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   മുഖ്യമന്ത്രിയുടട സന്ദേശകം

 നമ്മുസട സമ്പേ്ഘടനസയ ശക്ിസപ്പടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഐ.ടി 
ദ്മഖലസയ വളർ ചേയിദ്ലക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവേസാദ്ങ്തിക വിേ�ാ 
നയം ഏസറ സദ്ന്താഷദ്ത്താസട ഞാൻ അവതേിപ്പിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റല് സാദ്ങ്തികവിേ�സയ നാടിസന്റ വികസനത്തിന് ഉപദ്യാഗസപ്പ
ടുത്തുക എന്നതാണ് സർ ക്കാേിസന്റ നയം. ഇത് ഉപദ്യാഗിചേ് സർ ക്കാർ    
ദ്സവനങ്ങള് കാേ�ക്മമാക്കാനും, ദ്സവനങ്ങള് എളപ്പത്തില് ലഭ�മാക്കാനും  
സാധിക്കുന്നുസടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതും ഇതിസന്റ ഭാഗമാണ്.  
ഇന്ത�യില് നിലനില്ക്കുന്ന ഡിജിറ്റല് വിഭജനസത്ത മറികടക്കാൻ കഴിയു
ന്ന നിേവധി സാധ�തകള് ദ്കേളത്തില് നിലനില്ക്കുന്നുടെ്. 

ഡിജിറ്റല് സദ്ങ്തങ്ങള് സ്ീകേിക്കുന്നതിനും പ്രദ്യാഗത്തില് വരുത്തുന്ന
തിനുമുള്ള ശക്മായ അടിത്തറയും, മനുഷ�വിഭവദ്ശഷി പശ്ാത്തലവം 
ദ്കേളത്തിനുടെ്. വിേ�ാസമ്പന്നോയ ജനത, സപാതുസവ സമചേസപ്പട്ട ജീവിത 
നിലവാേം തുടങ്ങിയവ ഇത്തേം സാധ�തകസള വർ ദ്ിപ്പിക്കുന്നു. ഐ.ടി 
ദ്മഖലയില് മികചേ നിദ്ക്പങ്ങള് സകാടെpവോനും റ്ാർ ട്ട് അപ്പ് പദ്തി
യിലൂസട യുവ സംേംഭകസേ സൃഷ്ിക്കാനും അതിസന ഫലപ്രേമായി ഉപദ്യാഗിചേ് 
മുദ്ന്നാട്ട് സകാടെp ദ്പാകാനും നമുക്ക് കഴിദ്യടെതുടെ്.

ഡിജിറ്റല് സാദ്ങ്തികവിേ� ജനദ്ക്മത്തിന് മാത്രമല്ല ആധുനിക വ�വ
സായങ്ങളസട ത്േിതഗതിയിലുളള സാമ്പത്തിക വളർ ചേയ്ക്കും ഉദ്ത്തജനം 
നല്കും. മൂന്ന് തേത്തില് ഇത് സകാണ്ടുവോനാകും. ഐ.ടി ഉല്ാേന ദ്മഖല
യില് സന്നിദ്വശിപ്പിക്കുദ്മ്പാള് അതിസന്റ കാേ�ക്മത  ഉയരുന്നു. േടൊ
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മതായി സർ ക്കാർ    ദ്സവനങ്ങള് ഫലപ്രേമായി ജനങ്ങള്ക്ക്   ദ്നേിട്ട് 
എത്തിക്കുന്നതിന് ഇതിലൂസട കഴിയുന്നു. മൂന്നാമതായി സതാഴില് അവസേ
ങ്ങള് വർ ദ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സാധ�തകള് ഇതിലൂസട  ഉടൊക്കിസയടുക്കാം. 
ദ്സാഫ്റ് സവയർ ഉല്ാേനം, ഹാർ ഡ് സവയറുകളസട നിർ മ്ാണം എന്നിവ 
ഇവിസട സാധ�മാണ്.  ഇതിലൂസട നവദ്കേള സൃഷ്ിക്ക് ഉതകുന്ന അടിത്തറ 
സൃഷ്ിക്കുക എന്നതും സർക്കാർ    ലക്�ം വയ്ക്കുന്നു. 

വർ ദ്ിചേ ദ്താതിലുളള വ�വസായ വളർ ചേ  ഉറപ്പാക്കാനും, സവിദ്ശഷപേവം, 
സൃഷ്ിപേവമായ പദ്തികള് നടപ്പിലാക്കാനും, കൂടുതല് കാേ�ക്മമായ 
നിർ വ്വഹണ സംവിധാനം സ്ാപിദ്ക്കടെത് അനിവാേ�മാണ്. പശ്ാത്തല 
സൗകേ�  വികസനം, മാനവവിഭവദ്ശഷി വളർ ചേ, വാണിജ� വളർ ചേ എന്നീ 
ഘടകങ്ങള് വിവേ സാദ്ങ്തികവിേ�യുസട അർ ത്ഥപൂർ ണ്ണമായ  ഉപദ്യാഗം 
ത്േിതസപ്പടുത്തുകയും അവയ്ക് പ്രാമുഖ�ം നല്കുകയും സചയ്ം. ഇന്റർസനറ്റ്  
ഓഫ് തിങ്ങ്സ്, ദ്സാഷ�ല് മീഡിയ, സമാൈിലിറ്റി, അനലിറ്റിക്്, ക്ൗഡ് 
അധിഷ്ിത ദ്സവനങ്ങള് എന്നിവയുസട അനന്ത സാധ�തകള് ഉപദ്യാഗ
സപ്പടുത്തി നൂതനാശയങ്ങളിദ്ലക്കും അവയുസട ആവിഷ്കാേത്തിദ്ലക്കും  ഈ 
ചട്ടക്കൂട് വഴിസയാരുക്കും.

90 ശതമാനത്തിദ്ലസറ ജനങ്ങള് ആധാർ    പദ്തിയില് അംഗങ്ങളായിട്ടുടെ്. 
ഈ സാഹചേ�ത്തില് ആധാർ     ൈദ്യാസമ്ിക് സംവിധാനം ഉപദ്യാ
ഗിചേ് സക.ബവ.സി. സംവിധാനം നടപ്പില് വരുത്തുകയും സൈ്സിഡിക
ളം ആനുകൂല�ങ്ങളം വിതേണം സചയ്ാനായി അത് ഉപദ്യാഗിക്കുകയും 
സചയ്ം. എന്നാല് ആധാറിസന്റ അഭാവത്തില് ജനങ്ങള്ക്ക് മറ്റ് അടിസ്ാന 
ദ്േഖയുസട പിൻൈലത്തില്  ദ്സവനങ്ങള്  ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്. ആധാർ    
ഇല്ല എന്ന കാേണത്താല് സർ ക്കാേിസന്റ ഒരു ദ്സവനവം നിദ്ഷധിക്ക 
സപ്പടുന്നതല്ല. 

മുൻകാലങ്ങളില് നിന്ന് വ�ത�സ്തമായി ഈ നയദ്േഖദ്യാസടാപ്പം സർ
 ക്കാർ    ഓദ്ോ ദ്മഖലയിലും നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപനയങ്ങളസട 
ഒരു ദ്ക്രാഡീകേണവം ഇദ്താസടാപ്പം അവതേിപ്പിക്കുന്നുടെ്. സപാതുവായ 
നയ സമീപനം തുടരുദ്മ്പാഴം അനുഭവങ്ങളസട സവളിചേത്തില് വർഷം ദ്താറും  
ഉപനയങ്ങള് വിലയിരുത്തി കൂടുതല് പ്രസക്മായ േീതിയില് നടപ്പിലാ
ക്കാനാണ് സർ ക്കാർ    ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 ഒരു നവന്േരളത്ത്രിടറെ സൃഷ്്രിക്ായ്രി നമുക്സ് ഒരുമ്രിക്ാകം. 
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''2020 ഓസട സർ ക്കാർ    ദ്സവനങ്ങള്, ജീവിത 
ബശലി, വ�ാപാേം, വ�വസായം എന്നീ ദ്മഖല 
കളില് ഡിജിറ്റല് സാദ്ങ്തിക വിേ�യുസട  
വ�ാപകമായ ഉപദ്യാഗം വഴി ദ്കേള സമൂഹത്തിസന്റ 
ബവജ്ാനിക ശാക്ീകേണം ലക്�മിടുന്നതാണ്  
ഈ നയം; സ്ാത�ന്ത�ം, സാർ വത്രിക പങ്ാളിത്തം, 
സുതാേ�ത, സുേക് എന്നീ മൂല�ങ്ങള്, ആധുനിക  
സാദ്ങ്തിക വിേ�കള്, പൗോവകാശങ്ങള്, വ�വസായി 
കാവശ�ങ്ങള് എന്നിവയുമായി സമന്യിപ്പിചേ് ദ്കേള 
ജനതയുസട സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് 
ഈ നയം വഴിസതളിക്കും.''

വീക്ണം
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  1. ആമുഖകം

വിവേസാദ്ങ്തിക വിേ�യുസട സഹായദ്ത്താസട ജനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ 
ദ്സവനങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതിലും വ�വസായ, വാണിജ� ദ്മഖലകളിസല 
പ്രവർത്തനങ്ങള് സുഗമമാക്കുന്നതിനുമുളള ശ്രമം നമ്മുസട ഭാഗത്തു നിന്നും 
ഉടൊയിട്ടുടെ്. ഇ-ഗദ്വണൻസ് പദ്തികള് ആവിഷ്കേിക്കുന്നതിലും വിവേ 
സാദ്ങ്തിക വിേ�യില് അധിഷ്ിതമായ പദ്തികള്  നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും 
സംസ്ാനം എന്നും നല്ല നിലയില് ഇടസപട്ടിട്ടുടെ്. 

ജനദ്സവന ദ്കന്ദ്രങ്ങള്, സംസ്ാന വ�ാപകമായ വിവേ വിനിമയ 
ശംഖല, ഡാറ്റാ സസന്ററുകള് എന്നിവ വിജയകേമായി സ്ാപിക്കാൻ 
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ  ദ്സവനങ്ങള് ജനങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നതിന് 
നടപ്പിലാക്കിയ അക്യ പദ്തി ഒരു സുസ്ിേ സാമൂഹ� സംേംഭക 
പദ്തി എന്ന നിലയ്ക് ദ്ലാകത്തിനു തസന്ന മാതൃക ആണ്. ദ്ക�ന്ീകൃത 
നിേീക്ണത്തില്, സംസ്ാനം ഒട്ടുക്കും വ�ാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അക്യ 
സസന്ററുകള് വഴി, സുേക്ിതവം, ആധികാേികവം ആയി, ഭദ്രതദ്യാസട 
സർക്കാർ  ദ്സവനങ്ങള് ജനങ്ങളില് എത്തിക്കാൻ സംസ്ാനത്തിന് 
സാധിച്ചു.

ോജ�സത്ത ആേ�സത്ത ഐ.ടി പാർ ക്കും, ആേ�സത്ത ഇലദ്്രോണിക് 
സംേംഭവം തുടങ്ങിയത് ദ്കേളത്തിലാസണങ്ിലും, ദ്സാഫ്റ് സവയർ    കയറ്റു 
മതിയിലും ഇലദ്്രോണിക് വ�വസായ േംഗത്തും നാം ഇന്ന് പുറകിലാണ്. 
ഈ േംഗങ്ങളില് മാറ്റം സൃഷ്ിച്ചുസകാടെ് വളർ ചേ ത്േിതസപ്പടുത്താനും, 
നൂതന സാദ്ങ്തിക വിേ�കളസട കാേ�ത്തില്  ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്താനും 
സംസ്ാനത്തിന് സാധിദ്ക്കടെതുടെ്.

ഒരു വിജ്ാനാധിഷ്ിത സമൂഹം എന്ന നിലയില് ദ്കേളസത്ത വാർ സത്ത 
ടുക്കാൻ ഉള്ള പദ്തികള് ആണ് ഈ നയം ലക്�മിടുന്നത്.
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സംസ്ാനത്തിസന്റ സമഗ് വികസനത്തില് വിവേ സാദ്ങ്തിക വിേ�ക്കുള്ള  
നിർണായകമായ   പങ്് സർക്കാർ    തിേിചേറിയുന്നു; അതിദ്നാടുള്ള 
പ്രതിൈദ്ത ആവർ ത്തിചേ് ഉറപ്പിക്കുകയും സചയ്ന്നു. 1998-ലാണ് ദ്കേള 
സർക്കാർ    ആേ�മായി ഒരു ഐ ടി നയം രൂപീകേിചേത്. ദ്കേളസത്ത 
ഒരു ഐടി നിദ്ക്പക സൗഹൃേ ദ്കന്ദ്രം ആക്കുന്നതിലും, സംസ്ാനത്തു 
മികചേ ഇ-ഗദ്വണൻസ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിലും, പില്ക്കാലത്ത് നടന്ന 
ഇടസപടലുകള് മുഖ� പങ്്  വഹിചേിട്ടുടെ്.

വിവോധിഷ്ിത / ഡിജിറ്റല്   സാദ്ങ്തിക    വിേ�കളസട   വ�ാപനം/ഉപദ്യാഗം/
പേിശീലനം, അത്തേം സംേംഭങ്ങളില് ഉള്ള നിദ്ക്പം, നൂതനാശയങ്ങള്, 
സംേംഭകത്ം എന്നിവ പേമാവധി ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും അത് വഴി 
ദ്നേിട്ടും അല്ലാസതയും സതാഴിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുകയും, സർക്കാർ     
ദ്സവനങ്ങള് ഈ നൂതന സംവിധാനങ്ങള് വഴി സുഗമവം സുതാേ�വമായി 
എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കുകയും സചയ്ാനുള്ള നിർ ദ്ദേശങ്ങള് 
ആണ് ഈ ദ്േഖയില് അടങ്ങിയിേിക്കുന്നത്.

ഈ ലക്�ം ബകവേിക്കുന്നതിദ്ലക്കായി നാല് പ്രധാന ദ്മഖലകളില് 
ശ്രദ് ദ്കന്ദ്രീകേിക്കാൻ സർ ക്കാർ    ഉദ്ദേശിക്കുന്നു:
 1. ദ്ലാദ്കാത്തേ സാദ്ങ്തിക പശ്ാത്തല സൗകേ�  വികസനം.
 2. സാദ്ങ്തിക വിേ�ാഭ�ാസം, ബനപുണ� വികസനം എന്നിവയിലൂസട   
 പുത്തൻ സാദ്ങ്തിക വിേ�കളസട ഉല്ാേനം, ഉപദ്യാഗം എന്നി 
 വക്കനുദ്യാജ�മായ മാനവ വിഭവദ്ശഷി വികസനം.
 3. തദ്ദേശ/ വിദ്േശ നിദ്ക്പങ്ങള് ആകർഷിക്കാനുള്ള  സമയൈ 
 ന്ധിതവം, നൂതനവമായ മാർ ക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം. അദ്താസടാപ്പം  
 വളർ ന്നു വരുന്ന ആഭ�ന്തേ വിപണിസയ പേമാവധി പ്രദ്യാജന 
 സപ്പടുത്താനുള്ള ഉപായങ്ങള്.
 4. സാധാേണക്കാർ ക്ക്  വിവിധ ദ്സവനങ്ങള് ഫലപ്രേമായി ലഭ� 
 മാക്കുന്നദ്താസടാപ്പം നൂതനാശയങ്ങളം റ്ാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളം  
 സമന്യിപ്പിചേ് ജനദ്കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ബവജ്ാനിക സമൂഹ  
 സൃഷ്ിക്ക് അടിത്തറസയാരുക്കുക.

 1.1. ന്േരള ഐട്രി - സകംഗ്രഹകം
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2.1. ഉദ്ദേശ�ലക്�ങ്ങള്
 1. വിവേ സാദ്ങ്തിക േംഗസത്ത നൂതന ദ്മഖലകളിദ്ലക്കുള്ള കുതിച്ചു 
 ചാട്ടത്തിനു ദ്കേളസത്ത പ്രാപ്തമാക്കുക; അത് വഴി ആഭ�ന്തേ സമാത്ത 
 ഉല്ാേനത്തിലും, സതാഴില് ദ്മഖലയിലും വളർ ചേ ബകവേിക്കുക.
 2. ദ്ലാദ്കാത്തേ ഐ.ടി സംേംഭകസേ ദ്കേളത്തിസല പാർ ക്കുകളി 
 ദ്ലക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പേിപാടികള് ആവിഷ്കേിച്ചു നടപ്പിലാക്കുക. 

 3. ദ്ലാദ്കാത്തേ നിലവാേത്തിലുളള ഒരു ദ്കാടി ചതുേശ്ര അടി  
 ഓഫീസ് ദ്പേസ്  നിർമ്ിക്കുക വഴി ദ്നേിട്ടും അല്ലാസതയും േടെേ  
 ലക്ം ദ്പർ ക്ക്  സതാഴില് അവസേങ്ങള് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
 4. സഹകേണ ദ്മഖലയിസല സാമൂഹ� സ്ാപനങ്ങളസട കഴിവം   
 പ്രവാസി മൂലധനസത്തയും പാർ ക്കുകളസട നിർ മാണത്തിനായി  
 ഉപ ദ്യാഗിക്കുക.

 5. വിവോധിഷ്ിത ഉല്ന്നങ്ങളസടയും ദ്സവനങ്ങളസടയും കയറ്റുമതി 
 യില്  സ്ിേതയാർ ന്ന  വാർ ഷിക വളർ ചേ ബകവേിക്കുക.

 6. ശാസ്ത സാദ്ങ്തിക വിേ�കസള അടിസ്ാനമാക്കി ഉളള ആശയ  
 ങ്ങള്ക്കും ഗദ്വഷണങ്ങള്ക്കും പ്രാമുഖ�ം നല്ി ദ്കേളസത്ത ഒരു  
 വിവോധിഷ്ിത സമൂഹം ആയി വികസിപ്പിക്കുക.

 7. ഐ.ടി േംഗസത്ത സചറുകിട സംേംഭങ്ങളസട ഗുണനിലവാേവം മത് 
 േദ്ശഷിയും വർദ്ിപ്പിച്ചു് അന്താോഷ്ട്ര വിപണിയുമായി ൈന്ധിപ്പി
 ക്കാൻ ഇടസപടലുകള് നടത്തുക.
 8. റ്ാർ ട്ട്  അപ്പുകള് വഴി സുസ്ിേ സാദ്ങ്തിക സംേംഭകത്ം  
 ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുക. ഇതിദ്ലക്കായി സടദ്്ാളജി ഹബ്ബുകള്  
 നിർ മ്ിക്കുക.

 9. വിവിധ സർക്കാർ  ദ്സവനങ്ങള് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്ക്കും    
 സഹായകേമായ  നിേക്കില് ലഭ�മാക്കുക. ഇ-ഗദ്വണൻസ് പദ് 
 തികള് സമയൈന്ധിതമായി  നടപ്പിലാക്കുകയും ദ്സാഷ�ല് 
 ആഡിറ്റിന് വിദ്ധയമാക്കുകയും സചയ്ക.

 2. ന്േരളകം ഐ.ട്രി നയ രൂപന്രഖ 2017 : ഘടേങ്ങള്
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 10. വിവേ -വിജ്ാന ദ്്ാതസ്സുകള് ഡിജിറ്റല് സദ്ങ്തങ്ങള് വഴി  
 എല്ലാവർ ക്കും  പ്രാപ�മാക്കുക. ഭിന്ന ദ്ശഷിക്കാർ ക്കു കൂടി 
 ഉപദ്യാഗിക്കാൻ തക്ക വിധം ഇവ സജ്ീകേിക്കുക.
 11. സമ്പൂർ ണ്ണ ഡിജിറ്റല് സാക്േത ഉറപ്പു വരുത്തുക. വിവേ
 സാദ്ങ്തിക വിേ�യുസട ഉപദ്യാഗം സമസ്ത ദ്മഖലകളിലും, സകല 
 ജനവിഭാഗങ്ങളസടയും ഉന്നമനത്തിനായി വിനിദ്യാഗിക്കുക.
 12. മലയാള ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും ടൂളകള്  
 വികസിപ്പിക്കുകയും, ഈ േംഗസത്ത ഗദ്വഷണത്തിനും വികസ 
 നത്തിനും പ്രദ്ത�ക ശ്രദ് നല്കുകയും സചയ്ക.

 13. ഉന്നത വിേ�ാഭ�ാസ സ്ാപനങ്ങസള സടലി-സപ്രസൻസ്, 
 ഓഡിദ്യാ ദ്കാണ്ഫറൻസ്, ഓണ്ബലൻ ദ്പാർ ട്ടലുകള്,  
 സമാബൈല് ആപ്ിദ്ക്കഷനുകള് എന്നിവ വഴി ൈന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂസട 
  ഒരു വിജ്ാന- വിവേ വിനിമയ ശംഖല സ്ാപിക്കുക.

 14. പുതുതലമുറ വ�വസായങ്ങള്ക്ക്  അനുദ്യാജ�മായ സാദ്ങ്തിക  
 വിേ�കളില് ബനപുണ�മുള്ള ഒരു സതാഴില് സമൂഹം വാർ സത്തടുക്കുക.  
 അധിക മാനവദ്ശഷി സംഭേണത്തിലൂസട ദ്കേളത്തിസന്റ സതാഴില്  
 ദ്ശഷി വർ ദ്ിപ്പിക്കുക. 

 15. ഐ ഐ ഐ ടി എം സക / ഐ സി ദ്ഫാസ് തുടങ്ങിയ സ്ാപ  
 നങ്ങസള ഐ ടി ദ്മഖലയില്   ഉന്നത   പഠനത്തിനും  ഗദ്വഷണ 
 ത്തിനും  ഉള്ള സസന്ററുകളായി മാറ്റുക.

 16. ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂള് പ്രവർത്തനം കൂടുതല് ശക്ിസപ്പടുത്തുകയും  
 അതിസന്റ പാഠങ്ങള് ഉള്സക്കാടെ് ഉന്നത വിേ�ാഭ�ാസ േംഗത്ത്  
 പദ്തികള് ആവിഷ്കേിക്കുക.

 17. ഡിജിറ്റല് ജീവിത ക്രമത്തിന് ഉതകും വിധം ബസൈർ    സുേക്,  
 സ്കാേ�ത, ഇന്റർ സനറ്റ് സ്ാതന്ത്ര�ം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക, പേിശീ 
 ലന ദ്ൈാധവല്ക്കേണ പേിപാടികള് നടത്തുക, ഇലദ്്രോണിക്  
 പണമിടപാടുകള് ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുക. 

 18.   ആശുപത്രികളസട ബേനംേിന പ്രവർത്തനത്തിലും ദ്സവ  
 നങ്ങള് നല്കുന്നതിലും വിവേസാദ്ങ്തികവിേ� പ്രദ്യാജന  
 സപ്പടുത്തും. സർക്കാർ   ആശുപത്രികള് കമ്പ്യൂട്ടർവല്ക്കേിക്കുകയും  
 അവസയ തമ്ില് ൈന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശംഖല സംവിധാനം  
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 നടപ്പാക്കുകയും സചയ്ം. വ�ക്ി സ്കാേ�ത ഉറപ്പാക്കിസക്കാടെ്  
 തസന്ന ദ്ോഗ വിവേങ്ങള് ദ്ശഖേിച്ചു ആദ്ോഗ�പ്രവർത്തന  
 ങ്ങളസട ആസൂത്രണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും ഉളള സംവിധാനത്തിന്  
 രൂപം നല്കുക.

 19. സചറുകിട ഇടത്തേം സംേംഭങ്ങളിലും സപാതു ദ്മഖലയിലും 
 സ്തന്ത്ര ഓപ്പണ് സാദ്ങ്തിക വിേ�കളസട ഉപദ്യാഗം വർദ്ിപ്പി  
 ക്കുക.

 20. ഇലദ്്രോണിക്് ഉല്ാേനത്തിസന്റയും നിർമ്ാണത്തിസന്റയും  
 േംഗത്ത്  ആദ്ഗാള ഹബ്ായി മാറ്റാനുള്ള പദ്തികള്  
 ഉപദ്യാഗിചേ് വീട്ടമ്മാർ    ഉള്സപ്പസട ഉള്ളവർ ക്കിടയില്  
 ഇലദ്്രോണിക്് ഉല്ന്നങ്ങളസട നിർമ്ാണം സാധ�മാക്കുക.

  21. ഇലദ്്രോണിക് ് േംഗസത്ത സകല്ദ്്ാണിസന്റ പൂർവകാല  ദ്മല്.ബക  
 വീസടെടുക്കാൻ ഉതകും വിധം പ്രവർത്തനങ്ങള് ശക്മാക്കും.   
 ശാസ്തസാദ്ങ്തിക ദ്മഖലകളിസല നവീന പ്രവണതകള്ക്കനുസേിചേ് 
 ഗദ്വഷണങ്ങള്ക്കും ആധുനികവല്കേണത്തിനും സകല്ദ്്ാണിസന  
 സജ്മാക്കുകയും ദ്വണം.

 22. ഐ.ടിയും ൈദ്യാസടദ്്ാളജിയും ബകദ്കാർ ക്കുന്ന പുത്തൻ   
 വിേ�കളസട േംഗത്ത് ഗദ്വഷണസ്ാപനങ്ങള് ആേംഭിക്കും.  
 ഈ പുത്തൻ സാദ്ങ്തികവിേ�കള്  ദ്കേളത്തില് നിന്നും കയറ്റുമതി  
 സചയ്ന്ന പഴം, പചേക്കറി, മത്�ം, സുഗന്ധവ�ഞ്ജനങ്ങള് മുതലായ  
 വയുസട ഗുണദ്മന്മയും സംസ്കേണവം ഉറപ്പാക്കുവാൻ പ്രദ്യാജന  
 സപ്പടുത്തും.

 23.  ഐ.ടി ദ്മഖലയില് ദ്ജാലി സചയ്ന്ന സ്തീകള്ക്ക്  സുേക്ിത 
 മായ  യാത്രാ   സൗകേ�വം,  ദ്ജാലി സ്ലസത്ത  സുേക്ിതത്വം   
 ഉറപ്പു വരുത്തുക.
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2.2. നയ ചാലകങ്ങള്
 1.  പുത്തൻ  സാദ്ങ്തിക പ്രവണതകളം നൂതനാശയങ്ങളം - നവീന  
 സാദ്ങ്തിക വിേ�കള്സക്കാപ്പം ഭാവി സദ്ങ്തങ്ങസള കൂടി  
 ഉള്സക്കാള്ളുന്ന ദ്ഡറ്റാ അനലിറ്റിക്്, ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് സയ³സസ്,  
 മാസീവ് ഓപ്പണ് ഓണ്ബലൻ  ദ്കാഴ്സുകള്, ആർ ട്ടിഫിഷ�ല്  
 ഇന്റലിജൻസ്, സ്ാർ ട്ട് സടദ്്ാളജി എന്നിവയുസട സഹായദ്ത്താസട  
 സപാതുജന ദ്സവനങ്ങള് കാേ�ക്മം ആക്കും. ദ്റാദ്ൈാട്ടിക്്,  
 സലെക്ിൈിള് ഇലദ്്രോണിക്്, പവർ    ഇലദ്്രോണിക്്, സവയറൈിള്  
 സടദ്്ാളജി, ഓദ്ട്ടാദ്ണാമസ് വാഹനങ്ങള്, ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്,  
 ബസൈർ    സസക്യൂേിറ്റി, അക്ദ്പാണിക്് എന്നിവയില്  
 അധിഷ്ിതമായ വ�വസായങ്ങള്ക്ക്  കൂടി ഇത് ഗുണം സചയ്ം.

 2. സപാതു ജന ദ്സവനങ്ങള്: സർക്കാർ    സംവിധാനങ്ങളമായുള്ള  
 ആശയവിനിമയത്തിനും ഡിജിറ്റല് ദ്സവനങ്ങള് ഉപദ്യാഗി  
 ക്കുന്നതിനും ദ്സവന അവകാശങ്ങള് ദ്നടിസയടുക്കുന്നതിനും  
 ദ്വടെി ഒരു ഏക ജാലക ഡിജിറ്റല് സംവിധാനം സ്ാപിക്കും.  
 ജനങ്ങളസട ആവശ�ങ്ങള്ക്കനുസേിച്ചു കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള്  
 ഉള്സക്കാള്ളാവന്ന േീതിയില് ആയിേിക്കും ഇതിസന്റ രൂപ കല്ന.

 3. വ�ാവസായിക അന്തേീക്ം - സ്ച്ഛമായി സതാഴിസലടുത്തു  
 ജീവിക്കാവന്നതും മിതമായ നിേക്കിലുള്ളതുമായ, പശ്ാത്തല  
 സൗകേ�ങ്ങള്  / സാഹചേ�ങ്ങള്  ഒരുക്കുക എന്ന വ�വസായ  
 ദ്ലാകത്തിസന്റ നിേന്തേമായ ആവശ�ം പേിഗണിക്കും.  
 അദ്താസടാപ്പം, പാഠ� പദ്തികള് കാലാനുസൃതമായി  
 പേിഷ്കേിക്കാൻ ഒരു വ�വസായ - അക്കാേമിക് പങ്ാളിത്ത  
 പദ്തിക്ക് രൂപം സകാടുക്കും. അത് വഴി പുതു തലമുറ 
 വ�വസായങ്ങള്ക്ക ് വളോനുള്ള സാഹചേ�ം  ദ്കേളത്തില് സൃഷ്ിക്കും.

 4. നൂതനാശയങ്ങളം പുത്തൻ സംേംഭങ്ങളം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും  
 വിവിധ ഉത്പാേന ദ്മഖലകളില് ഇവയുസട അർ ത്ഥവത്തായ  
 ഇടസപടലിന് സൗകേ�സമാരുക്കുകയും സചയ്ക. 
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 അതാതു ദ്മഖലകള്ക്ക് ദ്വടെിയുള്ള ഉപ-നയങ്ങള്, ഇ-ഗദ്വ 
 ണ³സ്,  മാനവ വിഭവദ്ശഷി, മാർക്കറ്റിംഗ്, പശ്ാത്തല സൗകേ�   
 വിഭാഗങ്ങള് എന്നിവ പ്രദ്ത�കമായി വിഭാവനം സചയ്ം.  

 വിവേ സാദ്ങ്തികവിേ� ബകകാേ�ം സചയ്ന്ന നിലവിലുള്ള ഭേണ 
 സംവിധാനങ്ങളസട ഉത്തേവാേിത്ത്ങ്ങളം ചുമതലകളം പുതിയ  
 നയത്തിന് അനുസൃതമായി പേിഷ്കേിദ്ക്കടെതുടെ്.

 2.3.1. ഡ്രിജ്രിറ്റല് ഭരണ സകംവ്രിധാനകം  [ഇ-ഗന്വണൻസസ് ]  
  വിവിധ സർക്കാർ    വകുപ്പുകള്ക്കും പൗേശാക്ീകേണ  
  നടപടികള്ക്കും ദ്വടെിയുള്ള ആപ്ളിദ്ക്കഷനുകള്,  
  ദ്പാർ ട്ടലുകള് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല്  സംവിധാനങ്ങള് 
  ഒരുക്കുന്ന ചുമതല ഈ വിഭാഗത്തിനായിേിക്കും.

  ജനങ്ങസള സർക്കാേിസന്റ ഡിജിറ്റല്/സാമ്പത്തിക സംവിധാ  
  നങ്ങളില് ഭാഗഭാക്കാക്കല്, സ്ാർ ട്ട് വിദ്ല്ലജ്/ 
  പഞ്ായത്തുകള് എന്നിവയുസട സാക്ാത്കാേം, സ്തീകള്/ 
  പിദ്ന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്/ ഭിന്നദ്ശഷിക്കാർ    എന്നിവരുസട  
  ശാക്ീകേണം എന്നിവ ഇതിലൂസട സാധ�മാകും. ഇതിനു  
  അനുഗുണമായ നയ രൂപീകേണവം ഈ വിഭാഗം ബകകാേ�ം  
  സചയ്ം.

2.3. നയ രൂപ ദ്േഖ
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 2.3.2. മാനവ ന്ശഷ്രി മൂലധന വ്രിേസനകം
  ഇന്റർ സനറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ്, സമാൈിലിറ്റി, അനലറ്റിക്്,  
  ദ്സാഫ്റ് സവയർ    സഡവലപ്പ് സമന്റ്,  ബഹ എ³ഡ് എംൈഡഡ്  
  ഇലദ്്രോണിക്്, ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് അവയർ സനസ്് എന്നീ  
  ദ്മഖലകള്ക്ക് ദ്വടെിയുള്ള മാനവദ്ശഷി മൂലധന  
  വികസനം ലക്�മാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് ഈ വിഭാഗം  
  സംഘടിപ്പിക്കും.

  വിേ�ാലയങ്ങള്, സാദ്ങ്തിക വിേ�ാഭ�ാസ സ്ാപനങ്ങള്,  
  അക്കാേമിക ്സമൂഹം എന്നിവയുമായി സർക്കാർ     സഹകേിച്ചു  
  പ്രവർത്തിക്കും. സംസ്ാനത്തിസന്റ മാനവ മൂലധന 
  വികസനത്തിന ് ആവശ�സമങ്ില് പുതിയ സ്ാപനങ്ങദ്ളാ  
  ദ്കന്ദ്രങ്ങദ്ളാ സ്ാപിക്കും.

 2.3.3. മാർക്റ്റ്രികംഗസ്
  വിജ്ാനാധിഷ്ിത വ�വസായ ദ്മഖലകളിദ്ലക്ക ് പുതിയ  
  നിദ്ക്പങ്ങള് ആകർ ഷിക്കുകയും, ഈ േംഗത്ത ് പ്രവർത്തി  
  ക്കുന്ന ആദ്ഗാള വ³കിട സ്ാപനങ്ങസള ദ്കേളത്തിദ്ലക്ക്  
  സകാടെ ് വേികയും സചയ്ക എന്നതാണ ് ഈ വിഭാഗത്തിസന്റ  
  ചുമതല. അദ്താസടാപ്പം, നൂതനാശയങ്ങളം സംേംഭകത്വം  
  വഴിയുള്ള വ�വസായ വളർ ചേയും ഉറപ്പു വരുത്തണം. സുസ്ിേ  
  സംേംഭകത്ം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികളം ഈ  
  വിഭാഗത്തിസന്റ ചുമതല ആയിേിക്കും.

 2.3.4. പശ്ാത്തല/അട്രിസ്ാന സൗേര്യ  വ്രിേസനകം 
  ഡിജിറ്റല് ദ്കേളത്തിസന്റ സാക്ാത്കാേത്തിന് ആവശ�  
  മായുള്ള സാദ്ങ്തിക/അടിസ്ാന പശ്ാത്തല സൗകേ�   
  വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ വിഭാഗമാണ്.  
  ഡിജിറ്റല് ദുേന്ത നിവാേണം, സമാബൈല്,  ബവ-ബഫ,  
  ഒപ്റ്റിക്കല് ബഫൈർ     ശംഖല മുതലായ എല്ലാ വിധ  
  സൗകേ�ങ്ങളം  ഈ വിഭാഗം  ഒരുക്കും. കൂടാസത  ഐ.ടി  
  പാർ ക്കുകളസട നിർമ്ാണം,  പേിപാലനം മറ്റു സൗകേ�ങ്ങള് 
  ലഭ�മാക്കല് എന്നിവയും  ഇവരുസട ചുമതല ആയിേിക്കും.

2.4. കാേ�നിർവ്വാഹക ഘടന
 കൃത�മായി  ക്രമീകേിചേതും,  മിതവം ഫലപ്രേവമായ ഒരു കാേ�  
 നിർവ്വഹണ   സംവിധാനത്തിന്  കീഴിലാകും ഈ ഐ ടി നയം നടപ്പി 
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 ലാക്കുക. വിവിധ സംവിധാനങ്ങള്  അവേവരുസട ചുമതലകളം,  
 ഘടനയും നിശ്യിക്കുകയും അവ ഉപ-നയങ്ങളില് വ�ക്മാക്ക  
 സപ്പടുകയും സചയ്ം.
 സംസ്ാനസത്ത വിവേ സാദ്ങ്തിക വിേ�ാ വ�ാപനത്തിലും, അനു  
 ൈന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഐ ടി വകുപ്പ് മന്ത്രി ദ്നതൃത്പേമായ  
 പങ്കു വഹിക്കും. വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉപദ്േശക സമിതി ദ്യാഗങ്ങളില്  
 അധ�ക്ത വഹിക്കുകയും സമിതിയുസട പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്,  
 ആവശ�സമങ്ില് മന്ത്രിസഭയില്   അവതേിപ്പിച്ചു  അംഗീകാേം  
 ദ്നടുകയും സചയ്ം.

 2.4.1. ഡ്രിജ്രിറ്റല് സർക്ാർ  ഉപന്ദശേ സമ്രിത്രി 

  ഐ.ടി, വാർ ത്താവിനിമയം, മറ്റു പ്രധാന ദ്മഖലകള് 
  എന്നിവയില് ഡിജിറ്റല് ഉല്ന്നങ്ങദ്ളാ, ദ്സവനങ്ങദ്ളാ  
  വിജയകേമായി നടപ്പിലാക്കിയ വ�ക്ികസള ഉള്സപ്പടുത്തി  
  യാകും ഉപദ്േശക സമിതി രൂപീകേിക്കുക.  
  സപാതു ജനങ്ങള്ക്കും, സ്കാേ� സംേംഭകർ ക്കും  സമചേസപ്പട്ട
  ദ്സവനങ്ങള് നല്കുന്നതിന് ആവശ�മായ നിർ ദ്േശങ്ങള്  
  സ്രൂപിക്കാൻ ഈ സമിതി ബത്രമാസ ദ്യാഗങ്ങള് ദ്ചരും.  
  ഡിജിറ്റല്  േംഗസത്ത ഏറ്റവം പുതിയ പ്രവണതകള് സപാതു  
  ജന ദ്സവനങ്ങള്ക്കായി എങ്ങസന പ്രദ്യാജനസപ്പടുത്താം 
  എന്നതിസന സംൈന്ധിചേ നിർദ്ദേശങ്ങളം സമിതി  
  സർക്കാേിന് നല്കും. വ�വസായങ്ങസളയും, അത�ന്താധുനിക  
  പ്രവണതകസളയും സംൈന്ധിചേ അറിവം പേിജ്ാനവം,
  ബവേഗ്ധ�വം സർ ക്കാരുമായി പങ്കുസവക്കുന്ന ഒരു 
  സാദ്ങ്തിക സംവിധാനമായി സമിതി പ്രവർത്തിക്കും.
  സംസ്ാനത്തിസന്റ സമഗ് ഐ ടി വികസനം ഉറപ്പാക്കാനും, 
  ഡിജിറ്റല്/ഐ ടി പ്രവർത്തനങ്ങള്   ദ്കന്ദ്രീകൃത  
  സംവിധാനത്തിന്  കീഴില് സകാടെ് വോനും, ഏദ്കാപി  
  പ്പിക്കാനും സമിതി ജനപ്രതിനിധികളമായി ദ്യാജിച്ചു  
  പ്രവർത്തിക്കും. വിശേമായ പദ്തി നടത്തിപ്പ്  
  മാർ ഗ്ഗദ്േഖാ രൂപീകേണം, പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂട്, ഭേണ  
  നിർവ്വഹണ മാതൃകകള് എന്നിവ രൂപസപ്പടുത്തുന്നതില്  
  സമിതിക്കു നിർ ണായക പങ്കുടൊകും. സർക്കാർ    ദ്സവന  
  പദ്തികളസടയും സംവിധാനങ്ങളസടയും കാദ്ലാചിതമായ  



വിവരസാങ്കേതികവിദ്ാ നയം 2017

18

  നടപ്പിലാക്കല്,  പേിഷ്കേണം, കാേ�ക്മത ഉറപ്പാക്കല്,  
  സമയ ൈന്ധിതവം സുതാേ�വമായ പ്രവർത്തനം എന്നിവ  
  സമിതി നിേീക്ിക്കും.

 2.4.2. ഐട്രി ടസക്രട്ടറ്രി
  സർ ക്കാേിസന്റ ഡിജിറ്റല് സംവിധാനങ്ങളസട സംഭേണവം 
  വിന�ാസവം ബകകാേ�ം സചയ്ന്ന ഏറ്റവം മുതിർന്ന   
  ഉദ്േ�ാഗസ്ൻ ആയിേിക്കും ഐടി സസക്രട്ടറി.  
  ദ്കേളത്തിസല ഐ ടി വകുപ്പിന്  കീഴില് ഉള്ള വിവിധ  
  സർക്കാർ സ്ാപനങ്ങസള പുനഃക്രമീകേിച്ചു താസഴ പറയും  
  വിധം നാലു പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി കാണുന്നതാണ്.

 2.4.3. ഇ-ഗന്വണൻസസ്
  സംസ്ാനത്തിസന്റ ഇ-ഗദ്വണ³സ് ദ്മധാവി എന്ന  
  നിലയില്  ഐ ടി മിഷൻ ഡയറക്ടറുസട ചുമതലകള്   
  പുനർ നിർവചിദ്ക്കടെതുടെ്. സംസ്ാനസത്ത എല്ലാ  
  ഇ-ഗദ്വണൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും മുൻ.ബക  
  എടുദ്ക്കടെത് ഐ ടി മിഷൻ ആണ്. മറ്റു ഡിപ്പാർ ട്ടു  
  സമന്റിസലയും സപ്രാസജക്ടുകള്ക്കു ഐ ടി മിഷൻ  ദ്നേിട്ടും  
  എസ്.ഇ.എം.ടി ദ്പാലുള്ള ഉപഘടകങ്ങള് വഴിയും സഹായി  
  ദ്ക്കടെതാണ്.

 2.4.4. ഐ ട്രി പാർ ക്സ്  
  സംസ്ാനത്തിസന്റ ഐ ടിയിസല ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങള് 
  ഉള്സപ്പടുന്ന വാണിജ� സ്ാപനസമന്ന നിലയില് ഐ ടി  
  പാർ ക്ിസന്റ ചുമതലകള് പുനർ നിർവചിദ്ക്കടെതുടെ്. 
  ദ്കേള ഐ.ടി എന്ന ഒരു ബ്ാൻഡില് എല്ലാ ഐ.ടി  
  പാർ ക്കുകളസടയും (സടക് ദ്നാപാർക്ക്, ഇൻദ്ഫാപാർക്ക്,  
  ബസൈർ  പാർക്ക് ) പ്രവർത്തനങ്ങള് ഏകീകേിക്കുകയും,  
  വിഭവങ്ങള്   (മാനവദ്ശഷി,  റിദ്സാഴ്സുകള്,  മറ്റു വരുമാന  
  സാധന സാമഗ്ികള്) ഏറ്റവം ക്രിയാത്മകമായി ഉപദ്യാഗി  
  ക്കുകയും ദ്വണം.

 2.4.5. മാനവന്ശഷ്രി വ്രിേസനകം
  സംസ്ാനത്തിസന്റ ഐ ടി മാനവ വിഭവ വികസനം,  
  ബനപുണ� വികസനം, ഉന്നത വിേ�ാഭാസ ദ്കന്ദ്രങ്ങള്,  
  സ്തന്ത്ര ഓപ്പണ് ദ്സാഴ്് ദ്മഖലയില് ഔന്നത�ം,  പുതു 
   സംേംഭകത് വികസനം തുടങ്ങിയ ദ്മഖലകളില് ആണ്   
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  ഐ സി ടി അക്കാഡമി , ഐ.ഐ. ഐ. ടി. എം. സക. ,  ഐ  
  സി ദ്ഫാസ,്  ദ്കേള റ്ാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ാപനങ്ങ  
  ളസട കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഈ ദ്മഖലയില് അനിവാേ�മാണ.് 

 2.4.6. അട്രിസ്ാന പശസ് ചാത്തല വ്രിേസനകം
  ഐ ടി ദ്മഖലയിസല  അടിസ്ാന പശ്ാത്തല വികസന  
  ത്തിനുള്ള സ്ാപനമായി സക. എസ്. ഐ. ടി. ഐ. എല്.  
  മാറുകയും  നിർമ്ാണം, കണക്റിവിറ്റി  തുടങ്ങിയ എല്ലാ  
  വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളം ഈ സ്ാപനം മുദ്ഖന  
  ആകുകയും സചയ്ം.

 2.4.7. ഫല സൂച്രിേേളകം മാനദണ്ഡങ്ങളകം
  ദ്മല്റഞ്ഞ ഓദ്ോ വിഭാഗത്തിനും മാനേണ്ഡങ്ങള്   
  പ്രദ്ത�കമായി നിർവചിദ്ക്കടെതുടെ്.

2.5. പ്രധാന പ്രവർത്തന ദ്മഖലകള്
 മൂന്നു പ്രധാന ദ്നട്ടങ്ങളാണ് നയം ലക്�ം സവക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റല്  
 സാദ്ങ്തിക വിേ� വഴി ശാക്ീകേിക്കസപ്പട്ട; 1. പൗേസമൂഹം  

 2. ജീവിത ബശലി, 3. വാണിജ�ം.
 ബവജ്ാനിക ശാക്ീകേണം ദ്നടിയ ഡിജിറ്റല് സമൂഹം  
 എന്ന ലക്�ം ബകവേിക്കാൻ സംസ്ാനം നടത്തുന്ന മുഴവൻ 
 പ്രവർത്തനങ്ങളം ഈ മൂന്നു ദ്മഖലകളില് ഉള്സക്കാള്ളും.

2.6. ഉപനയങ്ങളം മാർഗ ദ്േഖകളം
 ഈ നയത്തിസന്റ ചുവടു പിടിച്ചു താസഴ പറയുന്ന ഉപനയങ്ങളം മാർഗ 
 ദ്േഖകളം തയ്ാറാദ്ക്കടെതാണ്.
 1. ഇലദ്്രോണിക്് ഭേണ നിർവഹണ നയം
 2. വ�ാവസായിദ്കാദ്ാേണ നയം
 3. ഡിജിറ്റല് വ�ാപന നയം.
 4. ദ്ഫാസ് (സ്തന്ത്ര ദ്സാഫ്റ് സവയർ  ) നയം 
 5. നൂതനാശയ സംേംഭകത് നയം
 6. ഡിജിറ്റല് വിഭവ നയം
 7. ഡിജിറ്റല് സടടെർ   നയം
 8. ബസൈർ   സുേക്യും, ദുേിത നിവാേണവം പുനപ്രാപ്തിയും
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3. ഡ്രിജ്രിറ്റല് സാന്കേത്രിേ വ്രിദ്യയാല് 
ശാക്ീേര്രിക്ടപെട്ട പൗര സമൂഹകം

3.1. ഡിജിറ്റല് വ�ക്ിത്ം
 1. ആധാർ   നമ്പർ   എല്ലാ സർക്കാർ    സംവിധാനങ്ങളം ആയി ൈന്ധി  
 പ്പിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി സർക്കാർ   ബകസക്കാള്ളും. 
 2.സമാബൈല് സംവിധാനങ്ങള് ഉപദ്യാഗിചേ് സർക്കാർ   ദ്സവനങ്ങള്   
 ഉപദ്യാഗിക്കാൻ ജനങ്ങസള പ്രാപ്തോക്കും.

 3. ആധാർ   ൈദ്യാസമ്ിക് സംവിധാനം ഉപദ്യാഗിചേ് സക. ബവ.  
 സി. സംവിധാനം നടപ്പില് വരുത്തുകയും, സൈ്സിഡികളം  
 ആനുകൂല�ങ്ങളം വിതേണം സചയ്ാനായി അതുപദ്യാഗിക്കുകയും  
 സചയ്ം. എന്നാല് ആധാറിസന്റ, അഭാവത്തില്  ജനങ്ങള്ക്ക് മറ്റ് 
 അടിസ്ാന ദ്േഖകളസട ൈലത്തില് ദ്സവനം ലഭ�മാക്കുന്നതാണ്.  
 ആധാർ  ഇല്ലാത്ത കാേണത്താല് സർക്കാേിസന്റ ദ്സവനങ്ങള്  
 നിദ്ഷധിക്കസപ്പടുന്നതല്ല. 
 3.2. പങ്ാളിത്ത ഡിജിറ്റല് ഭേണ സംവിധാനം
 1. സപാതുജന സർക്കാർ ഇടസപടലുകള് ഒരു ഏക ജാലക ദ്പാർട്ടല് വഴി  
 ആക്കാൻ ഉള്ള നടപടികള് സർക്കാർ   ബകസക്കാള്ളും. 

 2. സസക്രദ്ട്ടറിയറ്റിസല എല്ലാവിധ ഫയല് ഇടപാടുകളം ഇലക് ദ്്ാണിക്  
 സംവിധാനം വഴിയാക്കാൻ ഇടസപടും.  
 3. സർക്കാർ വകുപ്പുകളസടയും, സപാതു ദ്മഖല സ്ാപനങ്ങളസടയും  
 കമ്പ്യൂട്ടർ വല്ക്കേണം സമയൈന്ധിതം ആയി പൂർത്തിയാക്കും.

3.3. ഏകജാലക സർക്കാർ   ദ്പാർട്ടല്
 സപാതുജന സർക്കാർ    ഇടസപടലുകള്  ഒരു ഏക ജാലക ദ്പാർട്ടല്
   വഴി ആക്കാൻ ഉള്ള നടപടികള് സർക്കാർ   ബകസക്കാള്ളും. സർക്കാർ    
 സംവിധാനങ്ങസള കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവേങ്ങളം സപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  
 ഈ ദ്പാർട്ടലില് നിന്ന് ദ്വഗത്തിലും എളപ്പത്തിലും ലഭ�മാവം. 
 ദ്സവനങ്ങള്, ആനുകൂല�ങ്ങള്, പോതികള്, വിവിധ ദ്സവ 
 നങ്ങള്ക്കുള്ള  പണം ഒടുക്കല്,  ഇത്തേം സംവിധാനങ്ങള് എല്ലാം 
 ഉള്സക്കാള്ളുന്ന  ഒന്നാവം ഈ ദ്പാർട്ടല്. ജനങ്ങള്ക്ക് മുൻപില്  
 സർക്കാേിസന്റ ഡിജിറ്റല് മുഖം ആയി മാറാൻ  ഈ ദ്പാർട്ടലിനു   
 കഴിയും.
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 3.4. സ്തന്ത്ര ഓപ്പണ് ദ്സാഫ്് സവയറുകളസട ഉപദ്യാഗവം   
       ഉല്ാേനവം
 സർക്കാേിസന്റ നയ രൂപീകേണത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും  
 സ്തന്ത്ര ഓപ്പണ് ദ്സാഴ്് ദ്സാഫ്് സവയറുകളസട പങ്കു് വളസേ  
 നിർണ്ണായകമാണ്. അത്തേം സാദ്ങ്തിക വിേ�കസള ദ്പ്രാത്ാ 
 ഹിപ്പിക്കുകയും അതിദ്ലസക്കത്താൻ നടപടികള് സ്ീകേിക്കുക  
 എന്നതുമാവം സർക്കാർ   നയം.  സപാതു മുതല് ഉപദ്യാഗിചേ് നിർമ്ി  
 ക്കുന്ന വിവേ സാദ്ങ്തിക സംവിധാനങ്ങളില് ഇത്തേം ദ്സാഫ്്  
 സവയറുകളസട ഉപദ്യാഗം നിർൈന്ധം ആക്കും. 'വളടെിയർ    
 കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ' ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും.  ഈ ദ്മഖലയില് 2007-സല 
 ഐ.ടി നയം വിഭാവനം സചയ്ത ലക്�ങ്ങള് നടപ്പില് വരുത്താനുളള  
 നടപടികള് ബകസക്കാള്ളും.

3.5. സർക്കാർ ദ്സവന സംവിധാനം
 വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങള് വഴി സർക്കാർ ദ്സവനങ്ങള് ജനങ്ങളിദ്ലക്ക്  
 എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ൈഹുമുഖ പദ്തി ആണ് ഈ നയം  
 വിഭാവനം സചയ്ന്നത്. സവൈ് ദ്പാർട്ടല്, സമാബൈല്  
 ആപ്ിദ്ക്കഷൻസ്, അക്യ ദ്കന്ദ്രങ്ങള്, ജന ദ്സവന ദ്കന്ദ്രങ്ങള്,  
 കാള്സസന്ററുകള് മുതലായ നൂതന സാദ്ങ്തിക വിേ�കള്  
 ദ്കാർത്തിണക്കിയ ഒരു പദ്തി.  ദൃഢതയാർന്ന ഒരു വിവേ വിനിമയ  
 ശംഖലക്കുദ്മസല ആയിേിക്കും ഈ ഏക ജാലക ദ്സവന  
 സംവിധാനം നിലവില് വേിക. സർക്കാർ  തലത്തിലുള്ള ആപ്ിദ്ക്ക 
 ഷനുകള്,  ദ്കന്ദ്ര ഇലദ്്രോണിക്് & ഐ.ടി. വകുപ്പിസന്റ (DeitY)  
 മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തും. അതുവഴി  
 അവയുസട പേപേേം ഉള്ള ആശയ വിനിമയവം സാധ�മാക്കും.
 പ്രാദ്േശികതലത്തില് താസഴത്തട്ടു മുതല് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി  
 സർക്കാർ   വകുപ്പുകളസട സചലവ് Geo–Tagging ഉപദ്യാഗിചേ്  
 പേിദ്ശാധിക്കുന്നതാണ്.  

3.6. ഇലദ്്രോണിക് ദ്സവനങ്ങള്
 വലിയ ദ്താതില് ഉപദ്യാഗിക്കസപ്പടുന്ന കൗടെർ   ദ്സവനങ്ങള് 
 പേമാവധി ഓണ്ബലൻ ആക്കുക എന്നതായിേിക്കും സർക്കാർ 
 നയം. ഒറ്റ തവണ മാത്രം പ്രസിദ്സപ്പടുദ്ത്തടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്  
 സർക്കാർ മുൻബക എടുത്തു ഉടൊക്കുകയും അവസയ ഒരു  
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 സംസ്ാന ഡിജിറ്റല് ദ്ലാക്കറില് സൂക്ിക്കുകയും സചയ്ം.  
 ജനങ്ങള്ക്ക് എളപ്പത്തില് എടുത്തു ഉപദ്യാഗിക്കത്തക്ക  വിധം 
 ആവം ഇതിസന്റ നിർമ്ിതി. എല്ലാ വിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളം ഒരു  
 സപാതു പൗേ വിവേ ഡാറ്റാ സസന്ററില് നിന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് സ്യം  
 കസടെത്താനുള്ള സംവിധാനം നിലവില് വരും. ജന ദ്സവന  
 ദ്കന്ദ്രങ്ങള്  ഉപദ്ഭാക്ാക്കളസട പ്രതികേണങ്ങള് ഉടനടി ദ്േഖസപ്പ 
 ടുത്തുകയും അവ പേിദ്ശാധിചേ് ദ്വടെ പേിഹാേങ്ങള് നടപ്പില്  
 വരുത്തുകയും സചയ്ം.

3.7. ജന ദ്സവന ദ്കന്ദ്രങ്ങള്
 സർക്കാർ   സംവിധാനങ്ങള് ജനങ്ങളിദ്ലക്കും, ൈിസിനസ്സുകളി
 ദ്ലക്കും എത്തിക്കുന്നതിലും ആ പ്രക്രിയയില് ഒരു ഏക ജാലക
 സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലും അക്യ സസന്ററുകള്  
 വഹിചേ പങ്കു നിസ്തുലമാണ്. ഇതിസന്റ അടുത്ത പടിസയന്ന 
 നിലയില് കൂടുതല് വ�ാപകവം പക്തയാർന്നതുമായ പൂർണ്ണ ജന
 ദ്സവന ദ്കന്ദ്രം എന്ന നിലയിദ്ലക്ക് അക്യ സസന്ററുകസള  
 രൂപാന്തേസപ്പടുത്താൻ സർക്കാർ   ആദ്ലാചിക്കുന്നു. സർക്കാേിസന്റ   
 ഭൂേിഭാഗം   ദ്സവനങ്ങളം    ഈ    സസന്ററുകള്   വഴി    ജനങ്ങളില്    എത്തിക്കും.
 
3.8. സമാബൈല് ഭേണ സംവിധാനങ്ങള്
 ോജ�ത്ത് ഏറ്റവം സമാബൈല് സാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ാനങ്ങളില്  
 ഒന്നാണ് ദ്കേളം. അതുസകാണ്ടു തസന്ന സർക്കാർ   ദ്സവനങ്ങള്
 ജനങ്ങളില് എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവം ഫലപ്രേമായ മാർഗ്ഗമായി  
 സമാബൈല് സംവിധാനങ്ങള് സർക്കാർ   ഉപദ്യാഗിക്കും. ഇതില് 
 അടിസ്ാനഭാഷയായി  മലയാളം ഉപദ്യാഗിക്കും. ഇംഗ്ീഷം മറ്റു  
 ഭാഷാ ന്യൂനപക്ങ്ങളസട ഭാഷയും ഉടൊകും. ഇനി പറയുന്ന കാേ� 
 ങ്ങളാണ്  സർക്കാർ   ഇതിലൂസട ലക്�ം വയ്ക്കുന്നത്:
  1. നിലവിലുള്ള ഇലദ്്രോണിക് ദ്സവനങ്ങള് എളപ്പത്തില്  
  ജനങ്ങളില് എത്തിക്കാൻ സമാബൈല് സംവിധാനങ്ങള്
  ഉപദ്യാഗിക്കുക.
  2. പുതിയ ദ്സവനങ്ങദ്ളാ സംവിധാനങ്ങദ്ളാ ഏർസപ്പടുത്തു 
  ദ്മ്പാള് സമാബൈല് പ്ാറ്റ്ദ്ഫാമിന് മുൻഗണന നല്കുക.
  3. കൂടുതല് ദ്സവനങ്ങള്  സമാബൈല് ഗദ്വണൻസ്  വഴി 
  ലഭ�മാക്കുക.

  4. സർക്കാരും ജനങ്ങളം തമ്ിലുള്ള സുഗമമായ സംദ്വേനത്തിനു
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   സമാബൈല് സംവിധാനങ്ങള് ഉപദ്യാഗിക്കുക.
  5. ദ്സവനങ്ങളസട കാേ�ക്മമായ ആസൂത്രണത്തിനും  
  നിർവഹണത്തിനും ഇന്റർസനറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ്, ദ്സാഷ�ല് 
   മീഡിയ തുടങ്ങിയ പുത്തൻ സാദ്ങ്തിക സദ്ങ്തങ്ങള് 
   ഉപദ്യാഗിക്കുക.

3.9. ഇലദ്്രോണിക് വിഭവ സമാഹേണം
 വിഭവ സമാഹേണ നടപടികളില് സുതാേ�തയും കാേ�ക്മതയും 
 ഉറപ്പാക്കാൻ ഇ-വിഭവ സമാഹേണ സംവിധാനം ശക്ിസപ്പടുത്താൻ  
 സർക്കാർ   ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത് വഴി വാങ്ങല് നടപടികള്  
 നിേന്തേമായി നിേീക്ിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഭാവിയില് ഇത്തേം  
 ഇടപാടുകള് ഒരു സർക്കാർ   ഇലക് ദ്്ാണിക്   വിപണി വഴി  
 ആയിേിക്കും ബകകാേ�ം  സചയ്ക.

3.10.  സ്ാർട്ട് ഗ്ാമങ്ങള്/ പഞ്ായത്തുകള്
 നഗേങ്ങള് സക്കാപ്പം ഗ്ാമങ്ങള് കൂടി അഭിവൃദ്ി ബകവേിക്കുദ്മ്പാഴാണ്   
 സമഗ് വികസനം സാധ�മാകുന്നത്. ഇത്തേത്തില്  എല്ലാ വിഭാഗം 
 ജനങ്ങസളയും ഉള്സക്കാള്ളിച്ചുള്ള വികസനം ലക്�ം സവച്ചു സ്ാർട്ട്   
 ഗ്ാമങ്ങള്/ പഞ്ായത്തുകള് എന്ന പദ്തി സർക്കാർ   ആവിഷ്കേിച്ചു   
 നടപ്പാക്കും.
3.11. സാമ്പത്തിക ഉള്സക്കാള്ളലും സമാബൈല് ൈാങ്ിങ്ം
 1. സാമ്പത്തിക    ദ്സവനങ്ങള് എല്ലാവേിദ്ലക്കും എത്തിക്കാനും 
 എല്ലാ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങസളയും ഇത്തേം സംേംഭങ്ങളില്  ഉള്സക്കാള്ളി 
 ക്കാനും സർക്കാർ  ശ്രദ് പതിപ്പിക്കും.  
 2. സർക്കാരും ജനങ്ങളം തമ്ിലുള്ള പണമിടപാടുകള്ക്ക്   
 ഓണ്ബലൻ,  സമാബൈല് ൈാങ്ിങ ്സംവിധാനങ്ങള് ഉപദ്യാഗിക്കും.
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4.1 ഡിജിറ്റല് സാക്േത
വിവേസാദ്ങ്തിക ദ്മഖലക്ക് ഏറ്റവം ആവശ�മായ മൂലധനമാണ് മാനവ 
വിഭവദ്ശഷി. അക്കാേമിക് സമൂഹവം വ�വസായ ദ്ലാകവം തമ്ില് 
കൂടുതല് സഹകേണം സാധ�മാക്കിയതിലൂസട ഉന്നത നിലവാേമുള്ള മാനവ
വിഭവദ്ശഷി സംഭേിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ േംഗത്ത് സൃഷ്ിപേമായ 
ഇടസപടലുകള് നടത്തി കൂടുതല് വ�വസായങ്ങള് ദ്കേളത്തിദ്ലക്ക് വോനു
ള്ള സാഹചേ�ം സർക്കാർ   സൃഷ്ിക്കും.
സപാതുഫടെ് ഉപദ്യാഗിചോണ് ദ്കേളത്തില് ഒട്ടുമിക്ക ഗദ്വഷണ സ്ാപന
ങ്ങളം മറ്റു സ്ാപനങ്ങളം ഉന്നത വിേ�ാഭ�ാസ േംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 
അവരുസട ഗദ്വഷണ പ്രസിദ്ീകേണങ്ങള് സപാതുജനങ്ങള്ക്ക് പ്രാപ�മാ
ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകേ�ം സർക്കാർ   ഒരുക്കുന്നതാണ്.

സർക്കാർ   ജീവനക്കാരുസട വിവേ സാദ്ങ്തിക വിേ�ാ ബനപുണ� വികസന
ത്തിന് പേിശീലനം നല്കുന്നതിനായി IIITMK, ഐ.സി.ടി. അക്കാേമി എന്നീ 
സ്ാപനങ്ങസള ചുമതലസപ്പടുത്തുന്നതാണ.് സാധാേണ ജനങ്ങള്ക്ക ്ഡിജിറ്റല് 
സാക്േത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി  അക്യ ദ്പാലുള്ള ഏജൻസികസള  
ചുമതലസപ്പടുത്തും.

 1. ഐസിടി അക്കാേമിസയ ശക്ിസപ്പടുത്തുക
      • ദ്േശീയ, അന്തർദ്േശീയ സർവകലാശാലകളം ഗദ്വഷണ  സ്ാപന 
    ങ്ങളമായി സഹകേിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക.
   • എഞ്ിനീയറിംഗ് പാഠ� പദ്തിയില് സംേംഭകത്ം ഒരു വിഷയ 
    മായി ഉള്സപ്പടുത്തുക.
   •ഓണ്ബലൻ ദ്കാഴ്സുകള് ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും.
  •മികചേ ഓണ്ബലൻ ദ്കാഴ്സുകള് സതേസഞ്ഞടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേ  
    ശങ്ങള് അക്കാേമിക് സമിതികള്ക്ക്  നല്കുക.

 2. വ�വസായ ദ്ലാകം അംഗീകേിചേ ഓണ്ബലൻ ദ്കാഴ്സുകള് പാഠ�
     പദ്തിയില് ഉള്സപ്പടുത്തുക.
 3. നാദ്നാ സടദ്്ാളജി, ൈദ്യാ സടദ്്ാളജി എന്നിവസയ വിവേ 
   സാദ്ങ്തിക വിേ�യുമായി സമന്യിപ്പിച്ചു നല്ാവന്ന ദ്കാഴ്സുകള്
     ആേംഭിക്കുക. ഈ േംഗസത്ത ഗദ്വഷണം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുക.

 4. കമ്പനികള് ഐടി വിേ�ാർഥികള്ക്ക്  വ�വസായ പേിശീലനം   

4. ഡ്രിജ്രിറ്റല് ജീവ്രിതക്രമകം 
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 നല്ാൻ നിൈന്ധന സചയ്കയും ഇതിനായി മുദ്ന്നാട്ടു വരുന്നവർക്ക്   
 പ്രതിഫലം നല്കുകയും സചയ്ണം.
 5. ഐ ടി വിേ�ാഭ�ാസ േംഗത്ത്  മികവിസന്റ ദ്കന്ദ്രങ്ങള് സ്ാപിക്കണം.
 6. ഐ സി ദ്ഫാസ്ിസന ഓപ്പണ് ദ്സാഴ്് ദ്സാഫ്റ് സവയർ   ഗദ്വഷണ  
 േംഗസത്ത മികവറ്റ അന്താോഷ്ട്ര ദ്കന്ദ്രമായി വളർത്തണം.
 7.ഐ സി ടി സാധ�ത പ്രദ്യാജനസപ്പടുത്തി ഭിന്നദ്ശഷി ഉള്ളവരുസട  
  ദ്ജാലി സാധ�ത വർദ്ിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവിത സൗകേ�ങ്ങള് 
   സമചേസപ്പടുത്തുന്നതിനും ഉള്ള കർമ് പേിപാടികള് ആവിഷ്കേിക്കും.

4.2 വിേ�ാഭ�ാസ ദ്കന്ദ്രങ്ങള് തമ്ിലുള്ള വിനിമയ ശംഖല
സംസ്ാനസത്ത സാദ്ങ്തിക വിേ�ാഭ�ാസ ദ്കന്ദ്രങ്ങള് സടലിപ്രസൻസ് / 
വീഡിദ്യാ ദ്കാണ്ഫറൻസ് ശംഖല വഴി ൈന്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ  ഉദ്ദേ
ശിക്കുന്നു. വിദൂേ വിേ�ാഭ�ാസം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിസന്റ ഭാഗമായി ഈ 
ശംഖലയുമായി ൈന്ധിപ്പിച്ചു ദ്പാർട്ടലുകള് സ്ാപിക്കും.

4.3 തദ്ദേശ ശംഖലകള്
 1. സുേക്, ആദ്ോഗ�ം, റവനയു, നികുതി മുതലായ സാമൂഹ� പ്രസക്ി 
 യുള്ള ദ്മഖലകള്ക്കുദ്വടെി ദ്സാഫ്റ് സവയർ    ഉല്ന്നങ്ങള് നിർമ്ി  
 ക്കുന്നവസേ പ്രദ്ത�കം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും.
 2. ജനങ്ങളസട അഭിപ്രായം സ്രൂപിക്കാനും അതുവഴി ഭേണനിർവ്വ  
 ഹണത്തില് മുൻഗണനാക്രമം നിശ്യിക്കാനും പുതിയ സംവിധാനം  
 നിലവില് വരും.

4.4 തദ്ദേശ വിജ്ാന ദ്ശഖേം
 1. സപാതുജനങ്ങളസട ആവശ�ത്തിന് അനുദ്യാജ�മായ േീതിയില് 
 സാദ്ങ്തികവിേ�കളം അറിവകളം തദ്ദേശവല്ക്കേിക്കും.
 2. തുഞ്ത്ത് എഴത്തച്ഛൻ സർവകലാശാലയുമായി ദ്യാജിച്ചു മലയാളം 
 കംപ്യൂട്ടിങ്ങില് മികവിസന്റ ദ്കന്ദ്രം സ്ാപിക്കും.
 3. മലയാളം കംപ്യൂട്ടിങ്ങിസല ഗദ്വഷണ പ്രവർത്തനങ്ങള് ശക്ി 
           സപ്പടുത്തും. 

 4. വിക്കി പീഡിയയില്  മലയാളം ഉള്ളടക്കത്തിസന്റ  അളവ്   കൂട്ടുന്ന
 തിന്  സർക്കാർ  മുൻബക  എടുക്കും

 5. സർക്കാേിന് ദ്വടെി വികസിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പപ്ിദ്ക്കഷനുകളസട  
 ഒരു ദ്സാഴ്് ദ്കാഡ്/ദ്ഡാകയുസമന്റ് സറദ്പ്പാസിറ്ററി സ്ാപിക്കും
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5. ഡ്രിജ്രിറ്റല് ടോന്മഴ്സ്

5.1. ഇ-സകാദ്മഴ്് നയം
സംസ്ാനത്തു ഇ-സകാദ്മഴ്ിസന്റ വളർചേ ഉറപ്പാക്കുന്ന തേത്തില് സർക്കാർ    
നയരൂപീകേണം നടത്തും. ഈ േംഗസത്ത നിയമങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം സ്ാംശീ
കേിക്കുന്നതാവം ഈ നയം.
5.2. സമാബൈല് സകാദ്മഴ്്
സപാതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് ഉടൊയ സമാബൈല് സാന്ദ്രത ഉപദ്യാഗസപ്പടു 
ത്തിസക്കാടെ് ഇലദ്്രോണിക് സകാദ്മഴ്ിസന്റ വിപുലീകേണമായി ഒരു എം-
സകാദ്മഴ്് നയത്തിന് സർക്കാർ   രൂപം സകാടുക്കും. ഇതിസന്റ സാധ�തകള് 
പേമാവധി ഉപദ്യാഗസപ്പടുത്തുന്നതിസന്റ ഭാഗമായി ഇനി പറയുന്ന 
ദ്മഖലകളില് ശ്രദ് ദ്കന്ദ്രീകേിക്കും.
 1. വാർത്താ വിനിമയ സൗകേ�ങ്ങള് -ഇന്റർസനറ്റ് ൈാൻഡ് 
 വിഡ്ത്ത് -ഉള്സപ്പസട.
 2. വിവിധ ആപ്ിദ്ക്കഷനുകള്ക്കുള്ള സാദ്ങ്തിക പശ്ാത്തല  
 സൗകേ�ം.
 3. എം-സകാദ്മഴ്് സഹായികള് - ദ്പസമെന്റ്  ദ്ഗറ്റ് ദ്വ- ദ്പാസലയുള്ളവ.

5.3. ഇലദ്്രോണിക് ൈിസിനസ് സഹായം 
ൈിസിനസ്-ടു ൈിസിനസ്, ൈിസിനസ്-ടു സർക്കാർ   ദ്മഖലകളില് 
ഇന്റർസനറ്റ് വഴിയുള്ള പദ്തി നടപടി ക്രമങ്ങള് ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും. 
ഉല്പന്നങ്ങളസടയും ദ്സവനങ്ങളസടയും വാങ്ങല് വില്ക്കലുകള് (സർക്കാർ   
ഇടപാടുകള് ഉള്സപ്പസട), വിതേണം, ദ്സവനം, പണമിടപാടുകള്, 
ഉത്പാേന നടത്തിപ്പ്, പങ്ാളികളമായുള്ള സഹകേണം, വിവേദ്ശഖേണവം 
പങ്കുസവക്കലും എന്നിവയ്ക് പുറസമ മറ്റ് നടപടികളം ഈ ചട്ടക്കൂടിനു കീഴില് 
വരും. സപാതുവായ സാദ്ങ്തിക സൗകേ�ങ്ങള് പങ്കുവയ്കാനും ദ്സാഫ്റ്റു 
സവയറുകള് ദ്സവനം എന്ന േീതിയില് ഉപദ്യാഗിക്കാനും സചറുകിട, 
ഇടത്തേം സംേംഭങ്ങസള സർക്കാർ   ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും. ഇത് വഴി 
അവരുസട പ്രവർത്തന സചലവ് കുറയ്കാനും കാേ�ക്മത  ഉയർത്താനും 
കഴിയും എന്നാണ് സർക്കാർ   പ്രതീക്ിക്കുന്നത്.

5.4. നൂതനാശയങ്ങളം സംേംഭകത്വം
വിവേ സാദ്ങ്തിക വിേ� േംഗത്ത് ഉടൊയിസക്കാടെിേിക്കുന്ന അനുസ്യൂത 
മായ വളർചേയ്ക്കു് അനുസൃതമായി രൂപസപ്പടുന്ന നൂതനാശയങ്ങദ്ളയും 
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സംേംഭകത്ങ്ങദ്ളയും ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ   
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമൂഹസത്ത ഗ്സിച്ചുസകാടെിേിക്കുന്ന ഗുരുതേമായ 
പ്രശ് നങ്ങള് ശാസ്തത്തിസന്റയും സാദ്ങ്തികവിേ�യുസടയും സഹായദ്ത്താസട 
പേിഹേിക്കുന്ന ഒരു തലമുറസയ രൂപസപ്പടുത്താനാണ് സർക്കാർ   
ആഗ്ഹിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇനി പറയുന്ന കാേ�ങ്ങള് സചയ്ം.

 1. നൂതനാശയങ്ങളം അവയുസട ആവിഷ്കാേവം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്ന  
 അന്തേീക്ം സൃഷ്ിക്കുക.
 2. വിേ�ാർത്ഥികളസട ഇടയില് നൂതനാശയങ്ങള് വഴിയുള്ള സംേം
 ഭകത്ം ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുക.
 3. വ�വസായസത്തയും ഗദ്വഷണ സ്ാപനങ്ങസളയും ഈ പ്രക്രിയയില്   
 പങ്ാളികളാക്കുക.

5.5. സടദ്്ാളജി ഇദ്ന്നാദ്വഷൻ ദ്സാണ്
നൂതനാശയങ്ങളസടയും സംേംഭകരുസടയും റ്ാർട്ട് അപ്പുകളസടയും ആവശ� 
ങ്ങള് മനസ്ിലാക്കാനും അതിനു അനുസേിച്ചുള്ള സാഹചേ�ങ്ങള് 
ഒരുക്കാനും സടദ്്ാളജി ഇദ്ന്നാദ്വഷൻ ദ്സാണ് സ്ാപിക്കും. ഇനി 
പറയുന്നവ ആയിേിക്കും ഇതിസന്റ ലക്�ങ്ങള്.
 1. സാദ്ങ്തിക വിേഗ്ധസേയും സംേംഭകദ്േയും ഒത്തിണക്കി 
  റ്ാർട്ട് അപ്പ് സമൂഹം ശക്ിസപ്പടുത്തും.
 2.അന്താോഷ്ട്ര കൂട്ടാമെകളമായും ഗദ്വഷണ ദ്കന്ദ്രങ്ങളമായും ൈന്ധം  
 സ്ാപിക്കും.
 3.ദ്കന്ദ്രത്തിസന്റ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ  
 അന്താോഷ്ട്ര നിലവാേത്തില് ഉള്ള സൗകേ�ങ്ങളം  മാനവവിഭവ 
 ദ്ശഷിയും ഉറപ്പുവരുത്തും.
 4.ദ്ലാദ്കാത്തേ നിലവാേമുള്ള ലാബും മറ്റ് സൗകേ�ങ്ങളം  
 ഏർസപ്പടുത്തും.

5.6. ഗ്ാൻഡ്  ഇദ്ന്നാദ്വഷൻ ചലഞ്് 
 സംസ്ാനസത്ത സപാതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്നും മികചേ 
  ആശയങ്ങള് കസടെത്തുന്നതിന് ഗ്ാൻഡ്  ഇദ്ന്നാദ്വഷൻ ചലഞ്്  
 എന്ന ദ്പേില് ഒരു വാർഷിക മത്േം സംഘടിപ്പിക്കും.  
 വിജയികള്ക്ക്  ആശയങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മൂലധനവം  
 പിന്തുണയും സർക്കാർ   ഉറപ്പു വരുത്തും.
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5.7. വ�വസായ വികസനവം സതാഴില് അവസേങ്ങളം
ദ്കേളസത്ത ഒരു വിജ്ാനാധിഷ്ിത സമൂഹമായി പേിവർത്തനം 
സചയ്ന്നതിലും, പുത്തൻ സാദ്ങ്തിക വിേ�യുസട വ�ാപനത്തിലും, വിവേ 
സാദ്ങ്തിക ദ്മഖല വഹിക്കുന്ന പങ്് നിർണ്ണായകമാണ്. സമ്പൂർണ 
സാക്േത, ആദ്ോഗ�കേമായ അന്തേീക്ം, മികചേ ക്രമസമാധാന നില, 
കുറഞ്ഞ ജീവിതസചേലവ് എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ദ്കേളസത്ത ഒരു മികചേ 
ഐടി നിദ്ക്പക സൗഹൃേ സംസ്ാനമാക്കി മാർക്കറ്റ് സചയ്ാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങള് ഊർജ്ിതസപ്പടുത്തും. ഉയർന്ന വിേ�ാഭ�ാസ നിലവാേവം 
സതാഴില് ബനപുണ�വം ഉള്ള യുവജനങ്ങള്ക്ക് ദ്യാജിചേ സതാഴില് 
ദ്മഖലകള് വളർത്തിസയടുക്കും. േ്ിവിധമായ ഒരു സമീപനമാകും ഇവിസട 
സ്ീകേിക്കുക.
 1. സാദ്ങ്തിക സർ വ കലാശാലയും ദ്കാദ്ളജുകളമായും സഹകേിച്ചു ് 
 വ�വസായങ്ങള്ക്ക് അനുദ്യാജ�മായ സതാഴില് ബവേഗ്ധ�ം  
 വിേ�ാർത്ഥികളില് ഉറപ്പുവരുത്തും.
 2. വ�വസായങ്ങളസട നിർദ്ദേശങ്ങള് പേിഗണിച്ചു് പാഠ� പദ്തികള്  
 പേിഷ്കേിക്കും.

5.8. ഓണ്ബലൻ വിപണന ദ്കന്ദ്രം 
സംസ്ാനസത്ത സചറുകിട, ഇടത്തേം സംേംഭകരുസട ഉല്ന്നങ്ങള്ക്കും  
ദ്സവനങ്ങള്ക്കും   വിപണി കസടെത്താൻ ഒരു ഓണ്ബലൻ വിപണന 
ദ്കന്ദ്രം സ്ാപിക്കാൻ സർക്കാർ   ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

5.9. ദ്കേള ആപ് ദ്റ്ാർ  
സപാതുജന ദ്സവനങ്ങളില് ഉപദ്യാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആപ്പ്ളിദ്ക്കഷനു 
കളസട ഒരു ദ്ശഖേം സർക്കാേിന് കീഴില് സ്ാപിക്കും.

5.10. ഐടി വ�വസായ ദ്പ്രാത്ാഹന നടപടികള്
ഐടി വ�വസായ ദ്മഖലയില് ത്േിതമായ വളർചേ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇനി 
പറയുന്ന ദ്മഖലകളില് സർക്കാർ   ഇടസപടും.
 1. നികുതി ഘടന
 2. ഏക ജാലക അനുമതി നല്ല് സംവിധാനം
 3. വ�വസായ ദ്പ്രാത്ാഹന/ ഉദ്ത്തജന പാദ്ക്കജുകള്
 4. സചറുകിട, ഇടത്തേം സംേംഭങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം
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 5.11. ആഭ�ന്തേ വിപണി
  5.11.1. സർക്ാർ  പർന്ചേസസ് 
  സംസ്ാനത്തു േജിറ്ർ   സചയ്സപ്പട്ടദ്താ ഇസല്ലങ്ില്  
  നൂറില് കൂടുതല് ദ്പർക്ക്  സംസ്ാനത്തു തസന്ന സതാഴില് 
  നല്കുന്നദ്താ ആയ സ്ാപനങ്ങള്ക്ക് ഇവിടുസത്ത 
  ആഭ�ന്തേ വിപണി തുറന്നു സകാടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങള്  
  സർക്കാർ   അവലംൈിക്കും. ദ്കേളത്തിസല റ്ാർട്ട്  അപ്പുകളില്    
  നിന്ന്  വരുന്ന  ഉല്ന്നങ്ങളം ദ്സവനങ്ങളം വിന�സിക്കാൻ  
  ഉള്ള ആേ� അവസേം നല്ാനും ഈ പദ്തി ദ്വേിയാകും.

  a) ബവേഗ്ധ�മുള്ള  ദ്മഖലകളിസല സർക്കാർ ദ്പ്രാസജക്റ്റുക  
  ളസട പ്രാേംഭ  ഘട്ടം ഏസറ്റടുത്തു നടപ്പാക്കാനും , അവ വിജയകേ  
  മായി പൂർത്തിയാക്കുന്നപക്ം വിപുലമായ സാധ�തക  
  ദ്ളാടു കൂടിയ തുടർ ഘട്ടങ്ങള് സർക്കാർ   അംഗീകാേമുള്ള  
  പക്ം നടപ്പിലാക്കാനും പ്രാദ്േശിക കമ്പനികള്ക്കു അവ  
  സേം ഒരുക്കും.
  b) ആദ്ോഗ�ം, വിേ�ാഭ�ാസം തുടങ്ങിയ ദ്മഖലകളില് സപാതുജന 
  ദ്സവ ന ങ്ങള്  കാേ�ക്മം  ആക്കാൻ  ഉതകുന്ന പദ്തികദ്ളാ  
  നൂതന സാദ്ങ്തിക വിേ�കദ്ളാ സ്യം മുൻബകസയടുത്തു 
  സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസേവം കമ്പനികള്ക്കു്  ഉടൊകും.  
  സ്ിസ് ചലഞ്് മാതൃകയിലാകും ഇത് നടപ്പാക്കുക

  5.11.2. പ്ാന്ദശ്രിേ ഉതസ്പാദന ന്പ്ാത്ാഹനകം
  സർക്കാേിന ് ദ്സവനങ്ങദ്ളാ ഉല്ന്നങ്ങദ്ളാ വിതേണം സചയ്ന്ന 
  കമ്പനികസള പ്രാദ്േശിക യൂണിറ്റുകള് സ്ാപിച്ചു  
  ഉല്പ്പാേനവം സംദ്യാജനവം നടത്താനും ദ്പ്രേിപ്പിക്കും.  
  ഇത്തേം സംേംഭങ്ങള്ക്ക് ദ്കന്ദ്ര പദ്തികളായ M-SIPS  
  (Modified Special Incentive Package System)സന്റയും EMC  
  (Electronic Manufacturing Clusters Scheme)യുസടയും  
  ആനുകൂല�ങ്ങള് ദ്നട്ടമാകും. ഈ ദ്മഖലയില് ദ്ജാലി  
  സചയ്തു കഴിയുന്നവരുസട സാമൂഹ� സുേക് ഉറപ്പു  
  വരുത്തുന്നതിനുള്ള സർഗാത്മകമായ മാർഗങ്ങള് സർക്കാർ  
    കസടെത്തും.

  5.12. ബ്ാൻഡസ്  ന്േരള ഐട്രി

  5.12.1. പ്രതിനിധി സംഘങ്ങള്
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  ദ്കേളത്തിസല ഐടി കമ്പനികള്ക്ക്  വിദ്േശത്തു വാണിജ�  
  ഇടനാഴികള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനായി   വ�വസായ സംഘടന 
  കളമായി ദ്ചർന്ന്  പദ്തികള് ആവിഷ്കേിക്കും. 
  5.12.2. ഐ ടി എക്്ദ്പാ ദ്കേള
  ഐടി ദ്മഖലയില് ദ്കേളത്തിനുള്ള പ്രാവീണ�ം  
  ദ്ലാകത്തിനു മുന്നില് അവതേിപ്പിക്കുന്നതിനും, ദ്ലാകത്തിസന്റ  
  വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള അത�ന്താധുനിക സാദ്ങ്  
  തിക വിേ�കള് നമുക്ക് പേിചയസപ്പടുത്താനും, ഒരു  
  വാർഷിക ഐടി എക്്ദ്പാ സംഘടിപ്പിക്കും.

  സംസ്ാനസത്ത ഐടി കമ്പനികള്ക്ക്  ദ്േശീയ അന്തർ  
  ദ്േശീയ കമ്പനികളമായി ൈിസിനസ് സചയ്ാനുള്ള  
  അവസേങ്ങള് കസടെത്താനുമുള്ള ദ്വേിയായി എക്്ദ്പാ  
  മാറും. ദ്കേളത്തിസല കമ്പനികള്ക്ക്  സമചേസപ്പട്ട അവസേങ്ങ 
  ളള്ള ോജ�ങ്ങളില് നിന്ന് വാണിജ� സംഘങ്ങസള ഇവിദ്ടയ്ക്  
  ക്ണിക്കും. സ്ാർട്ട്  സദ്ങ്തങ്ങള്, ആദ്ോഗ�ം, സമാൈിലിറ്റി 
  എന്നിവയില് ഊന്നിയ ആേ� എക്്ദ്പാ 2017-ല് നടത്തുന്നതാണ.്

  5.12.3. ോജ�ാന്തേ സസമിനാറുകള്
  ഐ ടി പാർക്കുകള് ോജ�ാന്തേ സാദ്ങ്തിക/ൈിസിനസ്  
  സസമിനാറുകള്ക്ക് ദ്വേി ആക്കും. അത് വഴി ദ്ലാക വ�ാപാേ  
  േംഗത്ത്, വിജ്ാന ദ്മഖലയില് ദ്കേളത്തിസന്റ ദ്നട്ടങ്ങസള  
  പ്രേർശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും

  5.12.4. മികവിനുള്ള അംഗീകാേം
  ഐടി ദ്മഖലയുസട വിവിധ തലങ്ങളില് മികവ് സതളിയിക്കു 
  ന്നവർക്ക് സർക്കാർ അവാർഡ് ഏർസപ്പടുത്തും 
    1. കമ്പനികള്/ കമ്പനി ദ്മധാവികള്.
   2. റ്ാർ ട്ട്  അപ്പുകള്/ സ്ാപകർ  
   3. വിേ�ാർത്ഥി  ദ്പ്രാജക്ടുകള്/ വിേ�ാഭ�ാസ 
       ഗദ്വഷണ സ്ാപനങ്ങള്
   4. ഇ-ഗദ്വണൻസ്  ദ്പ്രാജക്ടുകള്/ ടീമുകള്/  
      വകുപ്പുകള്
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6.1. സംസ്ാന ഐടി പശ്ാത്തല സൗകേ�ങ്ങള്
ഇ-ഗദ്വണൻസ് സംവിധാനങ്ങള് സമചേസപ്പടുത്തി ദ്കേളസത്ത ഒരു ഡിജിറ്റല് 
സമൂഹമായി പേിവർത്തനസപ്പടുത്തുന്നതിന് പശ്ാത്തല സൗകേ�ങ്ങള്ക്കും 
വാർത്താവിനിമയ ശംഖലകള്ക്കും  മുഖ� പങ്ാണുള്ളത്. പ്രധാന 
ശംഖലകസളയും സജ്ീകേണങ്ങസളയും പേപേേം ൈന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂസട 
പശ്ാത്തല സൗകേ�ങ്ങളസട സചലവ് കുറക്കാനും ക്മത വർധിപ്പിക്കാനും 
ഉപദ്യാഗം ഫലപ്രേമാക്കാനും കഴിയും. ഇതില് ദ്േശീയ-അന്തർ ദ്േശീയ 
ബഫൈർ   ശംഖല, ബഫൈർ റ്റു ദ്ഹാം, സമാബൈല് ശംഖലകള്, ദ്ഡറ്റ 
ശംഖലകള് തുടങ്ങിയവ ഉള് സപ്പടും.

6.2. ഐടി വ�വസായവം അനുൈന്ധ സൗകേ�ങ്ങളം
സംസ്ാനത്തു വർദ്ിചേ ദ്താതില് പുതിയ സതാഴിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ി 
ക്കുന്നതിനും ഐടി കയറ്റുമതി ഉയർത്തുന്നതിനുമായി വൻകിട 
പദ്തികള് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ  ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സർക്കാേിദ്നാ 
സ്കാേ�സംേംഭകർദ്ക്കാ  (സ്കാേ� ഐടി പാർക്കുകള്ക്ക് ദ്വടെി 
നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസേിച്ചു) ഈ പദ്തികള് 
ഏസറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. താസഴപ്പറയുന്ന ദ്മഖലകളില് ശ്രദ്യൂന്നി 
ആയിേിക്കും പദ്തികള് നടപ്പിലാക്കുകസയങ്ിലും മറ്റു ദ്മഖലകസളയും 
ആവശ�സമങ്ില് ഉള്സപ്പടുത്തും 

 1) ഐടി പാർക്കുകളില്  കമ്പനികള്ക്കായി  കൂടുതല് സകട്ടിടങ്ങള് 
  പണിയും.
 2) ഐടി പാർക്കുകളിദ്ലക്ക് സമചേസപ്പട്ട ഗതാഗത സൗകേ�ങ്ങള്  
 ഏർസപ്പടുത്തും.

 3) ഊർജ് സുേക് ഉറപ്പു വരുത്തും.
 4) ഐടി പശ്ാത്തല സൗകേ�ം ഒരുക്കുന്നതില് സ്കാേ�  
 സംേംഭങ്ങസള ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും. സർക്കാേിസന്റ വൻദ്താതിലുള്ള  
 ഇടസപടലുകള് ഇക്കാേ�ത്തില്  നടത്തും. 
 5)  ഐടി ഹബ്ബുകള്ക്ക്   ചുറ്റുമുള്ള സാമൂഹിക പശ്ാത്തല സൗകേ�ം  
 സമചേസപ്പടുത്തും. സുേക് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പ്രദ്ത�ക സംവിധാനം  
 ഏർസപ്പടുത്തും.

 
6. ഐ ട്രി & ഐ ട്രി അനുബന്ധ  

പശ്ാത്തല സൗേര്യങ്ങള്.
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 6) പ്രധാന ദ്േശീയ, അന്താോഷ്ട്ര നഗേങ്ങളമായുള്ള ദ്വ�ാമഗതാഗത  
 ശംഖല മികവറ്റതാക്കും.

6.3. വിവേ വിനിമയ ശംഖലകളം ദ്ഡറ്റാസസന്ററുകളം
സംസ്ാനത്തുടനീളം വിവേ വിനിമയ ശംഖലകള്  സ്ാപിക്കാൻ  സടലി 
ദ്കാം കമ്പനികള്ക്ക്   സഹായകേമാവം വിധം പശ്ാത്തല സൗകേ�ങ്ങള് 
സമചേസപ്പടുത്തും. ജനങ്ങള്ക്ക്   സപാതു ഇന്റർസനറ്റ് ദ്ഹാട്ട് ദ്പോട്ടുകള് വഴി 
സൗജന� നിേക്കില് ഇന്റർസനറ്റ് ലഭ�മാക്കും.

6.4. ഫാൈ് ലാബുകള് .
അന്താോഷ്ട്ര സർവകലാശാലയായ മസാച്ചുസസറ്റ്സ്  ഇൻറ്ിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
സടദ്്ാളജി (എംഐടി)യുമായി ദ്ചർന്ന്  സംസ്ാനത്തു സ്ാപിചേ 
ഫാൈ് ലാബുകള് കമ്പനികള്ക്കും, ഗദ്വഷകർക്കും,  വിേ�ാർത്ഥികള്ക്കും  
ഇടയില് നല്ല സ്ീകാേ�ത  ദ്നടിയിട്ടുടെ്. വിേ�ാഭ�ാസ സ്ാപനങ്ങളിസല 
മിനി ലാബുകള് വഴി വിേ�ാർത്ഥികള്ക്ക്  ഫാൈ് ലാൈ് പേിശീലനം നല്കും.
സമൂഹത്തിസന്റ സപാതുവായ പ്രശ്നങ്ങള് പേിഹേിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള് 
സ്യം സംേംഭങ്ങളിലൂസട (ഡു ഇറ്റ് യുവർസസല്ഫ് -ഡി.ഐ.ബവ)  യുവ 
ജനങ്ങള് തസന്ന രൂപസപ്പടുത്തുക എന്നതാണ് സർക്കാേിസന്റ ലക്�ം.

6.5. അന്താോഷ്ട്ര ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് ശംഖല
നാസളയുസട സതാഴില് ദ്മഖലകളില്, ആർട്ടിഫിഷ�ല് ഇന്റലിജൻസ്, 
ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് കംപ്യൂട്ടിങ് മുതലായ വിദൂോത്മക സാദ്ങ്തിക വിേ�കള് 
വഹിക്കാൻ ദ്പാകുന്ന പങ്് സർക്കാർ   തിേിചേറിയുന്നു. പ്രാദ്േശിക 
അറിവകസള അപഗ്ഥിചേ്, അവദ്ലാകനം സചയ്ാൻ തയ്ാറാക്കി 
സൂക്ിക്കുന്ന വിജ്ാന ദ്ശഖേങ്ങള് ആവം ഇത്തേം സാദ്ങ്തിക 
വിേ�കളസട അടിസ്ാനം. ആദ്ോഗ�ം, വിേ�ാഭ�ാസം, ഭേണ സംവിധാനം 
മുതലായ അടിസ്ാന ദ്മഖലകളില് ഇത്തേത്തില് വിവേ ദ്ശഖേണം 
നടത്തി, സുഗമമായി ഉപദ്യാഗിക്കത്തക്ക േീതിയില് ഉള്ള ഒരു അന്താോഷ്ട്ര 
ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് ശംഖലക്കു രൂപം സകാടുക്കാൻ സർക്കാർ   ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 
ഇതിനു ആവശ�മായ മാനവ ദ്ശഷി സ്രൂപിക്കാനായി ഒരു 'ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് 
ഡിസിഷൻ സയൻസ്  ഇൻറ്ിറ്റ്യൂട്ട് ' സർക്കാർ    മുൻബക  എടുത്തു സ്ാപിക്കും. 
ഈ ദ്മഖലകളില് ഗദ്വഷണം നടത്തുന്ന ദ്ലാകസത്ത വൻകിട 
കമ്പനികള്ക്ക്   ദ്കേളത്തിദ്ലക്ക് നിദ്ക്പം നടത്താൻ ഉള്ള ഒരു ത്േിതകം 
ആയി ഈ ഹൈ് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് സർക്കാർ   വിശ്സിക്കുന്നു. ഈ 
ശംഖലസയ അടിസ്ാനമാക്കി വോനിേിക്കുന്ന ദ്കാഗ്ിറ്റീവ് വിപ്വത്തില് 
പങ്ാളികള് ആവാനും, അത് വഴി സതാഴിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ിക്കാനും യുവ 
ജനങ്ങസള ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും.
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6.6 പാർശ്വത്ക്കേിക്കസപ്പട്ട  ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
സമാബൈല് ലഭ�ത
ജനങ്ങള്ക്ക് സർക്കാരുമായി സുഗമമായി ൈന്ധസപ്പടാനുള്ള വഴി 
ഒരുക്കലാണ് കുറ്റമറ്റ ഭേണ സംവിധാനത്തിദ്ലക്കുള്ള ആേ� പടി. പാർ 
ശ്വല്ക്കേിക്കസപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കു സർക്കാരുമായും   സർക്കാർ   
ദ്സവനങ്ങളമായും ൈന്ധസപ്പടാൻ ഒരു സമാബൈല് ഉപകേണം 
സൗജന�മായി നല്ാൻ  ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എം-ഗദ്വണൻസ് വഴി ഉള്ള 
ദ്സവനങ്ങള് പ്രദ്യാജനസപടുത്താൻ ഇത് ഇവസേ പ്രാപ്തോക്കും.

6.7 സ്തീസുേക്ക്കുള്ള ആപ്ിദ്ക്കഷനുകള്
സ്തീസുേക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഉപകേണങ്ങളസടയും സമാബൈല് 
ആപ്ിദ്ക്കഷനുകളസടയും ഉത്പാേനം സർക്കാർ   ദ്പ്രാത്ാഹിപ്പിക്കും. 
മികചേസതന്ന് കസടെത്തുന്നതും സ്തീകള്ക്കിടയില് സ്ീകാേ�ത  
കിട്ടുന്നതുമായ ആപ്ിദ്ക്കഷനുകസള സർക്കാർ   സാക്�സപ്പടുത്തും.

6.8 ബസൈർ സുേക്
ഡിജിറ്റല് ജീവിത ക്രമത്തിദ്ലക്കു നീങ്ദ്മ്പാള് അതിനാവശ�മായ 
എല്ലാവിധ സുേക്യും ഏർസപ്പടുദ്ത്തടെത് സർക്കാേിസന്റ കടമയാണ്. 
അതിസന്റ ഭാഗമായി ഒരു ബസൈർ   സുേക്ാ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ിക്കാൻ 
സർക്കാർ   ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വിവേങ്ങളസട സുേക്യും സ്കാേ�തയും 
സംേക്ിക്കുന്നതിനായിേിക്കും മുൻഗണന.

6.9 ൈിസിനസ് ബനേന്തേ�ം
സർ ക്കാേിസന്റയും സ്കാേ�പങ്ാളികളസടയും പ്രവർത്തനങ്ങളം വിവേങ്ങളം 
ഡിജിറ്റല് സദ്ങ്തങ്ങളിദ്ലക്ക് മാറിസക്കാടെിേിക്കുകയാണ്. ഇതിസന്റ 
ഭാഗമായി വിവേ ദ്ശഖേത്തിസന്റ വീസടെടുക്കലിനും ക്രയവിക്രയങ്ങളസട 
ബനേന്തേ�ത്തിനും ഒരു നയം സർക്കാർ   ആവിഷ്കേിക്കും.

6.10 സപാതു സ്ലങ്ങളില് സൗജന� നിേക്കില് ബവബഫ/  
ഐ ഒ ടി-യുസട (ഇന്റർസനറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ് ) വ�ാപക ഉപദ്യാഗം
സപാതു ജനങ്ങള്ക്ക് ഇന്റർസനറ്റ് വഴിയുള്ള ഡിജിറ്റല് ദ്സവനങ്ങള് 
ലഭ�മാക്കുന്നതിസന്റ ഭാഗമായി സപാതു സ്ലങ്ങളില് സൗജന� നിേക്കില് 
ബവബഫ ഏർസപ്പടുത്തും. താസഴ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങള് ആണ് ഇത് 
നടപ്പില് വരുത്താൻ സർക്കാർ   ആദ്ലാചിക്കുന്നത്.
 1. കളക്ടദ്ററ്റുകള്, മറ്റു സപാതുജന ദ്കന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവയില് സർക്കാർ     
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 ഏർസപ്പടുത്തുന്ന ബവബഫ
 2. തിേസഞ്ഞടുക്കസപ്പട്ട മറ്റു സപാതുയിടങ്ങളില് സ്കാേ�വ�ക്ികള് 
 ഏർസപ്പടുത്തുന്ന ദ്ഹാട്ട് ദ്പോട്ടുകള്. ഇവയില് കൂടി പേസ�  
 വരുമാനം സ്കാേ� സംേംഭകർക്ക്  ഈടാക്കാവന്നതാണ്
 3. സർക്കാേിതേ സംഘടനകള്, സാമൂഹ� സംഘടനകള് എന്നിവ 
 ദ്പോണ്സർ   സചയ്ന്ന ദ്ഹാട്ട് ദ്പോട്ടുകള്. 
 സുേക്ാ സനറ്റ്  വർക്കുകള്-സി സി ടി വി ക�ാമറകള്, സ്ലകാല  
 വിവേങ്ങള്, വിവേ വിനിമയ ശംഖലകള് ഇവസയ കൂട്ടി ദ്യാജിപ്പിച്ചു  
 സകാണ്ടുള്ള ഒരു സുേക്ാ വലയം തീർക്കാൻ സർക്കാർ ലക്�ം  
 സവക്കുന്നു. അങ്ങസന സർക്കാർ   തസന്ന മുൻബക എടുത്തു സ്തീകള്ക്കും  
 കുട്ടികള്ക്കും  ആവശ�ത്തിനുള്ള സുേക് ഒരുക്കും.

6.11 സർക്കാർ മിഷനുകള്
സർക്കാർ   താസഴ പറയുന്ന ദ്മഖലകളില് ക്രിയാത്മകമായ ഇടസപടലുകള് 
നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
 1. പാർപ്പിടം
 2. കൃഷി
 3. മാലിന� സംസ്കേണം
 4. നീർത്തട സംേക്ണവം ശുദ് ജല വിതേണവം
 5. വിേ�ാഭ�ാസം
 6. ആദ്ോഗ�ം
 7. ഗതാഗതം 
ഈ ദ്മഖലകളിദ്ലാദ്ോന്നിലും  വിവേ സാദ്ങ്തിക വിേ�യുസട 
അർത്ഥവത്തായ വിന�ാസവം ബവജ്ാനിക ദ്മഖലയിസല സദ്ങ്ത 
ങ്ങളസട പ്രാവർത്തികമാക്കലും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്. 
 
6.12 ഹേിത ദ്കേളം
പേിസ്ിതി സംേക്ണത്തിലൂസട ആദ്ോഗ�മുള്ള ഒരു സമൂഹം 
സകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില് ദ്കേളം എക്കാലവം ശ്രദ്ിചേിരുന്നു. ഇതിനായി 
സർക്കാർ നിേവധി പദ്തികള് ഇതിദ്നാടകം നടപ്പിലാക്കുന്നുടെ്.   
ഹേിത ദ്കേളം ലക്�ം സവച്ചു താസഴ പറയുന്ന കാേ�ങ്ങളില്   സർക്കാർ   
ശ്രദ്യൂന്നും.

 1. സംസ്ാനസത്ത ഹേിത ദ്കേളം പദ്തികളസട ആസൂത്രണം,  
 നിർവ്വഹണം, നിേീക്ണം, ഭേണനിർവ്വഹണം  എന്നിവയില്  
 വിവേസാദ്ങ്തികവിേ�യുസടയും ഇ-ഗദ്വണൻസി സന്റയും സഹായം  
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 ലഭ�മാക്കുക.
 2.    സാദ്ങ്തിക പശ്ാത്തലസൗകേ�ങ്ങളില് ഊർജ്ക്മതയുള്ള 
 ഉപകേണങ്ങളസട ഉപദ്യാഗം ഉറപ്പു വരുത്തുക.

 3. സൗദ്ോർജ്ം ദ്പാസലയുള്ള പാേമ്പദ്േ�തേ  ഊർജ് ദ്്ാത 
  സ്സുകള് ഉപദ്യാഗിക്കുക.

 4. സംസ്ാനസത്ത ഐ.ടി സകട്ടിടങ്ങള്ക്കും   സ്ാപനങ്ങള്ക്കും  
 ഹേിത സർട്ടിഫിദ്ക്കഷൻ നിർൈന്ധമാക്കുക.
 5. ഇലക്ദ്�ടാണിക് മാലിന� നിർമ്ാർജ്നം ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഒരു  
 ഹേിത സാദ്ങ്തിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം രൂപസപ്പടുത്തുക. 
 6. നൂതന സാദ്ങ്തിക വിേ�യുസട ഫലം ദ്കേളത്തിസല കാർഷിക  
 ദ്മഖലയില് ഉപദ്യാഗിക്കാൻ പ്രദ്ത�ക  സപ്രാസജക്ടുകള്  
 തയ്ാറാക്കുന്നതിനും ഇ-ദ്കാദ്മഴ് സ് ഡിജിറ്റല് മാർക്കറ്റിംഗ്    
 സംവിധാനങ്ങളം, ഐ ഒ ടി, ഐ ടി, ൈദ്യാസടദ്്ാളജി ദ്മഖല  
 കളിസല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളം സാധാേണ കർഷകേിദ്ലക്കു  
 എത്തിക്കാനും  കാർഷിദ്കാല്ന്നങ്ങളസട ഉത്പാേനം, സംഭേണം,
 കയറ്റുമതി  മൂല� വർധന പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിസലയും 
 ഡാറ്റ സംഭേിക്കുന്നതിനും  കർഷകർക്ക്   പ്രദ്യാജനസപ്പടുത്തുന്നതി 
 നും സംവിധാനം ഉടൊക്കുന്നതാണ്.
 7.  വിവേ സാദ്ങ്തിക വിേ�യില് പ്രാവീണ�മുള്ള സതാഴില് േഹിതോയ  
 വനിതകള്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സചയ്ാവന്ന വിധത്തില് അവസേ  
 ഉള്സപ്പടുത്തി കുടുംൈശ്രീ മാതൃകയില് സതാഴില് കൂട്ടാമെകള്  
 സൃഷ്ിക്കും.
    **********
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     GOVERNMENT OF KERALA 

Abstract

Electronics & Information Technology Department - Information Technology 
Policy 2017 - Approved - Orders issued 

ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY (B) DEPARTMENT

G.O.(P)No: 9 /2017/ITD.                  Dated, Thiruvananthapuram,   30.06.2017.     

 

O R D E R
 Government are pleased to approve the Information Technology Policy 2017  
as outlined in the appendix with effect from 01.04.2017.  
 Secretary (Electronics & Information Technology Department) is authorised to 
issue detailed Government Orders for operationalizing specific elements in the Policy.

                                            By Order of  the Governor,
                                   NALINI  NETTO

                                                                CHIEF SECRETARY 

To:-  All Additional Chief  Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries / Special Secretaries to 
Government
All Head of  the Departments
The Principal Accountant General (A&E / G&SSA) Kerala, Thiruvananthapuram
The Director, Kerala State IT Mission, Thiruvananthapuram
The Director of  Industries & Commerce, Thiruvananthapuram
The Director, Information & Public Relations Department
The Chief  Executive Officer, Technopark, Thiruvananthapuram
The Chief  Executive Officer, Infopark, Kochi
The Chief  Executive Officer, Cyberpark, Kozhikode
The Chief  Executive Officer, Kerala Startup Mission, Thiruvananthapuram
The Chief  Executive Officer, ICFOSS, Thiruvananthapuram
The Managing Director, Kerala State IT Infrastructure Limited, Thiruvananthapuram
The Director, Indian Institute of  Information Technology and Management, Kerala, Thiruvanantha-
puram
The Head, State e-Governance Mission Team, Thiruvananthapuram
The Managing Director, Keltron, Thiruvananthapuram
The Managing Director, Kerala State Industrial Development Corporation, Thiruvananthapuram
The Managing Director, KINFRA, Thiruvananthapuram
The Managing Director, Kerala Financial Corporation, Thiruvananthapuram
The Director, Akshaya, Thiruvananthapuram
The Executive Director, IT@ School, Thiruvananthapuram
General Administration (SC) Department  (vide Item No. 1144 dated 28.06.2017 of  Finance 
Department Council of  Ministers)
Planning & Economic Affairs Department
Information Officer (Web & New Media), Information & Public Relations Department
Stock File / Office Copy
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