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ഉപനയം 1
 ഇലതട്ാണതിക് ് അധതിഷ്തി് തസവന ലഭയേ് ഉറപൊക്ൽ നയം  

2. സംസ്ാന നയത്തിപ്റെ ലക്ഷയേം

 

3. ESD നെപെതി ഇനങ്ങൾ

വീക്ഷണം
ഇ - ഗടവണൻസ് സരോധ്യതകൾ പരമരോവധി ഉപടയരോഗന്പ്ടുത്ിന്ക്രോണ് 
ഇലടട്രോണിക് രീതിയിൽ ന്പരോതു ടസവനങ്ങൾ  ലഭ്യമരോക്കുന്നതുവഴി ഈ 
ടസവനങ്ങൾ പ്രടയരോജനന്പ്ടുത്തുവരോൻ ജനങ്ങന്ള പ്രരോപ്തരരോക്ി ടകരളന്ത് 
വിജ്രോന സമൂഹമരോക്ി  രൂപരോന്രന്പ്ടുത്ി സരോമ്ത്ിക വളർച് ഉറപ്രോ
ക്കുക എന്നതരോണ് ഉടദേശിക്കുന്നത്. 

1. ന്പരോതു ടസവന നിർവഹണത്ിൽ സരോടകേതികത്വസും ഉറപ്രോക്കുക. 
2. സുതരോര്യത, കരോര്യക്ഷമത, ലഭ്യത, ഉത്രവരോദിത്വസും, വിശ്വസനീയത  
    എന്നിവ ന്പരോതു ടസവനങ്ങളിൽ ഉറപ്രോക്കുക. 
3. പൗരടസവനരോവകരോശസും  സുഗമമരോക്കുന്ന പ്രക്രിയയരോവക. 

1. നയസും പ്രഖ്യരോപിച്്  ആറുമരോസത്ിനകസും ഇലടട്രോണിക് ആയി നല്കുന്ന 
   ടസവനങ്ങൾ ‘ടനരോട്ടിബഫ’ ന്ചയ്യുക.
2. ടസവനങ്ങന്ള തരോന്ഴപറയസും വിധസും തരസും തിരിക്രോസും 
 (a) വ്യരോപകമരോയി ഉപടയരോഗിക്കുന്നത്/അല്രോത്ത്. 
 (b) ഇഷ്രോനുസൃതമരോക്ിയ/ഒറ്റതവണ/പതിവരോയ 
 (c) ബദനസുംദിന/ടകസ് അടിസ്രോനമരോയള്ളത്.
 (d) സി്റേസും വഴി ഉടന്ലടുക്കുന്നത്/ആധരോറിലൂന്ട ലഭിക്കുന്നത്/   
 ടനരിട്ടുള്ള ഇടന്പടൽ ആവശ്യമരോയത്/ടനരിട്ട് മരോത്സും ലഭ്യമരോക്കുന്നത.് 

3. പരമരോവധി അഞ്് വർഷത്ിനുളളിൽ എല്രോ ന്പരോതു  ടസവനങ്ങളസും   
   ഇലടട്രോണിക് രൂപത്ിൽ നല്കുക. 
4. 2011-ന്ല ബില്് പ്രകരോരമുള്ള   സസുംസ്രോന കമ്ീഷൻ     രൂപവല്ക്കരിക്കുക 
5. ഇലടട്രോണിക് ടസവനസും നല്കുന്നതിടലക്കുള്ള നടപടിക്് ടനരോഡൽ  
   ഓഫീസർമരോന്ര കന്ണത്തുക 
6. ഇലടട്രോണിക് ടസവനസും നല്കുന്നതിനുള്ള ഇലടട്രോണിക്  വ്യവസ്കളസും 
   പ്രവർത്ന രീതികളസും വകുപ്പുകളിന്ല നടപടികളിൽ സ്രോപിക്കുക. 
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4.1. ഡതിജതിറ്റൽ ഉപതദശക  തബാർഡതിപ്റെ രൂപീകേണം 
വിവര സരോടകേതിക വിദ്യ-ന്ടലികമ്യൂണിടക്ഷൻ വിദഗ്ദ്ധരുസും ബന്ധന്പ്ട്ട  
ടമഖലകളിൽ പ്രരോവീണ്യമുള്ളവരുമടങ്ങുന്നതരോയിരിക്കുസും ഡിജിറ്റൽ  
ഉപടദശക ടബരോർഡ്. സർക്രോരിന്ൻറ  മികച് ടസവനങ്ങൾ വ്യക്ികൾക്കുസും 
ടകരോർപടററ്റുകൾക്കുസും നല്കുവരോൻ സഹരോയിക്കുന്ന ഉപടദശസും നടല്കണ പ്രസ്തുത  
ടബരോർഡ് മൂന് മരോസത്ിന്ലരോരിക്ന്ലകേിലസും കൂടണസും.  പുതിയതരോയി ഉയർന് 
വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ  സരോടകേതിക പ്രവണതകൾ ന്പരോതു  ടസവനങ്ങളിൽ  
ഉൾന്പ്ടുത്തുന്നതുസും സമിതി അവടലരോകനസും ന്ചയ്യണസും. വ്യവസരോയത്ിലസും 
ഭരോവി പ്രവർത്നങ്ങളിലസും ഉള്ള ബവദഗ്ധ്യവസും പരിജ്രോനവസും നല്കുന്ന ഒരു    
സരോടകേതിക ഉപടദശക സസുംഘമരോയി ഡിജിറ്റൽ  ഗവൺന്മറെ്  അബഡ്വസറി 
ടബരോർഡ് പ്രവർത്ിക്കുസും.  

4.2. ഏക ജാലക സർക്ാർ തപാർട്ടൽ
സർക്രോരിന്റെ വിവരപ്രസരണത്ിനുസും പൗരന്രോരുമരോയി സസുംവദിക്കുന്നതി
നുമരോയി  സർക്രോർ ഒരു ഏക ജരോലക ടപരോർട്ടൽ സ്രോപിക്ണസും.  എല്രോ 
വകുപ്പുകളിൽ നിന്സും ടസവനസും നല്കൽ, പരരോതി, പണമടക്ൽ എന്നിവ  
സസുംബന്ധിച്് പൗരന്രോർക്് സസുംവദിക്കുന്നതിന്  സസുംടയരോജിത ഏകടപരോർ
ട്ടലരോണ് സ്രോപിടക്ണത്. പൗരന്രോർക്കുസും ബിസിനസ്ിനുസും സർക്രോരിന്റെ 
മുഖസും പ്രസ്തുത ടപരോർട്ടലരോയിരിക്കുസും. 

4.3. FOSS ഉൾപ്ക്ാളളലം പ്രചേതിപെതിക്ലം 
ഫ്രീ & ഓപ്ൺ ടസരോഴ്്   സരോടകേതികത ഉൾന്ക്രോളളന്നത്  അടിസ്രോന 
തത്വമരോയി സർക്രോർ  സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്.  അതിന്റെ പ്രചരണത്ിനുസും നടപടി 
സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്.  ന്പരോതു നിടക്ഷപത്ിലൂന്ട എല്രോ ടപ്രരോജക്ടുകൾക്കുസും 
സ്വതന്ത്ര ഓപ്ൺ ടസരോഴ്്  സരോടകേതികത സർക്രോർ നിർബന്ധമരോക്കുസും.

 

4. ഇ-ഗതവണൻസ് സജ്ജോക്ൽ

Transform Kerala into a 
digitally empowered society and 

knowledge economy towards sustainable 
economic growth by harnessing the 

e-Governance ecosystem 
of  the stateState

Infrastructure
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campaign

Capacity
Building

e-Governance
Systems and

Services
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4.4 ഇ–ഗതവണൻസ് സുപ്രധാന ഘെകങ്ങൾ 
4.4.1. സസുംസ്രോന വിവരസരോടകേതികവിദ്യരോ അടിസ്രോന സൗകര്യസും
ടകരളന്ത് ഡിജിറ്റൽ  ശരോക്ീകരണ സമൂഹമരോക്ി വികസിപ്ിക്കുന്നതിൽ 
അടിസ്രോന സൗകര്യവികസനവസും  കണക്ിവിറ്റിയസും  ഇ –ഗടവണൻസ് 
പദ്ധതിയിൽ സുപ്രധരോന  പകേ് വഹിക്കുന്. സസുംസ്രോനത്രോകമരോനമുളള 
എല്രോ  അടിസ്രോന  സൗകര്യങ്ങളസും വിനിമയ  സരോടകേതികത്വവസും ബന്ധ
ന്പ്ടുത്ി സരോമ്ത്ിക ഉന്നമനത്ിനുസും കരോതലരോയ അടിസ്രോന  സൗക
ര്യങ്ങളന്ട ന്മച്ന്പ്ട്ട ഉപടയരോഗവസും സർക്രോർ വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്. ഡരോറ്റരോ 
ന്സറെറുകൾ, KSOC, KCCC എന്നിവ സസുംസ്രോനന്ത് വിവിധ ഓഫീസുകള
മരോയി ബന്ധിപ്ിക്കുന്നതിന് വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്ന വിവര സരോടകേതികവിദ്യരോ  
വിനിമയ അടിസ്രോന സൗകര്യത്ിന്റെ ചിത്സും തരോന്ഴ കരോണുക.: 

4.4.2. ഇ–ഗടവണൻസ് ടസവനസും ലഭ്യമരോക്ൽ
സസുംസ്രോനസും ഇ-ഗടവണൻസ് ടസവനങ്ങൾക്് ഒരു ഏകജരോലക ട്റേറ്റ്  
ടപരോർട്ടൽ, ന്മരോബബൽ ആപ്ിടക്ഷൻ, അക്ഷയ/സി എസ് സി-കളസും സസുംയക് 
കരോൾ ന്സറെർ തുടങ്ങിയവ മുടഖന നല്കുന്നതിനുള്ള തുടക്സും കുറിച്ിട്ടുണ്. 
ഏകജരോലകത്ിലൂന്ട ടസവനങ്ങൾ ലഭ്യമരോക്കുക എന്നതരോണ് ഇതിന്റെ  
ഉടദേശ്യലക്ഷ്യസും. SSDG ന്മരോബബൽ ടഗറ്റ് ടവയമരോയി സസുംടയരോജിപ്ിക്കുന്നതരോണ്.   
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4.4.3. സസുംസ്രോന ടസവനലഭ്യ ടപരോർട്ടൽ
ടകന്ദ്ര ഇ-ഗടവണൻസ്  പദ്ധതി  (NeGP) ക്് കീഴിലളള സസുംസ്രോന 
ടസവനസും നല്കുന്ന ടഗറ്റ് ടവ പദ്ധതിയിൽ വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്നത് പൗരന്രോർക്്  
സൗകര്യപ്രദമരോയ ടസവനസും ടവഗത്ിൽ ലഭ്യമരോക്കുക എന്നതരോണ്.  ഇത് 
സരോധ്യമരോക്കുന്നത് വിദൂര സമീപനത്ിലൂന്ടടയരോ പ്രരോഥമികമരോയി ന്പരോതു  
ടസവന ടകന്ദ്രങ്ങളിലൂന്ടടയരോ (CSCs),  SSDG,  ഇലടട്രോണിക് രീതി (e Forms) 
തുടങ്ങിയ സസുംസ്രോന  ടപരോർട്ടലിന്റെ  പ്രധരോന ഘടകങ്ങൾ പ്രരോടയരോഗിക 
മരോക്ിടയരോ ആണ്.   SSDGക്് പ്രടത്യകമരോയള്ള അധിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ തരോന്ഴ
പറയന്നവയരോണ്. 
1. പൗരന്രോർക്കുസും ബിസിനസ്ിനുസും ന്പരോതു ടപരോർട്ടൽ വഴി ആവശ്യമരോയ     
  ടസവനസും നല്കുക. 
2. വിവിധ വകുപ്പുകൾ സസുംടയരോജിപ്ിച്്  ടപരോർട്ടൽ വഴി ഫലപ്രദമരോയി  
  ടസവനങ്ങൾ ലഭ്യമരോക്കുക. 
3. ന്പരോതു ടപരോർട്ടൽ വഴി നല്കുന്ന ടസവനത്ിന്റെ എണ്സും നിരീക്ഷിക്കുകയസും  
അത് പ്രരോടയരോഗികമരോയി ആസൂത്ണത്ിനുസും അവസരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന 
തിനുസും ഉപടയരോഗിക്കുക. 
4. ഫലപ്രദമരോയ പരിപരോലനത്ിന് ടസരോഷ്യൽ മീഡിയകളന്ട സഹരോയസും. 
5. ന്പരോതു ടപരോർട്ടൽ വഴി നല്കുന്ന സർക്രോർ ടസവനങ്ങൾക്്  ഏകീകൃത    
    സ്വഭരോവസും. 
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4.4.4. ന്മരോബബൽ ഗടവണൻസ്
ഇ-ഗടവണൻസ് ടസവനങ്ങൾ  പൗരന്രോരുന്ട വിരൽത്തുമ്ിന്ലത്ിക്കു
വരോൻ ഡിജിറ്റൽ ടകരള എന്ന   പദ്ധതിയരോണ് ടകരളസും അവലസുംബിച്ിരിക്കു
ന്നത്. സസുംസ്രോനന്ത് മികച് ന്മരോബബൽ വ്യരോപനവസും വ്യരോപ്തിയസും ഇതിന് 
സഹരോയകരമരോകുസും. 
ന്മരോബബലിലൂന്ടയള്ള പരിപരോലനത്ിന്റെ മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾ തരോന്ഴ പറയന്ന
വയരോണ്. 

1. നിലവിലള്ള ഇ-ഗടവണൻസ്  ടസവനങ്ങൾ ന്മരോബബലിൽ ലഭ്യമരോക്കുക.
2. പുതിയ സസുംവിധരോനങ്ങൾക്് ന്മരോബബൽ ആദ്യസും എന്ന സമീപനസും. 
3. പൗരന്രോർക്്  സൗകര്യപ്രദമരോകത്ക് വിധസും ന്മരോബബലിലൂന്ട  
    ഉപകരോരപ്രദമരോയ മറ്റു  ടസവനങ്ങൾ ലഭ്യമരോക്ൽ.
4. വിനിമയത്ിനുസും പൗരന്രോരുമരോയി സസുംവരോദത്ിനുമുള്ള ഉപരോധി 
    യരോയി ന്മരോബബലിന്ന ഉപടയരോഗിക്കുക. 

5. ഇറെർന്നറ്റ് ഓഫ് തിസുംഗ്സ്, ടസരോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവന്യ 
   പ്രരോടയരോഗികമരോയി ആസൂത്ണത്ിനുസും ടസവനസും നല്കുന്നതിനുമരോയി  
     ഉപടയരോഗിക്കുക.

4.4.5. പൗര ടസവന ടകന്ദ്രങ്ങൾ
4.4.5.1 അക്ഷയ ഇ–ഗതവണൻസ് തസവനങ്ങൾ ഒരു കുെക്ീഴതിൽ 
ടസവനസും നല്കുകയസും വിജ്രോനസും പ്രചരിപ്ിക്കുകയസും ന്മച്ന്പ്ട്ട ന്പ്രരോഫ
ഷണൽ (സർക്രോർ, സർക്രോർ അനുബന്ധ) ടസവനസും നല്കി വിവിധ  
ടസവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്ീഴിൽ എന്ന തലത്ിടലക്് ഉയർത്ി ഇതിന്റെ 
പ്രവർത്ന ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്രോർ പ്രടത്യക 
ശ്രദ്ധ നല്കുന്നതരോണ്. അക്ഷയ സസുംവിധരോനന്ത് മികവിന്റെ  ടകന്ദ്രമരോക്ി   
പൗരന്രോർക്് ടസവനസും നല്കുന്നതിന്റെയസും വിജ്രോന വിനിമയ സരോടകേ
തിക മികവിന്റെ ടകന്ദ്രമരോക്ി മരോറ്റുവരോൻ ടകരള സർക്രോർ തീരുമരോനിച്ി
ട്ടുണ്. 

4.4.5.2  അക്ഷയ - ബാകേതിംഗ് കതിതയാസ്കു് ോതൃക
അക്ഷയക്് കിടയരോസ്കുകൾ ഉണ്. ഇത് പൂർണ്മരോയസും ഉപടയരോഗിക്കുന്ന 
വിധത്ിൽ ബരോകേിസുംഗ് കിടയരോസ്കുകളരോക്കുന്നതിനുസും പ്രതിജ്രോബദ്ധ
മരോണ്. ബരോകേിസുംഗ് കൂടരോന്ത ഇൻഷ്വറൻസ്  ഉൾന്പ്ന്ട എല്രോ സർക്രോർ 
ടസവനങ്ങളസും നല്കുന്ന ഏകജരോലക സസുംവിധരോനമരോയി മരോറരോൻ അക്ഷയയ്ക് 
കഴിയസും.
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4.4.5.3 ഫ്രണ്സ് (ജനതസവന തകന്ദ്രങ്ങൾ)
നിലവിൽ പരിമിതമരോയ സർക്രോർ ടസവനങ്ങൾ സൗജന്യമരോയി നല്കുന്ന 
ടകന്ദ്രങ്ങളരോണ് ഫ്രണ്സ്. ഈ സസുംവിധരോനന്ത് പൗര ടസവന  ടകന്ദ്ര
ങ്ങളരോയ മുൻസിപ്രോലിറ്റി, സർക്രോർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയന്ട ഫ്രണ് 
ഓഫീസുകളരോയി മരോറ്റി പൗര ടസവന ടകന്ദ്രങ്ങളരോക്രോനുസും, അക്ഷയയിലൂന്ട 
ലഭ്യമരോകുന്ന എല്രോ ടസവനങ്ങളസും അടത നിരക്ിൽ ഇവയിലൂന്ട ലഭ്യമരോ
ക്രോനുസും ഉടദേശിക്കുന്. ഇവന്യ സൗജന്യ ബവ-ബഫടയരോടു കൂടിയ ടക
ന്ദ്രങ്ങളരോക്കുന്നതിനു പുറടമ സർക്രോർ  ടസവനങ്ങൾ സസുംബന്ധിച് വിവര 
ടശഖരണത്ിനുസും, അടപക്ഷകൾ, പരരോതികൾ എന്നിവ സമർപ്ിക്കുന്ന
തിനുസും  ടച്് സ്കീൻ സൗകര്യമടക്സും ലഭ്യമരോക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും.

4.4.6 ട്റേറ്റ് കരോൾ ന്സറെർ 
പൗരന്രോന്ര സഹരോയിക്കുന്നതിനുസും സർക്രോർ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുമരോയളള  
ഏകജരോലക സസുംവിധരോനമരോണ് ട്റേറ്റ് കരോൾ ന്സറെറുകൾ.  സർക്രോർ പൗ
രന്രോർക്കുസും ബിസിനസ്ിനുമരോയി സസുംടയരോജിത ടസവനസും നല്കുന്ന ന്സറെറു
കളരോയി നിലവിലള്ള  സിറ്റിസൺ കരോൾ ന്സറെറുകന്ള മരോറ്റുന്നതിനരോണ് 
വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്നത്. 

4.4.7 ടകരളത്ിന്ല ഇ–സസുംഭരണ സസുംവിധരോനസും 
ന്പരോതു സസുംഭരണ പ്രവർത്നങ്ങളന്ട കരോര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനുസും 
യഥരോസമയസും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുസും സുതരോര്യത ഉയർത്തുന്നതിനുസും ആയി 
ഇ-സർക്രോർ സസുംഭരണ സസുംവിധരോനസും   നടപ്ിലരോക്കുകയസും,   സർക്രോർ  
സസുംഭരണസും ഓൺബലനിലരോക്കുവരോനരോയി ഇ-വിപണി  മരോതൃക തുടരുവരോനു
മരോണ് വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്നത്.

4.4.8 GIS അടിസ്രോനമരോക്ി തീരുമരോനന്മടുക്കുവരോൻ സഹരോയിക്കുന്ന 
സസുംവിധരോനസും  
എല്രോ വകുപ്പുകളന്ടയസും ടജ്യരോഗ്ഫിക്ൽ ഇൻഫർടമഷൻ സി്റേസും (GIS)  
മരോപ്പുകളസും പരോളികളസും  ഉൾന്പ്ടുത്ി  GIS സസുംവിധരോനസും വിപുലീകരിക്കുന്നതു 
വഴി തീരുമരോനന്മടുക്കുന്നതിന് GIS അടിസ്രോന സസുംവിധരോനസും  നിർബന്ധ
മരോക്കുന്നതിന് വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്. രരോഷ്ടീയവസും ഭരണപരവമരോയ അതിർ 
വരമ്പുകൾ, സസുംസ്രോന ഭൂമി ശരോസ്തസും, കൃഷി, സരോമൂഹ്യ സരോമ്ത്ികരോവസ്, 
വിഭവസും,  അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ അവയന്ട വിടശഷണങ്ങൾ 
ഉൾന്പ്ന്ട ഉപടഭരോക്രോവിന്  ആരരോയന്നതിനുസും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുസും ഇറെർ
ന്നറ്റ് അടിസ്രോനമരോക്ിയ സ്ല സസുംബന്ധിയരോയ വിവര സഹരോയിയരോയി 
Kerala Spatial Data Infrastructure (KSDI)) വികസിപ്ിക്കുന്നതരോണ്.
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4.4.9 തീരുമരോനനിർണയ സഹരോയസസുംവിധരോനസും 
മുൻകരോല വിവരങ്ങൾ, ടശഖരിച്് വച് വസ്തുതകൾ, വിവിധ വകുപ്പുകളിന്ല  
വിവരടശഖരങ്ങൾ, ആധരോർ വഴി ബന്ധന്പ്ടരോനുള്ള സൗകര്യസും എന്നിവയിലൂന്ട  
വിടവക പൂർണ്മരോയ തീരുമരോനന്മടുക്രോൻ സഹരോയിക്കുന്ന സസുംവിധരോനസും ശക്ി
ന്പ്ടുത്തുസും. 

4.4.10 ടസവനരോവകരോശസും നടപ്രോക്ൽ 
ടസവനരോവകരോശ നിയമ പ്രകരോരസും ടസവനസും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമവസും 
ടസവനനിലവരോരവസും സർക്രോർ തീരുമരോനിച്ിട്ടുണ്. ഉചിതമരോയ  സരോടകേതി
കത സ്വീകരിച്് ടസവനത്ിന്റെ നിലവരോരവസും ടവഗതയസും വർദ്ധിപ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുസും. 

4.5. ഇ–ഗതവണൻസ് നെപെതിലാക്ാനുള്ള സംവതിധാനങ്ങൾ
4.5.1. ടകരള സസുംസ്രോന വിവരസരോടകേതികവിദ്യരോ മിഷൻ 
വിവിധ സസുംരസുംഭങ്ങളിലൂന്ട പൗരന്രോർക്്  നല്കുന്ന  വിവിധ സർക്രോർ വകുപ്പു
കളന്ട  ഡിജിറ്റൽ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ,  പൗര ടസവനസും നല്കൽ എന്നിവയന്ട 
ടനതൃത്വസും  ടകരള സസുംസ്രോന IT മിഷനരോണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. മിഷന്റെ 
സരോടകേതിക കഴിവകൾ വർദ്ധിപ്ിച്്  സർക്രോരിന്റെ എല്രോ പ്രവർത്നങ്ങള
ന്ടയസും സരോടകേതിക ഉപടദഷ്രോവരോക്കുകയസും വിവിധ  വകുപ്പുകളന്ട പ്രവർത്നസും 
ഏടകരോപിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള  ഏജൻസിയരോക്ി മരോറ്റുകയസും ന്ചയ്യുസും. 

4.5.2. വകുപ്പുകളിന്ല IT ന്സല്ലുകൾ 
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ പരിശീലനസും നല്കി  ന്തരന്ഞെടുത്വന്ര ഉൾന്പ്ടുത്ി  
വകുപ്് IT ന്സല്് രൂപീകരിക്കുകയസും ഇവ സസുംസ്രോന IT മിഷനുമരോയി 
ടചർന്ന് പ്രവർത്ിക്കുകയസും വകുപ്പുതല പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്മരോത്ത്ിലള്ള 
പദ്ധതികളമരോയി സമന്വയമുള്ളതരോന്ണന്സും ഇവ തടസ്സും കൂടരോന്ത നടപ്ിലരോ
ക്കുന്ന്ണന്സും ഉറപ്പു വരുത്തുകയസും ന്ചയ്യുസും. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ നടപടികൾ 
സരോദ്ധ്യമരോകത്ക്വിധസും സർക്രോർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ആവശ്യമരോയ മരോറ്റസും  
വരുത്തുന്നതിന്  IT മിഷൻ   വകുപ്പുതല ന്സല്ലുകളമരോയി ഒത്തു ടചർന്ന് 
പ്രവർത്ിക്കുസും.
4.5.3. സസുംസ്രോന ഇ-മിഷൻ ടീസും . (SeMT)
നരോഷണൽ ഇൻ്റേിറ്റയൂട്ട് ടഫരോർ സ്രോർട്ട് ഗവൺന്മറെ് (NISG) ന്തരന്ഞെടുക്കുന്ന 
വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾന്പ്ട്ട സസുംസ്രോന ഇ - മിഷൻ ടീസും IT മിഷന്റെയസും വകുപ്പുകളന്ട
യസും പ്രവർത്നങ്ങന്ള സഹരോയിക്കുസും. 
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4.5.4. ജില്രോതല ഇ-ഗടവണൻസ് ടീസും 
ജില്രോ  കലക്ർ  അദ്ധ്യക്ഷനരോയി രൂപീകരിക്കുന്ന ജില്രോതല ഇ-ഗടവ ണൻസ് 
ടീസും അടിസ്രോന തലത്ിലസും ഫീൽഡ് ഓഫീസുകൾക്കുമുള്ള ഇ-ഗടവണൻസ് 
പ്രവർത്നങ്ങളന്ട ടമൽടനരോട്ടവസും മരോർഗ്ഗനിർടദേശവസും നിർവ്വഹിക്കുസും. 

4.5.5. തടദേശസ്വയസുംഭരണതല നിർവരോഹക ടീസും 
ത്ിതല സർക്രോർ സസുംവിധരോനസും സസുംസ്രോനത്് വ്യവസ്രോപിതമരോണ്.  ഈ 
തലത്ിലസും  ഇ-ഗടവണൻസ്  സസുംവിധരോനസും ശക്ിന്പ്ടുടത്ണതുണ്.  
ഇതിനരോയി നിലവിലളള ഇൻഫർടമഷൻ ടകരള മിഷൻ (IKM) ശസുംഖല 
ശക്ിന്പ്ടുത്തുകയസും FOSS അധിഷ്ിത സരോടകേതികവിദ്യയിടലക്് 
സമയബന്ധിതമരോയി പരിണമിപ്ിക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും. 

4.5.6. സർക്രോരിന്റെ കരോര്യക്ഷമതരോ പരിടപരോഷണ പരിപരോടി 
1. ടകരള സസുംസ്രോനന്ത് പരിശീലന സ്രോപനങ്ങൾ ശക്ിന്പ്ടുത്രോ 
നരോയി, ഓൺബലൻ പരിശീലനത്ിനരോയി ദൃശ്യ ശ്രവണ ലരോബ് 
നിർമ്ിക്കുകയസും, പരിശീലന രസുംഗന്ത് പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റ 
ബലടസഷൻ നടപ്ിലരോക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും. 
2. കരോര്യക്ഷമത ചട്ടക്കൂട്, പരിശീലന മരോർഗ്ഗനിർടദേശങ്ങൾ, ഉള്ളടക്സും, 
ടകസ് പഠനസും തുടങ്ങിയവ ബന്ധന്പ്ട്ടവരുന്ട വിവിധ ഭരോഗഭരോക്കുകൾക്രോയി  
വികസിപ്ിക്കുക. 

3.  IT കരോര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനരോയി എല്രോ പ്രധരോന വകുപ്പുകളിലസും 
സർക്രോർ ന്വർച്വൽ IT ടകഡർ രൂപീകരിക്കുസും.  വിവര സരോടകേതിക 
വിദ്യയിൽ അഭിരുചിയളളവന്ര കന്ണത്ി  ഇ-ഗടവണൻസ്, അതതു 
വകുപ്പുകളിന്ല പ്രധരോന ഇ-ഗടവണൻസ്  പദ്ധതികൾ എന്നിവ  
സസുംബന്ധിച് തീവ്രമരോയ  പരിശീലനസും നല്കുസും.

4.5.7. ഡിജിറ്റൽ ശരോക്ീകരണ പ്രചരോരണസും 
ടകരള സസുംസ്രോനന്ത് ഡിജിറ്റൽ   ശരോക്ീകരണ പദ്ധതി ലക്ഷ്യസും വയ്ക്കുന്നത് 
സസുംസ്രോനന്ത് ഡിജിറ്റൽ ശരോക്ീകൃത സമൂഹവസും വിജ്രോനരോധിഷ്ിത 
സമ്ദ്ഘടനയമരോക്കുന്നതിനരോണ്. ടകരളത്ിന്ല  ഡിജിറ്റൽ ശരോക്ീകരണ 
ത്ിൽ തരോന്ഴ പറയന്നവ ഉൾന്പ്ടുസും. 

1. വലിയ ടതരോതിൽ വിദ്യരോർത്ി സമൂഹങ്ങളിലൂന്ട ഡിജിറ്റൽ ശരോക്ീകരണ 
പ്രചരോരണസും. 

2. പൗരന്രോർ, പഠന ഗടവഷണവമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ടവർ,  സരോടകേതിക 
സ്രോപനങ്ങൾ, ഗടവഷകർ,  പരിശീലനപകേരോളികൾ എന്നിവർക്് 
പ്രരോടയരോഗികമരോയി സസുംവദിക്രോനുള്ള ടവദി.
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3. കരോർബൺ ഫട്പ്രിറെ് കുറച്ചുന്കരോണ് സസുംസ്രോനത്ിന്റെ ന്മരോത്ത്ി 
ലള്ള സരോമ്ത്ികരോടിത്റ ന്മച്ന്പ്ടുത്തുക. 

4.5.8. സ്രോർട്ട് വിടല്ജ്/പഞ്രോയത്് 
സ്രോർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി വ്യരോപകമരോയി ടദശീയ തലത്ിൽ ചർച് 
ന്ചയ്യന്പ്ടുന്ണ്. എന്നരോൽ ഗ്രോമ നഗര സമൂഹത്ിന്റെ ആന്കയള്ള 
വളർച്യരോണ് സസുംസ്രോനത്ിന്റെ അന്ല്കേിൽ രരോജ്യത്ിന്റെ വളർച്.
സർക്രോർ, ന്പരോതു ജനങ്ങൾ, പഠന ഗടവഷണ രസുംഗത്തുളളവർ, ഡിജിറ്റൽ 
അക്രോദമിയിന്ല സസുംസ്രോന  പൗരന്രോർ തുടങ്ങിയ ആവരോസ വ്യവസ് 
കളന്ട വ്യരോപക സഹരോയടത്രോന്ട  സസുംസ്രോനത്ിന്റെ ആന്കയള്ള 
വളർച് സ്രോർട്ട് വിടല്ജ് പദ്ധതിയിലൂന്ട ടകരളസും ആസൂത്ണസും ന്ചയ്തു 
വരുന്. സർക്രോർ, വിദ്യരോർത്ികൾ, പഠന ഗടവഷണ രസുംഗത്തുളളവർ, 
സർവ്വകലരോശരോലകൾ,  ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങൾ, സസുംരസുംഭകർ 
ബിസ്ിനസ്് രസുംഗത്തുളളവർ, ്റേരോർട്ടപ്പുകൾ, പരിശീലന സ്രോപനങ്ങൾ 
എന്നിവ ഉൾന്പ്ടുത്ി നൂതന ആവരോസ വ്യവസ്യരോയി ഡിജിറ്റൽ 
അക്രോദമി സ്രോപിക്കുസും. ഗ്രോമ നഗര ടമഖലകളിൽ ലഭ്യമരോയ അറിവ്  
പകേ് വയ്ക്കുന്നതിനുസും അറിവ് എളപ്ത്ിൽ ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനുമരോയി വിവിധ 
ടമഖലകളന്ട സഹരോയടത്രോന്ട ന്വർച്്വൽ അക്രോദമി സ്രോപിക്കുസും. 
വിദ്യരോഭ്യരോസ രസുംഗത്തുസും ന്തരോഴിൽ വിപണിക്കുസും ഭരോവിതലമുറക്് ഒരു 
ടനതൃത്വമരോയിരിക്രോനരോണ് വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്നത്.
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 ഉപനയം 2 
വയേവസായം സുഗേം ആക്കുന്ന്തിനുള്ള നയം

സസുംസ്രോന സമ്ദ്ഘടനയന്ട വളർച്യ്ക് ഐ.ടി വ്യവസരോയങ്ങൾ 
കരോര്യമരോയ സസുംഭരോവന നല്കിയിട്ടുണ്. സസുംസ്രോനസും ഇത് ഉൾന്ക്രോണ്  ഐ.ടി 
വ്യവസരോയന്ത് സഹരോയിക്കുന്ന വിധത്ിൽ അനുകൂലമരോയ സരോഹചര്യസും  
സൃഷ്ിച്ചുവരുന്. എന്നിരുന്നരോലസും ന്വല്ലുവിളികൾ ഉളളതിനരോൽ ഐ.ടി 
കമ്നികന്ള ആകർഷിക്കുന്നതിനുസും  നിലനിർത്തുന്നതിനുസും വിവിധങ്ങളരോയ 
തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിടക്ണതുണ്. ഐ.ടി വ്യവസരോയസും സുഗമമരോക്ൽ 
നയത്ിൽ തരോന്ഴപറയന്ന പ്രധരോന ടമഖലകൾ ഉൾന്പ്ടുസും.

1. ഓഫീസ് സൗകര്യസും ഒരുക്ൽ
1. ന്ടട്രോപരോർക്്, ഇൻടഫരോപരോർക്്, ബസബർപരോർക്് എന്നീ ഐ.ടി 
ലക്ഷ്യസ്രോനങ്ങളിൽ ഐ.ടി/ഐ.ടി അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകൾ ഒരുക്കുവരോൻ 
സർക്രോർ സഹരോയിക്കുസും.
2. പരോർക്കുകൾ ഒരു സി.ഇ.ഒ. യന്ട കീഴിൽ ന്കരോണ്ടുവരികയസും “ടകരള 
ഐ.ടി. പരോർക്് '' എന്ന ബ്രോൻഡിൽ ആക്കുകയസും ഓടരരോ പരോർക്കുസും 
ബന്ധന്പ്ട്ട ന്പ്രരോഫഷണൽ ന്ഫസിലിറ്റി മരോടനജർമരോർ നിയന്ത്രിക്കുകയസും 
ന്ചയ്യുസും.
3. എല്രോ അടിസ്രോന സൗകര്യ നിർമ്രോണവസും ‘ന്ക.എസ്.ഐ.ടി. 
ഐ.എൽ’ എന്ന കമ്നിയന്ട കീഴിലരോകുസും.  ഐ.ടി. വകുപ്ിന്റെ 
എഞ്ിനീയറിസുംഗ് നിർമ്രോണ ഏജൻസി  ന്ക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ 
ആയിരിക്കുസും. ഐ.ടി. ലക്ഷ്യസ്രോനങ്ങളിന്ല ഡിബസനുസും നിർമ്രോണവസും 
ന്ക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ നിർവഹിക്കുസും.
4. വ്യവസരോയ സൗകര്യന്മരോരുക്ൽ തരോന്ഴ പറയന്നവയിലൂന്ടയരോകരോസും, 
എന്നരോൽ അതിലൂന്ട  മരോത്മരോയിരിക്ില്.

a. ദീർഘനരോളന്ത് പരോട്ടത്ിനു ഭൂമി നല്കൽ
b. നിർമ്ിച് സ്ലസും ദീർഘനരോളന്ത് പരോട്ടത്ിനു നല്കൽ
c.  സജ്ജീകരിച് സ്ലസും ഹ്രസ്വകരോല പരോട്ടത്ിനു നല്കൽ
d. യൂണിറ്റുകൾ സ്രോപിക്കുന്നതിന് സ്രോർട്ട് ബിസിനസ്് ന്സറെറുകൾ
5. ടമല്പറഞെ സൗകര്യങ്ങൾ നല്കുന്നത് ഓടരരോ പരോർക്ിലസും നിലവി  
    ലള്ള നിരക്ിലസും സർക്രോർ നയങ്ങൾക്നുസരിച്ചുമരോകുസും.

2. രജിട്രേഷൻ/്റേരോമ്് ഡയൂട്ടി ഇളവ് 
2.1. ഐ. ടി/ഐ.ടി അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകൾക്് ഭൂമി വില്പന/പരോട്ടസും/
ബകമരോറ്റസും എന്നിവയിലൂന്ടയള്ള ആദ്യ ക്രയവിക്രയത്ിനു ന്ചലവരോയ 
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100% ്റേരോമ്് ഡയൂട്ടി, രജിട്രേഷൻ ഫീസ് എന്നിവ തിരിന്ക നല്കുസും. 
2.2. രജിട്രേഷൻ സരോധുവരോക്കുന്നതിനു് പരോർക്് സി.ഇ.ഒ. ക്് 
അധികരോരസും നല്കുസും. 
2.3. ഏക ജരോലക ക്ിയറൻസ് സസുംവിധരോനസും ഏർന്പ്ടുത്തുസും.

3. സരോമ്ത്ിക ടപ്രരോത്രോഹനസും
3.1. പ്രടത്യക സരോമ്ത്ിക ടമഖലക്് പുറത്് ടകരളത്ിൽ പ്രവർത്ി 
ക്കുന്ന എല്രോ കമ്നികളസും സരോമ്ത്ിക ടപ്രരോത്രോഹനത്ിനു അർഹരരോണ.്

3.2.   ഈ നയസും നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്് വർഷസും 
സരോമ്ത്ിക ടപ്രരോത്രോഹനസും നിലനില്കസും

3.3. അർഹതയള്ള കമ്നികൾക്് നല്കുന്ന സരോമ്ത്ിക ടപ്രരോത്രോഹനസും 
തരോന്ഴപറയസും വിധമരോണ്.

3.3.1. ്റേരോൻടഡർഡ് നിടക്ഷപ ആനുകൂല്യസും
തിരുവനന്പുരസും എറണരോകുളസും ജില്കളിൽ സ്ിതിന്ചയ്യുന്ന 
കമ്നികൾക്് സ്ിരമൂലധന നിടക്ഷപത്ിന്റെ 30% എന്നരോൽ 15 
ലക്ഷസും വന്ര എന്ന പരിധിയിൽ. തിരുവനന്പുരസും എറണരോകുളസും 
ജില്കന്ളരോഴിന്കയള്ള ജില്കളിൽ സ്ിതിന്ചയ്യുന്ന കമ്നികൾക്് 
സ്ിരമൂലധന നിടക്ഷപത്ിന്റെ 40% എന്നരോൽ 25 ലക്ഷസും വന്ര എന്ന 
പരിധിയിൽ.
3.3.2. ടകരളത്ിന്ല വിജ്രോനവിനിമയ സരോടകേതിക കമ്നി 
കൾക്രോയി സർക്രോർ ഒരു സരോടകേതിക വികസന നിധി രൂപീകരിക്കുസും. 
ഈ ആവശ്യത്ിനു രൂപീകരിക്കുന്ന സമിതിയന്ട അസുംഗീകരോരത്ിനു 
വിടധയമരോയി ഗടവഷണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഈ 
നിധിയിൽ നിന്സും ഗ്രോറെ് അനുവദിക്കുസും. ഇത്രസും പദ്ധതികൾ 
സൗജന്യ ടസരോഫ്റ് ന്വയർ  ബലസൻസ് നല്കി ന്പരോതു ജനങ്ങൾക്് 
ലഭ്യമരോക്കുസും.

4. മറ്റ് ടപ്രരോത്രോഹനങ്ങൾ
4.1. ഐ.ടി വ്യവസരോയ യൂണിറ്റുകൾ, സർക്രോർ ഐ.ടി പരോർക്കുകൾ, 
അക്ഷയ ടകന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നിവയ്ക് പ്രസ്തുത ഐ.ടി. കമ്നിക്്  ആവശ്യ 
മരോയ സബപ്, കണക്ഡ് ടലരോഡ്  എന്നിവയന്ട അടിസ്രോനത്ിൽ 
HT-I വ്യവസരോയസും, LT-IVവ്യവസരോയസും എന്നീ നിരക്ിൽ  ബവദയുതി 
ലഭ്യമരോക്കുസും.
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4.2. സർക്രോർ/അസുംഗീകൃത IT പരോർക്കുകൾക്് FAR 5 നിലനിർത്തുന്ന 
തരോണ്.

4.3. IT ന്കട്ടിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന FAR- നുള്ള പരോർക്ിസുംഗ് നിബന്ധനകൾ 
ലഘൂകരിക്കുന്നതരോണ്. IT കമ്നികളമരോയി സഹകരിച്് സ്വകരോര്യ 
പരോർക്ിസുംഗ് ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുവരോൻ മറ്റു  യരോത്രോ മരോർഗങ്ങളസും മരോതൃകകളസും 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുന്നതരോണ്.

4.4.  സർക്രോർ ഐ.ടി. പരോർക്കുകളിന്ല ഐ.ടി. യൂണിറ്റുകൾ
4.4.1. ഭൂമി, സജ്ജമരോക്ിയ സ്ലസും എന്നിവ വരോങ്ങുകടയരോ പരോട്ടത്ിനു 
ന്കരോടുക്കുകടയരോ ന്ചയ്യുടമ്രോൾ പരോർക്കുകളമരോയി ന്വയ്ക്കുന്ന കരരോറുകൾക്കുള്ള 
്റേരോമ്് ഡയൂട്ടിയസും രജിട്രേഷൻ ഫീസുസും ഇളവ  ന്ചയ്യുസും.

4.4.2 അടിസ്രോന സൗകര്യസും
പദ്ധതികൾ നടപ്ിലരോക്കുവരോനരോയി സസുംഭരിക്കുന്ന നിർമ്രോണ സരോമഗ്ി 
കൾ, ന്മഷീൻ ഉപകരണങ്ങൾ ടപരോന്ലയള്ളവയ്ക് പ്രടവശന നികുതി 
ഒഴിവരോക്കുസും

4.5 സർക്രോർ ഐ.ടി പരോർക്കുകളിന്ല ഐ.ടി അടിസ്രോന സൗകര്യ  
      നിർമരോതരോക്ൾ 

4.5.1 ഭൂമിയന്ട രജിട്രേഷൻ ഫീസ്, ്രോൻസ്ഫർ ഡയൂട്ടി, ്റേരോമ്് ഡയൂട്ടി 
എന്നിവ ഒഴിവരോക്കുസും.

4.5.2 സർക്രോർ ഐ.ടി. പരോർക്കുകൾക്നുവദിച് സൗജന്യങ്ങൾ ഇവർക്കുസും 
ലഭ്യമരോക്കുസും

4.5.3 സബപ് ആൻഡ് കണക്ഡ് ടലരോഡ്  എന്നിവയന്ട അടിസ്രോന 
ത്ിൽ  HT-I  വ്യവസരോയസും LT-IV വ്യവസരോയസും എന്നീ നിരക്ിൽ 
ബവദയുതി ലഭ്യമരോക്കുസും.

4.6. ടകരള സർക്രോർ/ന്പരോതുടമഖല സ്രോപനങ്ങൾ/ സർക്രോർ സസുംവി 
ധരോനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് ആവശ്യമരോയ ഐ.ടി  ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകൾക്കുള്ള 
ന്ടൻഡറിൽ ടകരളത്ിൽ രജിട്റേർഡ് ഓഫീസുസും, അവരുന്ട ന്തരോഴിൽ 
ശക്ിയന്ട 30% ടകരളത്ിൽ വിന്യസിക്കുകയസും ന്ചയ്യുന്ന പക്ഷസും പ്രസ്തുത 
ഐ.ടി  ടസരോഫ്റ് ന്വയർ  യൂണിറ്റിൽ 7.5% ബപ്രസ് പ്രിന്ഫറൻസ് നല്കുസും.

4.7.  ടകരള സർക്രോർ/ന്പരോതുടമഖല സ്രോപനങ്ങൾ/ സർക്രോർ സസുംവി
ധരോനങ്ങൾ എന്നിവയ്കരോവശ്യമരോയ ഐ.ടി ഹരോർഡ് ന്വയറുകൾ 
ന്ടൻഡറിൽ ടകരളത്ിൽ രജിട്റേഡ് ഓഫീസുസും 30% ന്തരോഴിൽ 
ശക്ി ടകരളത്ിന്ല പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഉപടയരോഗിക്കുകയസും I.S.O. 
സർട്ടിഫിക്റ്റ് അന്ല്കേിൽ എബക്സ് ഡയൂട്ടി ദരോതരോവ് ആകുന്ന പക്ഷസും 
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പ്രസ്തുത ഐ.ടി ഹരോർഡ് ന്വയർ കമ്നിക്് 10% ബപ്രസ് പ്രിന്ഫറൻസ് 
നല്കുസും. മറ്റു വ്യവസ്കൾ തുല്യമരോകുന്ന പക്ഷസും അവർക്് ഈ ആനുകൂല്യസും 
നല്കുസും.

5. ബവദയുതി കണക്ഷനുസും തരോരീഫസും
ഐ.ടി പരോർക്കുകന്ള ബലസൻസി ആക്ണന്മന്ള്ള നയപരമരോയ 
നിർടദേശസും ന്റഗുടലറ്ററി കമ്ീഷന് സർക്രോർ നല്കുസും. ഐ.ടി/ഐ.ടി 
അനുബന്ധ ടമഖലയ്ക് പ്രടത്യക ടററ്റുസും തരോരീഫസും ഉറപ്രോക്കുസും

6. ന്തരോഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്ൽ
6.1 ഐ.ടി/ഐ.ടി അനുബന്ധ വ്യവസരോയത്ിന്റെ സവിടശഷത 
കൾക്നുസൃതമരോയി ന്തരോഴിൽ ടമഖലന്യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ 
ഐ.ടി/ഐ.ടി അനുബന്ധ വ്യവസരോയങ്ങളന്ട ആവശ്യകതയ്കനുസരിച്് 
രൂപന്പ്ടുത്തുസും.

6.2 ഐ.ടി/ഐ.ടി അനുബന്ധ കമ്നികൾക്്  24x7 പ്രവർത്നവസും  
മൂന് ഷിഫ്സും അനുവദിക്കുസും (സ്തീകൾക്് രരോത്ി ന്തരോഴിന്ലടുക്രോനുളള 
അനുവരോദസും, ആവശ്യമരോയ സുരക്ഷരോ സസുംവിധരോനങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുത്ി 
യിട്ടുന്ണന്ന വിലയിരുത്ലിന് വിടധയമരോയി ലഭ്യമരോക്കുസും.)

6.3 സ്തീകൾക്് ആവശ്യമരോയ സുരക്ഷ കമ്നി നല്കുസും. (പ്രടത്യകിച്് 

രരോത്ി 9 മണിക്് ടശഷസും ഔടദ്യരോഗിക വരോഹനത്ിൽ സുരക്ഷയ്കരോയള്ള 
ജീവനക്രോർ ഉൾന്പ്ന്ട തരോമസ സ്ലങ്ങളിൽ എത്ിക്കുകയസും ടവണസും).

6.4 തരോന്ഴ പറയന്നവ ഉൾന്പ്ന്ട ബന്ധന്പ്ട്ട/ ബരോധകമരോയ ആക്ടുകൾ 
അനുസരിച്്  സമർപ്ിടക്ണ റിടക്രോർഡകൾ/ ടരഖകൾ സ്വയസുംസരോക്ഷ്യ 
ന്പ്ടുത്രോൻ അനുവദിക്കുസും.

6.4.1 മിനിമസും ടവജസ് ആക്്
6.4.2 ഇൻഷുറൻസ്, ടകരോൺ്രോക്്  എസുംടപ്രോന്മെറെ്
6.4.3  ടകരള ടഷരോപ്്സ് ആൻഡ് ന്കരോടമഴ്്യൽ എ്റേരോബ്ിഷ് ന്മൻറ്  ആക്്
6.4.4 ടപന്മെറെ് ഓഫ് ഗ്രോറ്റ്യുറ്റി  ആക്് 1972
6.4.5 ന്മടറ്റണിറ്റി ന്ബനിഫിറ്റ് ആക്്
6.4.6 ഫരോക്റീസ് ആൻഡ്  ടബരോയിടലഴ്് ആക്്
6.4.7 ന്പരോലയൂഷൻ
6.4.8 ഇ.പി.എഫ് 
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ഐ.ടി കമ്നികൾ ന്ചറുകിട ഇടത്രസും സസുംരസുംഭങ്ങളരോയതിനരോൽ 
ക്രഷ്, ടഹരോ്റേൽ എന്നിവയമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട് അടുത്ിന്ട വന്ന 
ടഭദഗതിയിൽ നിന്സും ഒഴിവരോക്കുസും. പകരസും പരോർക്് അധിഷ്ിതമരോയി 
ന്പരോതുസൗകര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവ കമ്നികളന്ട പകേരോളി 
ത്ടത്രോന്ട  ഉറപ്രോക്കുസും.

7. സ്വകരോര്യ അടിസ്രോന വികസന പദ്ധതികൾ 
(ഐ.ടി/ഐ.ടി അനുബന്ധ ടമഖലയമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ടത് )
സസുംസ്രോനന്ത് ഐ.ടി വ്യവസരോയത്ിന്റെ മൂല്യസും വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിടനരോ, 
കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിടനരോ, ന്തരോഴിൽ സരോധ്യത വർദ്ധിപ്ിക്കുന്ന 
തിടനരോ സരോധ്യമരോകുന്ന സ്വകരോര്യ ടമഖലയിന്ല പ്രധരോന പദ്ധതികന്ള 
സർക്രോർ നല് നിലയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുസും. 
ഇത് നിലവിലള്ള സ്വകരോര്യ ഐ.ടി പരോർക്കുകൾക്കുള്ള മരോർഗനിർടദശ 
ങ്ങളനുസരിച്രോയിരിക്കുസും.

7.1 സ്വകരോര്യ ഐ.ടി പരോർക്കുകൾ നിശ്ിത നിലവരോരസും പുലർത്തുന്ന 
പക്ഷസും വിശകലനസും നടത്ി സർക്രോർ ഐ.ടി. പരോർക്കുകൾക്് നല്കുന്ന 
തരത്ിലള്ള വ്യവസ്കൾക്് അർഹതയണരോകുസും. നിശ്ിത നിലവരോരസും, 
അനുസരിച്് സ്വകരോര്യ ഐ.ടി പരോർക്കുകൾക്് അർഹത പരിടശരോധിച്് 
സരോക്ഷ്യന്പ്ടുത്തുന്നതിനരോയി സർക്രോർ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുസും.
7.2 സ്വകാേയേ ഐ.െതി പ്കട്ടതിെങ്ങൾ
നിലവിലള്ള സർക്രോർ ഐ.ടി. പരോർക്കുകളിന്ല സ്ല ലഭ്യതയ്ക്കുസും 
ചട്ടങ്ങൾക്കുസും അനുസൃതമരോയി സ്വകരോര്യ പകേരോളികൾ/ടകരോർപ്ടററ്റുകൾ 
എന്നിവന്ര ഐ.ടി ന്കട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്നതിന് ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.

7.3 വാണതിജയേ സഹായ സൗകേയേം 
ഐ.ടി പരോർക്കുകൾക്കുള്ളിടലരോ, അടുത്രോടയരോ മരോളകൾ, ക്രഷ്, 
ക്ിനിക്, തരോങ്ങരോവന്ന വിലയള്ള വീടുകൾ എന്നീ വരോണിജ്യ സഹരോയ 
സൗകര്യങ്ങളന്ട നിർമ്രോണസും ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും. 

8. സാതകേ്തിക പാർക്കുകളപ്െ വതികസനം
നിലവിലള്ള സരോടകേതിക പരോർക്കുകൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതിന് സർക്രോർ 
സഹരോയസും നല്കുസും. സസുംസ്രോനന്ത് ഐ.ടി സ്ലത്ിന്റെ ലഭ്യതയിൽ 
വർദ്ധനയണരോകുന്നതിനുള്ള നൂതന നിടക്ഷപ മരോർഗങ്ങൾ ആരരോയസും.

8.1 സരോടകേതിക പരോർക്കുകളന്ട അടിസ്രോന ആസ്ിവികസനന്ത് 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുകയസും ടമഖലയന്ട ഭരോവി ആവശ്യങ്ങൾ നിറടവറ്റ 
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ത്ക്വിധസും ഫണ് ലഭ്യമരോക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും.

8.1.1 “ഓൺ യവർ പാർക്് ”
സർക്രോർ ഗ്യരോരറെിയളള ഒരു  മുതൽ മുടക്ിന് പരോർക്ിന്ല ജീവന 
ക്രോർക്് അവസരസും നല്കുന്നതിന്റെ ഭരോഗമരോയി, പരോർക്ിന്ല  വർക്് 
ടപേസിന്ല ഒരു ഭരോഗസും ജീവനക്രോർക്് മറ്റ് ഗുണടഭരോക്രോക്ൾക്് 
ലഭ്യമരോക്രോൻ ഉതകുന്ന വിധസും പര്യരോപ്തമരോയ ടബരോണ്ടുകൾ ട്രോട്ട് 
ന്ചയ്യുസും.

8.2 പരോർക്കുകൾ വികസന ധനകരോര്യ സ്രോപനങ്ങൾ വഴിടയരോ, വികസന 
ടബരോണ്ടുകളിലൂന്ടടയരോ പ്രടത്യകമരോടയരോ സസുംടയരോജിപ്ിടച്രോ ഫണ് 
സ്വരൂപിക്കുസും. അപ്രകരോരസും കരുതിന്വച്ിരിക്കുന്ന  ഫണ് ഉത്പരോദന 
ക്ഷമമരോയി നിടക്ഷപിച്് അതിൽ നിന്സും ലഭിക്കുന്ന വരവിൽ നിന്സും  
തിരിച്ടക്കുസും.

8.3. വ്യരോവസരോയിക കൂട്ടരോമെ, യരോത്രോസൗകര്യസും,  മനുഷ്യവിഭവത്ിന്റെ 
ലഭ്യത എന്നിവന്യ  അടിസ്രോനമരോക്ി വ്യവസരോയത്ിന് അനുടയരോ 
ജ്യമരോയ ഭൂമി ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിൽ സർക്രോർ  നിടക്ഷപസും തുടരുസും.

9. ഐ.െതി. അെതിസ്ാന സൗകേയേം
9.1 ന്ടലിടകരോസും അടിസ്രോന സൗകര്യസും

സർക്രോർ ഭൂമിയിലസും ന്കട്ടിടങ്ങളിലസും ടവറുകൾ സ്രോപിക്കുന്നതിന് 
ന്മരോബബൽ ന്ടലിടകരോസും ടസവന ദരോതരോക്ൾക്് ടകരളരോ സർക്രോർ 
അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്. എന്നരോൽ ടവറുകൾ സ്രോപിക്കുന്നതിൽ 
ന്പരോതുജനങ്ങളിൽ നിന്ണരോയ ആശകേ കണക്ിന്ലടുത്് ന്ടലിടകരോസും 
അടിസ്രോനസൗകര്യസും ഉറപ്രോക്കുന്നതിന് തരോന്ഴ പറയന്ന സസുംവിധരോനസും 
ഏർന്പ്ടുത്രോൻ ഉടദേശിക്കുന്. 

9.1.1 സസുംയക് ന്ടലിടകരോസും ടവറുകൾ
ന്ടലിടകരോസും ഒരു ന്പരോതുജടനരോപകരോരമുള്ള ടസവനവസും സരോമൂഹ്യ 
സരോമ്ത്ിക വളർച്യ്ക് ഉതകുന്നതുമരോണ്. ന്ടലിടകരോസും ടവറുകൾ നിർണ്രോ 
യകമരോയ അടിസ്രോന സൗകര്യവസും ഒറ്റത്വണ സ്രോപിക്കുന്നതുമരോണ്. 
ടവറുകളന്ട പകേിടൽ ന്ചലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുസും നിലവരോരമുള്ള കവടറജ് 
നല്കുന്നതിനുസും സഹരോയിക്കുകയസും ന്പരോതുജനത്ിനുള്ള അസൗകര്യസും 
കുറയ്ക്കുകയസും ന്ചയ്യുന്നതരോണ്. ന്ചലവ് കുറവ്, വിഭവങ്ങളന്ട ഫലപ്രദമരോയ 
ഉപടയരോഗസും, ന്ടലിടകരോസും ബിസിനസിന് സരോമ്ത്ികമരോയി ന്മച്സും, 
ഉപടഭരോക്രോവിന് കുറഞെ വില, മികച് നിലവരോരമുള്ള ടസവനസും 
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തുടങ്ങിയവ ഇത് പ്രദരോനസും ന്ചയ്യുസും. 

ന്ടലിടകരോസും ഓപ്ടററ്റർമരോർ ആവശ്യന്പ്ടുന്ന മുറയ്ക് സർക്രോർ ന്കട്ടിടങ്ങളിലസും 
നിർണ്രോയക സ്രോനങ്ങളിലസും ന്പരോതുവരോയ ടവറുകൾ സർക്രോർ 
ഏജൻസിയരോയ KSITIL നിർമ്ിക്കുകയസും ഉടമസ്ത സർക്രോർ 
കമ്നിയിൽ നിലനിർത്ി അവ ന്ടലിടകരോസും ഓപ്ടററ്റർമരോർക്് 
പരോട്ടത്ിന് നല്കരോനുള്ള സൗകര്യസും ഒരുക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും. ഇക്രോര്യത്ിൽ 
തീരുമരോനന്മടുക്രോനരോയി രൂപീകരിക്കുന്ന ഉന്നതരോധികരോര സമിതി 
ആറു മരോസത്ിന്ലരോരിക്ൽ കൂടി അടപക്ഷകളിൽ തീരുമരോനന്മടുക്കുസും. 
ജനുവരിയിലസും ജൂണിലമരോയി സ്വീകരിക്കുന്ന അടപക്ഷകളിടന്ൽ 
ഒരു മരോസത്ിനകസും തീരുമരോനന്മടുക്കുസും. പ്രസ്തുത സ്ലങ്ങളിൽ KSITIL 
നിർമ്രോണസും നടത്തുകയസും സമയ ക്രമമനുസരിച്് അനുവദിക്കുകയസും 
ന്ചയ്യുസും. നിർടദേശിക്ന്പ്ട്ട സ്ലങ്ങളിന്ല ന്നറ്റ് വർക്് കവടറജിന്റെ 
പര്യരോപ്തത വിലയിരുടത്ണത് ഈ സമിതിയരോയിരിക്കുസും. 

9.1.2 Net Co യസും മറ്റു അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങൾ പങ്കുവക്ലസും
ദരോതരോക്ന്ള Net Co കരരോറുകളിൽ ഏർന്പ്ടുന്നതിന് സർക്രോർ 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും. ന്നറ്റ് വർക്് പങ്കുവക്രോൻ കഴിയന്നതിലൂന്ട ന്ചലവ് 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുസും വിവിധ ദരോതരോക്ളന്ട ആവശ്യങ്ങൾ പരിമിതന്പ്ടുത്രോൻ 
കഴിയകയസും ന്ചയ്യുസും.

9.1.3. പകരമുള്ള സരോടകേതികതകൾ
WiFi ടഹരോട്ട്ടപേരോട്ട്, ഗൂഗിളിന്റെ ഗിഗരോബബറ്റ് ന്നറ്റ് വർക്് 
തുടങ്ങിയവയിലൂന്ടയള്ള ന്മരോബബൽ ന്നറ്റ് വർക്് ബിസിനസ് 
മരോതൃക സ്വീകരിച്രോൽ ന്മരോബബൽ ന്വർച്്വൽ ന്നറ്റ് വർക്് ഓപ്ടററ്റർ 
(MVNOs) ടപരോന്ലയള്ള സരോടകേതിക മുടന്നറ്റങ്ങൾ ടവറുകളന്ട എണ്സും 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുസും സഹരോയിക്കുസും. ഇക്രോര്യത്ിനുള്ള ഗടവഷണത്ിനുസും 
ആദ്യ മരോതൃക രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികന്ള സർക്രോർ 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.

9.2. ടകരള സസുംസ്രോന ഓപ്ിക്ൽ ബഫബർ ന്നറ്റ് വർക്് (K-FON)
സസുംസ്രോന ന്ഹഡ് ക്വരോർടട്ടഴ്്, ജില്, ടബ്രോക്്, ഗ്രോമ പഞ്രോയത്തുകൾ 
എന്നിവ ബന്ധിപ്ിച്് ഒരു ഓപ്ിക്ൽ ബഫബർ ന്നറ്റ് വർക്് 
സ്രോപിക്കുന്നതിനുസും സസുംസ്രോന സർക്രോർ ഉടദേശിക്കുന്. 2 Mbps 
മുതൽ 100 Mbps വന്ര ടശഷിയള്ള ടബ്രോഡ്ബരോറെ് കണക്ിവിറ്റി എല്രോ 
കുടുസുംബങ്ങൾക്കുസും ആവശ്യരോനുസരണസും ലഭ്യമരോക്കുക,  വിടവചനമില്രോന്ത 
ബന്ധന്പ്ടുവരോനുള്ള സൗകര്യസും ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനരോയി ഉന്നത 
നിലവരോരമുള്ള ന്നറ്റ് വർക്് അടിസ്രോന സൗകര്യമരോണ് K-FON ന്റെ 
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ഭരോഗമരോയി സ്രോപിക്രോനുടദേശിക്കുന്നത്.  KSEB യമരോയി സഹകരിച്് 
നിലവിലള്ള ടപരോയിന്റുകളിലൂന്ട ഓപ്ിക്ൽ ബഫബർ ടകബിൾ 
സ്രോപിക്കുകയരോണുടദേശ്യസും.   K-FON പദ്ധതിയന്ട പ്രധരോന ഉടദേശ്യങ്ങൾ 
തരോന്ഴ പറയന്നവയരോണ്.
1. ഗ്രോമ നഗരങ്ങളിൽ നിലനില്കന്ന ഡിജിറ്റൽ ലഭ്യതയന്ട വ്യത്യരോസസും 
കുറച്് എല്രോ സ്ലവസും      ബന്ധന്പ്ടുത്ി വലിയ അടിസ്രോന 
സൗകര്യ പദ്ധതി ആസൂത്ണസും ന്ചയ്് നടപ്രോക്കുക. ദരോരിദ്്യ ടരഖയ്ക് 
തരോന്ഴയള്ള കുടുസുംബങ്ങൾക്് 2 Mbps ഇറെർന്നറ്റ്ലഭ്യത സൗജന്യമരോയി 
ഉറപ്രോക്കുസും.

2. ജില്, ടബ്രോക്്, പഞ്രോയത്തുകന്ളയസും നഗര പ്രടദശങ്ങളിന്ല തടദേശ 
സ്വയസുംഭരണ സ്രോപനങ്ങന്ളയസും     ബന്ധന്പ്ടുത്ി ന്നറ്റ് വർക്ിന്റെ 
ബരോക്്  ടബരോണരോകത്ക് വിധസും ഓപ്റ്റിക്ൽ ബഫബർ    സ്രോപിക്കുക.
3. വിദ്യരോഭ്യരോസ സ്രോപനങ്ങൾ, ടപരോലീസ് ട്റേഷനുകൾ, ന്ഹൽത്്   
ന്സറെറുകൾ, ആശുപത്ികൾ  തുടങ്ങി  ഗ്രോമനഗര പ്രടദശങ്ങളിലമുള്ള  
എല്രോ സർക്രോർ സ്രോപനങ്ങടളയസും ബന്ധന്പ്ടുത്തുക.

4. സസുംസ്രോനന്ത് ഗ്രോമനഗര പ്രടദശങ്ങളിന്ല വീടുകൾ, കച്വട  
സ്രോപനങ്ങൾ എന്നിവന്യ ബന്ധിപ്ിക്കുക.

5. ടവഗതയള്ള ഇറെർന്നറ്റ്, IPTV, ടവരോയ്സ്/ വീഡിടയരോ ടകരോൺഫറൻ 
സിസുംഗ് എന്നീ ടസവനങ്ങൾ  നല്കുന്നതിനരോയി   വിടവചനമില്രോന്ത 
ന്ടലിടകരോസും, ഇറെർന്നറ്റ് ടസവനദരോതരോക്ൾ, പ്രരോടദശിക  ട ക ബ ി ൾ 
ദരോതരോക്ൾ എന്നിവർക്് K-FON ലഭ്യമരോക്കുസും.
6.  ഉയർന്ന നിലവരോരമുള്ള ഓപ്റ്റിക്ൽ ബഫബർ ന്നറ്റ് വർക്്, ഉയർന്ന  
അപ് ബടസും  വിശ്വരോസ്യത,  ബരോൻഡ് വിഡ്ത്് എന്നിവ ആവശ്യരോനു 
സരണസും ലഭ്യമരോക്കുസും.
7. സർക്രോർ ഓഫീസുകൾ, വിദ്യരോഭ്യരോസ സ്രോപനങ്ങൾ, അക്ഷയ 
ടകന്ദ്രങ്ങൾ,  ഫ്രണ്സ് ന്സറെറുകൾ  എന്നിവ ഈ ന്നറ്റ് വർക്ിലൂന്ട 
ബന്ധന്പ്ടുത്തുസും. സസുംസ്രോന ബവഡ് ഏരിയരോ ന്നറ്റ് വർക്കു (KSWAN) 
മരോയി ഇതിന്ന സസുംടയരോജിപ്ിക്കുസും.

9.3. ട്റേറ്റ് ഡരോറ്റരോ ന്സറെറുസും ക്ൗഡസും
ഡിസരോ്റേർ റിക്വറി, പ്രവർത്ന തുടർച് നടപടി എന്നിവയ്കരോയി ക്ൗഡ് 
“ബബ ഡിടഫരോൾട്ട് ”  എന്ന രീതി  സ്വീകരിച്് എല്രോ സസുംസ്രോന ഡരോറ്റരോ 
ന്സറെറുകളന്ടയസും ടശഷി ഉയർത്തുസും. അടുത്തുള്ള ബസറ്റുസും വിദൂര ദുരന് വീ
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ന്ണടുക്ൽ ബസറ്റുകളസും സ്രോപിച്് പ്രവർത്നക്ഷമമരോക്കുസും. മറ്റു സസുംരസുംഭ
ങ്ങൾ തരോന്ഴ പറയന്.

1. പ്രരോടയരോഗികമരോയി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുസും മികച് വിഭവ ഉപടയരോഗത്ിനുസും 
ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമതയ്ക്കുമരോയി ട്റേറ്റ് ഡരോറ്റരോ ന്സറെറുകന്ള കൂട്ടിടയരോജിപ്ി
ക്കുസും.

2. ഇ-ഗടവണൻസ് DC അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങൾക്രോയി ക്ൗഡ്  
ആദ്യസും എന്ന തത്വസും സ്വീകരിക്കുസും.

3. ഫലപ്രദമരോയ ഉപടയരോഗത്ിനുസും ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമതയ്ക്കുമരോയി  
അടിസ്രോന സൗകര്യസും ന്വർച്വലരോക്കുസും.

4. അടിസ്രോന സൗകര്യസും വകുപ്പുകൾക്് ടവഗത്ിൽ ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനുസും 
ഇതിന്റെ ഉയർന്ന ലഭ്യത ഉറപ്പു  വരുത്രോനുമരോയി ഉചിതമരോയ ഉപകരണ
ങ്ങൾ സ്രോപിക്കുന്നതിനുളള നടപടി സ്വീകരിക്കുസും.

5. ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിടച്ർക്രോവന്നതുസും നിലവരോരമുള്ളതുമരോയ അടിസ്രോന 
സൗകര്യസും ജില്രോ  തലത്ിൽ സ്രോപിച്് ലഭ്യത ഉറപ്രോക്കുസും.

6. ഏകീകൃത ഉത്രവസും നിയന്ത്രണങ്ങളസും നല്കുന്നതിനുള്ള ടകന്ദ്രസും (ICCC) 
ഡരോറ്റരോ ന്സറെറുകളന്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുസും നിരീക്ഷണത്ിനുമരോയി 
സ്രോപിച്് 24x7 മറ്റ് ന്നറ്റ് വർക്് അടിസ്രോന സൗകര്യസും ശരിയരോയ  
ഉപകരണങ്ങൾ സഹിതസും ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുസും.
7. സുരക്ഷ ക്രമീകരണത്ിനുള്ള ടകന്ദ്രസും (SOC) 24x7 അടിസ്രോനത്ിൽ 
സ്വടമധയരോയള്ള  നിരീക്ഷണത്ിനുസും ഡരോറ്റരോ, ഉപകരണങ്ങൾ,  
അടിസ്രോന സൗകര്യസും എന്നിവയന്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമരോയി 
സ്രോപിക്കുസും.

8. ഹരിത സസുംരസുംഭങ്ങളിന്ല സസുംസ്രോന കരോഴ്ചപ്രോടുമരോയി സസുംടയരോജിപ്ി
ക്കുസും, കുറഞെ PUE ഉറപ്രോക്കുസും, ഊർജ്ജ കരോര്യക്ഷമമരോയ തണുപ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളസും സൗടരരോർജ്ജവസും ഡരോറ്റരോ  ന്സറെറുകളിൽ ഉപ
ടയരോഗിക്കുസും.

9. സസുംസ്രോനതല സസുംടയരോജിത DR/BCP സ്രോപിച്് സസുംസ്രോനതല 
അടിസ്രോന സൗകര്യസും ന്മച്ന്പ്ടുത്തുസും.

10.   സരോടകേതിക ടസവന പകേരോളികളന്ട സഹകരണടത്രോന്ട തുടർച്യരോയ  
പുടരരോഗതിയ്ക് ലക്ഷ്യമിടുസും.
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10. നതിതക്ഷപ സഹായം
10.1. ഉന്നതരോധികരോര സമിതി
ടകരളീയടരരോ സസുംസ്രോനന്ത് സഹരോയിക്രോൻ തയ്യരോറുള്ളവടരരോ ആയ 
പ്രമുഖ IT വ്യവസരോയ സ്രോപകന്ര ഉൾന്പ്ടുത്ി ഒരു ഉപടദശക സമിതി 
സർക്രോർ രൂപീകരിക്കുസും. 
ഇവർ പ്രധരോന IT ടമഖലകളന്ട സസുംസ്രോന അസുംബരോസിഡർമരോരരോയിരിക്കു
കയസും ടബരോർഡ് തലത്ിൽ സസുംസരോരിച്് പുതിയ കമ്നികൾ സസുംസ്രോ
നത്് സ്രോപിക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ ഏടകരോപിപ്ിക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും.

10.2. വിവിധ സ്രോപനങ്ങളിലസും പദ്ധതികളിലൂന്ടയസും സ്രോപിച്ിട്ടുളള IT 
ആസ്ികൾ ഫലപ്രദമരോയി   ഉപടയരോഗന്പ്ടുത്രോനരോകുന്മന്ന് സർക്രോർ 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്. അത്രസും ആസ്ികൾ സസുംബന്ധിച് വിശദരോസുംശസും ടശഖ
രിച്് സൂക്ഷിക്കുകയസും ഭരോവി വികസനത്ിന് നിടക്ഷപസും സ്വരൂപിക്കുന്ന
തിനരോയി  അവയന്ട ഉപടയരോഗത്ിനു മുമ്് നടക്രോവന്ന കൂട്ടിടച്ർക്
ലകൾക്് പരിശ്രമിക്കുസും.

10.3 . “ടകരള IT”എന്ന ബ്രോറെിന്റെ ടപ്രരോത്രോഹനസും
10.3.1. പ്ര്തിനതിധതി സംഘം
ടകരളരോ IT കമ്നികൾക്് ടവണി ന്തരോഴിൽ, വിപണി ഇടനരോഴികൾ 
സ്രോപിക്കുന്നതിനരോയി വ്യവസരോയ വ്യവസ്ിതികളന്ടയസും വരോണിജ്യ 
ഏജൻസികളന്ടയസും സഹരോയടത്രോന്ട ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ട ലക്ഷ്യ
ങ്ങളിടലടക്രോ രരോജ്യങ്ങളിടലടക്രോ പ്രതിനിധികന്ള സർക്രോർ  
അയയ്ക്കുസും.

10.3.2. തകേള IT പ്രദർശനം
IT ടമഖലയന്ട ശക്ിയ്ക്കുസും  വളർച്യ്ക്കുള്ള സരോദ്ധ്യതയസും സസുംസ്രോനന്ത് 
ഭരോവി വികസനവസും സൂചിപ്ിക്കുന്ന IT പ്രദർശനങ്ങൾ ടകരളത്ിൽ 
രണ് വർഷത്ിന്ലരോരിക്ൽ സസുംഘടിപ്ിക്കുസും. സസുംസ്രോനന്ത് IT  
കമ്നികൾക്് ടയരോഗ്യതകൾ പ്രദർശിപ്ിക്കുന്നതിനുസും വിപണന  
സരോദ്ധ്യതകൾ ആരരോയന്നതിനുസും ടദശീയ അന്ർടദശീയ തലത്ിലള്ള
വരുമരോയി സസുംവദിക്രോനുസും ഇപ്രകരോരസും സസുംഘടിപ്ിക്കുന്ന ടകരള IT പ്രദർ
ശനങ്ങൾ ടവദിയരോകുസും. വിപണന തരോല്പര്യമുള്ള രരോജ്യങ്ങളിൽ നിന്സും 
പ്രടത്യക സസുംഘങ്ങന്ള അതിഥികളരോയി ഇത്രസും സസുംരസുംഭങ്ങൾക്്  
ക്ഷണിക്കുസും. ഇത്രത്ിൽ  ആദ്യടത്ത് 2017-ൽ സ്രോർട്ട് സൗകര്യ
ങ്ങൾ, ആടരരോഗ്യ സസുംരക്ഷണസും, ന്മരോബിലിറ്റി എന്നിവയിലൂന്നി നടത്തുസും.
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 1. ഉടദേശ്യലക്ഷ്യസും
1. ഫ്രീ ആറെ് ഓപ്ൺ ടസരോഴ്് ടസരോഫ്റ് ന്വയർ (Foss) സസുംവിധരോനങ്ങൾക്് 
സർക്രോരിന്ല സ്വീകരോര്യതയസും അവ സ്വീകരിക്ലസും സസുംബന്ധിച് പരി
ജ്രോനസും നല്കുന്നതിനുള്ള മരോർഗ്ഗനിർടദേശസും നല്കുക.
2. പൗരന്രോരിൽ സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകളന്ട സ്വീകരോര്യത വർദ്ധിപ്ിക്കുക.

3. പരമ്രരോഗതമരോയി വികസിപ്ിച് ടകരോഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്് 
സർക്രോർ  ഏജൻസികൾ  സ്വീകരിടക്ണ മരോർഗ്ഗനിർടദേശസും നല്കുക.
4. സർക്രോരിനരോയി തയ്യരോറരോക്കുന്ന ടസരോഫ്റ് ന്വയർ ടകരോഡകൾ പുനരുപ
ടയരോഗത്ിനുസും ടഭദഗതി വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകരോശസും സർക്രോരിനരോ
യിരിക്കുസും  എന്റപ്രോക്കുക.
5. പരിമിതമരോയ ഒഴിവരോക്ലിന് വിടധയമരോയി വ്യരോപകമരോയി ലഭ്യമരോയ 
ടകരോഡകൾ സർക്രോരിന് ടവണി വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള മരോർഗ്ഗനിർടദേശസും 
നല്കുക.
6. പരമ്രരോഗതമരോയി വികസിപ്ിക്കുന്ന ടകരോഡ് OSS ആയി ന്പരോതു 
ജനത്ിന്  നല്കുന്നതിനുള്ള  അവകരോശസും ഉൾന്പ്ന്ട അത്രസും ടകരോഡകൾ 
വിതരണസും ന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകത ഉറപ്രോക്കുക.
7. ഇവ നടപ്രോക്കുന്നതിന് സൗകര്യന്മരോരുക്കുന്നതിനുള്ള മരോർഗ്ഗനിർടദേശവസും 
വിഭവവസും നല്കുക.

8. ടകരളത്ിന്റെ സരോഹചര്യത്ിൽ Foss നയസും 2014  നടപ്രോക്കുന്നതിനുള്ള 
സൗകര്യന്മരോരുക്കുക.

2. FOSS നടപ്ിലരോക്ൽ
2.1. ടനരോഡൽ ഏജൻസി
ഫ്രീ ആറെ് ഓപ്ൺ ന്ടട്രോളജി ടമഖലയിൽ ഗടവഷണവസും പ്രചരോരവസും 
നടത്തുന്നതിനുള്ള ടനരോഡൽ ഏജൻസിയരോണ് അന്ർ ടദശീയ ഫ്രീ 
ആറെ് ഓപ്ൺ ടസരോഴ്് ടസരോഫ്റ് ന്വയർ ടകന്ദ്രസും (ICFOSS). FOSS നടപ്ി
ലരോക്കുന്നതിന്റെ കരോവലരോളരോയ ICFOSS, സർക്രോർ ആപ്ിടക്ഷനുകളിന്ല 
FOSS വിന്യരോസസും   സസുംബന്ധിച് വരോർഷിക റിടപ്രോർട്ട് തയ്യരോറരോക്കുസും.

FOSS സരോഹചര്യത്ിടലക്് മരോറിയ ഏജൻസികന്ള നിർവ്വഹണത്ിലസും 

വിവിധ ആപ്ിടക്ഷനുകൾ പ്രവർത്ിപ്ിക്കുന്നതിനുസും സഹരോയിക്കുന്ന

ഉപനയം 3 
FOSS നയം
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തിന് FOSS സഹരോയ ടകന്ദ്രസും സ്രോപിക്കുസും.

2.2. സർക്രോരിന്റെ FOSS അധിഷ്ിത സസുംഭരണി
സർക്രോർ/ന്പരോതുടമഖലരോ സ്രോപനങ്ങളരോണ് ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകളന്ട 
പ്രധരോന ഉപടഭരോക്രോക്ൾ.  സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകൾ സർക്രോരിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പുറടമ ഇ-ഗടവണൻസ് ആപ്ിടക്ഷനുകളന്ട 
ടശഖരസും പങ്കുവയ്കരോനുസും പുനഃരുപടയരോഗിക്രോനുസും കഴിയസും. ഈ നയത്ി
ലൂന്ട;
1. സസുംസ്രോനത്ിനു ടവണി വികസിപ്ിക്കുന്ന ടകരോഡ് സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് 
ന്വയറരോയി ലഭ്യമരോക്കുക.
2. വില്കന്നവരിൽ നിന്സും സർക്രോരിടലയ്ക് ടകരോഡിന്റെ ശരിയരോയ മരോറ്റവസും 
സൗജന്യ ബലസൻസിലൂന്ട വിതരണവസും ഉറപ്രോക്കുക.
3. തടദേശ സ്രോപനങ്ങൾക്രോയള്ള ആപ്ിടക്ഷനുകളന്ട ന്പരോതുവരോയ 
ടശഖരസും സ്രോപിക്കുക.
4. നൂതന പരിഹരോരസും ലഭിക്കുന്നതിനരോയി പൗരന്രോന്ര നിടയരോഗിച്് 
ടസരോഫ്റ് ന്വയർ സസുംബന്ധിച്  മത്രസും സസുംഘടിപ്ിക്കുക.

2.3. പ്രധരോന സസുംരസുംഭങ്ങൾ
2.3.1. പ്പാതുജനങ്ങൾ സ്വ്ന്ത്ര തസാഫ്റ് പ്വയർ സ്വീകേതിക്ൽ
സർക്രോർ ഓഫീസുകളിലസും പഠന ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങളിലസും സ്വത
ന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയർ ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുന്നത് ആത്യന്ികമരോയി വ്യക്ി
കളന്ട ഉപടയരോഗത്ിടന്ലളള സ്വീകരോര്യത വർദ്ധിപ്ിക്കുസും. ഇതിനനുസ
രിച്് ഹരോർഡ് ന്വയർ വില്പനക്രോരുസും പരിശീലന സ്രോപനങ്ങളസും കൂടുതൽ 
ഈ ടമഖലയിടലക്് കടന് വരുസും.

2.3.2. പ്ചറുകതിെ ഇെത്േം തേഖലയം (SME) സ്വ്ന്ത്ര തസാഫ്റ് പ്വയറും
വിവിധ ടമഖലകളിന്ല ന്ചറുകിട ഇടത്രസും വ്യവസരോയങ്ങൾക്് തരോന്ഴ 
പറയന്ന കരോരണങ്ങളരോൽ സൗജന്യ ടസരോഫ്റ് ന്വയർ സ്വീകരിക്രോൻ 
കഴിയസും.
 1. ന്ചലവ് കുറയ്കൽ
 2. ടസവനസും ന്മച്ന്പ്ടുത്ൽ
 3. നിയമരോനുസൃതമരോയ പ്രവർത്നസും ഉറപ്രോക്ൽ 
തടദേശ ഹരോർഡ്  ന്വയർ വില്പനക്രോർ വഴി സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയർ 
ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതിന് സർക്രോർ സഹരോയസും നല്കുസും. 
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അക്ൗണിസുംഗ്, ഉപടഭരോക്തൃ നിർവഹണസും, ബില്ിസുംഗ്, ബമടക്രരോ 
ഫിനരോൻസ്, ERP തുടങ്ങിവയരോണ് പ്രസക്മരോയ ടമഖലകൾ. FOSS അടി
സ്രോനമരോക്ിയ തടദേശ ന്ചറുകിട IT ടസവന ബിസിനസുകൾ വികസി
പ്ിക്കുന്നതിന് സർക്രോർ സഹരോയിക്കുസും.

2.3.3. സ്വ്ന്ത്ര തസാഫ്റ് പ്വയറും േനുഷയേ മൂലധനവം 
 വ്യവസരോയത്ിൽ സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകളന്ട വർദ്ധിച് സ്വീകരോര്യത 
ന്കരോണ്ടുതന്ന്ന ഈ ടമഖലയിൽ  പരിശീലനസും ലഭിച്വരുന്ട ആവശ്യ
കതയസും വർദ്ധിച്ചു. ഈ ആവശ്യകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധ തല
ങ്ങളിൽ ചിട്ടയരോയ ഇടന്പടൽ ആവശ്യമരോണ്. ഇറെർന്നറ്റിൽ ലഭ്യമരോയ 
വിപുലമരോയ വിഭവങ്ങൾ പഠനത്ിനരോയി ഉപടയരോഗന്പ്ടുടത്ണതരോണ്.

1.  ICFOSS-ന്റെ “സ്റ്റുഡറെ് അസുംബരോസഡർ” പരിപരോടിയിലൂന്ട ടകരോടളജ് 
ക്യരോമ്സുകളിൽ സ്വതന്ത്ര  ടസരോഫ്റ് ന്വയർ രൂപ്പുകന്ള സർക്രോർ 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.
2. ടകരോടളജുകളിലസും ടപരോളിന്ട്ിക്കുകളിലസും വിവിധ സരോടകേതിക 
പരീക്ഷണ പരിശീലനക്ളരികൾ സസുംഘടിപ്ിക്കുസും.
3. അദ്ധ്യരോപകർക്് ന്ടകയൂപ് (Tequip) ടപരോന്ലയള്ള പരിശീലനങ്ങൾ 
നല്കുസും.
4. ന്തരോഴിന്ലടുക്കുന്ന തരോല്പര്യമുളള ന്പ്രരോഫഷണലകന്ള ഈ ടമഖല
യിന്ല പരിശീലനത്ിനുസും സരോടകേതിക സഹരോയസും ലഭ്യമരോക്കുന്നതി
നുസും അനുവദിക്കുസും.
5. പരോഠ്യപദ്ധതിയമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയർ പരി
ജ്രോനസും സയൻസ് മുതൽ സസുംഗീതസും വന്രയള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വ്യരോ
പിപ്ിക്കുസും.

2.3.4. ഗ്രന്ഥശാലകളം സ്വ്ന്ത്ര വതിജ്ാനവം
മനുഷ്യ അറിവിന്റെയസും സർഗ്ഗശക്ിയന്ടയസും ടകന്ദ്രമരോയ ഗ്ന്ഥശരോലകൾ 
ഇറെർന്നറ്റിന്റെ വരടവരോന്ട മരോറിന്ക്രോണിരിക്കുന്. നമ്മുന്ട ഗ്ന്ഥശരോലക
ന്ള ശക്വസും സജീവവസും ആക്കുന്നതിന് സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകൾക്് 
പ്രധരോന പകേ് വഹിക്രോൻ കഴിയസും.
ഗ്രോമീണ ഗ്ന്ഥശരോലകന്ള ശക്ിന്പ്ടുത്തുകയസും സരോമൂഹ്യ/അയല്പക് ഗ്
ന്ഥശരോലകളന്ട ശസുംഖല രൂപീകരിക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും.

2.3.5 ്തദേശ തസവനങ്ങളപ്െ വതികസനം
പുതിയ ടസവന മരോതൃകകളന്ട ആവിർഭരോവസും, ഗതരോഗതസും, ടഹരോപേിറ്റരോലിറ്റി 
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തുടങ്ങിയ ടമഖലകളിൽ ടജരോലി ന്ചയ്യുന്ന ജീവനക്രോന്ര പ്രതികൂലമരോയി 
ബരോധിച്ിട്ടുണ്. വൻടതരോതിൽ ഒന്നിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമരോയി 
IT പ്രവർത്ിക്കുന്. തടദേശ ടസവനങ്ങൾ സഹകരണ മരോതൃകയ്ക് മുൻ 
ഗണന നല്കി തടദേശമരോയ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് സരോടകേതികത്വത്ിന്റെ 
ആനുകൂല്യസും പ്രടയരോജനന്പ്ടുത്ണസും. ന്തരോഴിലിന്റെയസും സമൂഹത്ി
ന്റെയസും തരോല്പര്യസും മുൻനിർത്ി സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയർ ഉപടയരോഗിച്് 
അത്രസും ടസവനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്രോൻ സർക്രോർ ടപ്രരോത്രോഹനസും നല്കുസും.

സരോമൂഹികരോടിസ്രോനത്ിൽ തടദേശ ടവദികളിന്ല വിഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്് 
ടചർക്ൽ ടപരോന്ലയള്ള ഇത്രസും മരോർഗ്ഗസും സർക്രോരിനുസും തടദേശ സ്വയസുംഭ
രണ സ്രോപനങ്ങൾക്കുസും സ്വീകരിക്കുവരോൻ കഴിയസും.

2.3.6. സ്വ്ന്ത്ര തസാഫ്റ് പ്വയറും സാതകേ്തിക പുതോഗ്തിയം
IT ടമഖലയിൽ സരോടകേതികത്വസും കൂടുതൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി ഗുണപരമരോയ 
മരോറ്റമരോണ് സർക്രോർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വ്യരോവസരോയിക യന്ത്രവല്ക്കരണസും, 
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറെലിജൻസ്, അനലിറ്റിക്്, ടറരോടബരോട്ടിക്് ടപരോന്ലയ
ള്ള ടമഖലകളിൽ ഏറ്റവസും പുതിയവയന്ട സരോദ്ധ്യത പരിടശരോധിക്കുന്നതുസും 
ഇതിൽ ഉൾന്പ്ടുസും. ഗടവഷണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങളന്ട ടമഖല
യിൽ സ്വതന്ത്ര ടസരോഫ്റ് ന്വയറിന്റെ ഉപടയരോഗസും ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.
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ഡിജിറ്റൽ സരോടകേതികത ചിലർക്് സമരോനതകളില്രോത് വിധസും ഗുണപരമരോ
യിത്ീരുടമ്രോൾത്ന്ന്ന സമൂഹത്ിന്റെ ഒരു ഭരോഗസും ഡിജിറ്റൽ ടലരോകത്ിൽ 
നിന്സും ഒറ്റന്പ്ട്ടരോണിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്ിന്ല എല്രോ വിഭരോഗങ്ങളിലസും 
ഡിജിറ്റൽ സരോടകേതികത എത്ിക്കുന്നതിനുസും അതിന്റെ ഗുണസും ലഭിക്കുന്ന
തിനുമുള്ള ശ്രമമരോണ് digital inclusion. ഡിജിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഷന്റെ ആദ്യഘട്ടസും 
എല്രോവരിടലക്കുസും സരോടകേതികവിദ്യ എത്ിക്കുക എന്നതരോണ്. എന്നരോൽ 
ഇങ്ങന്ന എത്ിച്തുന്കരോണ് മരോത്സും ഇത് പൂർത്ിയരോകില്. ഓടരരോ പൗരനുസും 
ഡിജിറ്റൽ സരോടകേതികത സ്വീകരിച്് പ്രടയരോഗിക്കുന്ന തലത്ിടലന്ക്ത്ി
ക്കുകയരോണ് ഡിജിറ്റൽ ഉൾന്പ്ട്ട സമൂഹമരോക്കുന്നതിനുള്ള അന്ിമ ലക്ഷ്യസും.
 
1. ഉതദേശയേലക്ഷയേം

നയത്ിന്റെ പ്രധരോന ലക്ഷ്യസും തരോന്ഴ പറയന്നവയരോണ്.
1. ഡിജിറ്റൽ സരോടകേതിക വിദ്യകൾ എല്രോവരിടലക്കുസും എത്ിക്കുക.
2. പ്രരോയസും, ലിസുംഗസും, വിദ്യരോഭ്യരോസ ടയരോഗ്യത, ന്തരോഴിൽ, പ്രടദശസും എന്നീ 
വ്യത്യരോസങ്ങളില്രോന്ത എല്രോ  പൗരന്രോർക്കുസും ഡിജിറ്റൽ ലഭ്യത 
ഉറപ്രോക്കുക.
3. എല്രോ പൗരന്രോർക്കുസും ഡിജിറ്റൽ വിജ്രോനസും നല്കുകയസും ഡിജിറ്റൽ സരോ
ടകേതിക  സസുംവിധരോനങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉപടയരോഗിക്കുന്നതി
നുള്ള കഴിവ് നല്കുകയസും ന്ചയ്യുക.
4. ഡിജിറ്റൽ സരോടകേതികത ഉപടയരോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മരോർഗ്ഗങ്ങളസും അവ
സരങ്ങളസും സൃഷ്ിക്കുകയസും  ഡിജിറ്റൽ ടസവനങ്ങളന്ടയസും സഹകരണ
ങ്ങളന്ടയസും രീതികൾ സസുംബന്ധിച് അറിവ്  നല്കുകയസും ന്ചയ്യുക.

2. പ്രധാന തേഖലകൾ
ഇത് തരോന്ഴ പറയന്നവയിലൂന്ട സരോദ്ധ്യമരോക്രോസും.

1. പ്രാപയേ്:  
ലഭ്യത ഉറപ്രോക്കുക, സകേീർണ്ത കുറയ്ക്കുക, കുറഞെ ന്ചലവിൽ  ലഭ്യമരോ
ക്കുക.
2. സ്വീകേതിക്ൽ: 
സരോടകേതികമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട ഉള്ളടക്ടത്രോന്ടരോപ്സും ഭയസും കൂടരോന്ത 
അവ വിനിടയരോഗിക്കുന്നതിന്ന ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുന്ന തരത്ിൽ ഡിജി
റ്റൽ വിജ്രോനസും ഉണരോയിരിക്ണസും.

ഉപനയം 4 
ഡതിജതിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഷൻ 
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3. പ്രതയാഗം : 
പ്രധരോന ടമഖലകളിൽ സ്വന്മരോയസും മറ്റുള്ളവർക്് ഗുണസും ലഭിക്കുന്ന 
രീതിയിലസും അത്രസും സരോടകേതികത ലഭ്യമരോക്കുക.

3. ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന്തിനുള്ള നയം
3.1. പ്രരോടദശിക ഭരോഷ
സർക്രോർ ഏതു മരോർഗത്ിലൂന്ടയസും നല്കുന്ന ടസവനസും/വിവരസും പൗരന്രോർ
ക്് ലഭിക്കുന്നതിന് ഭരോഷ ഒരു തടസ്മരോകരോൻ പരോടില്. ഇതു പ്രരോവർത്ിക
മരോക്കുന്നതിന് സർക്രോർ സസുംവിധരോനങ്ങളിന്ലല്രോസും പ്രരോടദശിക ഭരോഷ നല്കു
ന്നതിനുള്ള സൗകര്യവസും ശബ്ദത്ിലൂന്ട മനസ്ിലരോക്രോനുള്ള സൗകര്യവസും 
ലഭ്യമരോക്കുസും.

3.2. ഡിജിറ്റൽ ടച്് ടപരോയിറെ്
1. അക്ഷയ ടകന്ദ്രങ്ങളിലൂന്ട സസുംഘടിപ്ിക്കുന്ന ടപേരോൺസർ ന്ചയ് 
പരിശീലനക്ളരികൾ, ഡിജിറ്റിൽ വിജ്രോന പ്രചരോരണസും എന്നിവ 
ടപരോന്ലയള്ള പരിപരോടികളിലൂന്ട അടിസ്രോന വിജ്രോനസും ഉറപ്പുവരു
ത്രോൻ കഴിയണസും.
2. അക്ഷയ ന്സറെർ, ഇറെർന്നറ്റ് കിടയരോകെ്, ടഹരോട്ട് ടപേരോട്ട് എന്നിവ
യന്ട എണ്സും ടവണത്യരോക്ി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുസും. 
3. എല്രോ കുടുസുംബങ്ങൾക്കുസും ന്മരോബബലസും സരോധരോരണക്രോർക്് പരിശീ
ലനവസും നല്കി ഈ ടസവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്രോൻ ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.
4. ബഫബർ വീട്ടിടലക്് (A fibre to home) എന്ന പദ്ധതിയസും, 
ന്മരോബബൽ ഉപകരണങ്ങൾ ന്മരോത്മരോയി വരോങ്ങി വിതരണസും നടത്തു
ന്നതുസും സർക്രോർ ഉറപ്രോക്കുസും.

3.3. ന്തരോഴിൽ സ്ലന്ത് ഉൾന്പ്ടുത്ൽ
3.3.1. ലതിംഗാവതബാധം
ന്തരോഴിൽ സ്ലത്തുസും കുടുസുംബത്ിലമുള്ള സമ്ർദേസും മറികടക്കുന്നതിന് 
സ്തീകളന്ട ഡിജിറ്റൽ ശരോക്ീകരണത്ിനുളള നയങ്ങൾ സർക്രോർ 
രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്.
1. ഗർഭരോവസ്യ്ക് മുമ്പുസും പിമ്പുസും വീട്ടിലിരുന്ന് ന്തരോഴിന്ലടുക്കുവരോനുള്ള 
അവസരസും (അവധി ദീർഘിപ്ിക്ൽ) ടജരോലി സമയസും ലഘൂകരിക്കുന്ന
തിനുള്ള സൗകര്യസും (കുറഞെ ടവതനത്ിൽ).
2. ക്രഷ്, സ്കൂൾ സമയസും കഴിഞെ് സസുംരക്ഷണസും ഇവ നടത്തുന്ന ടയരോഗ്യ
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തയള്ള സ്തീകൾക്്  (പ്രരോടദശികരോടിസ്രോനത്ിൽ മുൻഗണന) അടി
സ്രോന സൗകര്യ സഹരോയസും സർക്രോർ നല്കുസും. 
3. കരോറെീൻ സൗകര്യസും/സ്തീകൾ നടത്തുന്ന ബവവിധ്യമരോർന്നതുസും വീട്ടി 
ടലതുടപരോന്ലയമുള്ള ആഹരോര പരോക്റ്റുകൾ ലഭ്യമരോകുന്നതിനുള്ള 
സൗകര്യസും.
4. ന്ടട്രോളജി പരോർക്കുകളിൽ വനിതരോ ഉടമസ്തയിൽ 100%  വനിതരോ 
ജീവനക്രോരുള്ള IT കമ്നികൾക്് ടപ്രരോത്രോഹനസും/ഇൻന്സറെീവ്സ് 
നല്കുന്നതരോണ്.

3.3.2. ഭിന്നടശഷിയള്ളവന്ര ഡിജിറ്റലരോയി ശരോക്ീകരിക്ൽ
ഭിന്നടശഷിയള്ളവർക്് പ്രടയരോജനപ്രദമരോകുന്ന ഐ.റ്റി. അധിഷ്ിത സരോ
ടകേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്ിക്കുവരോനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുസും.  
ഭിന്നടശഷിയള്ളവർക്് IT ടമഖലയിൽ ന്തരോഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനരോയള്ള 
സർട്ടിഫിക്റ്റ് ടകരോഴ്സുകൾ ടപരോലളള സസുംവിധരോനങ്ങൾക്്  സർക്രോർ 
ടപ്രരോത്രോഹനസും നല്കുസും.

1. ആടഗരോളതലത്ിൽ അസുംഗീകരിച് മരോതൃകയിൽ എല്രോ IT പരോർക്കു
കളിലസും ഭിന്നടശഷിക്രോർക്് അനരോയരോടസന ഉപടയരോഗിക്രോനുളള 
അവസരസും സർക്രോർ ഉറപ്രോക്കുസും.

2. ഭിന്നടശഷിക്രോർക്് ന്തരോഴിൽ നല്കുന്ന സസുംരസുംഭങ്ങൾക്് സരോമ് 
ത്ിക ആനുകൂല്യസും നല്കുസും.

3. ന്തരോഴിന്ലടുക്രോൻ കഴിവള്ള കൂടുതൽ യവജനങ്ങന്ള IT കുടക്ീഴിൽ 
ന്കരോണ്ടുവരുന്നതിനരോയി സർക്രോർ വകുപ്പുകളിന്ല ഡിജിബറ്റടസഷൻ 
അനുബന്ധ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിന്  IT ടമഖലയിൽ 
MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 
Scheme) മരോതൃകയിലള്ള പദ്ധതികൾ ആരസുംഭിക്കുസും. സർക്രോർ വകുപ്പു
കന്ളയസും സ്രോപനങ്ങന്ളയസും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുക, മുൻകരോല റിക്രോർഡ
കൾ ഡിജിബറ്റസ് ന്ചയ്യുക തുടങ്ങിയവ ഏന്റ്റടുക്കുടമ്രോൾ അത്രസും 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് വ്യക്മരോയ ലക്ഷ്യവസും സമയക്രമവസും നല്കുസും. 
ആടരരോഗ്യസും, റവനയൂ, വിദ്യരോഭ്യരോസസും എന്നിവയ്ക് മുൻഗണന നല്കുസും.  IT 
ടമഖല ആർട്ട്സ് & സയൻസ് ടകരോടളജ് വിദ്യരോർത്ികൾക്് കൂടി 
ലഭ്യമരോക്ത്ക്വിധസും ഇത്രസും ഡിജിബറ്റടസഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആ ടമഖലയിടലയ്ക്കുസും വ്യരോപിപ്ിക്രോവന്നതരോണ്.

4. ബിഗ് ടഡറ്റരോ അനലിറ്റിക്ിന്ന സമൂഹത്ിന്ല ദുർബ്ബല വിഭരോഗങ്ങൾക്് 
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(മുതിർന്ന പൗരന്രോർ, ശരോരീരിക മരോനസിക ഭിന്നടശഷിക്രോർ, ഒറ്റയ്ക് 
കഴിയന്ന അമ്മരോർ, വിധവകൾ, BPL കുടുസുംബങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്് ) 
സർക്രോരിന്റെ സുരക്ഷരോ പദ്ധതികൾ എത്ിക്കുന്നതിനരോയി പ്രടയരോജ
നന്പ്ടുത്തുസും. 
5. IT പരോർക്കുകൾക്് സമീപമുള്ള തടദേശ സമൂഹത്ിന് (ടയരോഗ്യത മരോർ
ഗ്ഗടരഖകൾക്് വിടധയമരോയി) അനുബന്ധ ടസവനങ്ങളിൽ ന്തരോഴിൽ 
ലഭിക്കുന്നതിന് നിയമപരമരോയ റിസർടവഷൻ/മുൻഗണന നല്കി ഉൾ
ന്പ്ടുത്ി സഹകരിപ്ിക്കുന്നതരോണ്.
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വിദ്യരോഭ്യരോസസും, വിജ്രോനസും എന്നീ ടമഖലയിന്ല വികസനസും അപ്ടപ്രോൾ സർ
ക്രോർ മനസിലരോക്കുകയസും വിവിധ സരോടകേതികതകളിൽ ഭരോവി വികസനസും 
സസുംബന്ധിച് വിശദരോശസും വിവിധ തലങ്ങളിലള്ള വിദ്യരോർത്ികളിൽ എത്ി
ക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും. ഒരു ബഹുമുഖ സമീപനത്ിലൂന്ട ഇത് സരോധ്യമരോക്കുക വഴി 
ഒരു ‘“Cognitive Framework” ടലക്് എത്ിടച്രുന്നതരോണ്.

1. പാഠയേപദ്ധ്തി കാലാനുസൃ്ോക്ലം  അനുബന്ധവം
1. റരോസ്ബറി ബപ, ഇലടട്രോണിക്് കിറ്റ് ടപരോന്ലയള്ള പദ്ധതികളിലൂ
ന്ട വിദ്യരോർത്ികളന്ട പരിജ്രോനസും ഉയർത്തുന്നതിന് IT @ സ്കൂളിന്ന 
സഹരോയിക്കുസും.
2. ഓപ്ൺ ടലണിസുംഗ് ടകരോഴ്് ന്വയറുകൾ പരോഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾന്പ്
ടുത്തുസും

2. അനുഭവതവദയേോയ പഠനത്തിനുള്ള സാഹചേയേം സൃഷ്തിക്ൽ
1. ഡിജിറ്റൽ വിദ്യരോഭ്യരോസസും (AR/VR, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്സും എന്നിവയി
ലൂന്ടയള്ള വിദ്യരോഭ്യരോസസും)
2. സ്കൂളകളിൽ ടികേറിസുംഗ് (Tinkering) /ഇന്നടവഷൻ ടകന്ദ്രങ്ങൾ.

3. പ്െലതി പ്രസൻസ് ശംഖല സ്ാപതിക്കുക.
ബിരുദധരോരികൾക്് ആവശ്യമരോയ ടശഷിയസും വിജ്രോനവസും വർദ്ധിപ്ി
ക്കുന്നതിനരോയി വ്യരോവസരോയിക ടമഖലയന്ട സഹരോയടത്രോന്ട എല്രോ 
സരോടകേതിക ഉന്നത വിദ്യരോഭ്യരോസ സ്രോപനങ്ങടളയസും ബന്ധിപ്ിക്കുന്ന 
ഒരു ന്ടലി ശസുംഖല സ്രോപിക്കുക. (തുടക്ന്മന്ന നിലയിൽ KTU വിന്റെ 
കീഴിലള്ള എൻജിനീയറിസുംഗ്  ടകരോടളജുകൾ)

4. ഡതിജതിറ്റൽ ഫാബ്തിതക്ഷൻ
ഡിജിറ്റൽ ഫരോബ്ിടക്ഷൻ സസുംബന്ധിച് വിജ്രോനസും ലഭ്യമരോക്കുന്നതി
നരോയി സസുംസ്രോനന്ത് എല്രോ എൻജിനീയറിസുംഗ് ടകരോടളജുകളിലസും മിനി 
ഫരോബ് ലരോബുകൾ സ്രോപിക്കുക.

5. ഹാൾ ഓഫ് പ്ഫയതിം
ആപ്് മത്രസും വിദ്യരോർത്ികളിടലക്് കൂടി വ്യരോപിപ്ിക്കുക വഴി കുട്ടികളന്ട 
സർഗരോത്മങ്ങളരോയ ആപ്പ്ിടക്ഷനുകൾ ന്പരോതു നന്ക്് ലഭ്യമരോക്കുന്നടതരോ
ന്ടരോപ്സും അവരുന്ട സരോടകേതിക മികവ് പ്രകടിപ്ിക്കുന്നതിനുസും വഴിന്യരോരുക്കുസും.

ഉപനയം 5 
ഡതിജതിറ്റൽ കർമ്മതശഷതി വതികസന നയം
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6. വതിജ്ാനം പ്േച്ചപ്പെടുത്ൽ
പ്രരോടയരോഗികതയിലൂന്നിയ പഠനത്രോലസും സരോടകേതികതയന്ട ഉപടയരോഗ
ത്രോലസും ന്പ്രരോഫഷണൽ വിദ്യരോഭ്യരോസത്ിന്റെ നിലവരോരസും ഉയർത്തുസും.

7. സ്വ്ന്ത്ര സാതകേ ത്ിക്യം MOOCS-ഉം
സ്വതന്ത്ര/ ഓപ്ൺ ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകൾ  ഉപടയരോഗിച്് Massive Online 
Open Course-കൾ ആരസുംഭിക്കുസും. പ്രസ്തുത ടകരോഴ്സുകളിൽ ടചരുന്ന വിദ്യരോർ
ത്ികൾക്് മതിയരോയ ന്ക്രഡിറ്റുകൾ ലഭിക്രോൻ ഇവ നിലവിലള്ള 
പരോഠ്യപദ്ധതിയമരോയി ബന്ധിപ്ിക്കുസും. 
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ഉല്പന്നങ്ങളന്ടടയരോ ടസവനത്ിന്റെടയരോ ലഭ്യതയ്ക് വിവിധ മരോർഗ്ഗങ്ങളണരോ
യിരിക്കുകയസും ഇവയന്ട ആവശ്യകത കൃത്യമരോയി ടബരോദ്ധ്യന്പ്ടുകയസും ന്ച
യ്യുന്ന പക്ഷസും ന്പരോതു സ്രോപനങ്ങളിൽ ഓൺബലനരോയി ഉള്ള സസുംഭരണസും 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും. ന്പരോതുനിർമ്രോണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഇ-ന്ടൻഡർ 
പ്രോറ്റ്ടഫരോസും വിജയകരമരോയ സരോഹചര്യത്ിൽ ഉല്പന്നസും, ടസവനസും എന്നിവ
യ്ക് ഒരു reverse auction സൗകര്യസും കൂടി നല്കി, വിപുലീകരിക്കുസും.

1. ലക്ഷ്യസും
1. വിവിധ സർക്രോർ വകുപ്പുകളന്ടയസും സ്രോപനങ്ങളന്ടയസും ന്പ്രരോകയുർ 
ന്മറെ് നടപടികൾ ഒരു ന്പരോതു പ്രോറ്റ്ടഫരോമിൽ എത്ിക്കുക.

2. സർക്രോരിന്റെയസും വില്പനക്രോരന്റെയസും സമയവസും ന്ചലവസും ചുരുക്കുക.

3. മത്രസും വർദ്ധിപ്ിച്ചുസും ‘cartel’ ഒഴിവരോക്ിയസും കൂടുതൽ മൂല്യസും സൃഷ്ിക്കുക.

4. എല്രോ സസുംഭരണങ്ങൾക്കുസും ഒറ്റ ടവദി വികസിപ്ിക്കുക.

5. വില്പനക്രോർക്് വിടവചനമില്രോത് അവസരസും നല്കുകയസും സുതരോര്യത 
   ഉറപ്രോക്ി അഴിമതി കുറയ്ക്കുകയസും ന്ചയ്യുക.

2. പ്രധരോന സസുംരസുംഭങ്ങൾ 
ന്പരോതുസസുംഭരണത്ിൽ കൂടുതൽ ശക്ി നല്കുന്നതിനുസും സുതരോര്യത ഉറപ്രോക്കു
ന്നതിനുമരോയി തരോന്ഴ പറയന്നവ ടകരള സർക്രോർ വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്.

1. പണമടക്കുന്നതിന് വിവിധ മരോർഗ്ഗങ്ങൾ ഇ-ടപന്മെറെ് ടഗറ്റ് 
ടവയമരോയി സമന്വയിപ്ിച്് നല്കുക.

2. ഇ-ന്പ്രരോകയുർന്മറെിന്റെ മുമ്പുസും പിമ്പുസും ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ സസുംടയരോജിപ്ിക്കുക

3. സർക്രോർ ഇ-മരോർക്റ്റ് ടപ്സ് സി്റേസും (GEM) (ഓൺബലൻ ആയി 
സരോധരോരണ  ഉപടയരോഗത്ിനുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളസും  വിവിധ സർക്രോർ വകു
പ്പുകൾ/സസുംഘടനകൾ/ന്പരോതുടമഖലരോ സ്രോപനങ്ങൾ എന്നിവ  ആവ
ശ്യന്പ്ടുന്ന ടസവനങ്ങളസും വരോങ്ങുന്നത് സുഗമമരോക്കുന്നതിന് സർക്രോർ 
ഇ-മരോർന്ക്റ്റ്ടപ്സ് നടപ്രോക്കുന്നതരോണ് ). 

1. ഉല്പന്നങ്ങളസും ടസവനങ്ങളസും വരോങ്ങുന്നതിനുള്ള, ഇ-ദർഘരോസ്ിനുസും 
reverse auction-ഉസും, ഉള്ള ഇ-പ്രോറ്റ്ടഫരോറസും നടപ്ിലരോക്കുക.

ഉപനയം 6 
ഡതിജതിറ്റൽ പ്പ്രാകയുർപ്േറെ് നയം
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2. ഇ-ടലലത്ിനുള്ള പ്രോറ്റ്ടഫരോറസും ഉണരോക്കുക.
3. ന്പരോതുടമഖലരോ സ്രോപനങ്ങൾക്് അവരുന്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ ഓൺ
ബലനരോയി വില്കന്നതിന് e-sale പ്രോറ്റ്ടഫരോറസും നടപ്രോക്കുക.
4. കർഷകർക്് അവരുന്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ ടനരിട്ട് വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് 
e-sale പ്രോറ്റ്ടഫരോറസും നടപ്രോക്കുക.

4. തരോന്ഴ പറയന്ന സ്രോപനങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ/ന്പരോതുടമഖലരോ സ്രോപ 
    നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇ-ന്പ്രരോകയുർന്മറെ് നടപ്രോക്ൽ.

1. സഹകരണ വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള എല്രോ ബരോങ്കുകളസും 
2. ടകരോടളജിയറ്റ് വിദ്യരോഭ്യരോസ വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള എല്രോ ടകരോടളജുകളസും
3. ഗ്രോമവികസന വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള എല്രോ ടബ്രോക്് പഞ്രോയത്തുകളസും.
4. ടകരളരോ ട്റേറ്റ് ഇലട്ിസിറ്റി ടബരോർഡിന് കീഴിലള്ള എല്രോ 
    ഓഫീസുകളസും.
5. പഞ്രോയത്് വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള എല്രോ പഞ്രോയത്തുകളസും.

5. മികച് വിതരണ ശസുംഖല നിയന്ത്രണത്ിനുള്ള നടപടി സർക്രോർ 
    സ്വീകരിക്കുസും.
7. തന്ത്രപരമരോയ സസുംഭരണത്ിനുള്ള അവസ് സൃഷ്ിക്കുസും.
8. ഒരുമിച്് വരോങ്ങുടമ്രോഴുള്ള ആനുകൂല്യസും (Bulk purchase) ഉറപ്രോക്കുസും.
9. ഒരുമിച്് വരോങ്ങുടമ്രോഴുസും ന്ചറുകിട ഉല്പരോദകന്ര കണക്ിന്ലടുക്കുകയസും  
    ആവശ്യമരോയ പ്രരോതിനിധ്യസും ഉറപ്രോക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും.

3. ഓൺബലനരോയി വരോങ്ങുന്നതിനുള്ള മരോനദണ്സും.
1. ഉല്പന്നം സംഭേതിക്കുന്ന്തിനുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ

സർക്രോരിടനരോ OEM (Original Equipment Manufacturer)കൾടക്രോ ഉല്പന്നസും 
നല്കരോൻ തരോല്പര്യമുള്ള ഇ-വിപണന ടപരോർട്ടലകൾ ടനരിട്ട് നല്കരോൻ കഴി
യരോതിരിക്കുന്ന പക്ഷസും അധികരോരന്പ്ടുത്ിയ പകേരോളി സർക്രോരിൽ രജി
്റേർ ന്ചയ്യണസും. സർക്രോരിനരോവശ്യമുള്ളവ വരോങ്ങുന്നത് രജി്റേർ ന്ചയ് 
ഇ-വിപണന ബസറ്റുകൾ മുഖരോന്ിരമരോയിരിക്കുസും. പട്ടികയിലള്ളവയന്ട 
പ്രവർത്ന മികവ് ഓടരരോ വർഷവസും വിലയിരുത്തുസും.

വിവിധ വില് പനക്രോരുന്ട പട്ടികയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ിയ ഉല്പന്നങ്ങളന്ട ഗു
ണനിലവരോരസും സുതരോര്യമരോയ രീതിയിൽ ഉറപ്രോക്കുസും. ഉല്പന്നങ്ങന്ള കൂട്ടിടച്ർ
ക്കുന്നതിനുസും ഒഴിവരോക്കുന്നതിനുമുള്ള കൃത്യമരോയ ക്രമീകരണസും ഏർന്പ്ടുത്തുസും. 
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2. ഓൺസലൻ പ്പ്രാകയുർപ്േറെതിനായതി സർക്ാർ നെപെതികളപ്െ 
    re-engineering.

ന്ട്ിക്ൽ പ്രോറ്റ്ടഫരോമുകളിലൂന്ടയളള വരോങ്ങൽ ഉറപ്രോക്കുന്നതിനരോയി 
ട്റേരോർ പർടച്സ്  മരോന്വലിൽ സർക്രോർ ആവശ്യമരോയ മരോറ്റസും വരുത്തുസും.

3. ഉപകേണങ്ങളപ്െ നതിലവാേം ഉയർത്ൽ, പേതിപാലനം, പകേം  
   വാങ്ങൽ.
സർക്രോരിനരോയി ഉപകരണങ്ങൾ വരോങ്ങുടമ്രോൾ അവയന്ട നിലവരോരസും 
ഉയർത്തുന്നതിനുസും പരിപരോലനത്ിനുസും ഉത്രവരോദിത്വമുള്ള തടദേശ  
പകേരോളിയണരോവന്മന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുസും. തടദേശ പകേരോളി പരിശീലനസും ലഭി
ച്തുസും പരിപരോലനത്ിന് അസുംഗീകരോരമുള്ളതുമരോയിരിക്ണസും. ഇ-മരോലിന്യസും 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനരോയി പുതിയവ വരോങ്ങുടമ്രോൾ പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ
ക്് പകരമരോയി വരോങ്ങുന്നത് നിർബന്ധമരോക്കുസും.

4. സ്വിസ് ചലഞ്് രീതി
നൂതന സരോടകേതികത/ നടപടി/ ടസവനദരോതരോക്ളിൽ നിന്ള്ള
വിപണന സരോദ്ധ്യത എന്നിവടയരോട് സർക്രോർ തുറന്ന സമീപനസും  
സ്വീകരിക്കുകയസും സ്വിസ ്ചലഞ് ്രീതിയിൽ സസുംഭരണസും നടത്തുകയസും ന്ചയ്യുസും.

5. SaaS
ടസരോഫ്റ് ന്വയറുകൾ ടസവനമരോയി നല്കുന്ന ദരോതരോക്ടളരോട് തുറന്ന  
സമീപനമരോയിരിക്കുസും. വിവരങ്ങളന്ട സുരക്ഷിതത്വസും ബമടഗ്ഷൻ കരരോ
റുകൾ എന്നിവയ്ക് വിടധയമരോയി 5 വർഷക്രോലടത്യ്കരോയിരിക്കുസും അത്.
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1. ആേുഖം
1.1. വിജ്രോനസും അടിസ്രോനമരോക്ിയ നൂതനതയസും സസുംരസുംഭകത്വവസും
ശരോസ്തസരോടകേതികത നയിക്കുന്ന നൂതനത ഉൾന്പ്ടുന്നത്  “അറിവ് അടിസ്രോ
നമരോയള്ള നൂതനത” എന്ന വിപുലമരോയ നിർവചനത്ിലരോണ്(Knowledge 
based Innovation). ടനരോളഡ്ജ് ഇക്ടണരോമിയന്ട ഭരോഗമരോയതിനരോലസും 
ഇതുമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രടദശന്ത് ശരോസ്തസരോടകേതികതയ
ന്ട വികസനത്ിലൂന്നിയ  കണ്ടുപിടുത്ങ്ങളിലസും മുടന്നറ്റങ്ങളിലസും ഉൾന്പ്ട്ടി
ട്ടുള്ളതിനരോലസും ഈ നിർവ്വചനസും വളന്ര പ്രധരോനന്പ്ട്ടതരോണ്.

ഉപനയം 7 
സാതകേ്തിക നൂ്ന്യം സംേംഭക്്വ നയവം

ഐ.ടി. ്റേരോർട്ടപ്പുകൾ മിക്വരോറുസും നൂതനരോശയങ്ങടളരോടു കൂടിയതരോയിരിക്കുസും. 
അവർ നൂതന സരോടകേതികത അന്ല്കേിൽ നൂതന വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടരോയിരിക്കുസും 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതുസും. നൂതന ആശയങ്ങളള്ളവർക്് ഇന്ന് ഇറെർന്നറ്റി
ന്റെയസും ന്ടട്രോളജിയടടയസും ഹരോർഡ് ന്വയർ ഉപകരണങ്ങളന്ടയന്മല്രോസും  
സഹരോയ സസുംവിധരോനങ്ങളണ്. ഇവർ അപ്രതീക്ഷിതമരോയി പലടപ്രോഴുസും    
വിപണിയിൽ ചലനമുണരോക്കുന്നതരോയി കരോണരോസും. വിവര വിജ്രോന  
സരോടകേതികതടയരോന്ടരോപ്സും ന്മരോബിലിറ്റി, ക്ൗഡ് സരോടകേതികത തുടങ്ങിയ 
വയന്ട സസുംടയരോജനസും ഇവന്ര സഹരോയിക്കുന്.

റീ-എഞ്ിനീയറിസുംഗ് നടത്ിയ ബിസിനസ് മരോതൃകകൾ ബന്ധന്പ്ട്ട ടമഖല 
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കളിലണരോക്കുന്ന ചലനസും വളന്ര വലതരോണ്. വലിയ തരോമസ സൗകര്യ
ങ്ങൾ ഏടകരോപിപ്ിക്കുന്നതിലസും, പ്രടക്ഷപണ രസുംഗത്തുന്മരോന്ക് ഇത്രസും  
മരോതൃകകൾ ഉയർന്വന്നിട്ടുണ്.  വിദ്യരോഭ്യരോസസും, ആടരരോഗ്യ സസുംരക്ഷണസും  
തുടങ്ങിയ ടമഖലകളിലസും സരോമൂഹ്യ യരോഥരോർത്്യങ്ങടളരോട് ന്പരോരുത്ന്പ്ടു
ന്ന ചലനങ്ങളണരോക്രോനുളള രീതിയിൽ സസുംരസുംഭകത്വസും ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക് 
ന്പ്ടടണതുണ്. 

1.2. ടകരള ന്ടട്രോളജി ്റേരോർട്ടപ്് നയസും
ടകരള സസുംസ്രോനത്തുടനീളമുള്ള സരോടകേതികത അടിസ്രോനമരോക്ിയള്ള 
്റേരോർട്ടപ്പുകളന്ട ്റേരോർട്ടപ്് ആവരോസ വ്യവസ് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമരോയ  
ചട്ടക്കൂട് ടകരളരോ ന്ടട്രോളജി ്റേരോർട്ടപ്് നയത്ിലൂന്ട പുറത്തുവന്. ഈ നയസും 
ആടഗരോള നിലവരോരമുള്ള പരിസരസും സൃഷ്ിക്കുന്നതിനരോയി പ്രധരോനമരോയസും 9 
വിഭരോഗങ്ങളരോയരോണ് തിരിച്ിട്ടുള്ളത്. അടിസ്രോന സൗകര്യസും, ഇൻകുടബ
റ്ററുകൾ, ആക്ിലടററ്ററുകൾ, മനുഷ്യവിഭവടശഷി വികസനസും, നിടക്ഷപസും, 
സസുംസ്രോന സഹരോയസും, പരിപരോലനസും, ന്പരോതു സ്വകരോര്യ പകേരോളിത്സും,  
നിലവിലള്ളതുസും തുടങ്ങരോനിരുന്നവയമരോയ ഇൻകുടബറ്ററുകളന്ട നിലവരോര 
മുയർത്ൽ, ആശയത്ിൽ നിന്സും കമ്നികളിടലക്് ടവഗത്ിന്ലത്ിക്കു
ന്നതിനരോയി ്റേരോർട്ടപ്് – ബൂട്ടപ്് – ന്കെയിലപ്് മരോതൃക എന്നിവയരോണ് അവ.

1.3. തകേളാ സ്റാർട്ടപെ് േതിഷൻ
സസുംരസുംഭകത്വ വികസനത്ിനുസും ഇൻകുടബഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുമുള്ള 
ടകരളരോ സർക്രോരിന്റെ ടനരോഡൽ ഏജൻസിയരോണ് ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷൻ 
(KSUM). സരോടകേതികതയിലൂന്നിയ സസുംരസുംഭകത്വ പ്രവർത്നങ്ങൾ ടപ്രരോത്രോ
ഹിപ്ിക്കുന്നതിനുസും ഉന്നത സരോടകേതികത അടിസ്രോനമരോക്ിയ വിപണന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ആവശ്യമരോയ അടിസ്രോന സൗകര്യവസും, സരോഹചര്യവസും 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുസും ടകരളത്ിൽ സരോടകേതിക ബിസിനസ് ഇൻകുടബറ്ററുകളസും 
ആക്ിലടററ്ററുകളസും ആസൂത്ണസും ന്ചയ്് നടപ്രോക്കുകയരോണ് ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്്  
മിഷന്റെ ലക്ഷ്യസും. വിദ്യരോർത്ികൾ, അദ്ധ്യരോപകർ, തടദേശ  സസുംരസുംഭകർ  
തുടങ്ങിയവർക്രോയി വിജ്രോനരോധിഷ്ിതമരോയ സരോടകേതിക ്റേരോർട്ടപ്്  
സസുംരസുംഭങ്ങന്ള ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്ലസും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്. വ്യവസരോയങ്ങൾ 
തമ്ിൽ ബന്ധിപ്ിക്കുന്നതിനുസും ഗടവഷണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
മറ്റു പ്രവർത്നങ്ങളന്മല്രോസും ആസൂത്ണസും ന്ചയ്തു നടപ്രോക്ലസും ്റേരോർട്ട്അപ് 
മിഷന്റെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഉൾന്പ്ടുന്. വിദ്യരോഭ്യരോസ സ്രോപനങ്ങളിൽ 
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IEDC, TBI എന്നിവ രൂപീകരിക്കുക, മനുഷ്യ വിഭവടശഷി വർദ്ധനവിനുള്ള 
പരിപരോടികൾ സസുംഘടിപ്ിക്കുക എന്നിവയിലൂന്ട സസുംസ്രോന സർക്രോരിന്റെ 
സസുംരസുംഭകത്വ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ശക്ി പകരുകയസും  
സസുംസ്രോനന്ത് മറ്റു ഇൻകുടബറ്ററുകൾക്് ടനതൃത്വസും നല്കുകയസും ടകരളരോ 
്റേരോർട്ടപ്് മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾന്പ്ടുസും.

ടകരളരോ സർക്രോർ, ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷനിലൂന്ട ഒരു ആടഗരോള ഇന്നടവഷൻ  
ഇൻകുടബറ്ററുസും, വിവിധ ടമഖലകളസും സരോടകേതികതയസും ഒരു കുടക്ീഴിൽ  
ലഭ്യമരോകുന്ന ടകരളരോ ന്ടട്രോളജി ഇന്നടവഷൻ ടസരോൺ സ്രോപിച്ചു  
വരികയരോണ്. 

2. ഉതദേശയേലക്ഷയേം
ന്ടട്രോളജി ഇന്നടവഷൻ എറെർന്പ്രണർ നയത്ിന്റെ പ്രധരോന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
തരോന്ഴ പറയന്.

1. ഗടവഷണ വികരോസത്ിന്റെ വ്യരോപ്തി വർദ്ധിപ്ിക്കുക.

2. ഇന്നടവഷനു ടവണ സരോഹചര്യവസും അവസ്യസും സൃഷ്ിക്കുക.

3. സരോടകേതിക സസുംവിധരോനങ്ങൾക്് വരോണിജ്യ സരോധ്യത ഉണരോക്കുക.

4. സസുംരസുംഭകത്വ പരിസരത്ിന്റെ വളർച് ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുക.

5. പുതു സസുംരസുംഭകർക്്പ്രടവശനത്ിനുള്ള തടസ്ങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക.
6. നൂതനതയ്കരോയള്ള അടിസ്രോന സൗകര്യസും സ്രോപിക്കുക.   
    (സരോടകേതിക മരോറ്റത്ിനുള്ള ലരോബുകൾ, ശരോസ്ത ഹബ്ബ്, ബിസിനസ്/ 
    സരോടകേതിക ഇൻകുടബറ്ററുകൾ).

7. ന്ചറുകിട ഇടത്രസും സസുംരസുംഭങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമരോയ സരോടകേതികത  
   ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുക.

8. വിപണനത്ിനു മുമ്പുള്ള നിടക്ഷപസും വർദ്ധിപ്ിക്കുക.

9. നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നല്കുക (ഗടവഷണ വികസന നികുതി 
    നിടക്ഷപസും, ആനുകൂല്യ ആസ്ി, മൂല്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ)

10. പുതിയ സരോടകേതികതയിൽ പരമ്രരോഗത വ്യവസരോയസും ടപ്രരോത്രോ  
     ഹിപ്ിക്കുക. 
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3.പ്രധാന സംേംഭങ്ങൾ
3.1. യവ സംേംഭക്്വ വതികസന പദ്ധ്തി
ഇൻകുടബഷൻ കരോലഘട്ടത്ിൽ ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് അവരുന്ട സസുംരസുംഭകത്വ 
കഴിവ് വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്തുസും ടകന്ദ്രീകൃതമരോയതുമരോയ 
ടകരളരോ സർക്രോരിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയരോണ് യവ സസുംരസുംഭകത്വ വികസന 
പദ്ധതി (YEDP). വിവിധ ടമഖലകളിന്ല സസുംരസുംഭങ്ങൾക്് വിവിധ 
വിപണന മരോതൃകകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരസും, നൂതനത  
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരസും എന്നിവ നല്കുന്നതരോണ് YEDP. ടലൺ 
ടു ടകരോഡ് (റരോസ്ബറി ബപ പദ്ധതി), ഇലടട്രോണിക്് @ സ്കൂൾ, ്റേരോർട്ടപ്് 
ടബരോക്് വിതരണസും, ്റേരോർട്ടപ്് ബൂട്ട് ക്യരോമ്്, ടനതൃത്വ അക്രോദമിയസും  
പരിശീലനവസും, പദ്ധതി സസുംരസുംഭകത്വന്ത് നയിക്കുന്ന പരിപരോടി എന്നീ 
ഘടകങ്ങൾ ഉൾന്പ്ട്ടതരോണ് YEDP. 

3.2. പ്െത്ാളജതി ഇന്നതവഷൻ തസാൺ
വിവിധ വിഷയങ്ങളസും വിവിധ സരോടകേതിക ടമഖലയസും ഒരു കുടക്ീഴിൽ 
ന്കരോണ്ടുവരുന്ന ആടഗരോള ഇന്നടവഷൻ ഇൻകുടബറ്റർ ഹബ്ബ് ആയ 
ടകരളരോ ന്ടട്രോളജി ഇന്നടവഷൻ ടസരോൺ ടകരളരോ സർക്രോർ 
സ്രോപിച്ചുവരുന്. വിവിധ സരോടകേതിക ടമഖലകളിന്ല ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് 
ഇൻകുടബഷൻ നല്കുന്നതിനുസും തടദേശമരോയി വളർന്വരുന്ന സസുംരസുംഭങ്ങന്ള 
സഹരോയിക്കുന്നതിനുമരോയി ടലരോടകരോത്ര നിലവരോരമുള്ള അടിസ്രോന 
സൗകര്യങ്ങളരോണ് പ്രസ്തുത ടസരോണിൽ സ്രോപിക്കുക. ആശയങ്ങളന്ട 
സകേലനവസും ഉയർന്ന നിലവരോരമുള്ള ഇന്നടവഷനുസും ്റേരോർട്ടപ്പുകളസും 
സരോടകേതികതയിലൂന്ട ഉയർന്വരുന്മന്സും നരോസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്.

ആശയ സമരോഹരണസും, ഇൻകയുടബഷൻ വിജയകരമരോയ സസുംരസുംഭമരോക്കുന്ന
തിനുള്ള മരോർഗ്ഗനിർടദേശ സൗകര്യസും, വിജയകരമരോയ ആശയങ്ങൾക്് 
നിടക്ഷപസും നടത്രോൻ തയ്യരോറുള്ള ഏഞ്ൽ നിടക്ഷപകർ എന്നിങ്ങന്നയ 
ളളവയന്ട സമന്വയമരോയിരിക്കുസും ഇന്നടവഷൻ ടസരോൺ. യവസസുംരസുംഭകരുന്ട
യസും ഇന്നടവറ്റർമരോരുന്ടയസും എല്രോ തരോല്പര്യങ്ങൾക്കുമുതകുന്ന ഒരു സ്വയസും  
നിലനില്കന്ന ആവരോസ വ്യവസ്യരോയിരിക്കുസും ന്ടട്രോളജി ഇന്നടവഷൻ 
ടസരോൺ. നിയമസും, നിടക്ഷപ ലഭ്യത, അടിസ്രോന സൗകര്യസും എന്നിവ 
ആയരോസരഹിതമരോയി സമയവസും ഊർജ്ജവസും ലരോഭിക്കുന്നതിനുസും ഇത് 
അവസരസും നല്കുസും.
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3.3. ഫാബ് തകേള ശംഖല
തിരുവനന്പുരസും ന്ടട്രോപരോർക്ിലസും ന്കരോച്ി ന്ടട്രോളജി ഇന്നടവഷൻ 
ടസരോണിലമരോയി രണ് ഫരോബ് ലരോബുകൾ ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷനിലൂ
ന്ട ടകരളരോ സർക്രോർ സ്രോപിച്ിട്ടുണ്. IIITMK യന്ട ന്കട്ടിടത്ിലരോണ്   
തിരുവനന്പുരന്ത് ഫരോബ് ലരോബ്. ന്കരോച്ിയിടലത് കിൻഫ്രരോ 
ബഹന്ടക് പരോർക്ിന്ല ടകരളരോ സരോടകേതിക ഇന്നടവഷൻ ടസരോണിന്ല 
ന്കട്ടിടത്ിന്റെ അടിസ്രോന നിലയിലമരോണ്.

നൂതനത, സരോടകേതിക വികസനസും, ഉല്പന്നങ്ങളന്ട ആദ്യമരോതൃക,  
നിർമ്രോണസും സസുംബന്ധിച് പരിജ്രോനസും, വിപണിയിലിറക്രോവന്ന 
ഉല്പന്ന വികസനസും എന്നിവ ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുന്നതിന് ടവണിയരോണ് 
ഫരോബ് ടകരള ശസുംഖല സ്രോപിക്കുന്നത്. വിവര വിജ്രോന സരോടകേ
തികത, ഇലടട്രോണിക്് എന്നീ ടമഖലകളിൽ മരോത്സും ഒതുങ്ങി നില്കന്ന  
നിർമ്രോണ സസുംരസുംഭകത്വ സസുംകെരോരസും ശക്ിന്പ്ടുത്തുന്നതിന് ഇതുന്കരോ
ണ് കഴിയസും. ഫരോബ് ലരോബ് പരിപരോടിയിലൂന്ട വിവിധ സരോടകേതിക  
ടമഖലകളിൽ പരിജ്രോനസും, പുതിയ സസുംരസുംഭകർക്് ശക്മരോയ ഒരു ടവദി, 
തടദേശീയമരോയ സരോടകേതിക ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുക എന്നിവയിടലക്് 
നയിക്രോനരോകുസും. വിദ്യരോർത്ികൾ, ്റേരോർട്ടപ്പുകൾ, സസുംരസുംഭകർ, ടകരോർപ
ടററ്റുകൾ, വ്യക്ിഗത നിർമ്രോതരോക്ൾ, ഗടവഷണ സസുംഘങ്ങൾ, ഉന്നത  
വിദ്യരോഭ്യരോസ സ്രോപനങ്ങൾ, ഇന്്യയിന്ല സർവ്വകലരോശരോലകൾ എന്നിവർ 
ഉൾന്പ്ട്ട സമൂഹത്ിന് ടകരളരോ ഫരോബ് ലരോബുകൾ സഹരോയകരമരോവസും. 
ബകവശമുള്ള നൂതന സരോടകേതിക ആശയസും മികച് രൂപകല്പനയസും പ്രവർത്ന 
ക്ഷമതയമുള്ള ഉല്പന്നത്ിന്റെ ആദ്യ മരോതൃകയരോക്രോ
നരോഗ്ഹിക്കുന്ന യവ സരോടകേതിക സസുംരസുംഭകർക്രോവ
ശ്യമരോയ ഊർജ്ജസ്വലമരോയ പരിസര 
സസുംവിധരോന
മരോണ് ടകരളരോ 
ഫരോബ്ലരോബു
കളിലള്ളത്.
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േതിനതി ഫാബ് ലാബ്
ടകരളത്ിന്ല ന്തരന്ഞെടുത് സ്കൂളകളിലസും ടകരോടളജുകളിലസും മിനി 
ഫരോബ് ലരോബുകൾ സ്രോപിക്രോനരോണ് മിനി ഫരോബ് ലരോബ് പദ്ധതിയിലൂന്ട 
വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്നത്. സ്രോപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടിസ്രോന വികസന 
സൗകര്യസും നല്കുന്നതരോണിത്.

പ്രസ്തുത ആവരോസ വ്യവസ് സമൂഹത്ിടലന്ക്ത്ിക്കുന്നതിനുള്ള  
ശ്രമത്ിന്റെ ഭരോഗമരോണിത്. രൂപകല്പന, വികസനസും, നിർമ്രോണസും എന്നി
ങ്ങന്നയളളവയിൽ കഴിവകളള്ള നിർമ്രോതരോക്ന്ള കന്ണത്തുക എന്ന 
സർവ്വകലരോശരോലകളന്ട ആശയവമരോയി അടുത് ബന്ധസും പുലർത്തുന്ന 
ഫരോബ് ലരോബുകൾ വിദ്യരോഭ്യരോസ സ്രോപനരോടിസ്രോനത്ിൽ പ്രവർത്ി
ക്കുന്നവയരോണ്. ഫരോബ് ലരോബുകളമരോയി അടുത്് പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനരോൽ 
മിനി ഫരോബ് ലരോബുകൾക്് ഫരോബ് ശസുംഖല, ഫരോബ് അക്രോദമി,  ഫരോബ്  
ലരോബ് അടിസ്രോനമരോയള്ള മറ്റു സസുംരസുംഭങ്ങൾ എന്നിവയന്ട പ്രടയരോജനസും 
ലഭിക്കുസും. മിനി ഫരോബ് ലരോബുകൾ അടിസ്രോനമരോക്ിയ നിർമ്രോതരോ 
ക്ൾക്് ഏതു സമയത്തുസും ഫരോബ് ലരോബ് അടിസ്രോനത്ിലള്ള നിർ
മ്രോതരോക്ളമരോടയരോ, ഫരോബ് വിദഗ്ദ്ധരുമരോടയരോ പ്രടത്യക മരോർഗ്ഗത്ിലൂന്ട 
ബന്ധന്പ്ടരോനുള്ള സൗകര്യന്മരോരുക്കുസും. ബിരുദ സർട്ടിഫിക്റ്റിന്റെ മൂല്യസും  
വർദ്ധിപ്ിക്രോൻ സരോധിക്കുന്ന വിധസും ഫരോബ് വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്സും  
നിർമ്രോണ ബവദഗ്്യസും സസുംബന്ധിച് സർട്ടിഫിക്റ്റ് ടനടരോൻ ഇത്  
സഹരോയകരമരോകുസും. മിനി ഫരോബ് ലരോബുമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട് പ്രവർത്ിക്കു
ന്ന വിദ്യരോർത്ികൾ, വ്യക്ികൾ എന്നിവർക്് ഫരോബ് ലരോബുകളിൽ 
പ്രവർത്ിക്രോനുസും ഫരോബ് ഗുരുക്ന്രോരരോകരോനുള്ള അവസരസും ലഭിക്കുസും.

മിനി ഫരോബ് ലരോബുകൾ കൂടരോന്ത സസുംസ്രോനത്് ന്പരോതു നിർമ്രോണ 
സൗകര്യങ്ങളസും ടകരള ഫരോബ് അക്രോദമി വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്ണ്.  
ന്പരോതുജനത്ിന് ഉപടയരോഗിക്രോൻ കഴിയന്ന ന്പരോതു നിർമ്രോണ  
സ്ലങ്ങളിൽ ആദ്യ മരോതൃക രൂപീകരിക്കുന്നതിനരോവശ്യമരോയ എല്രോ 
അടിസ്രോന യന്ത്രങ്ങളസും ലഭ്യമരോയിരിക്കുസും. സരോമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളന്ട  
പരിഹരോരത്ിനരോയി ന്പരോതുജനങ്ങൾക്് സമീപിക്രോവന്ന കിടയരോസ്ക്കുക
ളരോയി മിനി ഫരോബ് ലരോബുകൾ മരോറുസും.

4. സ്റാർട്ടപെ് നതിതക്ഷപം

4.1. നൂ്ന ആശയങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം
സസുംസ്രോനത്ിനുള്ളിലള്ള ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് നൂതന ആശയങ്ങൾക്്/
്റേരോർട്ടപ്ിന് രണ് ലക്ഷസും രൂപ വീതസും സർക്രോർ ധനസഹരോയസും നല്കുസും. 
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്റേരോർട്ട് അപ്് സി്റേത്ിൽ രജി്റേർ ന്ചയ്ിട്ടുള്ള ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് ടകരളരോ 
്റേരോർട്ടപ്് മിഷനിലൂന്ട ഈ ധനസഹരോയസും നല്കുസും.

4.2. സീഡ് ധനസഹായം (വതിപണനത്തിന് മുമ്പുള്ള        
       ധനസഹായം)
വിപണനസും തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്് ധനസഹരോയസും നല്കുന്ന പദ്ധതി സർക്രോർ  
ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷനിലൂന്ട തുടരുസും. സസുംസ്രോന ്റേരോർട്ടപ്് ആവരോസ 
വ്യവസ്യിലള്ള മുഴുവൻ ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്കുമരോയി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുസും.

4.3. Alternate Investment Fund 
      (തകേളം തകന്ദ്രീകേതിച്ച് )
ടകരളസും ടകന്ദ്രീകരിച്് പ്രവർത്നസും ആരസുംഭിക്കുന്നതിനരോയി  ഫണ്ടുകന്ള 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുകയസും 25% നിടക്ഷപത്ിലൂന്ട നിയന്ത്രിത പകേരോളി
യരോകുകയസും (limited partner) ന്ചയ്യുസും. പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകൾ അവയന്ട നിയ
മരോവലി അനുസരിച്് പ്രവർത്ിക്കുസും .

4.4. പ്രാേംഭ നതിതക്ഷപം (KSIDC & KFC)
യവ സസുംരസുംഭകർ ആരസുംഭിക്കുന്ന പുതിയ സസുംരസുംഭങ്ങൾക്് 25 ലക്ഷസും 
രൂപടയരോ പദ്ധതിയന്ട പ്രരോരസുംഭ ന്ചലവിന്റെ 90 ശതമരോനടമരോ ഏതരോടണരോ 
കുറവ്, അത് KSIDC വരോഗ്രോനസും ന്ചയ്യുന്ണ്. സസുംരസുംഭസും ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുന്ന 
ഡയറക്ർടക്രോ കമ്നിടക്രോ പലിശ കുറഞെ വരോയ്പ സീഡ് ഫണ് രൂ
പത്ിൽ നല്കരോൻ കഴിയസും. പദ്ധതി വികസിപ്ിക്കുകടയരോ നടപ്ിലരോക്കുക
ടയരോ ന്ചയ് സരോഹചര്യത്ിൽ KSIDC ക്് കമ്നിയിൽ ടനരിട്ട് മൂലധന 
നിടക്ഷപമരോയി ധനസഹരോയസും നല്കരോനരോകുസും.

4.5. സ്റാൻതഡർഡ് നതിതക്ഷപ സഹായധനം
തിരുവനന്പുരസും, എറണരോകുളസും ജില്കളിൽ സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന ്റേരോർട്ടപ്പു
കൾക്് 15 ലക്ഷസും രൂപ എന്ന പരിധിയിൽ സ്ിരസും മൂലധന നിടക്ഷപ
ത്ിന്റെ 30% Standard നിടക്ഷപ സബ്സിഡി നല്കുസും. തിരുവനന്പുരസും, 
എറണരോകുളസും ഒഴിന്കയള്ള ജില്കളിൽ സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് 
25 ലക്ഷസും പരിധിയിൽ സ്ിരസും മൂലധന നിടക്ഷപത്ിന്റെ 40% Standard 
നിടക്ഷപ സബ്സിഡിയരോയി നല്കുസും. വിവര സരോടകേതിക വിദ്യരോ ടസരോഫ്റ്  
ന്വയറുകൾ വികസിപ്ിക്കുന്നവർ, വിവര സരോടകേതിക വിദ്യരോടസവനസും  
നല്കുന്നവർ, വിവര സരോടകേതിക വിദ്യരോ അനുബന്ധ ടസവനദരോതരോക്ൾ  
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(വലിയ ടതരോതിൽ ന്പരോതുജനങ്ങൾക്് IT പരിശീലനസും നല്കുന്ന  
സ്രോപനങ്ങന്ളരോഴിന്ക), ഹരോർഡ് ന്വയർ നിർമ്രോതരോക്ൾ എന്നിവരരോണ് 
സരോധരോരണ നിടക്ഷപ സബ്സിഡിയ്ക് ടയരോഗ്യതയള്ളവർ.

5. KSUM 2.0
നയസും നടപ്ിലരോക്കുന്നതിനുള്ള ടനരോഡൽ ഏജൻസിയരോയ ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് 
മിഷൻ (KSUM) (മുമ്് ന്ടട്രോപരോർക്് TBI), മരോർഗ്ഗനിർടദേശ സഹരോയസും, 
അടിസ്രോന സൗകര്യസും, സസുംരസുംഭകത്വ വികസന പരിപരോടി, സീഡ് ഫണ് 
സഹരോയസും എക്്ടപരോഷർ പരിപരോടി എന്നിവ ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്രോയി മുടന്നരോട്ട്   
വയ്ക്കുന്. നിലവിലള്ള ്റേരോർട്ടപ്് നയസും ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷൻ വിജയക
രമരോയി നടപ്രോക്കുകയസും ചലനരോത്മകമരോയ ഒരു ്റേരോർട്ടപ്് പരിസര നിർമ്ി
തിയ്ക് അടിസ്രോനമിടുകയസും ന്ചയ്ിട്ടുണ്. ്റേരോർട്ടപ്് പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
എണ്ത്ിലസും ഗുണത്ിലസും കരോര്യമരോയ വർദ്ധനവരോണ് സർക്രോർ ലക്ഷ്യമി
ടുന്നത്. ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷൻ 2.0 ഈ ദിശയിടലയ്ക്കുള്ള ചുവടുവയ്പരോണ്. 

നൂതനത നയിക്കുന്ന സസുംരസുംഭകത്വവസും വിദ്യരോഭ്യരോസ ഗടവഷണ സ്രോപന
ങ്ങളിൽ നിന്സും പുറത്തുവരുന്മന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നൂതനതന്യ വർദ്ധി 
പ്ിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിലരോണ് ടകരളരോ ്റേരോർട്ടപ്് മിഷൻ  
ടകന്ദ്രീകരിച്ിട്ടുള്ളത്. ന്പരോതുസമൂഹസും, ഗ്രോമപ്രടദശങ്ങളിന്ല ഇന്നടവ
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റ്റർമരോർ, 'Jugad' ഇന്നടവഷനുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്സും സരോടകേതിക 
സർവ്വകലരോശരോലകന്ളയസും വിദ്യരോഭ്യരോസ ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങന്ളയസും 
ബന്ധന്പ്ടുത്ി നൂതനത വളർത്ിന്യടുത്് വിപണന തലത്ിടലക്് 
എത്ിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്മരോയ നടപടിക്രമങ്ങളരോണ് നടപ്ിലരോക്കുന്നത്. 
മന്റ്റരോരു ഭരോഗത്് ഗടവഷണ വികസന സ്രോപനങ്ങളസും ഏറ്റവസും പുതിയ 
സരോടകേതികതയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന മറ്റു സ്രോപനങ്ങളസും വിജ്രോന 
ആസ്ിയസും വിവിധ സരോടകേതികതയിലള്ള മുടന്നറ്റവസും അവരുന്ട ഗടവഷണ     
പ്രവർത്നങ്ങളന്ട ഭരോഗമരോയി സൃഷ്ിച്ചുവരുന്. ഈ മുടന്നറ്റങ്ങൾ  
സമൂഹത്ിന്റെ ന്പരോതുനന്യ്ക് ലഭ്യമരോവകടയരോ വിപണനത്ിന്നത്തുകടയരോ 
 ന്ചയ്യുന്നില്. അത്രസും കഴിവകളസും നൂതനതയസും കന്ണത്തുകയസും അവന്ര 
മുൻനിരയിന്ലത്ിടക്ണതുമരോണ്. വിപണിയിൽ വിജയിച് ബിസിനസിന്റെ 
ഏറ്റവസും വലിയ ഉടത്ജക ശക്ി ഓടരരോ നൂതനതയസും സമൂഹസും അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്ന ഏന്തകേിലസും പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലള്ളതിലസും ന്മച്ന്പ്ട്ട 
രീതിയിൽ പരിഹരിക്രോനുതകുന്നത് എന്നതരോണ്. വർദ്ധിച് മുടന്നറ്റവസും, 
ന്പരോതുജനസും പ്രടത്യകിച്ചുസും ഗ്രോമീണ ടമഖലയിന്ല ന്ചലവ് കുറഞെ 
നൂതനത എന്നിവ കന്ണത്ി അടുത് ഘട്ടത്ിന്ലത്ിടക്ണതിനുള്ള 
ആസൂത്ണസും ഇത്രസും സസുംവിധരോനങ്ങൾ ഏന്റ്റടുടക്ണതുണ്.

ഓപ്ൺ ഇന്നടവഷനുള്ള ടവദി: ടകരോർപ്ടററ്റ് ബിസിനസ് മരോതൃകകളന്ട 
ഘടകമരോയ ഓപ്ൺ ഇന്നടവഷനുള്ള ടവദിയസും സൃഷ്ിക്ണസും. അതിലൂന്ട 
ആന്രികമരോയി ഉല്പരോദിപ്ിക്കുന്ന വിജ്രോനവസും പുറത്് ഉല്പരോദിപ്ിക്കുന്ന 
വിജ്രോനവസും സസുംടയരോജിപ്ിക്രോനരോകുസും. ബിസിനസിൽ നൂതനതയന്ട 
നിലവരോരസും ഉയർത്തുന്നതിന് ഇത് അവന്ര സഹരോയിക്കുസും. ഇത് പ്രരോവർ
ത്ികമരോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മരോർഗ്ഗസും കമ്നിയന്ട ടപറ്ററെ് സ്വതന്ത്രമരോയ 
ഒരു മൂന്നരോമത് സ്രോപനത്ിന് നല്കുകയസും അതിന്ന ഒരു ന്പരോതു പട്ടികയി
ലൾന്പ്ടുത്തുകടയരോ പരിമിതിയില്രോത് ബലസൻസ് നല്കി ന്പരോതുവരോയി 
ഉപടയരോഗിക്രോൻ അവസരസും നല്കുകടയരോ എന്നതരോണ്. തുറന്ന നൂതനത
യിലൂന്ട ബിസിനസ് തലത്ിൽ മത്രത്ിന്റെ ആനുകൂല്യവസും അതിലൂന്ട 
നൂതനതയ്ക് കമ്നിയ്ക് പുറത്് വിപണിയിന്ലത്തുന്നതിടനരോ ഒരു പ്രടദ
ശത്് പ്രചരോരണത്ിടനരോ അവസരസും ലഭിക്കുസും. മനുഷ്യവിഭവ ടശഷി  
വിനിടയരോഗിക്കുന്നതിനുസും പുതിയ സരോടകേതിക ഉല്പന്നങ്ങളണരോകുന്ന
തിനുസും ഇത് സഹരോയകരമരോകുസും. ടകരോർപടററ്റുകൾ ആരസുംഭിക്കുന്ന തുറന്ന  
നൂതനതയ്ക് സർക്രോർ ടപ്രരോത്രോഹനവസും അസുംഗീകരോരവസും നല്കുകയസും  
ആവശ്യമരോയ അടിസ്രോന സൗകര്യസും ഉറപ്രോക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും.
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6. ഗ്രാൻഡ് ഇന്നതവഷൻ ചലഞ്് തകേള
വരോർഷിക ഇന്നടവഷൻ ചലഞ്് സസുംഘടിപ്ിക്കുന്നതിന് സർക്രോർ ആഗ്
ഹിക്കുന്. വിജയിയ്ക് ഒരു ടകരോടി രൂപരോ നല്കുസും. ചലഞ്ിന്റെ ടകന്ദ്രബിന്ദു 
സരോമൂഹ്യമരോയി ഉയർന്ന ഫലസും നല്കുന്നതുസും ജനങ്ങളന്ട ജീവിതനിലവരോരസും 
കരോര്യമരോയി ഉയർത്തുന്നതുമരോയ നൂതനതയരോയിരിക്കുസും.

7. സാതകേ്തിക വതിപണനത്തിനുള്ള തകന്ദ്രം/തവദതി
ഇന്നടവറ്റർമരോടരയസും വ്യവസരോയ സ്രോപനങ്ങടളയസും ബന്ധന്പടുത്തുന്ന
തിനുള്ള ടവദിയരോണ് സരോടകേതിക വിപണന ടകന്ദ്രസും. സരോടകേതികതയസും   
വിജ്രോനവസും ബകമരോറുന്നതിനുള്ള ടകന്ദ്രമരോകുസും ഇത്. ഇന്നടവറ്റർമരോർക്കുസും 
വ്യവസരോയത്ിന് അനുവദിക്രോനുസും ഗടവഷണസും നടത്ി ഉല്പന്നങ്ങൾക്് 
അന്ിമ രൂപസും നല്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന നിലവരോരമുള്ള പരീക്ഷണശരോല  
(MIT മീഡിയ ലരോബ് ടപരോന്ല ഉള്ളവ) സരോടകേതിക വിപണന ടകന്ദ്രത്ി
ന്റെ ഭരോഗമരോയി സ്രോപിക്കുസും. പ്രസ്തുത ടകന്ദ്രത്ിനു രണ്ടു തലങ്ങൾ ഉണരോ
യിരിക്കുസും 

1. VSSC/ISRO,CDAC, ശ്രീ ചിത് എന്നിവ ടപരോലള്ള സ്രോപനങ്ങളന്ട 
ബകവശമുള്ള ബകമരോറ്റസും ന്ചയ്യന്പ്ടരോവന്ന സരോടകേതികതയസും, ബന്ധ
ന്പ്ട്ട ആശയങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർക്് ഉല്പന്നസും ആക്രോനുസും വിപണി 
യിൽ എത്ിക്രോനുസും ഉള്ള കഴിവ് വർധിപ്ിക്കുന്നതിനുസും അത്  
സഫലീകരിക്കുന്നതിനരോയി ബന്ധന്പ്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ന്വർച്വൽ 
ടവദി. 

2. ന്വർച്വൽ ടവദിയിന്ല സസുംടവദനത്ിൽ ഉരുത്ിരിയന്ന ആശ
യങ്ങൾക്് സരോടകേതിക വിപണന ടകന്ദ്രത്ിൽ സ്രോനസും നല്കുസും.  
വിവിധ ടമഖലകൾ ഉൾന്പ്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശരോല ന്ടട്രോളജി 
ഇന്നടവഷൻ ടസരോണിൽ സ്രോപിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിക്കുസും.  
ഇന്ന്നരോടവറ്റർമരോർക്കുസും കമ്നി സ്രോപകർക്കുസും വിപണനസും വർധിപ്ി
ക്കുന്നതിനുസും തന്ത്രസും ആസൂത്ണസും ന്ചയ്യുന്ന വിദഗ്ദ്ധരുന്ട പ്രതികരണസും 
ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരസും ഈ ടവദി നല്കുസും. 

വിജയകരമരോയ ്റേരോർട്ട് അപ്പുകൾക്് ആവശ്യമുള്ള സഹരോയസും ഈ പരി
പരോടിയിലൂന്ട നല്കുകയസും ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങളന്ടയസും സർവകലരോശരോ
ലകളന്ടയസും ബലസൻസ് ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനുള്ള അവസരസും സ് റ്റരോർട്ടപ്പു
കൾക്് ലഭ്യമരോകുകയസും ന്ചയ്യുസും.
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8. ഭാവതി സാതകേ്തിക് പേതിതപാഷതിപെതിക്ൽ

8.1. ഭരോവി ഗടവഷണ പരീക്ഷണശരോല
ഇക്രോലത്് സമൂഹത്ിൽ വിജയകരമരോകുന്നതിനു ആവശ്യമരോയ ടശഷി, 
കഴിവ്, വിജ്രോനസും എന്നിവ വർദ്ധിപ്ിക്കുകയരോണ് ഭരോവി ഗടവഷണ  
പരീക്ഷണശരോലയന്ട മുഖ്യ ലക്ഷ്യസും. ന്പരോതുജനസും അനുഭവിക്കുന്നതുസും ഉയർ
ന്വരുന്നതുമരോയ സരോടകേതികതയ്ക് ഭരോവി ഗടവഷണ പരീക്ഷണശരോലയന്ട 
വരോതിൽ തുറന്നിരിക്കുസും. ഭരോവി ഗടവഷണ പരീക്ഷണശരോലയിന്ല ടകന്ദ്ര  
സരോടകേതികതകൾ തരോന്ഴ പറയന്നവയരോണ്

1. ബിസ്ിനസ്് ഇന്ന്നരോടവഷൻ
2. ബസബർ ന്സകയൂരിറ്റി
3. ബിഗ് ഡരോറ്റ 
4. ന്മഷീൻ ടലണിസുംഗ്
5. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറെലിജൻസ്
6. ടറരോടബരോട്ടിക്് & ഓടട്ടരോടമഷൻ
7.  ഓഗ് ന്മൻറ്  റിയരോലിറ്റി
8. ന്വർച്വൽ റിയരോലിറ്റി
9. ഇറെർന്നറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ്
10. സിവിക് ന്ടട്രോളജി
11. ടപേസ് ന്ടട്രോളജി 
12. റിനയൂവബിൾ എനർജി
13. ഹരിത സരോടകേതിക വിദ്യ
14. സുസ്ിര വികസനസും
15. ഇ-ടവ്റേ് മരോടനജ്ന്മറെ്

8.2. DIY ബതയാ ലാബ്
പരമ്രരോഗത ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങൾ അവലസുംബിക്കുന്ന അടത രീതി 
ഉപടയരോഗിച്് ജീവ ശരോസ്തവസും ജീവിത ശരോസ്തവസും പഠിക്കുന്ന വ്യക്ികൾ, 
സമൂഹങ്ങൾ, ന്ചറുകിട സ്രോപനങ്ങൾ എന്നിവർക്ിടയിൽ വളർന് 
വരുന്ന ബജവ സരോടകേതിക വിദ്യയിന്ല സരോമൂഹ്യപ്രസ്രോനമരോണ്  DIY 
ബടയരോളജി. വിദ്യരോഭ്യരോസ ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങളിൽ നിടന്നരോ ടകരോർ
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പടറഷനുകളിൽ നിടന്നരോ വിപുലമരോയ പരിശീലനസും ലഭിച്വരരോണ് DIY 
ബടയരോടളരോജി ഏന്റ്റടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അവർ പരിശീലനസും ഇല്രോന്തടയരോ  
ചുരുങ്ങിയ പരിശീലനത്ിലൂന്ടടയരോ മറ്റു DIY ബടയരോന്ലരോജിസ്റ്റുകൾക്്  
മരോർഗനിർടദശസും നല്കുസും. ലരോഭസും ടനരോക്രോന്ത സരോമൂഹ്യ പഠനത്ിനു 
തുറന്ന ശരോസ്ത നൂതനതകൾക്കുമരോയി ഒരു വിടനരോദമരോടയരോ ഒരു സസുംരസുംഭസും 
തുടങ്ങി ലരോഭത്ിനരോടയരോ ആകരോസും. ഫരോബ് ലരോബുകൾ ടപരോന്ല DIY ബടയരോ 
ലരോബുകൾ സ്രോപിക്കുന്നതിലസും സർക്രോർ ശ്രദ്ധ ടകന്ദ്രീകരിക്കുസും. 

9. ജതി-പ്െക് ഇന്നതവഷൻ തഫാക്സ് ഗ്രൂപെ്
സസുംസ്രോനത്് നൂതനത വളർത്തുന്നതിനു തരോന്ഴ പറയന്ന പരിപരോടിക
ളിലൂന്ടയരോണ് ജി-ന്ടക് ഇന്നടവഷൻ ടഫരോക്സ്രൂപ്് ടകന്ദ്രീകരിച്ിട്ടു
ള്ളത്. ഈ സസുംരസുംഭത്ിന് ടകരള സർക്രോർ പിന്തുണ  നല്കുന്നതരോണ്.

9.1. അതഡാപ്റ്റ് എ യംഗ് ഐഡതിയ
സരോധ്യത ഉള്ള ആശയങ്ങൾ കന്ണത്ി ദന്ത്ടുത്തു പൂർണതയിന്ലത്ി
ക്കുന്നതിനുതകുന്നതരോണ് ഈ പദ്ധതി. സരോമൂഹിക പ്രരോധരോന്യസും ഉള്ള പദ്ധ
തികൾ വിപണിയിൽ എത്ിക്രോനുസും വ്യവസരോയത്ിലസും സമൂഹത്ിലസും 
മരോറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമമരോണ്. 

9.2. തകേള ഗ്രാേീണ നൂ്നതക്കുള്ള പ്വല്ലുവതിളതികൾ
സസുംസ്രോന ആവരോസ വ്യവസ്യന്ട മുഖ്യ ധരോരയിൽ എത്രോൻ അവസരസും 
ലഭിക്രോത് ഗ്രോമീണ ഇന്നടവന്റ്റരോർമരോന്ര കന്ണത്ി വളർത്ി എടുക്കു
നതിനുള്ള ജി-ന്ടക് ഇന്നടവഷൻ ടഫരോക്സ് രൂപ്ിന്ൻറ സസുംരസുംഭമരോണ് 
ഈ പദ്ധതി . ഇതിനുസും സർക്രോർ പിന്തുണ നല്കുന്നതരോണ്. 

10. സ്റാർട്ട്അപെ് തേറെറതിംഗ് സഹായം 
1. വളർച് ആഗ്ഹിക്കുന്ന സ്രോപനങ്ങൾക്് ഉപടഭരോക്രോക്ൾ, വിതരണ
ക്രോർ, ആവരോസ വ്യവസ്യിൽ വിഭവങ്ങൾ നല്കരോൻ കഴിയന്ന മറ്റുള്ളവർ 
എന്നിവരുമരോയി ബന്ധന്പ്ടരോനുള്ള അവസരസും ഉറപ്രോക്കുന്നതരോണ്. 

2. ആവരോസ വ്യവസ്യിന്ല ഇൻകുടബറ്ററുകൾ/ആക്ിലടററ്ററുകൾ എന്നി 
വയിലൂന്ട ഉള്ള ഇൻകുടബഷൻ ആക്ിലടറഷൻ പരിപരോടിയിലൂന്ട ്റേരോർ
ട്ടപ്പുകൾക്് സഹരോയസും  നല്കുസും. 

3. ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് മരോർഗനിർടദശ സഹരോയസും ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനരോയി 
ടദശിയ അന്ർടദശിയ എജൻസികളമരോയി ബന്ധസും സ്രോപിക്കുസും. 
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11.1. സ്ിതീകരണസും 
1. വതിദഗ്ദ്ധരുപ്െ മൂലയേനതിർണയം 

1.1. സരോടകേതിക പ്രടയരോഗികത : ്റേരോർട്ട്അപ്പുകൾക്് അവരുന്ട 
ഉല്പന്നങ്ങളന്ട സരോടകേതിക പ്രടയരോഗികതന്യ സസുംബന്ധിച്് ചർച്  
ന്ചയ്യുന്നതിന് സരോടകേതിക വിദഗദ്ധരുന്ട ഒരു ശസുംഖലയന്ട ടസവനസും 
ലഭ്യമരോകുസും. വിദ്യരോഭ്യരോസ ഗടവഷണ ശരോസ്ത സ്രോപനങ്ങളിടലയസും 
KSCSTEടലയസും വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾന്പ്ട്ട പട്ടിക KSUM-ൽ ലഭ്യമരോണ്

1.2. വിപണന പ്രരോടയരോഗികത: നിർടദശിച് വികസനത്ിന്റെ 
വിപണന പ്രരോടയരോഗികത KSUM-ന്  TIE-യമരോയസും മറ്റു വ്യരോവസരോയിക 
സസുംഘടനകളമരോയസും നിലവിലള്ള ടമന്റെർ ശസുംഖല/ബിസിനസ് 
ടമന്റെർ ശസുംഖലയമരോയി ദീർഘിപ്ിച്തിലൂന്ട നിർണ്യിക്രോനരോകുസും.

2. ആശയം പേതിഷ്ക്കേതിക്കുന്ന്തിനുള്ള സഹായം: വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ശുപരോർശ  
ന്ചയ്യുന്ന നൂതന ആശയങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനു സഹരോയസും നല്കുസും .

3. തപറ്ററെ് സഹായ പദ്ധ്തി: KSUM-ലൂന്ട നിലവിൽ ലഭ്യമരോയ ടപറ്ററെ് 
സഹരോയ പദ്ധതിന്യ ടദശീയ ടപറ്ററെ് പദ്ധതിയമരോയി സസുംടയരോജിപ്ിച്് 
ടകരള സസുംസ്രോന ശരോസ്ത സരോടകേതിക പരിസ്ിതി കൗൺസിലിന്റെ 
കീഴിൽ ഒരു സഹരോയ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുസും. ടപറ്ററെ് ഫയൽ ന്ചയ്യുന്നതി
നുള്ള ന്ചലവ് തിരിന്ക നല്കുന്ന നിലവിലള്ള പദ്ധതിയിൽ ടപറ്ററെ് ലഭ്യമരോ
ക്രോവന്ന നൂതനതന്യ കന്ണത്തുകയസും അവ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനരോയി 
ഇന്നടവറ്റർ/ഇൻന്വൻറർ എന്നിവർക്് സഹരോയസും നല്കി ടപറ്ററെ് ഉല്പരോദിപ്ി
ക്കുന്ന പദ്ധതി ആക്കുന്നതിനുള്ള സഹരോയസും നല്കുസും. 

11.  സ്റാർട്ട് അപെ് ജീവചക്രത്തിപ്ല  സഹായങ്ങൾ 
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11.2. ഉല്പന്ന വതികസനം
1. സീഡ് സഹായം 

KSUM-ൽ നിന്സും നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സീഡ് സഹരോയസും കുറഞെ പലി
ശയള്ള വരോയ്പയരോണ്. KSIDC-യന്ട പദ്ധതി ടപരോന്ല മരോറ്റസും വരുത്രോവന്ന 
ഘടകമരോയി ഈ പദ്ധതി ഉയർത്തുസും. ഇന്ന്നരോടവറ്റർമരോർ, നൂതന ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന ്റേരോർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവർക്് ഇന്നടവഷൻ/ ആദ്യ 
മരോതൃക എന്നിവയ്ക് സഹരോയസും നല്കുന്നതിനു ഒരു നിധി രൂപീകരിക്കുന്ന 
കരോര്യസും സർക്രോർ പരിഗണിക്കുസും. 10 ലക്ഷസും രൂപടയരോ ന്ചലവിന്റെ 50 
ശതമരോനടമരോ ഏതരോടണരോ കുറവ് അത് ഗ്രോറെ് ആയി നല്കുസും. 

2. പേീക്ഷണ ശാലകൾക്കുള്ള സഹായം 
2.1. ഫയൂച്ർ ലരോബുകൾ: ്റേരോർട്ട്അപ്പുകൾ/ ഇന്ന്നരോടവറ്റർമരോർക്് ഉല്പന്ന  
വികസനത്ിനുസും പരീക്ഷണത്ിനുമരോയി ഉപടയരോഗിക്രോൻ കഴിയന്ന 
ഭരോവി സടകേതികതക്കുള്ള പരീക്ഷണ ശരോല ടകരള ്റേരോർട്ട്അപ്് 
മിഷനിൽ സ്രോപിക്കുസും.
2.2. ഫരോബ് ലരോബുകൾ: തിരുവനന്പുരത്തുസും ന്കരോച്ിയിലമരോയി  
സ്രോപിച്ിട്ടുള്ള ഫരോബ് ലരോബുകളസും, എഞ്ിനീയറിസുംഗ് ടകരോടളജുകളിൽ 
സ്രോപിക്കുന്ന മിനി ഫരോബ് ലരോബുകളസും ഇന്നടവറ്റർമരോർക്കുസും ്റേരോർട്ടപ്പു
കൾക്കുസും ടവഗത്ിൽ ആദ്യ മരോതൃക രൂപീകരിക്കുന്നതിനു സഹരോയിക്കുസും. 

3. സാതകേ്തിക ോർഗനതിർതദശം
സരോടകേതിക വിദഗ്ദ്ധർ/ടമന്റെർമരോർ എന്നിവന്ര കന്ണത്ി സസുംഘസും 
രൂപീകരിക്കുസും. ്റേരോർട്ടപ്പുകന്ള ഏന്റ്റടുക്രോൻ ടമന്റെർമരോന്ര ടപ്രരോത്രോ
ഹിപ്ിക്കുസും. വ്യവസരോയ വിദ്യരോഭ്യരോസ ഗടവഷണ ശരോസ്ത സമൂഹത്ിൽ 
നിന്ള്ളവർ ഉൾന്പട്ടതരോയിരിക്കുസും ടമന്റെർമരോരുന്ട സസുംഘസും. 

4. രൂപകല്പനയം വതികസനവം 
4.1 രൂപകല്പനക്കുളള ശില്പശരോല: രൂപകല്പന സസുംബന്ധിച്് ചിന്, വ്യരോ
വസരോയിക രൂപകല്പന സസുംബന്ധിച് ശില്പശരോലകൾ എന്നിവ ്റേരോർട്ട
പ്പുകളിൽ രൂപകല്പനക്കുള്ള കഴിവ് വർധിപ്ിക്കുന്നതിനരോയി സസുംഘടി
പ്ിക്കുസും.
4.2 വികസനത്ിനുസും പരീക്ഷണത്ിനുമുള്ള സഹരോയസും: സരോടകേതിക 
പകേരോളികളന്ട സഹരോയടത്രോന്ട ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്കുസും വിദ്യരോർത്ികൾക്കുസും  
വികസനത്ിനുസും പരീക്ഷണത്ിനുമുള്ള ടവദി ഒരുക്കുസും. 



കേരള സർക്കാർ 

55

5. സ്റാർട്ടപെ് തബാക്സുകൾ 

ഉത്പന്നസും വികസിപ്ിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള മികച് ഉപകരണങ്ങൾ 
്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് ബന്ധന്പ്ട്ട ഇൻകുടബറ്റർ വഴി KSUM-ന്റെ പദ്ധതി 
പ്രകരോരസും നല്കുസും. 

11.3. വാണതിജയേവല്ക്കേണം
1. വതിപണതി പേതിചയപ്പെടുത്ലം  ശംഖല സ്ാപതിക്ലം
ആടഗരോള ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങളന്ട വിപണി ബവഭവങ്ങളമരോയി 
ബന്ധന്പ്ടരോനുള്ള സൗകര്യവസും, സരോമ്പ്രദരോയിക റിടപ്രോർട്ടുകളിലൂന്ടയസും 
വിപണി തുറന് കരോട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരസും ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് 
ലഭ്യമരോക്കുസും. ആവരോസ വ്യവസ്യിന്ല ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് പ്രടയരോജനസും 
ലഭിക്കുന്നതിനരോയി അത്രസും സ്രോപനങ്ങളമരോയി KSUM ബന്ധന്പട്ടു 
എറെർബപ്രസ് ബലസൻസ് ലഭ്യമരോക്കുസും. 

2. കർമ്മ തശഷതി വതികസനവം അന്ാോഷ്ട്ര വതിപണനവം 
KSUM-ലൂന്ട സർക്രോർ നടപ്ിലരോക്കുന്ന നിലവിന്ല അന്രോരരോഷ്ട 
വിപണി പരിചയന്പടുത്തുന്ന പദ്ധതിപ്രതിനിധി സസുംഘ സന്ദർശന 
പരിപരോടികൾ, പുതിയടതരോ ടശ്രഷ്മരോയടതരോ ആയ കർമ് ടശഷി 
വികസനവസും കണക്ിന്ലടുത്് മത്രങ്ങളിൽ പന്കേടുക്കുക എന്നിവ 
കൂടി ഉൾന്പ്ടുത്ി വികസിപ്ിക്കുസും. മത്രത്ിലൂന്ട ന്തരന്ഞെടുക്കുന്ന 
25 സ്കൂൾ/ ടകരോടളജ് വിദ്യരോർത്ികന്ള സിലിക്ൺ വരോലി വിസിറ്റ്  
പരിപരോടി (S-V2) അനുസരിച്് സിലിക്ൺ വരോലി സന്ദർശിക്രോൻ 
അവസരസും ഉണരോക്കുസും. 

3. വതിപണന സഹായം
ഡിജിറ്റൽ വിപണനത്ിനുസും അനുബന്ധ പിആർ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്കുമരോയി ്റേരോർട്ടപ്പുകന്ള സഹരോയിക്കുന്നതിന് ഏജൻസികന്ള 
തിരന്ഞെടുത്തു പട്ടിക തയ്യരോറരോക്കുസും. 

4. നതിതക്ഷപ സോഹേണത്തിനുള്ള സഹായം (KSIDC/KFC/നതിതക്ഷപ ശംഖല)

്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് ടരഖകൾ തയ്യരോറരോക്കുന്നതിനുസും സരോമ്ത്ിക കരോര്യങ്ങൾക്കു് 
സഹരോയസും ലഭിക്കുന്നതിനുസും സൂക്ഷ്മ പരിടശരോധന, തിരന്ഞെടുപ്് എന്നീ 
നടപടിക്രമത്ിലൂന്ട ഉറപ്രോക്ിയ സ്രോപനങ്ങളന്ടയസും വ്യക്ിഗത 
ന്പ്രരോഫഷണലകളന്ടയസും പട്ടിക തയ്യരോറരോക്കുസും. 
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5. ആദയേ കാല വതിപണതി സഹായം (സർക്ാർ, പ്രാേംഭ പ്പ്രാജക്ടുകൾ)

്റേരോർട്ട്അപ്പുകൾക്് സർക്രോരിൽ പ്രരോരസുംഭ ന്പ്രരോജക്് ന്ചയ്യുന്നതിനുസും 
സർക്രോരിൽ പ്രടയരോഗിക്ത്ക് ഉത്പന്നങ്ങളന്ട പ്രദർശനത്ിനുമുള്ള  
(DEMO DAY) സൗകര്യസും നല്കി വിപണിന്യ ടനരന്ത് തന്ന്ന 
സ്വന്മരോക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യസും ഒരുക്കുന്നതിനു സർക്രോർ ശ്രമസും 
നടത്തുസും. 5 ലക്ഷത്ിനു തരോന്ഴ ന്ചലവള്ള പദ്ധതികൾ സർക്രോർ 
ഏജൻസികൾക്് ്റേരോർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്സും ടനരിട്ട് നടപ്രോക്രോൻ ആകുസും 
വിധസും നിയമ ടഭദഗതി ന്കരോണ്ടുവരുസും. 

6. നതിയേ പ്രകാേമുള്ള തസവനങ്ങൾ
കമ്നി രൂപവല്ക്കരണസും, അടപക്ഷകൾ സമർപ്ിക്ൽ, കണക്കുണരോക്ൽ, 
നികുതി എന്നീ നിയമ പ്രകരോരമുള്ള കരോര്യങ്ങൾക്കു ്റേരോർട്ട്അപ്പുകന്ള 
സഹരോയിക്കുന്ന ഏജൻസികളന്ട പട്ടിക സർക്രോർ തയ്യരോറരോക്കുസും. 

11.4. പ്കെയതിൽ അപെ്
ആവരോസ വ്യവസ്യിൽ ശ്രദ്ധിക്ന്പട്ട പ്രധരോന നയൂനത ്റേരോർട്ട്അപ്പുകൾ
ക്് വലതരോവന്ന ഘട്ടത്ിൽ ലഭിക്കുന്ന സഹരോയസും കുറവരോന്ണന്നതരോണ്. 
ഈ ്റേരോർട്ടപ്പുകൾ നല് രീതിയിൽ നിടക്ഷപസും സസുംഭരിച്വടയരോ, മറ്റു വലിയ  
സസുംരസുംഭവമരോയി ലയിപ്ിക്കുകടയരോ/ ഏന്റ്റടുക്കുകടയരോ ന്ചയ്യുന്നതരോണ്.

1. പ്കെയതിൽ അപ്പുകൾക്് അെതിസ്ാന സൗകേയേ സഹായം:
സർക്രോർ ഉടമസ്തയിടലരോ/സഹരോയത്രോടലരോ ഉള്ള പരോർക്കുകളിൽ  
നിർമിച് സ്ലത്് അടിസ്രോന സൗകര്യസും കുറഞെ നിരക്ിൽ ലഭ്യമരോ
ക്രോൻ സർക്രോർ ഉടദശിക്കുന്. വരോടക തിരിന്ക നല്കുന്ന (്റേരോർട്ടപ്പുകളന്ട 
പ്രവർത്നസും, വളർച് എന്നിവയ്ക് വിടധയമരോയി ചതുരശ്ര അടിക്കു് 20 രൂപ, 
പരമരോവധി 50% ) രീതിയിൽ ഇത് നടപ്രോക്കുസും.  
 
2. പേതിവർത്ന കാലഘട്ടത്തിപ്ല ദീർഘതിപെതിച്ച സഹായം

2.1 ലയതിച്ച/ ഏപ്റ്റടുത്/ കൂട്ടതിതച്ചർത് സ്റാർട്ടപ്പുകൾക്്: 
പ്രസക്മരോയ മൂല്യസും ഉള്ളതുസും മരോറ്റസും സസുംബന്ധിച് ഔടദ്യരോഗിക 
അറിയിപ്് നല്കി ഒരു വർഷസും വന്ര  ്റേരോർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്സും രൂപസും  
പ്രരോപിച്ചു ലയിച്/ ഏന്റ്റടുത്/കൂട്ടിടച്ർത് സസുംരസുംഭങ്ങൾക്കുസും ്റേരോർട്ട് 
അപ്പുകൾക്് ലഭ്യമരോകുന്ന എല്രോ ആനുകൂല്യങ്ങളസും ലഭിക്കുസും. 

2.2 നതിതക്ഷപം സ്വീകേതിച്ചു സ്റാർട്ട്അപ്പുകളപ്െ വതികസനം:
്റേരോർട്ട്അപ്പുകളന്ട നിർവചനസും അനുസരിച്് കരോലരോവധി (3 വർഷസും) 
കഴിഞെതുസും കരോര്യമരോയ നിടക്ഷപസും ലഭിച്തുസും മൂല്യസും സൃഷ്ിച്തുമരോയ 
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്റേരോർട്ട്അപ്പുകൾക്് എല്രോ പദ്ധതികളസും അനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂ 
ല്യങ്ങൾ ദീർഘിപ്ിച്ചു നല്കുസും.

3. ലയതിച്ച / ഏപ്റ്റടുത് / കൂട്ടതിതച്ചർത് സംേംഭങ്ങൾക്കു സർക്ാർ 
ധനസഹായം. 
്റേരോർട്ട് അപ്ിൽ നിന്സും രൂപസും പ്രരോപിച്ചു ലയിച്/  ഏന്റ്റടുത് /  
കൂട്ടിടച്ർത് സ്രോപനങ്ങൾ പ്രസക്മരോയ മൂല്യമുളളവയരോന്ണകേിൽ 
അവയ്ക്  ഗ്രോടറെരോ കടടമരോ ആയി ധനസഹരോയസും നല്കുന്ന സർക്രോർ  
ധനകരോര്യ ഏജൻസികളന്ട സഹരോയസും തുടർന്സും നല്കുസും.

4. സ് പ്കയ് ലപ്പുകൾക്കുള്ള  ധനസഹായം  
ടകരളത്ിൽ ടകന്ദ്രീകരിച്് SEBI അസുംഗീകരോരമുള്ള നിധികളിൽ നിയ
ന്ത്രിത പകേരോളി ആയി സർക്രോർ ടചരുകയസും പരമരോവധി 25% നിടക്ഷ
പിക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും. 

12. പോജയം അംഗീകേതിക്ൽ
1. പ്രവർത്നം അവസാനതിപെതിക്കുന്ന്തിനുള്ള സൗകേയേം 
്റേരോർട്ട്അപ്പുകൾ വിവിധ തിരുത്ൽ ഘട്ടങ്ങളിലൂന്ട കടന് ടപരോകലിനുസും 
അഴിച്ചു പണിക്കുസും പുന:പ്രവർത്നത്ിനുസും സസുംരസുംഭകന് വിജ്രോനസും 
ആർജിക്കുന്നതിന്റെ ഭരോഗമരോയി കടന് ടപരോകുസും. പരരോജയന്പ്ട്ട സസുംരസും
ഭത്ിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങരോന്ത അടച്ചു പൂട്ടുന്നതിനുള്ള തീരുമരോനന്മടുക്ൽ  
നിർണരോയകമരോണ്.  ഇക്രോര്യത്ിൽ സർക്രോർ ആവശ്യമരോയ സഹരോയവസും 
മരോർഗ്ഗനിർടദേശവസും ഒരുക്കുന്നതരോണ്. 

1.1. പേതി്ാപകേോയ സ്റാർട്ട്അപെ് നതിതക്ഷപം 
ആശയത്ിന്റെ പ്രസക്ി കരോരണസും കടസുംവരോങ്ങി നിടക്ഷപിക്രോൻ  
നിർബന്ധിതമരോകുകയസും, ആത്മരോർത്മരോയി പരിശ്രമിക്കുകയസും ന്ചയ്ിട്ടു
ന്ണകേിൽ അത്രസും ്റേരോർട്ട്അപ്പുകളന്ട കടസും എഴുതിത്ള്ളുന്നതിനരോയി 
ഒരു നിധി ഡി്രേസ്ഡ് ്റേരോർട്ട്അപ്് ഫണിനു കീഴിൽ രൂപികരിക്കുസും. 
ടകന്ദ്ര/സസുംസ്രോന സർക്രോറിന്റെ അസുംഗീകരോരമുള്ള ഇൻകുടബറ്ററിലൂന്ട  
ആകുസും നിധി നടപ്ിലരോക്കുക. സർക്രോർ സസുംഭരോവന, ഇൻകുടബറ്ററുകളന്ട 
സസുംഭരോവന, ടകരോർപടററ്റുകളിൽ നിന്സും ലഭ്യമരോകുന്ന സിഎസ്ആർ 
നിക്ഷപസും എന്നിവയരോണ് നിധിയന്ട ട്രോതസ്്. 40:30:30 (സർക്രോർ: 
ഇൻകുടബറ്റർ: സിഎസ്ആർ/മറ്റു നിടക്ഷപസും) എന്ന അനുപരോതത്ിലരോ
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യിരിക്കുസും നിധിയിടലക്കുള്ള സസുംഭരോവന. സർക്രോർ വകുപ്ിന്റെ പ്രതിനിധി  
അദ്ധ്യക്ഷനരോയള്ള ഒരു സമിതി ഇൻകുടബറ്റർ രൂപീകരിക്കുസും.  ഒരു  
ചരോർടട്ടഡ് അക്ൗണറെ്, വ്യവസരോയത്ിൽ നിന്സും ഒരു അസുംഗസും,  
ഇൻകുടബറ്റർ തീരുമരോനിക്കുന്ന മറ്റ് അസുംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾന്പ്ട്ടതരോ
യിരിക്കുസും ഈ സമിതി. 

2. പുനഃസംേംഭക ശ്രേം
ഇൻകുടബഷൻ ലഭിച് ഇൻകുടബറ്ററിൽ നിന്സും സർക്രോറിനു (KSUM) 
ശുപരോർശ ലഭിക്കുകയസും മുൻകരോല ചരിത്സും മികച്തുസും നിലവിന്ല പദ്ധതി  
വിദഗ്ദ്ധ സമിതി അസുംഗീകരിച്തുസും ആന്ണകേിൽ മികച് രീതിയിൽ  
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ്റേരോർട്ടപ്പുകൾക്് ്റേരോർട്ടപ്രോയിത്ന്ന്ന തുടരരോസും   (3 വർഷ
ത്ിനു ടശഷസും). 

3. സംേംഭകേതിൽ  പോജതി്േതില്ല 
ആശയസും, ശ്രമസും, ്റേരോർട്ടപ്പുകൾ ഇവക്കു് പരരോജയസും സസുംഭവിക്രോന്മകേിലസും 
പരരോജയസും സസുംഭവിച് സസുംരസുംഭകർ ഇല് എന്നത് സർക്രോർ മനസിലരോക്കുന്. 
്റേരോർട്ടപ്് സ്രോപിച്വന്ര/സസുംരസുംഭകന്ര പുതിയ സസുംരസുംഭസും ഇൻകുടബ 
റ്ററുകളിൽ തുടങ്ങുന്നതിടനരോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബകപ്റ്റുന്നതിടനരോ  
മുൻ സസുംരസുംഭസും പരരോജയന്പ്ട്ടതുമൂലസും വിലക്ില്. എന്നരോൽ പ്രസ്തുത 
പരരോജയസും കൃത്ിമത്വ൦/സസുംശയരോപേദടമരോ ആയ കരോരണമരോകരുത്.  
പരരോജയന്പ്ട്ട സസുംരസുംഭസും കൂടുതൽ അറിവസും പരിജ്രോനവസും നല്കുന്മന്സും 
അവ പ്രധരോനന്പ്ട്ടതരോന്ണന്സും സർക്രോരിനു ടബരോധ്യമുണ്.
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1.ആേുഖം
ബസബർ സുരക്ഷ സസുംസ്രോന IT അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങളന്ട ഒരു  
പ്രധരോനഘടകമരോണ്. CERT-K (ബസബർ എമർജൻസി ന്റടപേരോൻസ് 
ടീസും) ആണ് സസുംസ്രോന സർക്രോരിന്റെ ബസബർ സുരക്ഷരോ കരോര്യങ്ങൾ 
ബകകരോര്യസും ന്ചയ്യരോൻ നിടയരോഗിച്ിട്ടുള്ളത്.  2010-ൽ സ്രോപിതമരോയ ഈ 
ന്പ്രരോജക്്           ഇ-ഗടവണൻസ് രസുംഗന്ത് ബസബർ സുരക്ഷ വർധിപ്ി
ക്കുന്നതിലരോണ് ശ്രദ്ധ ടകന്ദ്രീകരിച്ിരുന്നത് .

സസുംസ്രോന സർക്രോർ, ഡിജിറ്റൽ ടകരളത്ിടറെയസും ഡിജിറ്റൽ ഇന്്യയന്ടയസും 
ചുവടു പിടിച്് ഡിജിറ്റൽ സമൂഹത്ിടലക്കുളള സുപ്രധരോന കരോൽവയ്പുകൾ  
നടത്തുകയരോണ്. ഇ-ഗടവണൻസ് രസുംഗത്് ഇത്രത്ിലള്ള പ്രവർത്
നവമരോയി മുടന്നരോട്ടുടപരോകുടമ്രോൾ വിവര സുരക്ഷിതത്വത്ിന്റെ ഗൗരവസും  
സർക്രോർ മനസിലരോക്കുന്. ഇത് മനസ്ിൽ കണരോണ്, സസുംസ്രോനന്ത്  
ഇലടട്രോണിക് വ്യവസ്യന്ട വിശ്വരോസ്യത ന്കട്ടിപ്ടുക്രോൻ സസുംവിധരോനങ്ങളസും 
നടപടിക്രമങ്ങളസും CERT-K വിഭരോവനസും ന്ചയ്യുന്നത്.

2. വീക്ഷണം
ഭദ്വസും സുരക്ഷിതവമരോയ ഒരു ബസബർ ഇടസും പൗരന്രോർക്കുസും സർക്രോരിനുസും 
വ്യവസരോയത്ിനുസും ഒരുക്കുക

3. ഉതദശയേലക്ഷയേങ്ങൾ
1. ഒരു സമ്പൂർണ ബവജ്രോനിക സമൂഹസും  സ്രോപിക്കുന്നതിനരോയള്ള  
സുരക്ഷിതവസും സമഗ്വമരോയ ബസബർ പ്രോറ്റ്ടഫരോസും സൃഷ്ിക്കുക

2. പൗരന്രോർ, ബിസിനസുകൾ, ജീവനക്രോർ, സർക്രോർ ഏജൻസികൾ,  
മുതലരോയവ ഉൾന്പ്ന്ട വിവിധ രസുംഗത്തുളളവർക്് ബസബർ പ്രവത്നങ്ങളന്ട 
നയങ്ങളസും മരോർഗ്ഗനിർടദേശങ്ങളസും അടങ്ങിയ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ിക്കുക.
3. ബസബർ സുരക്ഷിതത്വസും ഉറപ്രോക്രോനുളള സസുംവിധരോനങ്ങൾ സൃഷ്ിച്് 
അടിയന്ിരരോവശ്യ പ്രതികരണവസും ദുരന് പുനഃപ്രരോപ്തിക്് വ്യക്മരോയ 
മരോർഗനിർടദശങ്ങളസും നല്കുക.
4. ന്പരോതുജനത്ിന് ഇടയിൽ ബസബർ നിയമങ്ങൾ, വ്യവസ്കൾ 

ഉപനയം 8 
 ഉത്േവാദതി്്വതത്ാടുള്ള  സസബർ ഉപതയാഗവം 

സസബർ സുേക്ഷയം 
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എന്നിവയിൽ അവടബരോധസും സൃഷ്ിക്കുക വഴി അനുവർത്നവസും നിയമരോ
നുസൃതവമരോയ ബസബർ ഇടത്ിന്റെ ഉപടയരോഗസും ഉറപ്രോക്കുക.
5.       അനുടയരോജ്യമരോയ സരോടകേതികത ഉപടയരോഗിച്ചു  പൗരന്രോരുന്ട ഇടയി 
ലസും ബിസിനസുകരോർക്ിടയിലസും ഡിജിറ്റൽ ചട്ടക്കൂട്ടിടലക്്  അവരുന്ട 
ഇടപരോടുകൾ മരോറ്റുവരോൻ ഒരു സുരക്ഷരോ ടബരോധസും സൃഷ്ിക്കുക.

6. എല്രോ സർക്രോർ ആപ്ിടക്ഷനുസും പബ്ിക് ന്ഡരോബമനിൽ ലഭ്യമരോക്കു
ന്നതിന്  മുമ്് സുരക്ഷിതത്വവസും പരിടശരോധനയസും ഉറപ്പുവരുത്തുക.
7. ടദശീയതലത്ിലള്ള നിയന്ത്രണ, എൻടഫരോഴ്്ന്മറെ് നിരീക്ഷണ  
സ്രോപനങ്ങളമരോയി അടുത്് പ്രവർത്ിക്കുകയസും ഒരു സുരക്ഷിത 
ബസബർ ആവരോസ വ്യവസ് ഉറപ്പുവരുത്തുകയസും ന്ചയ്യുക.

8. ബസബർ ബുള്ളിയിങ്ങ്, വരോസ്വ വിരുദ്ധമരോയ കരോര്യങ്ങളന്ട പ്രചരോ
രണസും, അപകീർത്ിന്പ്ടുത്ൽ എന്നിവ കർശനമരോയി തടയന്നതിന് 
നടപടി സ്വീകരിക്കുസും.

4. പ്രക്രതിയകൾ  
1. എല്രോ സസുംസ്രോന സർക്രോർ സ്രോപനങ്ങൾക്കുസും ബരോധകമരോകുന്ന  
വിധത്ിൽ ടദശീയ ബസബർ സുരക്ഷരോ നയത്ിന്റെ അടിസ്രോനത്ിൽ 
ട്റേറ്റ് ബസബർ സുരക്ഷരോ നയസും സസുംസ്രോന സർക്രോർ നടപ്ിലരോക്കുസും.  
വിവിധ സരോടകേതിക /ബിസിനസ് ടമഖലകളിൽ വിവര സസുംരക്ഷക്രോയി  
മരോനദണ്ങ്ങളസും മരോർഗനിർടദശങ്ങളസും അടങ്ങിയ ഉപനയങ്ങൾക്കുസും 
രൂപസും നല്കുസും.

2. ഇ-ഗടവണൻസ് ആപ്ിടക്ഷന് ടീമുകന്ള നയിക്കുവരോൻ  ഒരു  
സുരക്ഷിത ന്ഡവലപ്ന്മറെ്  ബലഫ് ബസക്ിൾ ചട്ടക്കൂട് പുറത്ിറക്കുസും.
3. ഐഎസ്ഒ 2001 ്റേരോൻടഡർഡ് അടിസ്രോനമരോക്ി സുരക്ഷരോ  
മരോനദണ്ങ്ങൾ പരോലിക്രോൻ ആവശ്യമരോയ  നയങ്ങൾ അടിസ്രോനമരോക്ി 
സർക്രോർ വകുപ്പുകളിൽ വിവരസുരക്ഷരോ റികെ് അസസ്്ന്മറെ് നടത്തുവരോനുസും 
ഇൻഫർടമഷൻ ന്സകയൂരിറ്റി മരോടനജ്ന്മറെ് സി്റേസും (ISMS) നടപ്ിലരോക്രോനുസും 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.
4. ഡിസരോ്റേർ റിക്വറി ആൻഡ് ബിസിനസ് കണിനയുറ്റി പ്രോൻ എല്രോ 
ഇ-ഗടവണൻസ് പദ്ധതികൾക്കുസും  നിർബന്ധമരോക്കുസും. സസുംസ്രോന ഡരോറ്റരോ 
ന്സറെർ  ആപ്ിടക്ഷനുകളന്ട  ബിസിനസ് തുടർച് പ്രരോപ്തമരോക്രോൻ കഴി
യന്ന ഒരു ഡിസരോ്റേർ റിക്വറി ബസറ്റ് നടപ്ിലരോക്കുസും.

5. അപകട സരോധ്യത, കരോലരോവധി, വൽന്നറബിലിറ്റി അതിടന്ൽ  
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സർക്രോരിന്റെ  ഇ-ഗടവണൻസ് ആപ്ിടക്ഷനുകളിൽ പരിഹരോര  
മരോർഗങ്ങളന്ട ആവശ്യകത എന്നിവ കണക്രോക്ൽ, പ്രടയരോഗികമരോയ 
ഐടി ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ നടപ്ിലരോക്കുന്നത് ഉറപ്രോക്ണസും . 
6. ബസബർ സുരക്ഷയമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട സസുംഭവങ്ങളസും അതിന്റെ ആഘരോ
തത്ിടന്ൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനുസും, സസുംസ്രോന സർക്രോരിൽ പ്രതിസന്ധി 
തരണസും ന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്ണസും ന്ചയ്് നടപ്ിലരോക്കുസും. 

5. സാതകേ്തിക്
1. ട്റേറ്റ് ഡരോറ്റ ന്സറെർ, ടകരള ട്റേറ്റ് ബവഡ് ഏരിയ ന്നറ്റ് വർക്കുകൾ, 
സ്രോപനങ്ങളിന്ല ന്നറ്റ് വർക്കുകൾ എന്നിവയിൽ തുടർച്യരോയി അപകട 
സരോധ്യത വിലയിരുത്തുകയസും അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷരോ  
വീഴ്ചയന്ണകേിൽ അവയ്ക് പരിഹരോര മരോർഗസും നടപ്രോക്കുകയസും ന്ചയ്യണസും. 

2. സസുംസ്രോന സർക്രോരിന്ല തന്ത്രപരമരോയ ടമഖലകൾ കന്ണത്ി ISO 
2001 സർട്ടിഫിക്റ്റ് ഉറപ്രോക്കുസും. സസുംസ്രോന ഡരോറ്റരോ ന്സറെറുകളിലസും തന്ത്ര
പരമരോയ ന്നറ്റ് വർക്ിലസും ഒരു തത്മയ ഡരോറ്റരോ ഗതരോഗത-നിരീക്ഷണസും 
നടത്തുസും. 

3. ബസബർ സുരക്ഷരോ ഭീഷണി, ബസബർ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ 
സി്റേങ്ങളിൽ ഉണരോക്കുന്ന നരോശനഷ്ങ്ങൾ തടയന്നതിനരോയി സുരക്ഷരോ 
പ്രവർത്ന ടകന്ദ്രസും (Security operations center) സ്രോപിക്കുസും. അതനു 
സരിച്് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയസും ന്ചയ്യുസും. ടമൽപ്റഞെ  സുരക്ഷരോ പ്രവർത്ന 
ടകന്ദ്രത്ിന്ന സ്വന്മരോയി ഡരോറ്റരോ ന്സറെറുകൾ  ഉള്ള വകുപ്പുകളമരോയി 
സസുംടയരോജിപ്ിക്കുസും. 

4. ്റേരോറ്റിക് ടകരോഡ് അനരോലിസിസ്, ബഡനരോമിക് ന്ട്റേിസുംഗ്, റികെ് 
അസന്സ്റെ്, ഐഎസ്എസുംഎസ് ഓഡിറ്റ് എന്നീ വിവിധ പ്രക്രിയകൾ  
ന്സകയൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിന്റെ ഭരോഗമരോക്കുസും.

6. ോനവതശഷതി (People)
1. ബസബർ ന്സകയൂരിറ്റിയിൽ മികച് പരിജ്രോനസും ഉള്ളവന്ര ഉൾന്പ്
ടുത്ി CERT-K സസുംഘന്ത് വികസിപ്ിക്കുകയസും ശക്ിന്പ്ടുത്തുകയസും 
ന്ചയ്യുസും. ഗടവഷണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ, ന്ത്ട്ട് ഇറെലിജറെ്സുസും 
നിരീക്ഷണവസും, ടഫരോന്റൻസിക് പരിശീലനസും, പരീക്ഷിക്ൽ, മറ്റു 
CERT-കളമരോയി ബന്ധന്പ്ട്ട വിഷയങ്ങളിൽ  പ്രതികരിക്ലസും ഏടകരോ
പിപ്ിക്ലസും, ഇറെർന്നറ്റ് ടസവനദരോതരോക്ൾ, ന്ടലിടകരോസും കമ്നികൾ, 
വ്യവസരോയസും, ഗടവഷണ സ്രോപനങ്ങൾ, നിയമസും നടപ്ിലരോക്കുന്ന  
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ഏജൻസികൾ, മരോധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിടന്ൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന  
സസുംഘങ്ങളന്ട ആവശ്യകതയണ്. വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനുസും 
പരിടശരോധനരോ ലരോബുകൾ എന്നിവ സ്രോപിച്് 24*7 കൺടറരോൾ റസും 
പ്രവർത്ിക്കുസും. സർക്രോരിലസും ന്പരോതുജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ബസബർ 
ന്സകയൂരിറ്റി സുരക്ഷക്കുള്ള നൂതന ആശയങ്ങൾ ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുസും.
2. വിവിധ ബസബർ സുരക്ഷരോ അവടബരോധ പരിപരോടികൾ, പരിശീലനങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ നിശ്ിത കരോലരോവധികളിൽ നടത്തുസും.
3. ചീഫ് ഇൻഫർടമഷൻ ന്സകയൂരിറ്റി ഓഫീസറുന്ട ടനതൃത്വത്ിൽ 
പരിശീലിപ്ിച് ന്സകയൂരിറ്റി ന്പ്രരോഫഷണലകൾ ഉൾന്പ്ട്ട ഇൻഫർടമഷൻ 
ന്സകയൂരിറ്റി ടീസും  ഓടരരോ വകുപ്ിലസും രൂപീകരിക്കുസും. വകുപ്പുകൾക്് 
ദിശരോടബരോധസും നല്കുന്നതിനരോയി CERT-K-ൽ പ്രരോടയരോഗികമരോയ സഹരോയ 
സസുംവിധരോനസും ഏർന്പ്ടുത്തുസും. 
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ഉപനയം 9 
 ഇലതട്ാണതിക്് സതിസ്റംസ് രൂപകല്പനയം ഉ്്പാദനവം 

(ESDM) ഹാർഡ് പ്വയർ തപാളതിസതിയം

1. ESDM-മികച് സരോധ്യതകളള്ള ടമഖലയന്ട ആവിർഭരോവസും
ടലരോകത്് അതിടവഗസും വിപുലമരോയി വളർന്ന്കരോണിരിക്കുന്ന ഒരു  
വിഭരോഗമരോണ് ഇലടട്രോണിക് ഉത്പരോദക വിഭരോഗസും.  അതിന്റെ നിലവിന്ല 
മൂല്യസും 1.70 ് ില്യൻ അടമരിക്ൻ ടഡരോളറിനു തുല്യമരോന്ണന്സും 2020 ആകു
ടമ്രോടഴക്കുസും അത് 2.45 ് ില്യൻ ടഡരോളറരോകുന്മന്മരോണ് കണക്രോക്കുന്നത്.   
ന്ടലിടകരോസും ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപടഭരോക്തൃ ഉത്പന്നങ്ങൾ, ന്മരോബബൽ 
ഹരോൻഡ്ന്സറ്റുകൾ എന്നിവയന്ട ആഭ്യന്ര ആവശ്യകതയിൽ വന്ന 45 
ബില്യൻ ടഡരോളറിന്റെ വളർച് 2020 ആകുടമ്രോടഴക്കുസും 400 ബില്യൻ 
ടഡരോളറിന്റെ വളർച്യിന്ലത്തുന്മന് വിലയിരുത്തുന്. ന്സമി കണക്ർ  
ചിപ്, ഇലടട്രോണിക് സി്റേസുംസ് എന്നിവയന്ട രൂപകല്പനയിൽ ഇന്്യ 
ആർജിച്ചുവരുന്ന കരുത്തുമരോയി കൂട്ടിയിണക്കുടമ്രോൾ ESDM ന്റെ വളർച്യ്ക് 
അഭൂതപൂർവ്വമരോയ അവസരങ്ങൾക്്  വഴിന്യരോരുങ്ങുസും.

1.1. ഇന്്യയസും  ESDM  ടമഖലയസും
ആടഗരോളരോടിസ്രോനത്ിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ESDM ടമഖ
ലയിൽ ഫലപ്രദമരോയി ഉപടയരോഗിക്രോനരോണ്  2012 ന്ല ടദശീയ ഇലടട്രോ
ണിക് ടപരോളിസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  ഇന്്യന്യ നിടക്ഷപങ്ങൾക്്  അനു
ടയരോജ്യമരോയ ഒരു മുന്ിയ പ്രരോപ്യസ്രോനമരോയി മരോറ്റിന്യടുക്കുന്നതിടലക്് 
ഇലടട്രോണിക്സും  വിവരസരോടകേതികവിദ്യയസും വകുപ്് (DeitY)  ESDM ടമഖ
ലയിൽ നിരവധി നടപടികൾ ആരസുംഭിച്ിട്ടുണ്. 
 അവയിൽ ചിലത് -

1. അനുകൂല കടമ്രോളസും കന്ണത്ൽ
2. പരിഷ്ക്കരിച് പ്രടത്യക ടപ്രരോത്രോഹന പരോടക്ജ് പദ്ധതി (M-SIPs) 
പ്രകരോരസും മൂലധന നിടക്ഷപത്ിന്റെ SEZ പ്രടദശങ്ങളിൽ 25 ശതമരോ
നവസും SEZ അല്രോത് പ്രടദശങ്ങളിൽ 20 ശതമരോനവസും ESDM ടമഖലയ്ക് 
സരോമ്ത്ിക സഹരോയസും നല്കുന്നതിടലക്് 10,000 ടകരോടി രൂപ 12-രോസും 
പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്. 
3. ഫരോബ് ടപരോളിസി
4. രരോജ്യന്ത് ഇലടട്രോണിക് ഉത്പരോദകസസുംരസുംഭ സമൂഹന്ത് വികസ
ടനരോന്മുഖമരോക്കുക.
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5. ഇലടട്രോണിക്് മിഷൻ സജ്ജീകരിക്കുക

6. ബവദഗ്ദ്ധ്യ വികസനസും 

ടദശീയ ഇലടട്രോണിക്് നയത്ിന്റെ സുപ്രധരോന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
(i) 2020 ആകുടമ്രോടഴക്കുസും ഇന്്യയിന്ല 28 മില്യൻ ആളകൾക്് വിവിധ 
തലങ്ങളിൽ ടജരോലി ലഭിക്കുന്നതുസും 100 ബില്യൻ അടമരിക്ൻ ടഡരോളറി
ന്റെ നിടക്ഷപസും ന്കരോണ് 400 മില്യൻ ടഡരോളറിന്റെ വരുമരോനസും ടനടിന്യടു
ക്രോനുസും ഉതകുന്ന മരോത്ര്യ സ്വഭരോവമുള്ള ഒരു ആടഗരോള ഇടക്രോ-സസുംവിധരോ
നമരോയി ESDM ടമഖലന്യ രൂപന്പ്ടുത്തുക.

(ii) ചിപ് രൂപകല്പനയന്ടയസും ടസരോഫ്റ് ന്വയർ  വ്യവസരോയത്ിന്ൻന്റയസും  
വികസനത്ിലൂന്നി Very Large Scale Integration (VLSI) ൽ ആടഗരോള 
ടനതൃത്വസും ടനടരോനുസും ചിപ് രൂപകല്പനയിലസും മറ്റു മുൻപന്ി സരോടകേതികളി
ലൂന്ട 2020 ആകുടമ്രോടഴക്കുസും 55 ബില്യൻ ടഡരോളറിന്റെ വരുമരോനസും ടനടി
ന്യടുക്കുക.

(iii) ഇലടട്രോണിക് വ്യവസരോയത്ിനരോവശ്യമരോയ അസസുംസ്കൃത പദരോർത്
ങ്ങൾക്്  ശക്വസും തടദേശീയവമരോയ വിതരണ ശസുംഖലയ്ക് രൂപസും നല്കി 
2020 ആകുടമ്രോടഴയ്ക്കുസും അവയന്ട ലഭ്യത ഇടപ്രോഴന്ത് 20-25 ശതമരോന
ത്ിൽ നിന്സും 60 ശതമരോനത്ിനു ടമന്ലയരോയി ഉയർത്തുക.

(iv) ESDM ടമഖലയിന്ല കയറ്റുമതി 2020 ആകുടമ്രോടഴക്കുസും 5.5 ബില്യൻ 
ടഡരോളറിൽ നിന്സും 80 ബില്യൻ ടഡരോളറരോയി വർദ്ധിപ്ിക്കുക.

(v) ESDM ടമഖലയിന്ല വിദഗ്ദ്ധ ജീവനക്രോരുന്ട ലഭ്യത കരോര്യമരോയി വർ
ദ്ധിപ്ിക്രോനുതകുന്ന ബിരുദരോനന്ര ബിരുദ വിദ്യരോഭ്യരോസ വികസനത്ി
ലൂന്ട 2020 ആകുടമ്രോടഴക്കുസും പ്രതിവർഷസും 2500 പി.എച്്.ഡി ബിരുദധരോ
രികന്ള സൃഷ്ിക്രോനുള്ള പ്രടത്യകലക്ഷ്യസും ബകവരിക്കുക.

ആടഗരോളതലത്ിൽ ഇലടട്രോണിക് രസുംഗത്് അതിടവഗസും വളർന് 
ന്കരോണിരിക്കുന്ന രരോജ്യമരോണ് ഇന്്യ.  ESDM ടമഖലന്യ വികസിപ്ിച്് 
നമ്മുന്ട ആഭ്യന്ര ആവശ്യകതയ്ക്കുസും വിജയകരമരോയ കയറ്റുമതിക്കുസും ഉള്ള 
ഉത്പന്നങ്ങൾ സജ്ജമരോക്രോനുള്ള കരുത്തുസും സരോധ്യതയസും ടനടിന്യടുത്് 
ഇന്്യന്യ ഒരു ESDM അച്ചുതണരോയി മരോറ്റണസും. രരോജ്യന്ത് വിവിധ നഗ
രങ്ങളിലസും പട്ടണങ്ങളിലമരോയി ആയിരത്ിൽ കൂടുതൽ തടദേശീയവസും 
അന്ർടദശീയവമരോയ ESDM കമ്നികൾ ഇടപ്രോഴുണ്.
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1.2 ടകരളവസും ESDM ടമഖലയസും
ESDM ടകരളത്ിൽ കരോര്യമരോയി പുടരരോഗതി ബകവരിക്രോത് ഒരു  
ടമഖലയരോണ്.  ഒരു വലിയകൂട്ടസും ഘടകങ്ങൾ, അതരോയത് മിതവ്യയശീ
ലമുള്ള ശക്രരോയ ഇടത്രക്രോർ , ഉപടഭരോഗന്ച്ലവിന്റെ വർദ്ധന, മികച് 
സരോടകേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്രോനുള്ള പ്രവണത, 3G, 4G തുടങ്ങിയ  
ന്ടലിടകരോമിന്റെ ന്നറ്റ് വർക്ധിഷ്ിതമരോയ പുതിയ ന്മരോബബൽ ടഫരോൺ/
ഇറെർന്നറ്റ് തുടങ്ങിയവയിടലക്കുള്ള കടന്കയറ്റസും  എന്നിവന്യല്രോസും  
ടകരളന്ത് ഈ പുതിയ ടമഖലയന്ട    വളർച്യന്ട ഒരു പ്രധരോന ഗുണ
ടഭരോക്രോവരോക്ി മരോറ്റിയിട്ടുണ്.   
ന്പ്രരോഫഷണൽ ബവദഗ്ദ്ധ്യത്ിന്റെ ലഭ്യത, വിജ്രോന അടിത്റ, 
ഐ.ടി./ ഐ.ടി.ഇ.എസ്./ ഇലടട്രോണിക്് രസുംഗന്ത് മരോടനജ്ന്മറെ്  
പ്രരോഗത്്യസും എന്നിവയരോൽ ഉത്പന്നങ്ങളന്ട രൂപകല്പനയിലസും ഉത്പരോദന
ത്ിലസും ടകരളസസുംസ്രോനസും മുന്നിലരോണ്.
2010-11 ന്ല ഇന്്യൻ വ്യവസരോയ വരോർഷിക സർടവ്വയനുസരിച്് ഈ  
ടമഖലയിന്ല വിവിധവിഭരോഗങ്ങളിന്ല ഉത്പരോദക യൂണിറ്റുകൾ തരോന്ഴപ്
റയന്നവയരോണ്. 

ഇ ല ട ട്രോ
ണിക് ഘട
കങ്ങൾ

ക സും പ യൂട്ട ർ / ക സും പ യൂട്ട
റ ി ന് റെ പ ര ി ധ ി യ ി ൽ 
വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ

ഇലട്ിക് ടമരോടട്ടരോ
റുകൾ /്രോൻസ്  
ടഫരോമറുകൾ/
വിതരണ നിന്ത്രണ 
ഉപകരണങ്ങൾ

ഫരോക്റികളന്ട എണ്സും 28 9 58
പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
ഫരോക്റികളന്ട എണ്സും 23 9 58
മൂലധനസും 30456 3163 5587
മുടക്കുമുതൽ 55172 7011 17064
ഉൽപന്നത്ിന്റെയസും 
അനുബന്ധ ഉൽപന്ന
ത്ിന്റെയസും മൂല്യസും

96072 9718 43397

ആന്ക ഉൽപരോദനസും 109213 13210 44438
രൂപ  ലക്ഷത്ിൽ
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2. വീക്ഷണസും
ഇലടട്രോണിക്് രൂപകല്പനയ്ക്കുസും ടസരോഫ്് ന്വയർ  വികസനത്ിനുസും  
നിടക്ഷപത്ിന് അനുടയരോജ്യമരോയ ലക്ഷ്യസ്രോനമരോണ് ടകരളന്മന്ന കരോ
ഴ്ചപ്രോടരോണ് ESDM പദ്ധതിക്കുള്ളത്.

3. ലക്ഷ്യങ്ങൾ
1. രരോജ്യത്ിന്റെ വരുമരോനത്ിന്റെ 10 ശതമരോനത്ിൽ കൂടുതൽ ന്ഷയർ  
ഇലടട്രോണിക് രൂപകല്പനയ്ക്കുസും ഇലടട്രോണിക് ഉത്പരോദനത്ിനുസും 
ടസരോഫ്് ന്വയർ  സസുംസ്രോപനത്ിനുമരോയി ഉപടയരോഗന്പ്ടുത്തുക.

2. പ്രടത്യക ബവദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളന്ട ലഭ്യത വർദ്ധിപ്ിക്കുക, ESDM ടമഖലയിൽ 
വിദഗ്ദ്ധന്ര ഉൾന്ക്രോള്ളിക്കുക.

3. ESDM ടമഖലയിൽ പുതുസസുംരസുംഭകന്രയസും നവീകരണന്ത്യസും  
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്കുക.

4. ഇലടട്രോണിക് ഘടകങ്ങളന്ടയസും ഹരോർഡ് ന്വയറിന്റെയസും ഉത്പരോദനസും 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്രോനുള്ള ആന്രിക ഘടകങ്ങളന്ട ലഭ്യത ഉറപ്രോക്കുക.

4. നയസും
4.1.  അനുകൂല കടമ്രോള ലഭ്യത
1. ടദശീയ ടപരോളിസിക്നുസൃതമരോയി ESDM ടമഖലയിൽ സസുംസ്രോനത്് 
ഉത്പരോദിപ്ിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ  ടകരള സർക്രോർ, സർക്രോർ  ബല
സൻസികൾ, സർക്രോർ  സഹരോയസും ലഭിക്കുന്ന സ്രോപനങ്ങൾ / ടപ്രരോജക്ടു
കൾ എന്നിവ വരോങ്ങുടമ്രോൾ 15  ശതമരോനസും  ബപ്രസ് പ്രിഫറൻസ്.
2. പുതിയ സസുംരസുംഭകരുസും R&D കമ്നികളസും വികസിപ്ിന്ച്ടുത് നൂതന 
ഉത്പന്നങ്ങൾ, രൂപകല്പനകൾ എന്നിവയന്ട ഉപടയരോഗസും / സർക്രോർ, 
സർക്രോരിതര സ്രോപനങ്ങളിൽ ഉപടയരോഗിക്രോനുസും അവയന്ട ക്ഷമത
ന്തളിയിക്രോനുമുള്ള അവസരസും ലഭ്യമരോക്കുസും.

3. സർക്രോർ തലത്ിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കു  വിപണിന്യരോരുക്ൽ. ഉദരോ. 
സർക്രോർ  ന്കട്ടിടങ്ങളിലസും / ബസ് ട്റേഷൻ / ന്റയിൽടവ ട്റേഷൻ / 
ന്തരുവ് വിളക്കുകൾ എന്നിവയിൽ എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകളന്ട  നിർബ
ന്ധിത  ഉപടയരോഗസും.
4. 200 ടകരോടി രൂപടയരോ അതിൽ കൂടുതടലരോ മുടക്കുള്ള ടപ്രരോജക്ടുകളിൽ   
സഹ-പ്രടമരോട്ടറരോകരോൻ സർക്രോർ  വ്യവസരോയ വികസന ഏജൻസി  വഴി 
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സന്നദ്ധമരോകുന്നതരോണ്.
5. ടമജർ  വ്യവസരോയ സസുംരസുംഭകർ  സസുംസ്രോന പി.എസ്.യ വമരോയി സഹ
കരിച്് കൂട്ടുസസുംരസുംഭമരോയി ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുവരോൻ ടപ്രരോത്രോഹനസും 
നല്കണസും. ഉദരോ. കൂട്ടുസസുംരസുംഭത്ിലൂന്ട ന്കൽട്രോണുമരോയി സഹകരിച്് ഒരു 
ഇലടട്രോണിക് ഉൽപന്നസും നിർമ്ിന്ച്ടുക്കുന്.

6. പ്രമുഖ  സർക്രോർ  പദ്ധതികൾ  പ്രരോപ്തമരോക്കുന്നത്ിന്, സസുംസ്രോനത്തു 
നിലവിൽ  ഉല്പരോദന  ടകന്ദ്രങ്ങടളരോ  അന്ല്കേിൽ  സന്നദ്ധതടയരോ പദ്ധതി
പകേരോളികൾക്്  ഉണരോയിരിടക്ണതരോണ്. 

4.2.  ESDM ന്ല മൂലധന നിടക്ഷപത്ിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ
1. 27-07-2012 ന്ല പരിഷ്ക്കരിച് ആനുകൂല്യ പരോടക്ജ് പദ്ധതി (M-SIPs) 
ടനരോട്ടിഫിടക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സബ്സിഡി ലഭ്യത ന്വളിന്പ്ടുത്ി  
ഇലടട്രോണിക് സി്റേത്ിന്റെ രൂപകല്പനയ്ക്കുസും ഉത്പരോദനത്ിനുസും 
നിടക്ഷപസും സസുംസ്രോനത്് ആകർഷിക്രോനുസും ആണ് പ്രഥമ പരിഗണന 
നല്കുക.

2. 5000 ടകരോടിയിൽ കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്് വരുന്ന ന്മഗരോ ടപ്രരോജക്ടുകന്ള 
ടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്രോൻ സസുംസ്രോനസും ഒരു പ്രടത്യക ഇൻന്സറെീവ് പരോടക്
ജിന്  രൂപസും നല്കുന്നതരോണ്.

3. നിലവിന്ല KSITM/ DIC പദ്ധതിപ്രകരോരസും വ്യവസരോയങ്ങൾക്കുള്ള ്റേരോൻ 
ടഡർഡ്  നിടക്ഷപ സബ്സിഡി ഇലടട്രോണിക് ഉത്പന്നനിർമ്രോണ 
തുടക്ക്രോർക്കുസും  ബരോധകമരോക്കുന്നതരോണ്.

4. ഇലടട്രോണിക് ഉൽപരോദകന്ര ആകർഷിക്രോൻ ഒരു ആനുകൂല്യ 
പരോടക്ജ് തയ്യരോറരോക്ണസും.  ഈ പരോടക്ജിന്റെ പേഷ്മരോയ സസുംഗതികൾ 
തരോന്ഴ നിർടദേശിക്കുന്.

4.1. ടകന്ദ്രസർക്രോരിന്റെ M-SIPs സബ്സിഡിക്കു പുറന്മ മൂലധന 
സബ്സിഡി 25 ശതമരോനസും 100 ടകരോടി രൂപവന്രയള്ള നിടക്ഷപങ്ങൾ
ക്രോയി നല്കുന്. ഇതു ന്ചറുകിട സസുംരസുംഭങ്ങൾക്് (MSMEs) ഘടകങ്ങളന്ട 
നിർമ്രോണത്ിനു 100 ടകരോടി രൂപവന്ര നിടക്ഷപിക്കുന്ന പ്രരോടദശിക 
നിടക്ഷപകർക്കുസും  ഉത്പരോദനസൗകര്യസും ഒരുക്കുവരോൻ ടപ്രരകമരോകുസും.   
അതുവഴി ഘടക ഇടക്രോ-സി്റേസും സസുംജരോതമരോക്കുവരോൻ സഹരോയിക്കുന്.  

4.2. വിടദശത്തുനിന്സും സസുംസ്രോനടത്ക്് രൂപകല്പനടയരോ ഉത്പരോദന  
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സൗകര്യങ്ങടളരോ മരോറ്റി സ്രോപിക്കുന്ന മൂലധന നിടക്ഷപത്ിന്റെ 25 
ശതമരോനസും സബ്സിഡി നല്കുന്.  ഇത്രസും ടകസുകളിൽ മൂലധന ഉപക
രണങ്ങളന്ട മൂല്യടശരോഷണ വില (ഇത് ഒരു ചരോർടട്ടർഡ്  എൻജിനീയർ 
സർട്ടിബഫ ന്ചയ്യണസും) മൂലധന സബ്സിഡിയരോയി കണക്രോക്കുസും.
4.3. ഉത്പരോദക യൂണിറ്റിനുസും R&D യൂണിറ്റിനുസും ടകരളത്ിൽ നിന്ള്ള 
ESDM കമ്നികൾക്്, ആയവ  ഉല്പന്ന വിലയന്ട  50 ശതമരോനത്ില
ധികസും ഈ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നരോന്ണന്ന് ഉറപ്രോക്കുകയസും, 75 ശതമരോനസും 
ടകരളത്ിൽ നിന്ള്ള ന്തരോഴിലരോളികന്ള നിയമിക്കുകയസും ന്ചയ്രോൽ 
സസുംസ്രോനസും 20 ശതമരോനസും അധിക ഒറ്റത്വണ സബ്സിഡി നല്കുുന്.

4.3. ടലരോടകരോത്ര നിലവരോരമുള്ള ഉത്പരോദന ആന്രഘടനയന്ട 
വ്യവസ്.
1.1. 2020 ആകുടമ്രോടഴക്കുസും പന്ത്രണ്  ESDM / HW ഉത്പരോദന ക്്റേറുകൾ 
സസുംസ്രോനത്് ന്സൻ്ൽ ഇഎസുംസി പദ്ധതിയന്ടയസും സസുംസ്രോന  
സസുംരസുംഭത്ിലൂന്ടയസും സ്വകരോര്യപകേരോളിത്ത്ിലൂന്ടയസും       വികസിപ്ി
ന്ച്ടുക്രോനരോണ് ഈ പദ്ധതി ഉടദേശിക്കുന്നത്.  ന്ട്റേിസുംഗ്, ഗുണനിലവരോര 
പരിടശരോധനരോസസുംവിധരോനങ്ങൾ എന്നിവ ന്പരോതു സൗകര്യങ്ങളരോയി ഈ 
ക്്റേറുകളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുസും.
1.2. ടലരോടകരോത്ര EMS സൗകര്യസും ഒരുക്കുക.  അതിൽ SEZ/EOU 
ന്സക്ഷനുസും DTA ന്സക്ഷനുസും പ്രടത്യകമരോയി ഉണരോയിരിക്ണസും.  ആയവ 
ESDM-ഉസും സസുംസ്രോനന്ത് കമ്നികളസും ന്ഷയർ ന്ചയ്യണസും.
1.3. സസുംസ്രോനത്തു്  ഒരു ന്പരോതു കസുംടപരോണറെ് ന്വയർഹൗസ്  തുടങ്ങുക
യസും  ഇറക്കുമതി ന്ചയ്യുന്ന അസസുംസ്കൃത ഉത്പന്നങ്ങൾ സസുംഭരിക്കുകയസും   
ഉത്പരോദനത്ിനു ഉപടയരോഗിടക്ണിവരുടമ്രോൾ ക്റേസുംസ് ഡയൂട്ടിയസും  
CVD യസും നൽകി ലഭ്യമരോക്കുകയസും ന്ചയ്യുന്ന സസുംവിധരോനസും ഏർന്പ്ടുത്തുസും. 
ഉത്പരോദനന്ചലവ് ഗണ്യമരോയി കുറയ്കരോൻ  ഇതു  സഹരോയകരമരോകുസും.

4.4. ഇലടട്രോണിക്് ഉത്പരോദക സമൂഹസും (ഇഎസുംസി കെീസും)
1.1. ESDM ടമഖലയിന്ല ഇലടട്രോണിക് ഉത്പരോദക സമൂഹന്ത്യസും ഘട
കനിർമ്രോണ സമൂഹന്ത്യസും സ്ലവസും സൗജന്യനിരക്ിൽ ബവദയുതി
യസും നൽകിയസും ടകന്ദ്രസർക്രോരിന്റെ EMC പദ്ധതി പ്രകരോരമുള്ള പ്രടത്യക 
ആനുകൂല്യസും ലഭ്യമരോക്ിയസും ESDM ടമഖലയിൽ ആടഗരോള നിടക്ഷപന്ത് 
ആകർഷിക്ണസും.
1.2. ടകന്ദ്രസർക്രോരിന്റെ കീഴിൽ EMC കെീസും സ്രോപിക്രോൻ സ്വകരോര്യടമ
ഖലയിന്ല സസുംരസുംഭകന്ര തുല്യപകേരോളിത്ടത്രോന്ടയസും ആവശ്യന്മകേിൽ 
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ഓടരരോ സസുംരസുംഭത്ിന്റെ അടിസ്രോനത്ിലസും ഗവൺന്മൻറ് ടപ്രരോത്രോഹി
പ്ിക്ണസും.

4.5. ന്പരോതുഖജനരോവിൽ നിന്ള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ
സസുംസ്രോനന്ത് ഇലടട്രോണിക് ഉത്പരോദക യൂണിറ്റുകൾക്്  ഒരു  
പ്രടത്യക ടപ്രരോത്രോഹന ആനുകൂല്യ പദ്ധതിക്് രൂപസും നല്കുസും. മറ്റ്  
സസുംസ്രോനങ്ങൾ നല്കുകന്ന ഇളവകൾക്്  സമരോനമരോയ ഇളവകൾ ലഭ്യമരോക്കുസും.

4.6. R&Dടപ്രരോത്രോഹിപ്ിക്ൽ, നൂതനസസുംരസുംഭവസും വ്യവസരോയ 
സസുംരസുംഭകത്വവസും.
1.1. വ്യവസരോയസും, അക്രോദമിക് R&D സ്രോപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയന്ട    
വികസിപ്ിക്കുന്ന ഐ.പി.കൾക്കു്  ടപ്രരോത്രോഹനസും നൽകുസും.  ഇന്്യൻ 
ടപറ്ററെിനു 1 ലക്ഷസും രൂപയന്ടയസും ആടഗരോള ടപറ്ററെിനു 5 ലക്ഷസും രൂപയ
ന്ടയസും ആനുകൂല്യസും ലഭ്യമരോക്കുസും.

1.2. ESDM കമ്നികൾക്്  പരമരോവധി വരോർഷിക വിറ്റുവരവിന്റെ 2 
ശതമരോനസും അധികരിക്രോത് രീതിയിൽ R.D ന്ചലവിന്റെ 25 ശതമരോനസും 
വന്ര ഗ്രോറെ് ലഭ്യമരോക്കുസും.

1.3. ഇലടട്രോണിക് നവീകരണ ഫണ് രൂപീകരിക്കുന്. ഈ ടമഖലയി
ന്ല തുടക്ക്രോർക്കുസും  നൂതന സസുംരസുംഭകർക്കുസും  സ്വകരോര്യടമഖലരോ പകേരോളി
ത്ടത്രോന്ട ടകരളരോ ICT നവീകരണ ഫണ് രൂപീകരിക്കുസും.  ESDM വ്യവ
സരോയത്ിന്ല സരോമ്ത്ികരോവശ്യങ്ങന്ള സസുംരക്ഷിക്രോൻ ടകരളത്ിന്ല 
10 ഫരോബ് കമ്നികൾ ഉയർന്  വരരോൻ ഈ ഫണ് ലഭ്യമരോക്കുസും.

1.4. ഇലടട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങൾക്്  പ്രരോടദശിക ആവശ്യകത സരോധ്യ 
മരോക്ി ടകരളത്ിന്ല ESDM കമ്നികന്ള അഭിവൃദ്ധിന്പ്ടുത്തുക.

1.4.1. സസുംസ്രോനത്് നടത്ിയിട്ടുള്ള നിടക്ഷപസും,  മൂലധന പ്രരോടദശിക 
ന്തരോഴിലവസരസൃഷ്ി എന്നിവയ്കനുസരണമരോയി സർക്രോർ ആവശ്യ
ങ്ങൾക്്  കമ്നികളിൽ ഉല്പരോദിപ്ിക്കുന്ന ഇലടട്രോണിക് ഉത്പന്ന
ങ്ങൾക്്  മുൻഗണന നല്കൽ.
1.4.2. സസുംസ്രോനന്ത് ESDM കമ്നികന്ള അഭിവൃദ്ധിന്പ്ടുത്രോൻ 
കടമ്രോളവികസനസും, വികസനഫണ് എന്നിവ ഒരുക്ൽ.
1.4.3. ESDM ഇൻകയുടബഷൻ ടകന്ദ്രങ്ങളസും ഉത്പന്ന വികസന ടകന്ദ്ര
ങ്ങളസും സർക്രോർ സഹരോയടത്രോന്ട സജ്ജമരോക്ൽ, ഐ.പി രജിട്രേഷ
നുസും ടപറ്ററെ് ഫയലിസുംഗിനുസും ഫണ് സഹരോയസും നല്കൽ എന്നിവയിലൂന്ട  
ഈ ടമഖലയിന്ല ്റേരോർട്ട്  അപ്പുകൾക്്  ടപ്രരോത്രോഹനസും.
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4.7. ESDM വിപണനസും/ബ്രോൻഡിസുംഗ് ഫണ്
1.1 . ടകരളരോ  ESDM ന് 2 ടകരോടി രൂപ വരോർഷിക വിപണന ഫണ് 
തരോന്ഴ പറയന്ന ആവശ്യത്ിടലക്് ലഭ്യമരോക്കുക.
1.1.1. ഈ വിഭരോഗത്ിന്ല ഉത്പരോദന ടമഖലകൾക്്  വിടദശ രരോജ്യങ്ങ
ളിൽ വിപണന ഡസ്ക് സജ്ജീകരിക്കുക.
1.1.2. ഇന്്യൻ ESDM കമ്നികൾക്്    നിശ്ിത കയറ്റുമതി / വരോണിജ്യ 
ടപ്രരോത്രോഹന ന്ചലവകൾക്്  50 ശതമരോനസും വന്ര സബ്സിഡി ലഭ്യ
മരോക്കുസും.
1.2. സസുംസ്രോനത്ിനകന്ത് പുതുസസുംരസുംഭകന്രയസും ESDM യൂണിറ്റു 
കന്ളയസും അന്രോരരോഷ്ട ന്്യ്ഡ് ന്ഫയറിലസും എക്ിബിഷനിലസും പന്കേടു
ക്കുന്നതിന് നരോമനിർടദേശസും ന്ചയ്യൽ.

4.8. ESDM മരോനവവിഭവടശഷി വികസനസും
1.1. ESDM കെീമിന്ല ടനരോട്ടിഫിടക്ഷൻ പ്രകരോരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ  
6 സസുംസ്രോനങ്ങന്ള/ടകന്ദ്രഭരണ പ്രടദശങ്ങന്ള നിർടദേശിച്   ടകന്ദ്ര
സർക്രോരിന്റെ കെിൽ ന്ഡവലപ്ന്മറെ് പദ്ധതി ഉപടയരോഗന്പ്ടുത്ി 
ഈ വ്യവസരോയത്ിനരോയി ന്തരോഴിൽ ബവദഗ്ദ്ധ്യസും ഉറപ്രോക്കുസും. 

1.2. ബവദഗ്ദ്ധ്യവികസനസും.
ന്തരോഴിലധിഷ്ിത ബവദഗ്ദ്ധ്യവികസനസും ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂന്ട അഭിവൃ
ദ്ധിന്പ്ടുത്തുക.

1.2.2. എഞ്ിനീയറിസുംഗ്  ടകരോന്ളജുകളിൽ ടദശീയ ESDM ന്്യിനിസുംഗ് 
ആൻഡ് റിസർച്്  അക്രോദമി (NETRA) സ്രോപിക്ൽ ടപ്രരോത്രോഹി
പ്ിക്കുക.

1.2.3. ഗടവഷണന്ത്യസും ഉത്പന്ന വികസനന്ത്യസും ടപ്രരോത്രോഹി
പ്ിക്രോൻ വ്യവസരോയ പകേരോളിത്ടത്രോന്ട ഒരു മരോതൃകരോ R&D ഇൻ്റേി 
റ്റയൂട്ട് സജ്ജീകരിക്കുക.

4.9. ഭരണ നിർവ്വഹണ  സസുംവിധരോനസും.
എല്രോ പ്രവർത്നങ്ങളസും ഒരു കുടക്ീഴിൽ ഏടകരോപിപ്ിക്രോനുള്ള നട
പടികൾ ഉൾന്പ്ട്ട ഒരു സർക്രോർ ഇലടട്രോണിക്/ഹരോർഡ് ന്വയർ 
മിഷൻ സ്രോപിക്കുസും. 
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