാരയംഭ പപ്രസാജകപ പചയന്നതവിനുയം സര്കസാരവില് പ്രകയസാഗവികതക
ഉതപപന്നങ്ങളപട പ്രദര്ശനതവിനുമുള്ള (DEMO DAY) സസൗകേരദയം നല്കേവി വവിപണവിപയ കനരപത തപന്ന
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സസ്വന്തമസാക്കുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരദയം ഒരക്കുന്നതവിനു സര്കസാര് ശ്രമയം നടത്തുയം. 5 ലക്ഷതവിനു തസാപഴ
പചലവള്ള പദ്ധതവികേള് സര്കസാര് ഏജനസവികേള്കപ സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേളവില് നവിനയം കനരവിട്ടപ നടപസാകസാന
ആകുയം വവിധയം നവിയമ കഭദഗതവി പകേസാണവരയം.
6. നവിയമ പ്രകേസാരമുള്ള കസവനങ്ങള്:
കേമനവി രൂപവല്കരണയം, അകപക്ഷകേള് സമര്പവികല്, കേണക്കുണസാകല്, നവികുതവി എന്നവീ നവിയമ
പ്രകേസാരമുള്ള കേസാരദങ്ങള്ക്കു സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേപള സഹസായവിക്കുന്ന ഏജനസവികേളപട പട്ടവികേ സര്കസാര്
തയ്യസാറസാക്കുയം.

10.4. പസ്കെയവില് അപപ
ആവസാസ വദവസയവില് ശ്രദ്ധവികപപട്ട പ്രധസാന നഡ്യൂനത സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേള്കപ വലതസാവന്ന ഘട്ടതവില്
ലഭവിക്കുന്ന സഹസായയം കുറവസാപണന്നതസാണപ. ഈ സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള് നല രവീതവിയവില് നവികക്ഷപയം
സയംഭരവിചവകയസാ, മറ്റു വലവിയ സയംരയംഭവമസായവി ലയവിപവിക്കുകേകയസാ/ ഏപറ്റടുക്കുകേകയസാ പചയന്നതസാണപ.
1. പസ്കെയവില് അപ്പുകേള്കപ അടവിസസാന സസൗകേരദ സഹസായയം:.
സര്കസാര് ഉടമസതയവികലസാ/സഹസായതസാകലസാ ഉള്ള പസാര്ക്കുകേളവില് നവിര്മവിച സലതപ അടവിസസാന
സസൗകേരദയം കുറഞ്ഞെ നവിരകവില് ലഭദമസാകസാന സര്കസാര് ഉകദശവിക്കുന. വസാടകേ തവിരവിപകേ നല്കുന്ന
(ചതുരശ്ര അടവിക്കു 20 രൂപ, ഏറ്റവയം അധവികേയം 50%, ഇതവില് ഏതസാകണസാ കുറവപ സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേളപട
പ്രവര്തനയം, വളര്ച എന്നവിവയപ വവികധയമസായവി) രവീതവിയവില് ഇതപ നടപസാക്കുയം.
2. പരവിവര്തന കേസാലഘട്ടതവിപല ദവീര്ഘവിപവിച സഹസായയം
2.1

ലയവിച / ഏപറ്റടുത / കൂട്ടവികചര്ത സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ :

പ്രസക്തമസായ മൂലദയം ഉള്ളതുയം മസാറ്റയം സയംബന്ധവിച ഔകദദസാഗവികേ അറവിയവിപപ നല്കേവി ഒര വര്ഷയം
വപര സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേളവില് നവിനയം രൂപയം പ്രസാപവിചയ ലയവിച / ഏപറ്റടുത / കൂട്ടവികചര്ത സയംരയംഭങ്ങള്ക്കുയം
സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപ്പുകേള്കപ ലഭദമസാകുന്ന എലസാ ആനുകൂലദങ്ങളയം ലഭവിക്കുയം.
2.2 നവികക്ഷപയം സസ്വവീകേരവിച്ചു സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേളപട വവികേസനയം:
സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേളപട നവിര്വചനയം അനുസരവിചപ കേസാലസാവധവി (3 വര്ഷയം) കേഴവിഞ്ഞെതുയം കേസാരദമസായ നവികക്ഷപയം
ലഭവിചതുയം മൂലദയം സൃഷവിചതുമസായ സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേള്കപ എലസാ പദ്ധതവികേളയം അനുസരവിച്ചുള്ള
ആനുകൂലദങ്ങള് ദവീര്ഘവിപവിച്ചു നല്കുയം.
1. ലയവിച / ഏപറ്റടുത / കൂട്ടവികചര്ത സയംരയംഭങ്ങള്ക്കു സര്കസാര് ധന സഹസായയം
സ്റ്റേസാര്ട്ടപ അപവില് നവിനയം രൂപയം പ്രസാപവിച്ചു ലയവിച / ഏപറ്റടുത / കൂട്ടവികചര്ത സസാപനങ്ങള്
പ്രസക്തമസായ മൂലദമുളളവയസാപണങ്കേവില് അവയപ ഗസാകന്റെസാ കേടകമസാ ആയവി ധനസഹസായയം നല്കുന്ന
സര്കസാര് ധനകേസാരദ ഏജനസവികേളപട സഹസായയം തുടര്നയം നല്കുയം .
2. കേടയം മൂലധനമസായവി മസാറ്റല്
കകേരളതവില് കകേന്ദ്രവീകേരവിചപ SEBI അയംഗവീകേസാരമുള്ള നവിധവികേളവില് നവിയന്ത്രവിത പങ്കേസാളവി ആയവി സര്കസാര്
കചരകേയയം പരമസാവധവി 25% നവികക്ഷപവിക്കുകേയയം പചയയം.

11. പരസാജയയം അയംഗവീകേരവികല്
1. പ്രവര്തനയം അവസസാനവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള സസൗകേരദയം
സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേള് വവിവവിധ തവിരതല് ഘട്ടങ്ങളവിലൂപട കേടന കപസാകേലവിനുയം അഴവിച്ചു
പണവിക്കുയം പുന:പ്രവര്തനതവിനുയം സയംരയംഭകേന വവിജസാനയം ആര്ജവിക്കുന്നതവിപന്റെ ഭസാഗമസായവി കേടന
കപസാകുയം. പരസാജയപപട്ട സയംരയംഭതവില് കേടവിച്ചു തൂങ്ങസാപത അടച്ചു പൂട്ടുന്നതവിനുള്ള തവീരമസാനപമടുകല്
നവിര്ണസായകേമസാണപ.
ഇകസാരദതവില് സര്കസാര് ആവശദമസായ സഹസായവയം മസാര്ഗ്ഗനവിര്കദ്ദേശവയം
ഒരക്കുന്നതസാണപ.
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1.1

പരവിതസാപകേരമസായ സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപപ നവികക്ഷപയം

ആശയതവിപന്റെ പ്രസക്തവി കേസാരണയം കേടയംവസാങ്ങവി നവികക്ഷപവികസാന നവിര്ബന്ധവിതമസാകുകേയയം,
ആത്മസാര്തമസായവി പരവിശ്രമവിക്കുകേയയം പചയവിട്ടുപണങ്കേവില് അതരയം സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപ്പുകേളപട കേടയം
എഴുതവിതള്ളുന്നതവിനസായവി ഒര നവിധവി ഡവികസ്ട്രേസപഡപ സ്റ്റേസാര്ട്ടപഅപപ ഫണവിനു കേവീഴവില് രൂപവികേരവിക്കുയം.
കകേന്ദ്ര/സയംസസാന സര്കസാറവിപന്റെ അയംഗവീകേസാരമുള്ള ഇനകുകബറ്ററവിലൂപട ആകുയം നവിധവി നടപവിലസാക്കുകേ.
സര്കസാര് സയംഭസാവന, ഇനകുകബറ്ററുകേളപട സയംഭസാവന, കകേസാര്പകററ്റുകേളവില് നവിനയം ലഭദമസാകുന്ന
സവിഎസപആര്
നവിക്ഷപയം
എന്നവിവയസാണപ
നവിധവിയപട
കസസാതസപ.
40:30:30
(സര്കസാര്:ഇനകുകബറ്റര്:സവിഎസപആര്/മറ്റു
നവികക്ഷപയം)
എന്ന
അനുപസാതതവിലസായവിരവിക്കുയം
നവിധവിയവികലക്കുള്ള സയംഭസാവന. സര്കസാര് വകുപവിപന്റെ പ്രതവിനവിധവി ആദ്ധദക്ഷനസായള്ള ഒര സമവിതവി
ഇനകുകബറ്റര് രൂപവീകേരവിക്കുയം. ഒര ചസാര്കട്ടഡപ അകസൗണന്റെപ, വദവസസായതവില് നവിനയം ഒര അയംഗയം,
ഇനകുകബറ്റര് തവീരമസാനവിക്കുന്ന മറ്റു അയംഗങ്ങള് എന്നവിവര് ഉള്പപട്ടതസായവിരവിക്കുയം ഈ സമവിതവി.
2. പുനസയംരയംഭകേ ശ്രമയം
ഇനകുകബഷന ലഭവിച ഇനകുകബറ്ററവില് നവിനയം സര്കസാറവിനു (KSUM) ശുപസാര്ശ ലഭവിക്കുകേയയം
മുനകേസാല ചരവിതയം മവികേചതുയം നവിലവവിപല പദ്ധതവി വവിദഗ്ദ്ധ സമവിതവി അയംഗവീകേരവിചതുയം ആപണങ്കേവില് മവികേച
രവീതവിയവില് പ്രവര്തവിക്കുന്ന സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള്കപ സ്റ്റേസാര്ട്ടപസായവിതപന്ന തുടരസായം (3 വര്ഷതവിനു കശഷയം).
3. പരസാജയപപട്ട സയംരയംഭകേര് ഇല
ആശയയം, ശ്രമയം, സ്റ്റേസാര്ട്ടപ്പുകേള് ഇവക്കു പരസാജയയം സയംഭവവികസാപമങ്കേവിലയം പരസാജയയം സയംഭവവിച സയംരയംഭകേര്
ഇല എന്നതപ സര്കസാര് മനസവിലസാക്കുന. സ്റ്റേസാര്ട്ടപപ സസാപവിചവപര /സയംരയംഭകേപര പുതവിയ സയംരയംഭയം
ഇനകുകബറ്ററുകേളവില് തുടങ്ങുന്നതവികനസാ ആനുകൂലദങ്ങള് ബകേപറ്റുന്നതവികനസാ മുന സയംരയംഭയം
പരസാജയപപട്ടതപ മൂലയം വവിലകവില . എന്നസാല് പ്രസ്തുത പരസാജയയം കൃതവിമതസ്വയം / സയംശയസ്പേദസാകമസാ ആയ
കേസാരണമസാകേരതപ. പരസാജയപപട്ട സയംരയംഭയം കൂടുതല് അറവിവയം പരവിജസാനവയം നല്കുപമനയം അവ
പ്രധസാനപപട്ടതസാപണനയം സര്കസാരവിനു കബസാധദമുണപ.
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ഉപനയയം 8 : ഉതരവസാദവിതസ്വകതസാടുള്ള ബസബര് ഉപകയസാഗവയം ബസബര്
സരക്ഷയയം .
1. ആമുഖ യം
ബസബര് സരക്ഷ സയംസസാന IT അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങളപട ഒര പ്രധസാനഘടകേമസാണപ. CERT-K
(ബസബര് എമര്ജനസവി പറകസ്പേസാനസപ ടവീയം) ആണപ സയംസസാന സര്കസാരവിപന്റെ ബസബര് സരക്ഷസാ
കേസാരദങ്ങള് ബകേകേസാരദയം പചയ്യസാന നവികയസാഗവിചവിട്ടുള്ളതപ. 2010-ല് സസാപവിതമസായ ഈ പപ്രസാജകപ
ഇ-ഗകവണനസപ രയംഗപത ബസബര് സരക്ഷ വര്ധവിപവിക്കുന്നതവിലസാണപ ശ്രദ്ധ കകേന്ദ്രവീകേരവിചവിരന്നതപ .
സയംസസാന സര്കസാര് ഡവിജവിറ്റല് കകേരളതവികന്റെയയം ഡവിജവിറ്റല് ഇന്തദയപടയയം ചുവടു പവിടവിചപ
ഡവിജവിറ്റല് സമൂഹതവികലക്കുളള സപ്രധസാന കേസാല്പവയ്പുകേള് നടത്തുകേയസാണപ. ഇ-ഗകവണനസപ രയംഗതപ
ഇതരതവിലള്ള പ്രവര്തനവമസായവി മുകന്നസാട്ടുകപസാകുകമസാള് വവിവര സരക്ഷവിതതസ്വതവിപന്റെ ഗസൗരവയം
സര്കസാര് മനസവിലസാക്കുന. ഇതപ മനസവില് കേണസാണപ, സയംസസാനപത ഇലകകസാണവികേപ വദവസയപട
വവിശസ്വസാസദത പകേട്ടവിപടുകസാന സയംവവിധസാനങ്ങളയം നടപടവിക്രമങ്ങളയം CERT-K വവിഭസാവനയം പചയന്നതപ.

2. വവീക്ഷണയം
ഭദവയം സരക്ഷവിതവമസായ ഒര ബസബര് ഇടയം പസൗരനസാര്ക്കുയം സര്കസാരവിനുയം വദവസസായതവിനുയം ഒരക്കുകേ

3. ഉകദശദലക്ഷദങ്ങള്
1. ഒര സമ്പൂര്ണ ബവജസാനവികേ സമൂഹയം
സസാപവിക്കുന്നതവിനസായള്ള
സരക്ഷവിതവയം
സമഗവമസായ ബസബർ പസാറ്റപകഫസായം സൃഷവിക്കുകേ
2. പസൗരനസാർകപ, ബവിസവിനസകേൾ, ജവീവനകസാർ, സർകസാർ ഏജൻസവികേൾ മുതലസായവ ഉൾപപപട
വവിവവിധ രയംഗത്തുളളവര്കപ ബസബർ പ്രവർതനങ്ങളപട നയങ്ങളയം മസാർഗ്ഗനവിർകദ്ദേശങ്ങളയം
അടങ്ങവിയ ചട്ടക്കൂടപ സൃഷവിക്കുകേ.
3. ബസബർ സരക്ഷവിതതസ്വയം ഉറപസാകസാനുളള സയംവവിധസാനങ്ങള് സൃഷവിചപ അടവിയന്തവിരസാവശദ
പ്രതവികേരണവയം ദുരന്ത പുനനഃപ്രസാപവികപ വദക്തമസായ മസാർഗനവിർകദശങ്ങളയം നല്കുകേ.

4. പപസാതുജനതവിനപ ഇടയവിൽ ബസബർ നവിയമങ്ങൾ, വദവസകേള് എന്നവിവയവില് അവകബസാധയം
സൃഷവിക്കുകേ വഴവി അനുവര്തനവയം നവിയമസാനുസൃതവമസായ ബസബര് ഇടതവിപന്റെ ഉപകയസാഗയം
ഉറപസാക്കുകേ.
5. അനുകയസാജദമസായ
സസാകങ്കേതവികേതയപകയസാഗവിച്ചു
പസൗരനസാരപട
ഇടയവിലയം
ബവിസവിനസകേസാര്കവിടയവിലയം ഡവിജവിറ്റൽ ചട്ടക്കൂട്ടവികലകപ അവരപട ഇടപസാടുകേൾ മസാറ്റുവസാന ഒര
സരക്ഷസാ കബസാധയം സൃഷവിക്കുകേ
6. എലസാ സര്കസാര് ആപവികകഷനുയം പബവികേപ പഡസാബമനവില് ലഭദമസാക്കുന്നതവിനപ
മുമപ
സരക്ഷവിതതസ്വവയം പരവികശസാധനയയം ഉറപ്പുവരത്തുകേ
7. കദശവീയതലതവിലള്ള നവിയന്ത്രണ, എൻകഫസാഴപപമന്റെപ നവിരവീക്ഷണ സസാപനങ്ങളമസായവി അടുതപ
പ്രവര്തവിക്കുകേയയം ഒര സരക്ഷവിത ബസബര് ആവസാസ വദവസ ഉറപ്പുവരത്തുകേയയം പചയകേ.

4. പ്രക്രവിയകേള്
1. എലസാ സയംസസാന സര്കസാര് സസാപനങ്ങള്ക്കുയം ബസാധകേമസാകുന്ന വവിധതവില് കദശവീയ
ബസബർ സരക്ഷസാ നയതവിപന്റെ അടവിസസാനതവില് കസ്റ്റേറ്റപ ബസബർ സരക്ഷസാ നയയം
സയംസസാന സർകസാർ നടപവിലസാക്കുയം. വവിവവിധ സസാകങ്കേതവികേ / ബവിസവിനസപ കമഖലകേളവിൽ
വവിവരങ്ങൾ സരക്ഷസാ മസാനദണങ്ങളയം മസാർഗനവിർകദശങ്ങളയം അടങ്ങവിയ ഉപനയങ്ങള്ക്കുയം രൂപയം
നല്കുയം.
2. ഇ-ഗകവണൻസപ ആപവികകഷൻ ടവീമുകേപള നയവിക്കുവസാൻ ഒര സരക്ഷവിത പഡവലപപപമന്റെപ
ബലഫപ ബസകവിൾ ചട്ടക്കൂടപ പുറതവിറക്കുയം.
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3. ഐഎസപഒ 2001 സ്റ്റേസാൻകഡർഡപ അടവിസസാനമസാകവി സരക്ഷസാ മസാനദണങ്ങള് പസാലവികസാന
ആവശദമസായ നയങ്ങള് അടവിസസാനമസാകവി സർകസാർ വകുപ്പുകേളവില് വവിവരയം സരക്ഷസാ റവിസ്കെപ
അസസപപമന്റെപ നടത്തുവസാനുയം ഇൻഫർകമഷൻ പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി മസാകനപജ്മെന്റെപ സവിസ്റ്റേയം (ISMS)
നടപവിലസാകസാനുയം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
4. ഡവിസസാസ്റ്റേര് റവികവറവി ആൻഡപ ബവിസവിനസപ കേണ്ടവിനദറ്റവി പസാൻ എലസാ ഇ-ഗകവണൻസപ

പദ്ധതവികേള്ക്കുയം
നവിർബന്ധമസാക്കുയം. സയംസസാന ഡസാറ്റസാ പസന്റെര്
ആപവികകഷനുകേളപട
ബവിസവിനസപ തുടർച പ്രസാപമസാകസാൻ കേഴവിയന്ന ഒര ഡവിസസാസ്റ്റേര് റവികവറവി ബസറ്റപ നടപവിലസാക്കുയം.
5. അപകേട
സസാധദത,
കേസാലസാവധവി,
വല്പനറബവിലവിറ്റവി
അതവികനല്
സര്കസാരവിപന്റെ
ഇ-ഗകവണനസപ ആപവികകഷനുകേളവില് പരവിഹസാര മസാര്ഗങ്ങളപട ആവശദകേത എന്നവിവ
കേണകസാകല്, പ്രകയസാഗവികേമസായ ഐടവി ഓഡവിറ്റപ പ്രക്രവിയ നടപവിലസാക്കുനതപ ഉറപസാകണയം .
6. ബസബര് സരക്ഷയമസായവി ബന്ധപപട്ട സയംഭവങ്ങളയം അതവിപന്റെ ആഘസാതതവികനല്
പ്രതവികേരവിക്കുന്നതവിനുയം, സയംസസാന സര്കസാരവില് ഒര പ്രതവിസന്ധവി തരണയം പചയന്നതവിനുള്ള
ആസൂതണയം നടപവിലസാക്കുയം.
5. സസാകങ്കേതവികേത
1. കസ്റ്റേറ്റപ ഡസാറ്റ പസന്റെര്, കകേരള കസ്റ്റേറ്റപ ബവഡപ ഏരവിയ പനറ്റപവര്കപ, സസാപനങ്ങളവിപല
പനറ്റപവര്ക്കുകേള് എന്നവിവയവില് തുടര്ചയസായവി അപകേട സസാധദത വവിലയവിരത്തുകേയയം
അടവിസസാന സസൗകേരദങ്ങളവില് സരക്ഷസാ വവീഴ്ചയപണങ്കേവില് അവയപ പരവിഹസാര മസാര്ഗയം
നടപസാക്കുകേയയം പചയ്യണയം.
2. സയംസസാന സര്കസാരവിപല തന്ത്രപരമസായ കമഖലകേള് കേപണതവി ISO 2001 സര്ട്ടവിഫവികറ്റപ
ഉറപസാക്കുയം. സയംസസാന ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുകേളവിലയം തന്ത്രപരമസായ പനറ്റപവര്കവിലയം ഒര
തതമയ ഡസാറ്റസാ ഗതസാഗത-നവിരവീക്ഷണയം നടത്തുയം.
3. ബസബര് സരക്ഷസാ ഭവീഷണവി, ബസബര് ആക്രമണങ്ങള് എന്നവിവ സവിസ്റ്റേങ്ങളവില്
ഉണസാക്കുന്ന നസാശനഷങ്ങള് തടയന്നതവിനസായവി സരക്ഷസാ പ്രവര്തന കകേന്ദ്രയം (Security
operations center) സസാപവിക്കുയം. അതനുസരവിചപ നടപടവി സസ്വവീകേരവിക്കുകേയയം പചയയം.
കമല്പറഞ്ഞെ സരക്ഷസാ പ്രവര്തന കകേന്ദ്രതവിപന സസ്വന്തമസായവി ഡസാറ്റസാ പസന്റെറുകേള് ഉള്ള
വകുപ്പുകേളമസായവി സയംകയസാജവിപവിക്കുയം.
4. സ്റ്റേസാറ്റവികേപ കകേസാഡപ അനസാലവിസവിസപ, ബഡനസാമവികേപ പടസ്റ്റേവിയംഗപ, റവിസ്കെപ അസപസന്റെപ,
ഐഎസപഎയംഎസപ ഓഡവിറ്റപ എന്നവീ വവിവവിധ പ്രക്രവിയകേള് പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി ഓഡവിറ്റവിപന്റെ
ഭസാഗമസാക്കുയം.
6. മസാനവകശഷവി (People)
1. ബസബര് പസകേഡ്യൂരവിറ്റവിയവില് മവികേച പരവിജസാനയം ഉള്ളവപര ഉള്പപടുതവി CERT-K സയംഘപത
വവികേസവിപവിക്കുകേയയം ശക്തവിപപടുത്തുകേയയം പചയയം. ഗകവഷണ വവികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്, പതട്ടപ
ഇന്റെലവിജന്റെപസയം നവിരവീക്ഷണവയം, കഫസാപറനസവികേപ പരവിശവീലനയം, പരവീക്ഷവികല്, മറ്റു CERT-കേളമസായവി
ബന്ധപപട്ട വവിഷയങ്ങളവില് പ്രതവികേരവികലയം ഏകകേസാപവിപവികലയം, ഇന്റെര്പനറ്റപ കസവനദസാതസാകള്,
പടലവികകേസായം കേമനവികേള്, വദവസസായയം, ഗകവഷണ സസാപനങ്ങള്, നവിയമയം നടപവിലസാക്കുന്ന
ഏജനസവികേള്,
മസാധദമങ്ങള്
എന്നവിവയവികനല്
പ്രവതവിക്കുന്ന
സയംഘങ്ങളപട
ആവശദകേതയണപ. വവിഷയങ്ങളവില് പ്രതവികേരവിക്കുന്നതവിനുയം പരവികശസാധനസാ ലസാബുകേള് എന്നവിവ
സസാപവിചപ 24*7 കേണ്കടസാള് റയം പ്രവര്തവിക്കുയം. സര്കസാരവിലയം പപസാതുജനങ്ങള്ക്കുമവിടയവില്
ബസബര് പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി സരക്ഷക്കുള്ള നൂതന ആശയങ്ങള് കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുയം.
2.

വവിവവിധ ബസബര് സരക്ഷസാ അവകബസാധ പരവിപസാടവികേള്, പരവിശവീലനങ്ങള് തുടങ്ങവിയവ നവിശവിത
കേസാലവധവികേളവില് നടത്തുയം.

3. ചവീഫപ ഇനഫര്കമഷന പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി ഓഫവീസറുപട കനതതസ്വതവില് പരവിശവീലവിപവിച പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി
പപ്രസാഫഷണലകേള് ഉള്പപട്ട ഇനഫര്കമഷന പസകേഡ്യൂരവിറ്റവി ടവീയം ഓകരസാ വകുപവിലയം രൂപവീകേരവിക്കുയം.
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വകുപ്പുകേള്കപ ദവിശസാകബസാധയം നല്കുന്നതവിനസായവി CERT-K-ല് പ്രസാകയസാഗവികേമസായ സഹസായ
സയംവവിധസാനയം ഏര്പപടുത്തുയം .
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