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ചുവപ്പുനാട എന്ന വാക്ക് സർക്ാർ ഭരണസംവിധാന
ത്തെക്കുറിച്ക് നിരവധിവർഷങ്ങളായി നിരന്തരം ഉയരുന്ന 
വിമർശനങ്ങളിൽ നാം കേട്ടുത്ോണ്ിരിക്കുന്നതാണക്. ഇതിത്റെ 
ഭാഗമായി ജനതയുത്ട ജീവിതത്തുടിപ്പുേൾ അറിയാതെ 
നിർവിോരമായ അധിോരകരേണിയായി  ഉക്യോഗസ്ഥ 

സംവിധാനം വീക്ിക്ത്പെട്ടുക�ാന്നു. ജനങ്ങളിൽനിന്നക് അേലുന്ന  
രീതിയിലുള്ള ഈ സമീ�നകതൊടുള്ള വിമർശനങ്ങത്ള കുത്റത്യാത്ക് 
ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾ ഉക്യോഗസ്ഥസമൂഹതെിലുണ്ായി
ട്ടുമുണ്ക്. അതിനാലാണക് ഓകരാ ഫയലും ഓകരാ ജീവിതമാത്ണന്നക് നമ്മുത്ട 
മുഖയേമന്തിതത്ന്ന ഓർമ്ിപെിച്തക്. ത്�ാതുജനങ്ങകളാടുള്ള േടമ നിർവഹിക്ാ
നുള്ള  അവസരമായി സർക്ാർ കജാലിത്യ േണക്ാക്ണത്മന്നക് 1959-ൽ 
ആ്യേമുഖയേമന്തി ഇ.എം.എസക് നമ്പൂതിരിപൊടും ആവശയേത്പെടുന്നുണ്ക്.

സർക്ാർ കസവനങ്ങത്ള കൂടുതൽ ജനങ്ങകളാടക് അടുപെിക്കുന്നതിനും 
ഭരണതെിൽ കൂടുതൽ സുതാരയേതയും കവഗവം അഴിമതിരാഹിതയേവം  
ഉറപൊക്കുന്നതിനുമുള്ള മിേച് ഉ�ാധിയായാണക് ഇ-ഗകവണൻസക്  വിഭാവനം 
ത്െയ്ിരിക്കുന്നതക്ക്. ഇ-ഭരണത്തെ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമാക്കുന്നതിനുള്ള 
നട�ടിേളാണക് ഈ സർക്ാർ കേത്ക്ാണ്ടുവരുന്നതക്. വിവിധ വകുപ്പുേ 
ളുത്ട കസവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്ീഴിൽ ത്ോണ്ടുവരുന്ന ഇ-കസവനം ക�ാർട്ടലും 
എ-കസവനം ത്മാകൈൽ ആ�ികക്ഷനും �ഞ്ായത്തുതലതെിത്ല 
ഐഎൽജിഎംഎസും വയേവസായവകുപെിൽ കലസൻസിങ്ങക്ക് �ക്ിയ 
ഓൺകലനാക്ിയതും ക�ാലുള്ള അനവധി തിളക്മുള്ള ഉ്ാഹരണങ്ങൾ 
എടുത്തു�റയാനുണ്ക്. ഒപെം എല്ാവർക്കും ഡിജിറ്റൽ സാക്രത ഉറപൊക്ാ 
നുള്ള പ്രവർതെനങ്ങളും ആരംഭിക്കുേയാണക്. ഈ കമഖലയിത്ല മിേവിത്റെ 
സാക്യേമാണക് തിരുവനന്തപുരം ജില്യിത്ല ഡിജി പുല്മ്ാറ �ദ്ധതി. 
ഇങ്ങത്ന ഇ-ഗകവണൻസിത്റെ രംഗതെക് കേരളതെിൽ നടക്കുന്ന രേകദ്ധയ
മായ മാറ്റങ്ങളും സംരംഭങ്ങളുമാണക് ഈ ലക്ം സമോലിേ ജന�ഥം  
െർച് ത്െയ്യുന്നതക്.

ഇ-ഭരണം 
സദ്ഭരണത്തിന്
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േവർെിത്ം: ഡിജി പുല്മ്ാറ �ദ്ധതിയിലൂത്ട 
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ആരതി ത്േ. ആർ

എലോംഡിജിറ്റൽസുതോര്യം
സു�ിൽകുമോർെി.ടക

മോറ്റംതിരിച്ചറിഞ്്ജ�ങ്ങൾ
സജിനി മഠപ്റമ്ിൽ
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ഇൻന�ോപോർക്ക്
ഉയർച്ചയുംപെർച്ചയും
സുശാന്തക്ക് കുറുന്തിൽ
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സഞ്ീവക് നായർ

നകരളടത്
നകോർത്ിണക്കോൻ
കഡാ. സകന്താഷക് ൈാബു  ഐ.എ.എസക്

കൃഷിസംരംഭകർക്ക്
ഒരുക്ി�ിക്
അ�ർണ. ൈി

ഇ�ികോണൂ
വലിയസ്വപ്�ങ്ങൾ
അഭിജിത്ബോ�ർജി

കരിക്കട്യിൽടതളിഞ്
മഹോരോജ്യം
ജി.ഹസ്തോമലകൻ

സംരംഭകർസന്തുഷ്ടരോണ്
എസക്. എൻ. രഘുെന്ദ്രൻ നായർ

ഒന്നുടതോട്ോൽ
കകയിടലത്ംനസവ�ം

വിളിപ്പുറത്ണ്്നപോലീസ്
വി. �ി. പ്രകമാ്ക് കുമാർ

സ്തീസുരക്ഷയ്ക്സർവസജ്ം
രമയോരാജൻ

ഐ.െി@കൃഷി
എസക്. എസക്. നാകഗഷക്
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പിണറോയിവിജയൻ
മുഖയേമന്തി

സർക്ാർ കസവനങ്ങളിൽ സുതാരയേതയും 
കവഗവം അഴിമതിരാഹിതയേവം ഉറപൊക്കുന്നതിനുള്ള 
സംസ്ഥാന സർക്ാരിത്റെ പ്രതിജ്ാൈദ്ധമായ  
നില�ാടിത്റെ ഭാഗമാണക് ഇ-ഗകവണൻസിത്റെ  
ശാക്ീേരണം. കസവനകമഖലത്യ കൂടുതൽ ജനങ്ങകളാടക് 
അടുപെിക്കുന്നതിനക് കവണ്ിയുള്ള �രിരേമങ്ങളുത്ട ഭാഗം 
കൂടിയാണിതക്. സാകകേതിേവി്യോകമഖലയിൽ കലാേത്തു
ണ്ാകുന്ന വളർച്യ്ക്കനുസരിച്ക് സമസ്ത കമഖലേളിലും 
മാറ്റങ്ങൾ വന്നുത്ോണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു ോലമാണിതക്. ആ 
മാറ്റങ്ങൾക്നുസൃതമായി ത്�ാതുകമഖലത്യയും സർക്ാർ 
കസവനങ്ങത്ളയും ത്മച്ത്പെടുത്തുേ എന്ന ലക്യേകതൊത്ട
യാണക് ഇ-ഗകവണൻസക് �ദ്ധതി ോരയേക്മമായി  
നടപൊക്ാൻ സർക്ാർ തയ്ാറായതക്. 

കേരളതെിത്ല കസവനകമഖലത്യ കൂടുതൽ  
ജകനാന്മുഖമാക്കുന്നതിനാണക് സാഹെരയേം ഒരുങ്ങിയതക്. 
868 കസവനങ്ങൾ ഒരു ഓൺകലൻ ക�ാർട്ടലിൽ 
ലഭയേമാക്ിയതക് സുപ്രധാന കനട്ടമാണക്. സർക്ാർ ഓഫീസു
േൾ േയറിയിറങ്ങാത്ത തത്ന്ന ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് 
സർക്ാർ കസവനങ്ങൾ പ്രകയാജനത്പെടുതൊൻ ക�ാർട്ട
ലിലൂത്ട േഴിയും. ക�ാർട്ടലിനു പുറത്മ എം-കസവനം 

ത്മാകൈൽ അ�ികക്ഷനും വിേസിപെിച്ിട്ടുണ്ക്.  
ആപെിലൂത്ട 668 കസവനങ്ങളാണക് ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് 
ലഭയേമാകുന്നതക്. കവോത്ത കൂടുതൽ കസവനങ്ങൾ 
രണ്ിത്റെയും ഭാഗമാക്ി മാറ്ം. ഇതുവഴി സർക്ാർ 
കസവനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാരയേമായും കവഗതെിലും 
അഴിമതിരഹിതമായും ലഭയേമാക്ാനാകും. 

ജില്ാതലതെിലുള്ള ഓൺകലൻ കസവനങ്ങൾ 
ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് എതെിക്കുന്നിനായാണക് ഇ-ഡിസക്്ിക്ക് 
�ദ്ധതി നടപൊക്കുന്നതക്. സർക്ാർ ഓഫീസുേൾ ക�പെർ 
രഹിതമാക്കുന്നതിത്റെ ഭാഗമായി ഇ-ഓഫീസക്  
സംവിധാനവം നടപൊക്ി. 14 േളക്കററ്േളിൽ 120 
ലധിേം സർക്ാർ സ്ഥാ�നങ്ങളിൽ ഇ-ഓഫീസക്  
നടപൊക്ിയിട്ടുണ്ക്. ത്�ാതുജനങ്ങൾ കൂടുതലായി ആരേയി
ക്കുന്ന 47 താലൂക്ക് ഓഫീസുേളിലും 408 വികല്ജക് ഓഫീസുേ
ളിലും 24 ആർ. ഡി. ഒ േളിലും ഇ-ഓഫീസക് സംവിധാനം 
നടപൊക്ിയിട്ടുണ്ക്.

ഇതെരതെിലുള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾക്ക് �ിന്തുണ 
നൽോനാകുംവിധമുള്ള അടിസ്ഥാനസൗേരയേ വിേസന
വം അനിവാരയേമാണക്. എല്ാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും 
ഇ-കസവനങ്ങൾ പ്രാ�യേമാോൻ സാർവത്ിേമായി 
ഇറെർത്നറ്റക് േണക്ിവിറ്റി ഉറപെക് വരുത്തുന്നതിത്റെ  
ഭാഗമായാണക് ബൃഹ്ക്�ദ്ധതിയായ ത്േ-കഫാൺ  
ആവിഷക് േരിച്തക്. എല്ാ കുടുംൈങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ 

ജകനാന്മുഖവിേസനതെിനക്
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ത്െലവികലാ സൗജനയേമാകയാ കഹ-സ്ീഡക് 
കരോഡക്ൈാൻഡക് ഇറെർത്നറ്റക് ലഭയേമാക്കു
േയാണക് ലക്യേം. 

മുപെതിനായിരകതൊളം വരുന്ന 
സർക്ാർ ഓഫീസുേളും വി്യോഭയോസ 
സ്ഥാ�നങ്ങളും ഈ �ദ്ധതിയുത്ട 
ഭാഗമാകും. ഇതികനാടേം �ല  
സർക്ാർ ഓഫീസുേൾക്കും  
ത്േ-കഫാൺ േണക്ൻ ലഭയേമാക്ിയി 
ട്ടുണ്ക്. ത്േ-കഫാൺ �ദ്ധതിത്ക്ാപെം 
തത്ന്ന �ബ്ിേക് കവ-കഫ സക് ക�ാട്ടുേളും 
സ്ഥാ�ിക്കുേയാണക്. 2,023 സൗജനയേ 
�ബ്ിേക് കവ-കഫ സക് ക�ാട്ടുേളാണക് നിലവിൽ 
കേരളതെിത്ല ത്�ാതുഇടങ്ങളിൽ ലഭയേമാക്ിയിട്ടുള്ള
തക്. 2,000 കവ-കഫ കഹാട്ടക് സക് ക�ാട്ടുേൾ കൂടി 
സ്ഥാ�ിക്കുന്നതിനുള്ള നട�ടിേൾ തുടങ്ങി. കേരള ക്റേറ്റക് 
കവഡക് ഏരിയ ത്നറ്റക് വർക്ിത്റെ ഭാഗമായി നാലായിരതെില
ധിേം സർക്ാർ ഓഫീസുേളിൽ ഇറെർത്നറ്റക് േണക്ൻ 
ലഭയേമാക്കുേയും ത്െയക്തു.

കേരളതെിത്ല ജികയാഗ്രഫിക്ൽ ഇൻഫർകമഷൻ 
സി്റേവമായി ൈന്ധത്പെട്ട എല്ാ പ്രവർതെനങ്ങളുത്ടയും 
ഏകോ�നതെിനായാണക് കേരള സക് ക�ഷയേൽ ഡാറ്റാ 
ഇൻഫ്ാസക്്േക്െർ നിലവിൽ വന്നതക്. വിശ്വസനീയവം 
അവലംൈിക്ാവന്നതുമായ ഭൂവിവരങ്ങൾ �രിസ്ഥിതി 
സംൈന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ കേോരയേം ത്െയ്യുന്ന 
വകുപ്പുേൾക്ക് ഇതിലൂത്ട ലഭയേമാക്ാൻ േഴിയും. 

ത്�ാതുജനങ്ങൾ ഏറ്റവമധിേം ആരേയിക്കുന്ന 
വകുപൊണക് റവനയൂ വകുപെക്. ത്�ാതുവിൽ, ഭൂമി സംൈന്ധിച് 
കരഖേൾക്ായാണക് ഏറ്റവമധിേം ആളുേൾ റവനയൂ 
വകുപെിത്ന സമീ�ിക്ാറുള്ളതക്. ഭൂകരഖേൾ കൂടുതൽ കൃതയേത
കയാത്ട നിശ്ിത സമയ�രിധിക്കുള്ളിൽ ലഭയേമാക്ാൻ 
ഉതകുന്നവിധമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർത്വയ്ക്കക് തുടക്ം കുറിച്ചു 
േഴിഞ്ഞു. 

സർക്ാരിത്റെ സമീ�നതെിലും അടിസ്ഥാനസൗേരയേ
ങ്ങളിലും ഇതെരം മാറ്റങ്ങളുണ്ാകുകമ്ാൾ ജീവനക്ാരുത്ട 

സമീ�നതെിലും ോരയേമായ മാറ്റമുണ്ാ
കേണ്തുണ്ക്. സർക്ാർ സർവീസക് 
ത്�ാതുജനങ്ങൾക്കു കസവനം 
നൽോനുള്ള ഉ�ാധിയാണക് എന്ന 
നിലയികലക്കുള്ള മാറ്റമാണക് 
കവണ്തക്.  അതിനു സഹായേമാകു
ന്ന വിവിധ �രിശീലന �രി�ാടി
േൾ സർക്ാർ നടപൊക്ിവരിേ
യാണക്. അവകയാടക് മിേച് 

രീതിയിൽ പ്രതിേരിക്കുേയും 
അവയിൽ നിന്നക് ഊർജം  

ഉൾത്ക്ാണ്ക് മുകന്നറ്റം കേവരിക്കുേ
യും ത്െയ്യുന്ന ഒകട്ടത്റ ഓഫീസുേളും 

വകുപ്പുേളുമുണ്ക്. എല്ാ ഓഫീസുേളും വകുപ്പുേ
ളും ആ നിലയികലക്കു വളർന്നക് ത്�ാതുജനങ്ങൾ

ക്ക് മിേച് കസവനങ്ങൾ നൽോൻ േഴിയണം.   
ഇ-കസവനങ്ങൾ ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയേമാക്കു

ന്നതിനക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ോലഹരണത്പെട്ട 
െട്ടങ്ങൾ �രിഷക് ക്രികക്ണ്തുണ്ക്. അവ ഏത്തല്ാമാ
ത്ണന്നക് കവഗതെിൽ തിരിച്റിയാനാകുേ ഉക്യോഗസ്ഥർ
ക്ാണക്. അവ സർക്ാരിത്റെ രേദ്ധയിൽ  
ത്ോണ്ടുവരണം. ഇ-ഗകവണൻസക് സംവിധാനങ്ങത്ള 
ഫലപ്ര്മായി ജനങ്ങളികലക്ക് എതെിക്കുന്നതിൽ 
ഉണ്ാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ാതാക്ാൻ േഴിയുന്ന 
ഇടത്�ടലുേളാണക് ഉക്യോഗസ്ഥരുത്ട ഭാഗത്തുനിന്നക് 
പ്രതീക്ിക്കുന്നതക്. 

വിേസന �ദ്ധതിേളുത്ട കനട്ടങ്ങൾ എല്ാ 
വിഭാഗം ജനങ്ങളികലക്ക് എതെിച്ചും അർഹരായ 
എല്ാവർക്കും കക്മ�ദ്ധതിേളുത്ട ഗുണഫലങ്ങൾ 
ലഭയേമാക്ിയും ഒരു നവകേരളതെികലക്ക് 
ചുവടുവയ്ക്കാനാണക് സർക്ാർ പ്രയതക് നിക്കുന്നതക്. അതിൽ 
ഇ-ഗകവണൻസക് സംവിധാനങ്ങൾക്കു വലിയ �ങ്കുവഹി
ക്ാനുണ്ക്. അതിനു േരുത്തു�േരുന്ന വിധതെിൽ 
സാകകേതിേവി്യേയിലധിഷ്ിതമായ സർക്ാർ സംവിധാ
നങ്ങൾക്ക് മാനുഷിേമുഖം നൽോൻ എല്ാ  
വകുപ്പുേൾക്കും ജീവനക്ാർക്കും േഴിയണം. 

ഇ-കസവനങ്ങൾ 
ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് 

ലഭയേമാക്കുന്നതിനക് 
തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന 

ോലഹരണത്പെട്ട 
െട്ടങ്ങൾ �രിഷക് ക്രി

കക്ണ്തുണ്ക്

അജയ്,ഐപിആർഡി
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ഉക്യോഗസ്ഥകേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്ന  
റവനയൂവകുപെിത്ന ജനാധി�തയേവൽക്രിക്കുേ എന്ന 
ലക്യേമാണക് സംസ്ഥാന സർക്ാരിനുള്ളതക്. ഇതിത്റെ 
ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽവൽക്രണതെിനക് ഊന്നൽ നൽേി, 
അടിമുടി നവീേരണതെിത്റെ  �ാതയിലാണക് റവനയൂവകുപെക്. 
വകുപെിത്ന പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽവൽക്രിക്കുന്നതിനുള്ള 
നട�ടിേൾ പുകരാഗമിക്കുേയാണക്. നവംൈർ ഒന്നിനേം 
വികല്ജക് ഓഫീസക് മുതൽ ത്സക്കട്ടറിയറ്റക് വത്ര എല്ാ 
ഓഫീസുേത്ളയും ഓൺകലനാക്കും. പ്രവർതെനങ്ങളിൽ 
സുതാരയേതയും കവഗവം വർധിപെിച്ക്ക് 
കുറഞ്ഞോലതെിനുള്ളിൽ എല്ാ കസവനങ്ങളും  
വിരൽത്തുമ്ിൽ ലഭയേമാക്കുന്ന വിധതെിൽ വകുപെിത്ന 
സജ്ജമാക്കുേയാണക് ലക്യേം. ഇതിനായി വികല്ജക് ഓഫീസു
േളികലക്കും താലൂക്ക് ഓഫീസുേളികലക്കും  

ആവശയേമായ ഉ�േരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനക് അനുമതി 
ലഭയേമായിട്ടുണ്ക്.

ഇ-സാക്ഷരതയ്ക്ക് ഊന്നൽ  
പൂർണ്ണമായും റവനയൂസാക്രത കേവരിക്കുന്നതി

നും വകുപെക് മുഖയേ�രിഗണന നൽകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ 
സാക്രത കേവരിച്തുക�ാത്ല ഒരുവർഷക്ാലതെിനു
ള്ളിൽ റവനയൂ വകുപെിത്റെ ഓൺകലൻ 
പ്രവർതെനങ്ങളുത്ട സാക്രത ഉറപൊക്കുേയാണക്  
ലക്യേം.  വികല്ജക് ഓഫീസുേളിൽ നിന്നക് 20 സർട്ടിഫിക്റ്േ
ളാണക് ഓൺകലനായി നൽകുന്നതക്. ഓൺകലൻ 
അക�ക് നൽകുന്നതക് സംൈന്ധിച്ക് സാധാരണ  
ജനങ്ങൾക്ക് അവകൈാധം നൽകുന്നതിനക് നട�ടി 
സ്വീേരിക്കും. സർത്വ ഉക്യോഗസ്ഥർ, വികല്ജക്തല  
ജനേീയസമിതി അംഗങ്ങൾ, കോകളജക്, സക് കൂൾ  
വി്യോർഥിേൾ എന്നിവത്രത്യല്ാം �കോളിേളാക്ിയാണക് 
റവനയൂ ഇ-സാക്രത �രി�ാടി നടപൊക്കുന്നതക്. എല്ാ 
വീടുേളിലും ഒരാൾത്ക്കേിലും ഡിജിറ്റൽ ഉ�േരണം 
ഉ�കയാഗിച്ക്  അനിവാരയേമായ സർട്ടിഫിക്റ്േൾക്ക് 

ടക.രോജൻ
റവനയൂ വകുപെക് മന്തി
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അക�ക്ിക്ാൻ േഴിയുന്നവിധതെിൽ 
ജനങ്ങത്ള പ്രാപ്തരാക്ാനാണക് രേമം.

 

ഡിജിറ്റൽ റീസർവെ
സംസ്ഥാനതെക് 200 വികല്ജുേളിൽ 

ഡിജിറ്റൽ റീസർത്വ നടന്നുവരിേയാണക്. 
ആത്േയുള്ള 1666 വികല്ജുേളിൽ  
ഡിജിറ്റൽ സർത്വ ത്െയ്ിട്ടില്ാതെ 1550 
വികല്ജുേളിൽ നാലുവർഷം ത്ോണ്ക് 
സർത്വ പൂർതെീേരിക്കുേയാണക്ക് ലക്യേം. 
ഐേയേകേരളരൂ�ീേരണെരിത്
തെിൽ ആ്യേമായി കേരളം  
പൂർണ്ണമായും  ഡിജിറ്റലായി 
അളന്നു തിട്ടത്പെടുത്തുേയാത്ണ
ന്നതാണക് സുപ്രധാനം. 
ഇതിനായി റീൈിൽഡക് കേരള 
�ദ്ധതിയിൽ ഉൾത്പെടുതെി 
807 കോടി രൂ� സർക്ാർ  
അനുവ്ിച്ിട്ടുണ്ക്.

നൂതന  
സാങ്കേതികെിദ്യ 

ഡിജിറ്റൽ സർത്വ 
നടപെിലാക്കുന്നതിനു കവണ്ി 
വകുപെിത്ല ജീവനക്ാർക്കുപുറത്മ 
സാകകേതിേ �രിജ്ാനമുള്ള 1500 
സർത്വയർമാത്രയും 3200 സഹായിേത്ളയും 
താൽക്ാലിേമായി എംക�ായക് ത്മറെക് എേക് സക് കെഞ്ക് 
മുഖാന്തരം നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നട�ടിേൾ 
പുകരാഗതിയിലാണക് .

നൂതന സർത്വ സാകകേതിേ വി്യേേളായ 
Continuously Operating Reference Stations 
(CORS), Real Time Kinematic (RTK) Rover, 
Robotic ETS, Drone എന്നിവ ഉ�കയാഗിച്ാണക് 

ഡിജിറ്റൽ സർത്വ നടത്തുന്നതക്. സംസ്ഥാ
നതെക് 28 COR ങ്്റേഷനുേൾ സ്ഥാ�ി
ക്കുന്ന പ്രവർതെനവം അന്തിമഘട്ടതെി
ലാണക്. ഈ േൺക്ാൾ 
ക്റേഷനുേളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
സിഗ്നലുേൾ ഉ�കയാഗിച്ക് RTK 
ത്മഷീനുേളുത്ട സഹായകതൊത്ട 
അതികവഗവം കൃതയേവം 
സുതാരയേവമായി ഡിജിറ്റൽ സർത്വ 
പൂർതെിയാക്ാൻ സാധിക്കും. 

പ്രാകയാഗിേമാകുന്ന കമഖലേളിൽ 
കരോൺ സാകകേതിേവി്യേയും പ്രകയാജ

നത്പെടുതൊൻ ഉകദേശിക്കുന്നു. 
കേരളതെിത്റെ സമ്പൂർണ്ണ േഡസക്്ൽ 

സർത്വ സാധയേമാക്കുന്നകതാത്ടാപെം കടാക�ാഗ്രാ
ഫിക്ൽ സർകവയും നടത്തുന്നുണ്ക്. ഇതിലൂത്ട 

സംസ്ഥാനതെിത്റെ എല്ാ ഭൂപ്രശക് നങ്ങളും �രിഹരി
ക്ാൻ േഴിയുന്നവിധതെിൽ സ്വോരയേഭൂമിയും സർക്ാർ 
ഭൂമിയും അളന്നു തിട്ടത്പെടുതൊൻ �ദ്ധതി ലക്യേംവയക്ക്കുന്നു. 
ഡിജിറ്റൽ സർത്വ പൂർതെിയാക്ി ഡിജിറ്റൽ ഭൂകരഖേൾ 
തയ്ാറാക്കുന്നകതാത്ട വിവിധ ദുരന്തനിവാരണ 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ഏകോ�ിപെിക്കുന്നതിനും സമയൈന്ധിത 
മായി ഇവ നടപൊക്കുന്നതിനും സഹായേരമാകും.

ഐക്യങ്കരള 
രൂപീകരണ 

ചരിത്രത്ിൽ ആദ്യമായി 
ങ്കരളം പൂർണ്ണമായം   
ഡിജിറ്റലായി അളന്നു 

തിട്ടവപെടുത്തുകയാവണന്ന
താണ്ക് സുപ്രധാനം

ഡിജിറ്റൽ ഭൂസർവെ- ങ്നട്ടങ്ങൾ
 ഭൂമിസംൈന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്ക് കൃതയേതയും സുതാരയേതയും 
 റവനയു, രജിസക് ക്ഷൻ, സർത്വ വകുപ്പുേളിത്ല ഭൂസംൈന്ധ

മായ കസവനങ്ങൾ ഏേജാലേ സംവിധാനതെിലൂത്ട 
ലഭയേമാകും.

 അക�ക്േൾ ഓൺകലനായി ത്ോടുക്കുവാനും  
�രിഹരിക്ാനും സാധിക്കും.

 ഭൂമിസംൈന്ധമായ കസവനങ്ങൾക്ക് �ല ഓഫീസുേളിൽ 
േയറിയിറകങ്ങണ്.

 ഡിജിറ്റൽ ഭൂകരഖേൾ പ്രകയാജനത്പെടുതെി വിേസന 
പ്രവർതെനങ്ങൾ കവഗതെിലാക്ാം.
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സർക്ാർകസവനങ്ങൾ 
ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് 
അനായാകസന  
ലഭയേമാക്കുേ ഡിജിറ്റൽ 
ഗകവണൻസിത്റെ  
പ്രധാനലക്യേങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണക് 

നഡോ.വി.പി.നജോയ്ഐഎഎസ്
െീഫക് ത്സക്ട്ടറി

ഇ-ഗകവണൻസിലൂത്ട 
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കലാേം പുകരാഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ക് 
കേരളസമൂഹവം പുകരാഗമിക്കുേയാണക്.  
ആകഗാളീേരിക്ത്പെട്ട സമൂഹത്മന്ന നിലയ്ക്കക്  
കേരളീയരുത്ട പ്രതീക്േളും അഭിലാഷങ്ങളും വളത്ര 
കവഗം �രിവർതെനത്പെടുന്നു. ഈ മാറ്റം ഉൾത്ക്ാണ്ക്, 
സർക്ാർതലതെിൽ ആവശയേമായ �രിവർതെന
ങ്ങൾ നടപെിലാക്ിവരിേയാണക്.  അതികവഗം മാറുന്ന 
ആകഗാളവിേസനസകേല്പങ്ങകളാത്ടാപെം  
കേരളതെിലും പുകരാഗമനമുണ്ാവണത്മന്നതക് 
ഇന്നത്തെ മാത്മല് വരുംതലമുറേളുത്ടയും സുഗമവം 
സന്തുഷ്ടവമായ ജീവിതതെിനക് അനിവാരയേമാണക്.  

കേരളതെിത്ല ജീവിതസാഹെരയേവം വയേവസായ
സൗഹൃ്ാന്തരീക്വം  ത്മച്ത്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള  
നിരന്തര�രിരേമങ്ങൾ കേരളസർക്ാർ  
നടതെിവരുന്നു. ആകരാഗയേകമഖലയുൾത്പെത്ട  
�ലകമഖലേളിലും നമ്ൾ വളത്രയധിേം പുകരാഗതി 
കേവരിച്ിട്ടുത്ണ്കേിലും, െില കമഖലേളിൽ ഇനിയും 
പുകരാഗതി കേവരികക്ണ്തുണ്ക്. ഇതിനായി 
സമഗ്രമായ സമീ�നമാണക് സർക്ാർ 
സ്വീേരിച്ിട്ടുള്ളതക്.

ഇതിൽ �രമപ്രധാനമായ 
ഒന്നാണക് ഡിജിറ്റൽ  
ഗകവണൻസക് വയോ�ിപെിക്കുേ 

എന്നതക്. വർഷങ്ങൾക്കുമുൻ�ക് സർക്ാർരീതിേൾ 
വിഭാവനം ത്െയ് സമയതെക് ഇതെരം  
ആധുനിേസാകകേതിേവി്യേേൾ ഉണ്ായിരുന്നില്, 
എന്നാൽ ഇന്നക് ലഭയേമായ സാകകേതിേവി്യേേൾ 
ഉ�കയാഗിച്ക് സർക്ാർ രീതിേൾ ത്മച്ത്പെടുത്തുേ 
യാണക് ഡിജിറ്റൽ ഗകവണൻസിലൂത്ട ത്െയ്യുന്നതക്. 
േമ്യൂട്ടർ സാകകേതിേവി്യേയുത്ട കൃതയേമായ ഉ�കയാഗം 
മറ്റിടങ്ങളിത്ലന്ന ക�ാത്ല സർക്ാർ തലതെിലും  
സുഗമവം സുതാരയേവമായ പ്രവർതെനം നടപെിലാ
ക്ാൻ സഹായേരമാകും. സർക്ാർകസവനങ്ങൾ 
ത്�ാതുജനങ്ങൾക്ക് അനായാകസന ലഭയേമാക്കുേ 
ഡിജിറ്റൽ ഗകവണൻസിത്റെ പ്രധാനലക്യേങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണക്. 

അതുക�ാത്ല പ്രധാനത്പെട്ടതാണക് സർക്ാർ 
നട�ടിക്മങ്ങൾ ത്മച്ത്പെടുതെി ജീവനക്ാരുത്ട 
ോരയേക്മത വർധിപെികക്ണ്തക്. തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതിനാവശയേമായ ആധിോരിേവിവരങ്ങൾ 
എളുപെതെിൽ ലഭയേമാക്കുേ, ജീവനക്ാർക്ക് സംതൃപ്തി
കയാത്ട കജാലി ത്െയ്ാനുള്ള സാഹെരയേം ഒരുക്ിത്ക്ാ

ടുക്കുേ എന്നിവയും പ്രാധാനയേമർഹിക്കുന്നു. 
ഉ്ാഹരണതെിനക് ോലാോലങ്ങളായി 

വിവരങ്ങൾ പുസ്തേതെിൽ  കക്ാഡീ
േരിക്കുേയും സൂക്ിക്കുേയും 

ത്െയക്തുവന്നു. വിവരകശഖരണ
തെിനായി �ലതലങ്ങളിൽ 

അതികവഗം മാറുന്ന 
ആകഗാളവിേസനസകേല്പ

ങ്ങകളാത്ടാപെം  
കേരളതെിലും പുകരാഗമന
മുണ്ാവണത്മന്നതക് ഇന്ന

ത്തെ മാത്മല് വരുംതലമുറ
േളുത്ടയും സുഗമവം 

സന്തുഷ്ടവമായ ജീവിതതെി
നക് അനിവാരയേമാണക്.  
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ഏേീേരണ- സ്ഥിരീേരണ പ്രക്ിയേൾ നടകതെണ്തക്  
ആവശയേമായിരുന്നു. എന്നാൽ േമ്യൂട്ടർ സാകകേതിേ 
വി്യേയുത്ട സഹായകതൊത്ട ഇന്നതക് വളത്രയധിേം  
പ്രകയാജനപ്ര്മായി മാറിയിട്ടുണ്ക്.

കേരളസർക്ാർ നടപെിലാക്ി വരുന്ന  
ഇ-ഗകവണൻസക് പ്രക്ിയയിൽ പ്രധാനത്പെട്ട െിലതാണക്  
ഇ- ഓഫീസക് സംവിധാനം, സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാത്േ  
ഭൂമിയുത്ട ഡിജിറ്റൽ സർങ്െ, ആകരാഗയേകമഖലയിത്ല 
ഇ-ത്ഹൽതെക്, ഓൺകലൻ ഏേജാലേ ക്ിയറൻസക് 
സംവിധാനമായ ത്േ-സ്വിഫക്റ്റക് , കേരള ത്സൻ്ൽ  
ഇൻത്സ്ക്ൻ സി്റേം (K-CIS), ത്�ാതുമരാമത്തു വകുപെിത്റെ 
സുഗമ ത്വൈക് ക�ാർട്ടൽ, കപ്രസക് ത്വൈക് ക�ാർട്ടൽ, 
ധനോരയേവകുപെിത്റെ സ്ാർേക് ത്വൈക് ക�ാർട്ടൽ,  
ഇ കസവനം ത്വൈക്ക�ാർട്ടൽ, എം-കസവനം ത്മാകൈൽ 
ആ�ികക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ. ഇകതാത്ടാപെം സർക്ാർ 
ഓൺകലൻ ധനമിട�ാടുേൾ വർധിപെിക്ാൻ  
�രിരേമിക്കുേയാണക്.

ഇ- ഓഫീസും ഇ -ങ്സെനവം
സംസ്ഥാനത്മാട്ടാത്േയുള്ള സർക്ാർ ഓഫീസുേത്ള  

ൈന്ധിപെിക്കുന്ന ഇ- ഓഫീസക് സംവിധാനം 2022 മുതൽ 
നിലവിൽ വന്നു. ഇ - ഓഫീസക്  സംവിധാനതെിലൂത്ട 
കേരളതെിലുടനീളമുള്ള സർക്ാർ ഓഫീസുേൾ തമ്ിൽ 
തൽക്ണം ഫയൽ, േതെിട�ാടുേൾ തുടങ്ങിയവ നടതൊ
വന്നതാണക്. ഉ്ാഹരണതെിനക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു 
സർക്ാർ ഓഫീസിൽനിന്നക് ോസർകഗാഡുള്ള സർക്ാർ 
ഓഫീസികലക്ക് തൽക്ണം േത്തുേളും ഫയലുേളും 
അയക്ാൻ സാധിക്കും. മുൻ�ക് ്ിവസങ്ങൾ കവണ്ിവന്ന 
പ്രക്ിയയായിരുന്നു ഇതക്. ഈ മാറ്റംതത്ന്ന സർക്ാരിത്റെ 
പ്രവർതെനക്മത ത്മച്ത്പെടുതൊനും ദ്രുതഗതിയിൽ 
തീരുമാനങ്ങത്ളടുക്ാനും ഏത്റ സഹായേരമാണക്.

ഇ-ങ്സെനം  
വെബ്ക് ങ്പാർട്ടലിൽ 509  

ങ്സെനങ്ങൾക്്ക് നിലെിൽ 
 ഡാഷ്ക് ങ്ബാർഡ്ക് ഉണ്്ക്. ഈ  

ഡാഷ്ക് ങ്ബാർഡുകളുവെ സഹായ
ങ്ത്ാവെ സംസ്ാനവത്ാട്ടാവക 

 ഉള്ള ഓഫീസുകളിവല കാര്യക്ഷമത 
ഉന്നങ്താങ്ദ്യാഗസ്ർക്്ക് 

പരിങ്�ാധിച്്ക് ആെ�്യമായ   
തിരുത്ൽനെപെികൾ  
എടുക്ാൻ സാധിക്ം

ഡിജിറ്റൽ കസവനങ്ങളിലൂത്ട ജനങ്ങളുത്ട 
ജീവിതം ത്മച്ത്പെടുത്തുേ എന്ന ലക്യേകതൊത്ട 
വിവിധവകുപ്പുേൾ നിരവധി കസവനങ്ങൾ ലഭയേമാക്ി
യിട്ടുണ്ക്. ഇവത്യല്ാം ഒരു കുടക്ീഴിൽ ത്ോണ്ടുവരാൻ 
ഇ-കസവനം എന്ന  ക�ാർട്ടൽ സർക്ാർ ആരംഭിച്ചു. 
ഈ ക�ാർട്ടലിലൂത്ട 884 കസവനങ്ങളാണക് ഇകപൊൾ 
ലഭിക്കുന്നതക്. കൂടാത്ത എം. കസവനം എന്ന 
ത്മാകൈൽ ആ�ികക്ഷനും സർക്ാർ ആരംഭിച്ിട്ടു
ണ്ക്. നിലവിൽ ഇതിൽ 683 കസവനങ്ങൾ ലഭയേമാണക്. 
കൂടാത്ത എല്ാ പ്രധാനത്പെട്ട കസവനങ്ങൾക്കും ഡാഷക് 
കൈാർഡുേൾ രൂ�ീേരിച്ിട്ടുണ്ക്.

�ണ്ക് വകുപ്പുകമധാവിേൾക്ക് തങ്ങളുത്ട  
അധീനതയിലുള്ള ഓഫീസുേളുത്ട പ്രവർതെനക്മത 
കനരിട്ടക്  �രികശാധിക്ാൻ �രിമിതിേൾ ഉണ്ായിരുന്നു. 
്ിവസങ്ങൾ എടുതെക് തയ്ാറാക്ിനൽകുന്ന റികപൊർട്ടു
േൾ അടിസ്ഥാനമാക്ിയാണക് �ലകപൊഴം ഇതക് 
മനസ്സിലാക്ിയിരുന്നതക്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാകകേ
തിേവി്യേ ഉ�കയാഗിച്ക് ഇതക് ഫലപ്ര്മായി ത്െയ്ാൻ 
സാധിക്കും.  സർക്ാർകസവനങ്ങൾ കൃതയേമായി 
എല്ാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുത്വന്നക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി 
നായി എല്ാ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളിലും തത്സമയ 
ഡാറ്റ നൽകുന്ന ഡാഷക്കൈാർഡുേളും ഏർത്പെടുതെി 
വരിേയാണക്.  ഉ്ാഹരണതെിനക് ഇ-കസവനം ത്വൈക് 
ക�ാർട്ടലിൽ 509 കസവനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ  
ഡാഷക് കൈാർഡക് ഉണ്ക്. ഈ ഡാഷക് കൈാർഡു 
േളുത്ട സഹായകതൊത്ട സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാത്േ 
യുള്ള ഓഫീസുേളിത്ല ോരയേക്മത വകുപ്പുകമധാവി
േൾക്കും ജില്ാകമധാവിേൾക്കും മറ്റക് ഉന്നകതാക്യോഗ
സ്ഥർക്കും �രികശാധിച്ക് ആവശയേമായ  തിരുതെൽ 
നട�ടിേൾ എടുക്ാൻ സാധിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ സർവെ

മത്റ്റാരു പ്രധാനത്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ ഗകവണൻസക് ്ൗതയേമാ
ണക് ഭൂമിയുത്ട ഡിജിറ്റൽ സർത്വ. നിലവിൽ കേരളതെി
ത്ലാട്ടാത്േ നിരവധി ഭൂമിതർക്ങ്ങൾ �ല കോടതിേ
ളിലും ക�ാലീസക് ക്റേഷനുേളിലും വികല്ജക്, താലൂക്ക്  
ഓഫീസുേളിലും സർക്ാരിലുമായി �രിഗണനയിലുണ്ക്. 
ഇതെരം ഭൂമിതർക്ങ്ങൾ തീർപൊക്ാൻ മിക്വാറും 
വർഷങ്ങത്ളടുക്കുേയും സർക്ാരിത്റെ �രിരേമവം 
സമയവം നഷ്ടത്പെടുേയും ത്െയ്യുന്നു. ഭൂമിതർക്ങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ാൽ, സർക്ാരിത്റെ സമയവം 
രേദ്ധയും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രകയാജനത്പെടുന്ന 
ോരയേങ്ങൾക്ക് വിനികയാഗിക്ാൻ സാധിക്കും. ജി.
�ി.എസക് സംവിധാനമുള്ള യന്തങ്ങൾ ഉ�കയാഗിച്ക്  
ഫീൽഡക് ത്ലവൽ സർത്വ നടത്തുന്നതിനാൽ 
ത്തറ്േൾ കുറയ്ക്കാനും തർക്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്ാനും  
ഡിജിറ്റൽ സർത്വയിലൂത്ട സാധിക്കും.

ഇ-വഹൽത്്ക് പദ്ധതി
ആകരാഗയേ-കുടുംൈകക്മ വകുപെക് നടപെിലാക്കുന്ന 

ഇ-ത്ഹൽതെക് �ദ്ധതി കേവലം ആശു�ത്ിമാകനജക്  
ത്മറെക്  സംവിധാനം മാത്മല്, കേരളതെിലുടനീളമുള്ള   
കേന്ദ്രീകൃത സംകയാജിത ആകരാഗയേ�രിരക്ാ 
സംവിധാനമാണക്.  ആകരാഗയേകമഖലയിൽ വലിയ 
മാറ്റമാണക് ഈ സംവിധാനം സൃഷ്ടിച്ചുവരുന്നതക്.  
ഇ ത്ഹൽതെിത്റെ ഒരു പ്രധാന സവികശഷത  
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'ഓകരാ �ൗരനും ആകരാഗയേ ത്റകക്ാർഡക് ' സൃഷ്ടിക്ാൻ 
സാധിക്കുത്മന്നതാണക്. ആകരാഗയേസംരക്ണകേന്ദ്രങ്ങളി
ലുടനീളം ഈ ഏേീകൃത ആകരാഗയേത്റകക്ാർഡക് ലഭയേമാക്ാ
നാകും. ഒരു കരാഗിയുത്ട സമഗ്രമായ ആകരാഗയേവിവര
ങ്ങൾ കഡാക്ർമാർക്ക് എളുപെതെിൽ ലഭയേമാക്കുന്നതിനും 
െിേിത്സാതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകമ്ാൾ പ്രധാനത്പെട്ട  
വിവരങ്ങത്ളാന്നും നഷ്ടത്പെടുന്നിത്ല്ന്നക്  ഉറപൊക്ാനും ഈ 
സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ വയേവസായസ്ഥാ�നങ്ങളിൽ �ല 
വകുപ്പുേൾ �ലവിധതെിലുള്ള �രികശാധനേൾ കൃതയേമായ 
ഇടകവളേളിൽ നടതൊറുണ്ക്. ഇതെരം �രികശാധനേത്ള
ല്ാം ഒരുകുടക്ീഴിൽ ത്ോണ്ു വരുന്ന സംവിധാനമാണക് 
കേരള - ത്സൻ്ൽ ഇൻസക് ത്�ക്ൻ സി്റേം.  
�രികശാധനേൾക്ക് കൂടുതൽ സുതാരയേതയും ഉതെരവാ്ി
ത്വവം ത്ോണ്ടുവരാൻ ഈ സംവിധാനതെിലൂത്ട 
സാധിക്കും. ഓകരാ സ്ഥാ�നങ്ങളുത്ടയും  �രികശാധന 
ക്മീേരിക്കുന്നതക് ഓകട്ടാമാറ്റിേക് സംവിധാനതെിലൂത്ട 
യാണക്. സ്ഥാ�നങ്ങൾ, �രികശാധേർ, �രികശാധന 
േളുത്ട ആവൃതെി എന്നിവയും ഓകട്ടാമാറ്റിക്ായാണക് 
തീരുമാനിക്കുന്നതക്.

�ലകപൊഴം �ല ആവശയേങ്ങൾക്ായി  
കവ്യുതക�ാസ്റ്റുേളും, ക�പെക് കലനുേളും  
മാറ്റിസ്ഥാ�ികക്ണ്തായും കറാഡക് മുറികക്ണ്തായും 
വരാറുണ്ക്. ഈ പ്രവർതെനങ്ങൾ ഏകോ�ിപെിക്കുന്നതി 

നായി നിലവിൽ വന്ന ത്വൈക് ക�ാർട്ടലാണക് 'സുഗമ'.  
ത്�ാതുജനങ്ങൾ, സർക്ാർ വകുപ്പുേൾ, േരാറുോർ 
തുടങ്ങി എല്ാവർക്കും ഉ�കയാഗിക്ാനാവന്ന  
തരതെിലാണക് ഈ ക�ാർട്ടൽ വിഭാവനം ത്െയ്ിരിക്കുന്നതക്.  
ക�ാർട്ടൽ നിലവിൽ വന്നതിലൂത്ട ത്�ാതുമരാമതെക്  വകുപെക്, 
കേരള വാട്ടർ അകതാറിറ്റി, ത്േ.എസക്.ഇ. ൈി എന്നിവയുത്ട 
പ്രവർതെനം ത്മച്ത്പെടുതൊൻ സാധിച്ിട്ടുണ്ക്.

സർക്ാർ പ്രവർതെനങ്ങൾ കുകറക്കൂടി  
ോരയേക്മമാക്ാൻ വസ്തുതാവിശേലനം  
നടകതെണ്തുണ്ക്. ഇകപൊൾ ഇതിനായുള്ള വസ്തുതേൾ 
ഓൺകലൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതുത്ോണ്ക് വിശേലനം 
കവഗതെിലും ആവശയോനുസരണവം നടതൊൻ സാധിക്കും. 
ഇതിൽനിന്നും  ലഭിക്കുന്ന നിർണ്ണായേമായ വിവരങ്ങൾ 
ഉ�കയാഗിച്ക് സർക്ാർ നയവം  പ്രവർതെനരീതിയും 
നിരന്തരമായി ത്മച്ത്പെടുത്തുന്നു.

ആകഗാളീേരണതെിത്റെ ഇക്ാലതെക്, ഇതെരം 
ത്മച്ത്പെടുതെലുേൾ സമയാസമയം നടകതെണ്തക് 
അനിവാരയേമാണക്. അതിനാൽ  കേരളസർക്ാർ നടപെിലാ
ക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഗകവണൻസക് മാറ്റങ്ങൾ  
ത്�ാതുജനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും സർക്ാർ 
ജീവനക്ാർക്കും കൂടുതൽ പ്രകയാജനപ്ര്മാക്കുന്നതിനുള്ള    
കൈാധവൽക്രണ, പ്രൊരണപ്രവർതെനങ്ങൾ  
പ്രാധാനയേമർഹിക്കുന്നു.

ആകരാഗയേ-കുടുംൈകക്മ 
വകുപെക് നടപെിലാക്കുന്ന 
ഇ-ത്ഹൽതെക് �ദ്ധതി കേവലം 
ആശു�ത്ിമാകനജക് ത്മറെക്  
സംവിധാനം മാത്മല്, കേരള
തെിലുടനീളമുള്ള   
കേന്ദ്രീകൃത സംകയാജിത 
ആകരാഗയേ�രിരക്ാസംവിധാ
നമാണക്.  ആകരാഗയേകമഖല
യിൽ വലിയ മാറ്റമാണക് ഈ 
സംവിധാനം സൃഷ്ടിച്ചുവരുന്നതക് 
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സംസ്ഥാനത്തെ എല്ാ തകദേശസ്ഥാ�നങ്ങളിലും  
ഡിജിറ്റൽ സാക്രതയ്ക്കക് തുടക്ം 
കുറിക്ാനിരിക്കുേയാണക്. രാജയേത്തുതത്ന്ന  
ആ്യേമായി ഡിജിറ്റൽ സാക്രത  
കനടിയ �ഞ്ായതൊയ തിരുവനന്തപുരം ജില്യിത്ല 
പുല്മ്ാറയിത്ല ഡിജി പുല്മ്ാറ �ദ്ധതിത്യ അറിയാം

സു�ീഷ്്നജോ
മാധയേമപ്രവർതെേൻ

മതികവതിന്റെ മാതൃക/ ഡതിജതി പുല്ലമ്ാറ

അസിംമുഹമ്മദ്
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കഫസക്ബുക്ിൽ �ാട്ടു�ാടി 
വീഡികയാ അ�ക് കലാഡക്  ത്െയ്യുന്നതിത്ന 
ക്കുറിച്ക് �റയുേയായിരുന്നു സരസു. 
വാട്ടക്സക്ആപെിലൂത്ട തത്റെ �ാട്ടുേൾ 
മുമ്ക് പ്രെരിക്ത്പെട്ടിരുത്ന്നകേിലും 
അതക് തകറെതാത്ണന്നക്   
ആത്രകേിലും �റയുേകയാ  
അറിയിക്കുകേയാ ഉണ്ായില്.  
സരസു സി ചുള്ളാളം എന്ന 
കഫസക്ബുക്ക് അക്ൗണ്ിലൂത്ട 
തനിക്റിയാവന്ന �ാട്ടുേൾ 
�ങ്കുവയ്ക്കണത്മന്ന ആഗ്രഹം 
അങ്ങത്നയുണ്ായതാത്ണന്നും 
അവർ �റഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം 
ജില്യിത്ല പുല്മ്ാറ �ഞ്ായതെക് 
ആവിഷക് േരിച്ക് നടപൊക്ിയ   
ഡിജിറ്റൽ സാക്രതാ�ദ്ധതിയിലൂത്ട 
യാണക് സ്ാർട്ടക് കഫാൺ ഉ�കയാഗിക്ാൻ  
സരസു �ഠിച്തക്. അറു�തെിത്യട്ടുോരി. 
മൂന്നാംക്ാസുവത്രയായിരുന്നു വി്യോഭയോസം. ്ാരിദ്യേം 
ോരണം കൂടുതൽ �ഠിക്ാൻ േഴിയാതിരുന്ന അവർ 
�ഴയ ദുഖം മറക്കുന്നതക് ഡിജിറ്റൽ സാക്രത കനടിതെന്ന 
'സ്ാർട്ടക് കലാേ'തെിലൂത്ട. സ്വന്തമായി വാട്ടക്സക്ആപെക് 
ഉ�കയാഗിക്കും. വീഡികയാ കോൾ ത്െയ്യും. യുടയൂൈക് 
ഉൾത്പെത്ടയുള്ള സാമൂഹയേമാധയേമങ്ങൾ ഉ�കയാഗിക്കുന്നതി
ലും �രിജ്ാനമുണ്ക്. ഒരു അടിത്�ാളിപൊട്ടക് കേൾക്ത്ട്ട 
എന്നക് �റഞ്ഞക് ഇയർകഫാൺ വച്ക് അവർ ത്മാകൈൽ 
കഫാണിൽ �ാട്ടുകേൾക്ാൻ തുടങ്ങി. ത്താഴിലുറപെക്  
ത്താഴിലാളിയായ സരസു ഇൻ്റോൾത്മറെിലൂത്ടയാണക് 
സ്ാർട്ടക്കഫാൺ സ്വന്തമാക്ിയതക്. നത്ല്ാരു കഫാേക് കലാർ 
േലാോരിയാണക് സരസു.

തുെക്ം ബാകേിന്ക് മുന്നിവല കയൂെിൽനിന്ന്ക്
�ഞ്ായതെിത്ല ഏേ ത്�ാതുകമഖലാൈാകേക് ശാഖയ്ക്കക് 

മുന്നിത്ല നീണ് േയൂ േണ്കപൊൾ തിരുവനന്തപുരം  
ജില്ാവനിതാകക്മ ഓഫീസർ സജീന സതൊറിനക് 
കതാന്നിയ ആശയമാണക് 'ഡിജി പുല്മ്ാറ'യികലക്ക് 
എതെിച്തക്. ൈാകേിനക് മുന്നിത്ല േയേൂവിൽ ഉണ്ായിരുന്നവരി

കലത്റയും മധയേവയസക് േരാണക്.  ൈാകേിങ്ങക്
രംഗത്തെ മിക് കസവനങ്ങളും ഓൺത്ല

നിൽ ലഭയേമാവന്ന ോലതെക് ആവശയേമായ
വർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സാക്രത 

നൽേിയാൽ നല്തായിരിക്കുത്മന്നക് 
�ഞ്ായതെിത്ല താമസക്ാരി 
കൂടിയായ സജീന സതൊറിനക് 
കതാന്നി . സഹപ്രവർതെേരായ  
ഗ്രാമവിേസന വകുപെക് ത്ഡ�യൂട്ടി 
ത്ഡവലപെക് ത്മറെക് േമ്ീഷണറായി
രുന്ന സകനാൈക്, ത്താഴിലുറപെക് 
�ദ്ധതി ജില്ാ എൻജിനീയർ 
്ികനശക് �പെൻ എന്നിവരുമായി 

അവർ ആശയം �ങ്കുവച്ചു. 
തുടർന്നക് ഇക്ാരയേം �ഞ്ായതെക് 

പ്രസിഡറെക് �ി വി രാകജഷികനാടക് 
�റഞ്ഞു. അകദേഹം ആശയം  

�ഞ്ായതെക് ഭരണസമിതിയിൽ  
അവതരിപെിച്ചു.  അങ്ങത്ന �ദ്ധതിക്ക് 

അനുമതിയായി.

ഇ- െിദ്യാരംഭം; സർവെയിൽ 3917 ങ്പർ
�ദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിത്റെ ആ്യേ�ടി  ഡിജിറ്റൽ 

സാക്രത ആവശയേമുള്ളവത്ര േത്ണ്ത്തുേ എന്നതായി
രുന്നു.  അതിനായി 45 വയസ്സിനക് താത്ഴയുള്ള  
സന്നദ്ധപ്രവർതെേത്ര ഉ�കയാഗിച്ക് സർത്വ നടതെി. 
വീടുവീടാന്തരം േയറി ഇറങ്ങിയായിരുന്നു സർത്വ. 
ത്മാകൈൽ ആ�ികക്ഷനും ഇതിനായി ഉ�കയാഗിച്ചു. 
�ഞ്ായതെിത്ല 15 വാർഡുേളിലായി ആത്േ 3917 
ക�ർക്ാണക് ഡിജിറ്റൽ സാക്രതാ�രിശീലനം ആവശയേ
ത്മന്നക് സർത്വയിൽ േത്ണ്തെി. ഇതിൽ 617 ക�ർക്ക് 
ോഴ്ചക്കുറവക്, േിടപ്പുകരാഗം, മറ്റക് ഗുരുതരമായ  
ആകരാഗയേപ്രശക് നങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ായിരുന്നു.

അസുഖൈാധിതത്രയും േിടപ്പുകരാഗിേത്ളയും 
ഒഴിവാക്ി 3300 ക�ർക്ക് �രിശീലനം നൽോൻ  
തീരുമാനിച്ചു. 14 മുതൽ 65 വയസ്സക്  വത്രയുള്ളവത്ര 
ഉൾത്പെടുതെി. 45 വയസ്സിനു മുേളിലുള്ളവരായിരുന്നു 
�ഠിതാക്ളിൽ കൂടുതലും. ഇതിൽ ഭൂരി�ക്വം സ്തീേൾ. 

2022 ത്സപ്തംൈർ 21 നക്   ഡിജി പുല്മ്ാറ �ദ്ധതിയുത്ട പൂർതെീേരണ പ്രഖയോ�നം നടത്തുകമ്ാൾ
 മുഖയേമന്തി �ിണറായി വിജയനുമായി വീഡികയാകോളിൽ സംസാരിക്കുന്ന �ി. ശാന്ത

സു�ീഷ്്നജോ
മാധയേമപ്രവർതെേൻ

പദ്ധതി  
തുെങ്ങുന്നതിവറെ  

ആദ്യപെി  ഡിജിറ്റൽ  
സാക്ഷരത ആെ�്യമുള്ള 

െവര കവണ്ത്തുക  
എന്നതായിരുന്നു.  
അതിനായി 45  

െയസ്ിന്ക് താവെയള്ള  
സന്നദ്ധപ്രെർത്കവര 

ഉപങ്യാഗിച്്ക് സർവെ 
നെത്ി

അസിംമുഹമ്മദ്

പ്രശോന്്.ആർ.
ഐപിആർഡി
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പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം  സുരാജക് ത്വഞ്ഞാറമൂടക്  
�ദ്ധതിയുത്ട രോൻഡക് അംൈാസഡറായി. �ദ്ധതിക്ക് 
ഡിജി പുല്മ്ാറ എന്ന ക�രും നൽേി. ആൻകരോയിഡക് 
ത്മാകൈൽ കഫാൺ ഉ�കയാഗിച്ാണക് ഡിജിറ്റൽ 
സാക്രത �രിശീലിപെിച്തക്.സ്ാർട്ടക് കഫാൺ ഓൺ, ഓഫക്, 
വാടക് സക്ആപെക് വീഡികയാ കോൾ, ഓഡികയാ കോൾ, 
കഫാകട്ടായും വീഡികയായും ഡൗൺകലാഡക് ത്െയ്ൽ, 
യൂടയൂൈക്, കഫസക്ബുക്ക് എന്നിവ 
�രിെയത്പെടുതെൽ, ൈാകേക് 
അക്ൗണ്ക് ഡീത്റ്റയിൽസക് മനസി
ലാക്ൽ തുടങ്ങിയവയാണക് 
�ാഠയേവിഷയമായി ഉൾത്പെടുതെിയ
തക്. ഇതക് മൂന്നക് ത്മാഡയൂളാക്ി 
അവതരിപെിച്ചു. കേപ്പുസ്തേവം 
ഇറക്ി.

സാകകേതിേ സർവേലാശാ
ലയുത്ട എൻഎസക്എസക് വിഭാഗ
തെിത്റെ സഹായകതൊത്ടയാണക് 
�രിശീലനം ആരംഭിച്തക്.  
ഹീരാ എൻജിനീയറിങ്ങക് കോകളജക്, 
കമാഹൻ്ാസക് എൻജിനീയറിങ്ങക് 
കോകളജക്, രാജധാനി എൻജിനീയ
റിങ്ങക്  കോകളജക്, മുസിം അകസാസി
കയഷൻ കോകളജക് ഓഫക് എൻജിനീ
യറിങ്ങക് , ്ിനിറ്റി കോകളജക് ഓഫക് 
എൻജിനീയറിങ്ങക് , കതമ്ാമൂടക് 
ജനതാഹയർ ത്സക്ൻഡറി 
സക് കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിത്ല  
എൻഎസക്എസക് യൂണിറ്േളിത്ല 
250 വി്യോർഥിേൾ, കുടുംൈരേീ 
പ്രവർതെേർ, പ്രാക്ശിേ 
വാളറെിയർ എന്നിവർ  വഴിയായിരു
ന്നു �രിശീലനം. വീടുേൾ 
േയറിയും ത്താഴിലുറപെക് �ദ്ധതിയു
ത്ട കസറ്േളിൽ ഒഴിവക് സമയങ്ങ

ളിലും പ്രാക്ശിേ �ഠനകേന്ദ്രങ്ങളിലുമായിരുന്നു  �രിശീല
നം.  �ാൻ എൻവകയാൺത്മറെക് എന്ന ്റോർട്ടപെക് േമ്നി 
സർത്വ, �ഠനം എന്നിവ നടതൊൻ സഹായം നൽേി. 
തനതക് ഫണ്ിൽനിന്നക് നാലുലക്ം രൂ�യും െില േമ്നി 
േളുത്ട വേയായി ലഭിച് കോർപെകററ്റക് കസാഷയേൽ  
ത്റസക് ക�ാൺസിൈിലിറ്റി ഫണ്ടും �ദ്ധതിക്ക് 
പ്രകയാജനത്പെടുതെി.  

മത്റ്റാരു പ്രധാന ത്വല്ലുവിളി 
അതിഗ്രാമീണകമഖലയുള്ള  
�ഞ്ായതെിത്ല  അഞ്ചു വാർഡുേളി
ലും ഒരുേമ്നിയുത്ടയും ത്നറ്റക് വർക്ക് 
ഉണ്ായിരുന്നത്ല്ന്നതാണക്. 
ഇതിനായി ഡി. ത്േ. മുരളി 
എംഎൽഎ യുത്ട കനതൃത്വതെിൽ 
േളക്കററ്റിൽ ത്മാകൈൽ േമ്നിേ
ളുത്ട പ്രകതയേേ കയാഗം കെർന്നു. 
കജാൺ രേിട്ടാസക് എം�ി യുത്ട 
ഇടത്�ടലിത്റെ ഭാഗമായി ടവറും 
സ്ഥാ�ിച്ചു. �ഞ്ായതെക് പ്രസിഡറെക്  
�ി വി രാകജഷക്, �ദ്ധതി കോ-ഓർഡി
കനറ്റർ ഷംനാ്ക് പുല്മ്ാറ, ജില്ാ 
വനിതാകക്മ ഓഫീസർ സജീന 
സതൊർ എന്നിവരുത്ട കോർ 
ടീമാണക് �ദ്ധതിക്ക് ചുക്ാൻ �ിടിച്തക്. 
ഏഴക്  മുതൽ 14 ്ിവസം വത്രയാണക് 
ഓകരാ വാർഡിലും �രിശീലനം 
നൽേിയതക്. സാധാരണക്ാർക്ക് 
ഡിജിറ്റൽ സാക്രത നൽേിയ 
�ദ്ധതിക്ക് രണ്ാം ഘട്ടമുണ്ാകുത്മന്നക് 
�ഞ്ായതെക് പ്രസിഡറെക് �ി വി 
രാകജഷക് �റഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ കസവന
ങ്ങൾ ഉ�കയാഗിക്ാൻ �രിജ്ാനമു
ണ്ാക്കുേയാണക് ഇനി ലക്യേം.

എൻഎസ്എസ്വിദ്യോർഥികൾഡിജിറ്റൽപരിശീല�ം�ൽകുന്നു

മുഖ്യമന്തിങ്യാെ്ക്  
സംസാരിച്്ക് �ാന്ത;  
കളക്ടങ്റാെ്ക് കു�ലം 

ങ്ചാദിച്്ക്  
സുദർ�നൻ

ഡിജി പുല്മ്ാറ �ദ്ധതിയുത്ട 
പൂർതെീേരണ പ്രഖയോ�നതെിൽ 

മുഖയേമന്തി �ിണറായി വിജയനുമായി 
വീഡികയാ കോളിൽ സംസാരിച്തി

ത്റെ സകന്താഷം �നച്മൂടിത്ല �ി  
ശാന്തയിൽ ഇകപൊഴമുണ്ക്. ത്താഴിലുറപെക് 

ത്താഴിലാളിയാണക്. സ്ാർട്ടക് കഫാൺ 
ഉ�കയാഗിക്ാൻ �ഠിത്ച്കേിലും 
സ്വന്തമായി കഫാണില്. കഫാൺ 

വാങ്ങിക്ണത്മന്ന ആഗ്രഹതെിലാ
ണക്. ത്വള്ളുമണ്ണടി സ്വക്ശി സു്ർശ

നൻ കവഗതെിലാണക് �ാഠങ്ങൾ 
�ഠിച്തക്. ആറാം  

ക്ാസുവത്രത്യ �ഠിച്ിട്ടുളളു.  
63 -ാം വയസ്സിൽ സ്ാർട്ടക് കഫാണിലൂത്ട 

ഇ - കലാേതെിത്നാപെം  
സഞ്രിക്ാനുള്ള രേമതെിലാണക്. 
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കേന്ദ്ര സർക്ാരിത്റെ ഈ വർഷത്തെ 
ഡിജിറ്റൽ ഇന്തയേ 'കഗാൾഡക് ' ക്ശീയ പുരസക് ോരം 
ലഭിച്തക് കോട്ടയം ജില്ാ ഭരണകൂടതെിത്റെ  
ത്വൈക് കസറ്റിനക്. ജില്യുത്ട kottayam.gov.in  എന്ന 
ഔക്യോഗിേ ത്വൈക്കസറ്റിനാണു ഡിജിറ്റൽ ഇന്തയേ 
'കഗാൾഡക് ' പുരസക് ോരം.

ത്വൈക്കസറ്േൾക്ായി കേന്ദ്രസർക്ാർ 
നിർക്ശിച്ിട്ടുള്ള മാർഗനിർക്ശങ്ങൾ �ാലിക്കുന്ന 
മിേച് ത്വൈക്കസറ്റക്, ത്മാകൈൽ സംരംഭേ 
വിഭാഗതെിലാണക് ഇലക്രോണിേക് സക് ആൻഡക് ഇൻഫർ
കമഷൻ ത്ടേക് കനാളജി മന്താലയം നൽകുന്ന  
പുരസക് ോരതെിനക് ത്വൈക്കസറ്റക് അർഹമായതക്. 

ജനങ്ങൾക്ക് �രാതി നൽകുന്നതിനും �രിഹരി
ക്കുന്നതിനും ത്വൈക് കസറ്റിൽ ഒരുക്ിയിട്ടുള്ള 
സംവിധാനങ്ങളാണക് പുരസക് ോരതെിനക് ജൂറി  
�രിഗണിച് പ്രധാനഘടേങ്ങൾ. 

സാധാരണക്ാർക്ക് എളുപെതെിൽ ഉ�കയാഗി
ക്ാൻ േഴിയുന്ന രീതിയിലും ഭിന്നകശഷി സൗഹൃ്വമാ

യാണക് ത്വൈക്കസറ്റിത്റെ രൂ�േൽ�ന.

ോഴ്ച�രിമിതിയുള്ളവർക്ായി വലിയ അക്ര
തെിൽ ോണുന്നതിനും ത്വൈക്കസറ്റിത്ല വിവരങ്ങൾ 
കേൾക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗേരയേവമുണ്ക്. ത്മാകൈൽ, 
ടാൈക് ത്ലറ്േൾ, േമ്യൂട്ടറുേൾ തുടങ്ങി എല്ാ ഉ�േര
ണങ്ങളിലും മലയാളം, ഇംഗ്ീഷക് ഭാഷേളിൽ  
ത്വൈക്കസറ്റക് ലഭിക്കും. 

പ്രധാന വകുപ്പുേൾ സംൈന്ധിച് വിവരങ്ങൾ, 
�ദ്ധതിേൾ, കസവനങ്ങൾ എന്നിവത്യ്ക്കാപെം ത്�ാതുജ
നങ്ങൾക്ക് ത്വള്ളം, കവ്യുതി, മറ്റക് ൈില്ലുേൾ 
അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുേൾ, കവാട്ടർ രജിസക്ക്ഷൻ, 
വിവാഹം, ജനനം, മരണം രജിസക്ക്ഷൻ, ഓൺകല
നായി ഭൂനികുതി അടയ്ക്കൽ തുടങ്ങി നാൽ�കതാളം 
ഓൺകലൻ കസവനങ്ങളും ത്വൈക്കസറ്റിലുണ്ക്. 
നൂറികലത്റ �ദ്ധതിേത്ളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
ത്വൈക് കസറ്റിലുണ്ക്. ജില്യിത്ല ടൂറിസത്തെ സംൈ
ന്ധിച് വിശ്വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'കോട്ടയം 
ടൂറിസം', 'എത്റെ ജില്' ആപ്പുേൾ ത്വൈക് കസറ്മായി 
ൈന്ധിപെിച്ിട്ടുണ്ക്. നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിേക് സക് 
ത്സറെറാണക് ത്വൈക് കസറ്റക് �രി�ാലിക്കുന്നതക്. 

സ്വർണ്ണതെിളക്തെിൽ

ദദശീയാംഗീകാരം /  kottayam.gov.in  
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വി്യോഭയോസം , വാണിജയേം, വയേവസായം,  
ശാസ്തസാകകേതിേ രംഗം, ആകരാഗയേം, ത്താഴിൽ, 
കുടുംൈം, തുടങ്ങിയ സമസ്ത കമഖലേളിലും കലാേത്മ
മ്ാടുമുള്ള സ്തീേൾ കേവരിച്  കനട്ടങ്ങൾ ഓർമ്ി
ക്ാനും ആകഘാഷിക്ാനും, വിജയം കേവരിച് 
വനിതേത്ള ആ്രിക്ാനുമാണക് ഐേയേരാഷ്ട്ര സഭ 
മാർച്ക് 8നക് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ്ിനമായി ആെരിക്കു
ന്നതക്. 'ഡിജിറ്റൽ കലാേം എല്ാവർക്കും - നൂതനത്വവം 
സാകകേതിേവി്യേയും ലിംഗസമത്വതെിനക് ' എന്നതായി
രുന്നു ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ 
്ിനതെിത്റെ ആശയം. സാകകേതിേവി്യോമുകന്നറ്റതെി
ലൂത്ടയും നൂതനമായ േണ്ടു�ിടിതെങ്ങളിലൂത്ടയും 
വി്യോഭയോസതെിലൂത്ടയും സ്തീേൾക്ക് സമത്വവം 
ശാക്ീേരണവം ഉറപൊക്കുേ എന്നതാണക്  
പ്രഖയോ�ിതലക്യേം. 

നിലവിത്ല സാമ്തെിേ, സാമൂഹിേ അസമത്വ
ങ്ങളിൽ  ഡിജിറ്റൽ കലാേത്തെ സ്തീേളുത്ട �ിന്നാക്ാ
വസ്ഥ എത്മാത്ം സ്വാധീനം ത്െലുത്തുന്നുത്വന്നതക് 
ഈ അവസരതെിൽ അകന്വഷണവികധയമാകും. 
സമ്ന്നരും ്രിദ്രും തമ്ിലും നഗരവാസിേളും  
ഗ്രാമീണരും തമ്ിലും നിലനിൽക്കുന്ന വിടവേൾക്ക് 
സമാനമാണക് ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ പുരുഷൻമാരും 
സ്തീേളും തമ്ിലുള്ള അന്തരം. ഡിജിറ്റൽ ഭിന്നകശഷി 
എന്ന ഒരു പുതിയ അവസ്ഥയായി ഇതിത്ന  
വിലയിരുത്തുന്നു. 

ഡിജിറ്റൽ ഭിന്നങ്�ഷി രൂക്ഷം 

ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ വിടവക് ഇതര കമഖലേളി
ത്ല വിഭവലഭയേതയിലും സാധയേതേളിലും പ്രതിഫലിക്കും.   
ആകഗാളതലതെിൽ 15 ശതമാനം സ്തീേൾ മാത്കമ 
ഡിജിറ്റൽ സാക്രത കേവരിച്ിട്ടുള്ളൂ എന്നാണക് 
േണക്കുേൾ സൂെിപെിക്കുന്നതക്. ഇറെർത്നറ്റക് സൗേരയേം 
ലഭയേമാകുന്നതിൽ പുരുഷൻമാകരക്ാൾ ഏത്റ 
�ിന്നിലാണക് സ്തീേൾ. 38 ശതമാനം സ്തീേൾക്ക് 
കസൈർ അതിക്മങ്ങൾ കനരിട്ടതിത്റെ വയേക്ി�ര
മായ അനുഭവമുത്ണ്ന്നാണക് 51 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ 
നടതെിയ �ഠനതെിൽ േത്ണ്തെിയതക്. 

ഡിജിറ്റൽ കലാേതെക് സ്തീേൾക്ക് തുലയേ അവസരം  
ഉറപൊക്ാൻ സംസ്ഥാന സർക്ാരിത്റെ പുതിയ �ദ്ധതി

ഇ-സാക്ഷരത/സ്തീശാക്ീകരണം

ആരതിടക.ആർ
അസി. ഇൻഫർകമഷൻ ഓഫീസർ 
ഐ�ിആർഡി
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ഐേയേരാഷ്ട്ര സഭ വനിതാവിഭാഗം 
പ്രസിദ്ധീേരിച് ത്ജൻഡർ സക് നാ�ക് കഷാട്ടക് 2022 
റികപൊർട്ടക് പ്രോരം ഡിജിറ്റൽ കലാേതെക് നിന്നക് 
സ്തീേത്ള അനയേവൽക്രിച്തിത്റെ ഫലമായി േഴിഞ്ഞ 
�തിറ്റാണ്ിനിത്ട, അവിേസിത, വിേസ്വര രാജയേങ്ങൾ
ക്ക് ത്മാതെ ആഭയേന്തര വരുമാനതെിൽ ഒരുലക്ം 
കോടിയിൽ�രം കഡാളറിത്റെ നഷ്ടമുണ്ായിട്ടുണ്ക്. 
ഭാവിയിത്ലകേിലും ഇതക് തിരുതൊനും �രിഹാരം 
േത്ണ്തൊനും േഴിയണത്മകേിൽ, 
സ്തീേൾത്ക്തിരായ കസൈർ അതിക്മങ്ങൾ 
ഫലപ്ര്മായി തടയാൻ സാധിക്ണം. 

പഠിക്ാം, പ്രാപ്തരാകാം

സ്തീേളുത്ട സുസ്ഥിരമായ  ഭാവിക്ക്  ഡിജിറ്റൽ 
വി്യോഭയോസം  അനിവാരയേമാണക്.  ഐേയേരാഷ്ട്രസഭയു
ത്ട ആശയം മുൻനിർതെി വനിതേത്ള ഡിജിറ്റൽ 
�ാറ്റക് കഫാമുേൾ ഉ�കയാഗിക്കുന്നതിനക് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന 
�ദ്ധതിക്ക് രൂ�ം നൽേിയിരിക്കുേയാണക് സംസ്ഥാന 
സർക്ാർ. ഡിജിറ്റൽ വി്യോഭയോസതെിലൂത്ട സ്തീേത്ള 
മുഖയേധാരയികലക്ക് ത്ോണ്ടുവരാൻ ലക്യേമിടുന്ന ഈ 

�ദ്ധതിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ്ിനതെിൽ  
തുടക്മായി. �ദ്ധതിക്ക് ചുക്ാൻ �ിടിക്കുന്നതക്   
വനിതാശിശു വിേസന വകുപ്പും ത്ജൻഡർ  
�ാർക്കുമാണക്. ഡിജിറ്റൽ �ാറ്റക് കഫാമുേളായ സ്ാർട്ടക് 
കഫാൺ, കസാഷയേൽ മീഡിയ, ത്നറ്റക് ൈാകേിങ്ങക്, 
ഓൺകലൻ ക�യക് ത്മറെക് കസവനങ്ങൾ, എ.ടി.എം., 
കസൈർ സുരക് തുടങ്ങിയവ നിതയേജീവിതതെിൽ 
സ്തീസൗഹൃ്മായി ഉ�കയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള �രിശീല
നം നൽോനാണക് �ദ്ധതിയിലൂത്ട ഉകദേശിക്കുന്നതക്. 
ഇതിനായി ത്ജൻഡർ �ാർക്ക്  ശിലക്�ശാല  
സംഘടിപെിച്ക് ത്മാഡയൂൾ തയ്ാറാക്ി വകുപെിത്ല 
ഉക്യോഗസ്ഥർക്ക് ത്്യിനിങ്ങക്  ഓഫക് ത്്യികനഴക് സക് 
�രിശീലനം (TOT) നൽകും.  അതെരം �രിശീലേത്ര 
ഉ�കയാഗത്പെടുതെി അകേണവാടി വർക്ർമാർക്കും  
കുടുംൈരേീ പ്രവർതെേർക്കും ത്�ാതു സമൂഹതെിത്ല 
സ്തീേൾക്കും �രിശീലനം നൽകും. 

ഡിജിറ്റൽ സാക്രത, ഡിജിറ്റൽ ലഭയേത, 
ഡിജിറ്റൽ സുരക്ിതത്വം എന്നിവത്യല്ാം ഉറപ്പുവരു
തെി മാത്കമ ഡിജിറ്റൽ കലാേത്തെ സ്തീേളുത്ട 
സമത്വം ഉറപ്പുവരുതൊൻ സാധിക്കൂ. 

സ്തീേളുത്ട  
സുസ്ഥിരമായ  ഭാവിക്ക്   
ഡിജിറ്റൽ വി്യോഭയോസം   

അനിവാരയേമാണക്.   
ഐേയേരാഷ്ട്രസഭയുത്ട ആശയം 

മുൻനിർതെി വനിതേത്ള  
ഡിജിറ്റൽ �ാറ്റക് കഫാമുേൾ 

ഉ�കയാഗിക്കുന്നതിനക് 
പ്രാപ്തരാക്കുന്ന  

�ദ്ധതിക്ക് രൂ�ം  
നൽേിയിരിക്കുേയാണക് 

സംസ്ഥാന  
സർക്ാർ
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സു�ിൽകുമോർെി.ടക
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസക് സംസ്ഥാന ത്സൽ അംഗം

കേരളതെിത്ല എല്ാ 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുേളിലും 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ 
വിനയേസിച്ിട്ടുള്ള ഓൺകലൻ ഇ.ആർ.�ി  
ആ�ികക്ഷൻ കസാഫക്റ്റക് ത്വയറാണക് 
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസക് എന്ന ഇറെകഗ്രറ്റഡക് 
കലാക്ൽ ഗകവണൻസക് മാകനജക് ത്മറെക് സി്റേം. 
എല്ാ ഫയൽ നട�ടിേളും ഡിജിറ്റലാക്കുേ, 
ഏത്താരു ഫയലും ത്�ാതുജനങ്ങൾക്കും 
ചുമതലത്പെട്ടവർക്കും എളുപെതെിൽ േത്ണ്തൊ
നാകുേ, അക�ക്േൾ സ്വീേരിക്കുകമ്ാൾ 
തത്ന്ന �രമാവധി കൃതയേത ഉറപൊക്കുേ, 
കസവനതീയതി ഉൾത്പെടുതെി രസീതക് നൽകുേ 
എന്നിങ്ങത്ന വിവിധ കനട്ടങ്ങൾ  
ഡിജിറ്റൽ മാറ്റതെിത്റെ ഭാഗമായി. 

ഡിജിറ്റൽ കസവനങ്ങൾ 
കൃതയേതകയാത്ടയും  
സമയൈന്ധിതമായും  
ജനങ്ങളികലക്ക് എതെിക്കുന്ന
തിനക് �ഞ്ായത്തുതലതെിൽ 
വിനയേസിച്  
കസാഫക്റ്റക് ത്വയറാണക് 
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസക് 

ഇ-ഗദവണൻസ് /ഐ.എൽ.ജതി.എം.എസ്

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസിവറെ  
സെിങ്�ഷതകൾ
 പൂർണ്ണമായും േടലാസുരഹിതം
 മുൻഗണനാടിസ്ഥാനതെിൽ ഫയലുേളിൽ നട�ടി സ്വീേരിച്ക് 

സമയൈന്ധിതമായും സുതാരയേമായും കസവനങ്ങൾ ലഭയേമാക്കുന്നു
 ഫയലുേൾ നഷ്ടത്പെടില് 
 കൃതയേതകയാത്ട ഫയൽതിരയൽ
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 ചുമതലത്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിേൾക്കും  
ഉന്നകതാക്യോഗസ്ഥർക്കും ഏതു ഫയലിത്റെയും 
ഉള്ളടക്ം ോണാനാകുന്ന കൃതയേമായ  
കമാണിട്ടറിങ്ങക്   ഡാഷക് കൈാർഡക്

ഫയൽ നീക്ം സുഗമമായി
ഫയലുേൾ കേോരയേം ത്െയ്യുന്നതിനക് ജീവനക്ാത്ര 

സഹായിക്കുന്ന ഒകട്ടത്റ ഘടേങ്ങൾ ആ�ികക്ഷനിലുണ്ക്. 
 അക�ക് സ്വീേരിക്കുകമ്ാൾ അനുൈന്ധ കരഖേൾ 

കൂടി കൃതയേതകയാത്ട കെർക്കുന്നതിനക് സഹായിക്കുന്ന 
ത്െക്ക് ലിസ്റ്റുേൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള കൃതയേമായ ഫയൽഫക് കളാ നിയമങ്ങൾക്കും െട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി 
ക്മീേരിച്ിട്ടള്ള ഓകട്ടാകനാട്ടുേൾ ത്മാതെം കസവനസമയത്തെ ഓകരാരുതെർക്കും 
ഭാഗിച്ക് നൽേിത്ക്ാണ്ടുള്ള സമയക്മം  
(ത്ത്കഷാൾഡക് കടം) അലർട്ടുേൾ

ഇനി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങ്ങണ്
അക�ക്  നൽകുകമ്ാൾ  കസവനാവോശ 

നിയമപ്രോരം ഉള്ളതുൾത്പെത്ട ഏതക് കസവനവം. 
ലഭിക്കുന്ന തീയതി കരഖത്പെടുതെിയ കേപെറ്റക് രസീതക് 
ലഭയേമാക്കുന്നു. െട്ടപ്രോരം ഏത്തകേിലും അനുൈന്ധകരഖ 
കെർതെിട്ടിത്ല്കേിൽ അ�ാേതാേതെക്, അക�ക്  
നൽകുന്ന സമയത്തുതത്ന്ന ലഭയേമാകുന്നു. കേരളതെിത്ല 
ഏതക് ഗ്രാമ�ഞ്ായതെിലും ഒരു പ്രകതയേേകസവനം 
ലഭിക്ാൻ അധിേ/വയേതയേസ്ത കരഖേൾ ആവശയേത്പെടുന്ന 
പ്രവണതയും ഇല്ാതായിട്ടുണ്ക്. 

ഇരുനൂറിലധിേം കസവനങ്ങളം സാക്യേ�ത്ങ്ങളും 
�ഞ്ായതെക് ഓഫീസിൽ എതൊത്ത വീട്ടിലിരുകന്നാ, 
സമീ�ത്തുള്ള സർവീസക് ത്സറെറുേൾ വഴികയാ ഏതുസമ
യത്തും ഓൺകലനായി ലഭയേമാക്കുന്നതിനായി ഐ.എൽ.
ജി.എം.എസിത്റെ ജനേീയമുഖമായ സിറ്റിസൺ സർവീസക് 
ക�ാർട്ടൽ (www.citizen.lsgkerala.gov.in) ലഭയേമാക്ിയി 
ട്ടുണ്ക്. ഫീസും ക�ാർട്ടലിലൂത്ട അടയ്ക്കാം. 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുേളിൽ കേോരയേം ത്െയ്ത്പെടുന്ന 
ഫയലുേളുത്ട തത്സമയ്റോറ്റസക് ഈ ക�ാർട്ടലിലൂത്ട 
ലഭയേമാക്ി സുതാരയേതയും ഉറപ്പുവരുതെിയിട്ടുണ്ക്. സിറ്റിസൺ 
ക�ാർട്ടൽസൗേരയേം നഗരസഭേൾക്കും ലഭയേമാണക്. 
ഐ.എൽ.ജി.എം.എസക് ആ�ികക്ഷനിലൂത്ട നാളിതുവത്ര 
ഒരുകോടികയാളം ഫയലുേൾ കേോരയേം 
ത്െയക്തുേഴിഞ്ഞു. 

ജനന-മരണ – െിൊഹരജിസ്ക് ങ്രേഷൻ, 
അക്കൗണ്ിങ്ങ്ക്, ഫയൽ നെപെി

കമാഡയൂളുേൾ മാത്മാണക് ആ്യേഘട്ടത്മന്ന നിലയിൽ 
പൂർണ്ണമായും ഐ.എൽ.ജി.എം.എസിൽ ഉൾത്പെടുതെിയിട്ടു
ള്ളതക്. കൂടുതൽ കമാഡയൂളുേൾ കെർക്കുേവഴി നട�ടിേളു
ത്ട കവഗം വർധിപെിക്ാൻ സാധിക്കും. വിവിധ കക്മ 
ത്�ൻഷനുേൾ (കസവന ത്�ൻഷൻ), ത്േട്ടിട നിർമ്ാണാ
നുമതി(സകകേതം), വിവിധ കയാഗങ്ങളുത്ട നട�ടിക്മ
ങ്ങൾ (സേർമ), വസ്തുനികുതിചുമതെലും ഈടാക്ലും 
(സഞ്യ), കപ്രാജക്ടുേളുത്ട തയ്ാറാക്ലും, തുേവിതരണം
ത്െയ്ലും (സുകലഖ, സാംഖയേ) തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾകൂടി ഈ 
ആ�ികക്ഷനികലക്ക് കൂട്ടികച്ർക്കുന്നകതാത്ട ഒറ്റകലാഗിനി
ലൂത്ടതത്ന്ന ഗ്രാമ�ഞ്ായതെിത്ല എല്ാപ്രവർതെനങ്ങളും 
നടതൊൻ സാധിക്കും.

ഐ.എൽ.ജി.എം.സിൽ കകകാര്യം വചയ്ത ഫയലുകളുവെ െിെരം
(2023 മാർച്ക് ഏഴക് വത്ര)

നമ്ർ  അക�ക്േൾ/ഫയലുേളുത്ട വിവരം ലഭിച്വയുത്ട  തീർപൊക്ിയവ 
  -എണ്ണം  %

1  ഫ്ണ്ക്ഓഫീസക് വഴി ലഭിച്വ  82,72,043 73,29,457  88.60

2  സിറ്റിസൺ ക�ാർട്ടൽ വഴി ലഭിച്വ 14,01,033 12,73,767  90.92

3 ഗ്രാമ�ഞ്ായതെിൽ ആത്േലഭിച്വ  96,73,076  86,03,254  88.94
 (1+ 2)

4  സിറ്റിസൺ ക�ാർട്ടൽവഴി  2,49,951  136,292  54.52
 നഗരസഭേളിൽ ലഭിച്വ

5  ഐ.എൽ.ജി.എം.എസക് വഴി ആത്േ 99,23,027 87,39,546 88.07
 കേോരയേംത്െയ്വ (3+4)
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ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്സിലൂത്ട �ഞ്ായതെക് കസവനങ്ങൾ  
ഫാ്റേക് ്ാക്ിലായകതാത്ട അക�ക്േൾ 
 സമയൈന്ധിതമായി തീർപൊക്കുന്നു,  
കസവനങ്ങൾ കൃതയേസമയതെക് ജനങ്ങളികലക്ക് എത്തുന്നു

മതികവതിന്റെ മാതൃക/കടയ്കാവൂർ
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''ഇത്പൊ �ഴയ ക�ാത്ലാന്നുമ
ത്ല്കന്ന, �ഞ്ായത്തൊത്ക് ഒരു�ാടക് 
മാറി..എല്ാം ഓൺകലനാ...ോരയേങ്ങ
ത്ളാത്ക് കവഗം നടക്കും''.  
തിരുവനന്തപുരം േടയ്ക്കാവൂർ �ഞ്ായ
തെിത്റെ ഫ്ണ്ക് ഓഫിസിൽ അക�ക് 
നൽകുന്നതിനിത്ട sഇതു�റയുകമ്ാൾ 
64 ോരി ഓമനയുത്ട മുഖതെക് നിറഞ്ഞ 
സംതൃപ്തി. സർക്ാർ സംവിധാനതെി
ത്റെ മിേവക് സാധാരണജനങ്ങൾ 
തിരിച്റിയുന്നതിത്റെ  ഉ്ാഹരണ 
മാണിതക്. ജനങ്ങൾക്ക് ഓൺകലൻ 
വഴി ഏറ്റവം കവഗതെിൽ കസവനത്മ
തെിക്കുന്നതിനക് തകദേശ വകുപെക് സംസ്ഥാ
നത്തെ �ഞ്ായത്തുേളിൽ നടപൊക്ി
യതാണക് ഐ എൽ ജി എം എസക് 
(ഇറെകഗ്രറ്റഡക് കലാക്ൽ ഗകവണൻസക് 
മാത്നജക് ത്മറെക് സി്റേം). ഈ സംവിധാ
നത്തെക്കുറിച്ക് കൂടുതൽ അറിയിത്ല്കേി
ലും ഓൺകലൻ ആയകപൊൾ എല്ാം 
ത്�ത്ട്ടന്നാകുന്നുത്വന്നക് ഉറപെിച്ചു�റയുന്നു 
ഓമന.

ആൻഡമാനിൽ കജാലി ത്െയ്യുന്ന 
മേനക് ഓൺകലൻ വഴി ഏതക് കസവന
ങ്ങൾക്കും അക�ക് നൽോനാകും, 
എകേിലും �ഞ്ായതെിൽ കനരിത്ട്ടതെി 
അക�ക് ത്ോടുക്കുന്നതക് വർഷങ്ങളാ
യുള്ള ശീലമാണക് ഓമനയ്ക്കക്. ''ഇവിത്ട ത്ോടുതൊലും 
ഓൺകലനിൽ കേറും.'' ഏതക് രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന 
അക�ക്േളും ഐ എൽ ജി എം എസക് സംവിധാനതെിലൂ
ത്ടയാണക് കേോരയേം ത്െയ്യുന്നത്തന്ന അറിവിത്ന അവർ 
ലളിതമായി �റഞ്ഞതിങ്ങത്ന. ഭിന്നകശഷിക്ാരനായ 
ഇളയ മേത്റെ സക് കോളർഷിപെിനുള്ള കരഖേൾ നൽേി 
മടങ്ങുകമ്ാൾ ോലതാമസമില്ാത്ത കസവനം  
ലഭിക്കുത്മന്ന ഉറപ്പുണ്ായിരുന്നു അവർക്ക്.

അങ്പക്ഷകൾ തീർപൊക്ന്നതിൽ 
അതിങ്െഗം

2021 ഏപ്രിൽ മാസതെിലാണക് േടയ്ക്കാവൂർ �ഞ്ായ
തെിൽ ഐ എൽ ജി എം എസക് സംവിധാനം  
നടപൊക്ിയതക്. ഇതുവഴി 11,000 കതൊളം അക�ക്േൾ 
ലഭിച്തിൽ 96 ശതമാനവം തീർപൊക്ാൻ സാധിച്തക് 
കനട്ടമാണക്. സിറ്റിസൻ ക�ാർട്ടൽ വഴിയും �ഞ്ായതെിത്ല 
ഫ്ണ്ക് ഓഫീസക് വഴിയും ലഭിക്കുന്ന അക�ക്േൾ  
ഐ എൽ ജി എം എസിലൂത്ട മിേച് രീതിയിൽ 
കേോരയേം ത്െയ്ാണക് േടയ്ക്കാവൂർ മുകന്നാട്ടുക�ാകുന്നതക്.

2022 ഓഗ്റേക്, ത്സപ്തംൈർ മാസങ്ങളിൽ അക�ക്
േൾ സമയൈന്ധിതമായി തീർപൊക്കുന്നതിൽ മിേവക് 
ത്തളിയിച്തിനക് േടയ്ക്കാവൂർ തകദേശവകുപെിൽ നിന്നക് 
പ്രശംസ കനടിയിരുന്നു. ഡിസംൈർ, ജനുവരി  
മാസങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്യിൽ ഒന്നാമതായി 

നിൽക്ാൻ �ഞ്ായതെിനക് സാധിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് 
സൗേരയേപ്ര്മായ രീതിയിൽ കസവനങ്ങൾ ലഭയേമാക്കുന്ന 
തിനക് ഐ എൽ ജി എം എസക് സംവിധാനം ോരയേക്മമാ
ത്ണന്നക് �ഞ്ായതെക് പ്രസിഡറെക് എസക് ഷീല �റയുന്നു.

ഉങ്ദ്യാഗസ്ർക്ം 
സകൗകര്യം

�ഞ്ായതെക് ഓഫിസിത്ല 
േമ്യൂട്ടറുേളിൽ മാത്മല്, ത്മാകൈൽ 
കഫാൺ വഴിയും ഐ എൽ ജി എം 
എസിൽ കലാഗിൻ ത്െയ്ാനാകുത്മന്നതക് 
ഉക്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ സൗേരയേപ്ര്
മാകുന്നു. അവധി ്ിനങ്ങളിൽ ക�ാലും 
അവശയേകസവനങ്ങൾ ലഭയേമാക്ാൻ 
ഇതുവഴി സാധിക്കുത്മന്നക് �ഞ്ായതെക് 
ത്സക്ട്ടറി എസക്. എസക് രാകജഷക് 
വയേക്മാക്കുന്നു. വകുപെിത്ല  
ഉന്നകതാക്യോഗസ്ഥരുത്ട നിരന്തര 
നിരീക്ണം സാധയേമായതിനാൽ 
കൃതയേനിർവഹണം കൂടുതൽ  
ോരയേക്മമാണക്.

ത്മാകൈൽകഫാൺ, ലാ�ക് കടാ�ക് 
എന്നിവ വഴി സ്വന്തമായും അക്യ 
കേന്ദ്രങ്ങളിലൂത്ടയും �ഞ്ായതെിത്ല 
ഫ്ണ്ക് ഓഫീസക് വഴിയും ജനങ്ങൾക്ക് 
അക�ക് നൽോം. താമസസർട്ടിഫി
ക്റ്റക്, ത്േട്ടിട നിർമ്ാണ അനുമതി, 
ത്േട്ടിട നമ്ർ, കലസൻസക്, ഉടമസ്ഥാ
വോശം മാറ്റൽ, ജനന, മരണ 
രജിസക് ക്ഷൻ, വിവാഹ രജിസക് ക്ഷൻ 
തുടങ്ങി �ഞ്ായതെിൽ നിന്നക്  

ലഭികക്ണ് എല്ാ കസവനങ്ങൾക്കും ഇതുവഴി  
അക�ക്ിക്ാം.

സജി�ിമഠപ്റമ്ിൽ

ത്േ സുകരഷക്

കാലതാമസമിവലെന്നത്ക് 
ആ�്ാസം

'' ഇത്പൊ അനാവശയേ ോലതാമസത്മാന്നു 
മില്, അക�ക് ത്ോടുതൊൽ എല്ാം കവഗതെിൽ 
നടക്കും. എവിത്ടയിരുന്നും അക�ക്ിക്ാനുള്ള 
സംവിധാനം പുതുതലമുറയിലുള്ളവർക്കും 
വിക്ശതെക് താമസിക്കുന്നവർക്കും ഉ�ോര 
ത്പെടും.''�ഞ്ായതെിൽ ത്�ൻഷൻ കരഖേൾ 
നൽോത്നതെിയ ത്േ. സുകരഷക് �റയുന്നു.

ഇനി ഓൺകലനിങ്ലക്്ക് മാറണം  
''ഓൺകലൻ വഴി കസവനങ്ങൾക്ക് 

അക�ക്ിക്ാനാകുത്മന്നതക് ഏത്റ ഉ�ോരപ്ര്
മാണക്. ഇനിമുതൽ ഐ എൽ ജി എം എസക് 
സിറ്റിസൻ ക�ാർട്ടൽ ഉ�കയാഗിച്ക് തുടങ്ങണം.'' 
സകഹാ്രത്റെ ൈിസിനസക് ആവശയേതെിനായി 
അക�ക് നൽോത്നതെിയ ഷനസക് �റയുന്നു.

മാധയേമപ്രവർതെേ

ഓമ�
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എബതിസതിഡതി പദ്ധതതി/ വയനാട് 

ആ്ിവാസികുടുംൈങ്ങൾത്ക്ല്ാം 
ആധിോരിേകരഖേൾ ഉറപൊക്ിയ 
ആ്യേ ജില്യായി വയനാടക്  

അ�ന്തുബൽറോം
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രനമഷ്കുമോർടവള്ളമുണ്

എല്ാ ആ്ിവാസി കുടുംൈങ്ങൾക്കും 
ആധിോരിേ കരഖേൾ ഉറപൊക്ിയ ആ്യേ  
ജില്ത്യന്ന അഭിമാനകനട്ടം ഇനി വയനാടിനക് 
സ്വന്തം. കേരളതെിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആ്ിവാസി
േൾ വസിക്കുന്ന കഗാത്ഭൂമിേയാണക് ഇവിടം. 
�ിന്നാക്ാവസ്ഥത്യ മറിേടക്ാൻ ഡിജിറ്റൽ 
സാകകേതിേവി്യേയുത്ട വഴിേളും വയനാടക് വിജയേര
മായി നടന്നുത്ോണ്ിരിക്കുേയാണക്. അക്യ ൈിഗക് 
ോം�യിൻ കഫാർ കഡാേയൂത്മറെക് ഡിജിറ്റകലകഷൻ 
(എ.ൈി.സി.ഡി) ജില്യ്ക്കും തകദേശവാസിേളായ 
ആ്ിവാസിേൾക്കും പുതുപ്രതീക്േളാണക്  
�േരുന്നതക്. 

ഇ-ങ്രഖകൾ ഒരു കുെക്ീെിൽ
വയനാടിത്റെ വിവിധ പ്രക്ശങ്ങൾ, പ്രകതയേേിച്ക് 

വനാതിർതെിയിത്ല ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒകട്ടത്റ കുടുംൈ
ങ്ങൾക്ക് ആധാർ ോർഡക് ഉൾത്പെത്ടയുള്ള കരഖേളി
ല്ാതെ അവസ്ഥയായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നതക്. 
വിവിധ ദുരിതാശ്വാസപ്രവർതെനങ്ങളുത്ട ഭാഗമായി 
േയോമ്പുേളിൽ അഭയംകതടുന്നവർക്കും സർക്ാരിത്റെ 
ധനസഹായം പ്രതീക്ിച്ിരിക്കുന്നവർക്കും ആധിോ
രിേ കരഖേളുത്ട അഭാവം  ബുദ്ധിമുട്ടുേൾക്ിട 
യാക്ി. അക്യ കേന്ദ്രങ്ങൾവഴി കരഖേൾ ലഭയേമാ
ക്കുേ എന്ന ്ൗതയേതെിനക് ഈ �ശ്ാതെലതെിലാണക് 
തുടക്മായതക്. 

ത്താണ്ർനാടക് ഗ്രാമ�ഞ്ായതെിലാണക് ആ്യേ 
എ.ൈി.സി.ഡി േയോമ്ക് നടതെിയതക്. ത്തരത്ഞ്ഞടുപെക് 
തിരിച്റിയൽ ോർഡക് മുതൽ ൈാകേക്അക്ൗണ്ക് 
വത്രയുള്ള ആധിോരിേ കരഖേത്ളല്ാം ഒരു 
കുടക്ീഴിൽ തത്സമയം േയോമ്ിൽ ലഭയേമാക്ി.  ഓകരാ 
തകദേശസ്ഥാ�നതെിലും മൂന്നക് ്ിവസങ്ങൾവത്ര 
നീണ്ടുനിന്ന േയോമ്പുേളിൽ നൂറുേണക്ിനാളുേളാണക് 
എതെിയതക്. 

ആദിൊസികൾക്ായി  
ഡിജിങ്ലാക്റം  

ജില്ാ ഭരണകൂടതെിത്റെ ോരയേക്മവം 
കവഗതയുകമറിയ �രിരേമമായിരുന്നു എ.ൈി.സി.ഡി 
േയോമ്പുേൾ. എല്ാ തകദേശ സ്ഥാ�നങ്ങളിലും 
േയോമ്പുേൾ കൃതയേതകയാത്ട നടതെി. 23 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുേളിലും മൂന്നക് നഗരസഭേളിലുമുള്ള 
എല്ാ �ട്ടിേവർഗ കുടുംൈങ്ങൾക്കും ആധിോരിേ
കരഖേൾ ഉറപൊക്കുേയായിരുന്നു ലക്യേം. കറഷൻ
ോർഡക്, ആധാർ ോർഡക്, ത്തരത്ഞ്ഞടുപെക് തിരിച്റി
യൽ ോർഡക്, ജനന-മരണ സർട്ടിഫിക്റ്റക്, ൈാകേക് 
അക്ൗണ്ക്, ആകരാഗയേ ഇൻഷ്വറൻസക് എന്നിങ്ങത്ന 
ആറക് പ്രധാന കരഖേളാണക് ലഭയേമാക്ിയതക്. 

കേവശമുള്ള കരഖേൾ സൂക്ിക്ാനാോത്ത 
ആ്ിവാസി കുടുംൈങ്ങൾ കനരിട്ട ത്വല്ലുവിളിക്ക് 
�രിഹാരമായി മാറി േയോമ്പുേൾ. അക്യകേന്ദ്രങ്ങ

എ.ബി.സി.ഡി െയനാെ്ക് 

142563  കസവനങ്ങൾ 
64670  ഗുണകഭാക്ാക്ൾ   
15796  കറഷൻോർഡുേൾ 
31252   ആധാർ ോർഡുേൾ 
11300  ജനന-മരണ    
 സർട്ടിഫിക്റ്േൾ 
22488  തിരിച്റിയൽ ോർഡുേൾ 
7258  ൈാകേക് അക്ൗണ്ടുേൾ 
2337  ആകരാഗയേ ഇൻഷ്വറൻസക് 
 ോർഡുേൾ 
12797  ഇ- ഡിസക്്ിക്റക്ക് കസവനം   

ളുത്ട സഹായകതൊത്ട േയോമ്ിൽ ഡിജിറ്റൽ കലാക്ർ  
സംവിധാനവം ഒരുക്ാനായി. �ാസക് കവഡക് ഉ�കയാഗിച്ക് 
ഏതുോലത്തും കലാക്റിത്ല കരഖേൾ ഇനി തുറത്ന്നടുക്ാം. 

ജില്യിൽ 26 േയോമ്പുേളിലൂത്ട 64,670 �ട്ടിേവർഗ 
ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്ക് 1,42,563  കസവനങ്ങളാണക് നൽേിയതക്. 
22,036 ഡിജിറ്റൽ കലാക്റിലായി കരഖേൾ ഇകപൊൾ സുരക്ിത
മാണക്. തകദേശസ്വയംഭരണം, റവനയൂ, �ട്ടിേവർഗവിേസനം, 
ആകരാഗയേം, സിവിൽ സക�സക്, ഐ.ടി മിഷൻ,  
അക്യകേന്ദ്രം, ലീഡക്ൈാകേക് തുടങ്ങിയവയുത്ട സഹേരണ
കതൊത്ടയാണക് ഓകരാ തകദേശസ്ഥാ�ന �രിധിയിലും  
എ.ൈി.സി.ഡി േയോമ്പുേൾ പൂർതെിയായതക്. ജനപ്രതിനിധിേൾ, 
�ട്ടിേവർഗ ത്പ്രാകമാട്ടർ, സാമൂഹിേ സന്നദ്ധസംഘടനാപ്രവർ
തെേർ തുടങ്ങിയവത്രല്ാം ആ്ിവാസി കോളനിേൾ  
സന്ദർശിച്ക് കരഖേൾ ഇല്ാതെവത്ര േത്ണ്തെി േയോമ്ിത്ലതെി
ച്ചു. ഇവർക്ായി യാത്സൗേരയേവം ഒരുക്ി. ഓകരാവകുപ്പും 
േയോമ്ിൽ പ്രകതയേേം േൗണ്റുേൾ സജ്ജമാക്ി. 

േയോമ്ിത്ലത്തുന്നവർക്ക് ആശകേേളില്ാത്ത കസവനം 
ലഭയേമാക്ാൻ അക്യകേന്ദ്രങ്ങൾ കഗാത്സൗഹൃ്േൗണ്റുേളും 
ഒരുക്ിയിരുന്നു. ജില്ാ േളക്ർ എ.ഗീത, എ.ൈി.സി.ഡി 
കനാഡൽ ഓഫീസറും സൈക്േളക്റുമായ ആർ. രേീലക്ഷി 
തുടങ്ങിയവർ േയോമ്പുേളിത്ലതെി ആവശയേമായ �ിന്തുണയും 
നൽേി. 

കഗാത്ജനതയുത്ട മുകന്നറ്റതെിനുള്ള സർക്ാർ ഉ്യേമങ്ങൾ
ത്ക്ാപെം എല്ാവർക്കും ആധിോരിേ കരഖേൾ ഉറപൊക്ി 
എ.ൈി.സി.ഡി മത്റ്റാരു കേരളമാതൃേയായി മാറുേയാണക്. അ�ന്തുബൽറോം
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മലൈാറിത്ല ഐ.ടി കുതിപെിനക് ദ്രുതകവഗം �േർന്നാണക് 
സർക്ാർ കസൈർ�ാർക്ക്  ഓകരാവർഷവം വളർന്നുത്ോണ്ിരി
ക്കുന്നതക്. 2014ൽ 12,000 െതുരരേയടി സ്ഥലതെക് നാലക് േമ്നിേളും 
68 ജീവനക്ാരുമായി പ്രവർതെനം തുടങ്ങിയ കസൈർ�ാർക്ക് 
ഇന്നക് 3,00,000 െതുരരേയടി സ്ഥലതെക് 85 േമ്നിേളും 2,000 
ജീവനക്ാരുമായി മലൈാറിത്ല ഐ.ടി വളർച്യുത്ട ത്നടുംതൂണായി 
നിലത്ോള്ളുന്നു.മുൻവർഷങ്ങകളക്ാൾ ഇരട്ടിയിലധിേമാണക് 
സർക്ാർ കസൈർ�ാർക്ിത്ല കസാഫക്റ്റക് ത്വയർ േയറ്മതി 
വരുമാനം. 2021-2022 സാമ്തെിേവർഷം 55.7 കോടി രൂ�യുത്ട 
േയറ്മതി വരുമാനം കസൈർ�ാർക്ക് കനടി. 

നാലക് േമ്നിേളിൽ നിന്നക് 85 േമ്നിേളികലക്ക്, 68 ജീവനക്ാരിൽ 
നിന്നക് 2000 ജീവനക്ാരികലക്ക്, കസൈർ�ാർക്ിനക് സ്വ�ക് നതുലയേ വളർച്  

മോധവിക്കുട്ിഎം.എസ്ഐ.എ.എസ്
സി.ഇ.ഒ. കസൈർ�ാർക്ക്

ഐടതി വതികസനം/സസബർപാർക്്
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പുതിയ സ്ഥാ�നങ്ങൾ  
ത്താഴിലവസരങ്ങൾ

പുതുതാത്യത്തുന്ന നിരവധി േമ്നിേൾ 
ഒരുക്കുന്ന ത്താഴിലവസരങ്ങൾ മലൈാറിത്റെ 
ഐ.ടി ഭൂ�ടതെിൽ കനട്ടങ്ങൾ കുറിക്കുേയാണക്. 
2022 ജനുവരിക്കുകശഷംമാത്ം കസൈർ�ാർ
ക്ിൽ �തികനഴക് േമ്നിേൾ പ്രവർതെനം 
ആരംഭിച്ചു. ഇതുവഴി നിരവധി ത്താഴിലവസര
ങ്ങൾ തുറക്ത്പെട്ടു. നിലവിൽ കസൈർ�ാർ 
ക്ിത്ല ആ്യേ ത്േട്ടിടമായ സഹയേയിൽ 98 
ശതമാനം സ്ഥലത്തും േമ്നിേൾ 
പ്രവർതെിക്കുന്നു. വാംത്ഷൽ സക് ത്�യക് സക് (േമ്നി
േൾ സ്വയം സൗേരയേങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന രീതി) 
പൂർണമായും വിവിധ േമ്നിേൾ ഏത്റ്റടുത്തു 
േഴിഞ്ഞു. ഇനി കശഷിക്കുന്നതക് ഏതാനും �ഗക് 
ആൻഡക് ക� (സൗേരയേങ്ങളുള്ള സ്ഥലകതെക്ക് 
േമ്നിേത്ളതെി കനരിട്ടക് പ്രവർതെനം തുടങ്ങുന്ന 
രീതി) യൂണിറ്േൾ മാത്മാണക്. 75 ശതമാനം 
ഐ.ടി സക് ത്�യക് സും 25 ശതമാനം ത്ോകമഴക് സയേൽ 
സക് ത്�യക് സുമുള്ള നാലക് ലക്ം െതുരരേയടി 
വിസ്തൃതിയുള്ള പുതിയ ത്േട്ടിടം (കനാൺ ത്സസക്) 
നിർമ്ിക്ാൻ സർക്ാരിനക് നിലവിൽ അക�ക് 
നൽേിക്ഴിഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള സ്ഥലതെക്ക് പുതിയ 
ത്േട്ടിടം നിർമ്ിക്ാനായി �കോളിേത്ളയും 
ക്ണിക്കുന്നുണ്ക്. കൂടാത്ത ജീവനക്ാർക്ായി 
കസൈർ�ാർക്ിനുള്ളിൽ ഫുടക് കൈാൾ 
ടർഫക്, ൈാഡക്മിറെൺ, ൈാസക് േറ്റക് 
കൈാൾ കോർട്ടുേൾ 
തുടങ്ങിയവയും ഐ.ടി വിേസന
തെിനാവശയേമായ മറ്റക് സൗേരയേ
ങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ക്.

േയറ്മതി 
വർഷാവർഷം വളർച്യിൽ 

2017 - 18 സാമ്തെിേവർഷം ആറക് 
േമ്നിേളിലായി 107 ജീവനക്ാരുമായി 
പ്രവർതെിച്ിരുന്ന കസൈർ�ാർക്ിത്റെ 
േയറ്മതി വരുമാനം 3.01 കോടി 
രൂ�യായിരുന്നു. 2018 - 19 സാമ്തെിേ വർഷം 
അതക് 20 േമ്നിേളും 482 ജീവനക്ാരുമായി 
ഉയർന്നു. േയറ്മതി വരുമാനം 8.1 കോടി 
രൂ�യായി. 2019 - 20 സാമ്തെിേ വർഷം 38 
േമ്നിേളിലായി 575 ജീവനക്ാർ കസൈർ
�ാർക്ിൽ പ്രവർതെിച്ചു. 14.76കോടി രൂ�യായി
രുന്നു േയറ്മതി വരുമാനം. 

2020 - 21 സാമ്തെിേ വർഷം 58 
േമ്നിേളും 764 ജീവനക്ാരുമായി 26.16 
കോടി രൂ�യുത്ട േയറ്മതി വരുമാനം  
കസൈർ�ാർക്ക് കനടി. 2021 - 22  
സാമ്തെിേ വർഷതെിൽ ഇതക് 67 േമ്നിേളും 
1200 ജീവനക്ാരുമായി ഉയർന്നു. േയറ്മതി 
വരുമാനം 55.7 കോടി രൂ�യായി ഉയർന്നു. 

നിലവിൽ 85 േമ്നിേളിലായി രണ്ായിര
കതൊളം ജീവനക്ാരാണക് കസൈർ�ാർക്ിൽ 
പ്രവർതെിക്കുന്നതക്. േഴിഞ്ഞ സാമ്തെിേ 

വർഷകതെക്ാൾ ഇരട്ടിയാണക് ഇതെവണ 
പ്രതീക്ിക്കുന്ന േയറ്മതി  

വരുമാനം.

2022 ജനുവരിക്കു 
കശഷംമാത്ം  

കസൈർ�ാർക്ിൽ 
�തികനഴക് േമ്നിേൾ 

പ്രവർതെനം  
ആരംഭിച്ചു. ഇതുവഴി 

നിരവധി ത്താഴിലവസര
ങ്ങൾ തുറക്ത്പെട്ടു
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സുശോന്്കുറന്ിൽ
സി.ഇ.ഒ. ഇൻകഫാ�ാർക്ക് 

രാജയേത്തെ ഐ.ടി വിേസനതെിൽ  
നിർണായേ �ങ്കുവഹിച്ക് മുകന്നറുേയാണക്  
ഇൻകഫാ�ാർക്ക്. ഐ.ടി േയറ്മതിയിലും ത്താഴിൽ 
സൃഷ്ടിയിലും വർധനയുണ്ാക്കുന്നതിനക് പുറകമ ഭാവിത്യ  
മുൻനിർതെിയുള്ള പുതിയ നിർമ്ാണപ്രവർതെനങ്ങളും 
നടതെിത്ക്ാണ്ാണക് ഇൻകഫാ�ാർക്ിത്റെ വളർച്. 
സംസ്ഥാനത്തെ ഐ.ടി േയറ്മതി വരുമാനതെിൽ 
േഴിഞ്ഞ സാമ്തെിേവർഷം രേകദ്ധയമായ കനട്ടമാണക് 
ഇൻകഫാ�ാർക്ക് കനടിയതക്. 2021 -22 സാമ്തെിേ 
വർഷം 8,500 കോടി രൂ�യുത്ട കസാഫക്റ്റക് ത്വയർ 
േയറ്മതിവരുമാനം ഇൻകഫാ�ാർക്ക് കനടി. 

കൂടാത്ത ജീവനക്ാരുത്ട എണ്ണതെിലും  
ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ വൻ വർധനയുണ്ാ
യിരിക്കുന്നു. 12,600 ക�രാണക് 2021 
-22 സാമ്തെിേവർഷം മാത്ം 
ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ കജാലി 
കനടിയതക്. 9.2 ്ശലക്ം 
െതുരരേയടി സ്ഥലതെക് 572 
േമ്നിേളിലായി ആത്േ 
64,900 ക�ർ നിലവിൽ 
ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ 
കജാലിത്െയ്യുന്നുണ്ക്. 

ത്ോച്ി ഇൻകഫാ�ാർ
ക്ിൽ രണ്ക് ത്ഫയക് സുേളിലും 
395 േമ്നിേളിലുമായി 
62,400 ജീവനക്ാരും 
തൃശൂർ ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ 49 
േമ്നിേളിലായി 1,800 ജീവന

ഐടതി വതികസനം/ ഇൻദ�ാപാർക്് 

വകാച്ി, കലൂർ,  
ങ്ചർത്ല, തൃശൂർ  
ക്യാമ്പസുകളിലായി  
ഇൻങ്ഫാപാർക്്ക്  
ങ്നടുന്നു സ്ിരതയാർന്ന 
െളർച് 

2021 -22  
സാമ്തെിേവർഷം 

8,500 കോടി രൂ�യുത്ട 
കസാഫക്റ്റക് ത്വയർ േയറ്

മതിവരുമാനം ഇൻ
കഫാ�ാർക്ക് കനടി

ക്ാരും കെർതെല ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ 18 േമ്നിേളി 
ലായി 350 ജീവനക്ാരും േലൂർ ടി.ൈി.സിയിൽ 110 
േമ്നിേളിലായി 350 ജീവനക്ാരും കജാലി ത്െയ്യുന്നു. 

െിങ്കന്ദീകൃത ഐ.െി. െികസനം
എമർജിങ്ങക് ത്ടേക് കനാളജി ത്ഡ്റേികനഷനായാണക് 

ത്ോരട്ടിയിത്ല ഇൻകഫാ�ാർക്ിത്റെ വളർച്.  
ഇ-ത്ോകമഴക് സക്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്റ്റിങ്ങക് എന്നിവ 
കേോരയേം ത്െയ്യുന്ന ഇവിടത്തെ േമ്നിേൾ ഭാവി 
സാകകേതിേവി്യേയിലധിഷ്ിതമായാണക് പ്രവർതെിക്കുന്നതക്. 
ഒമ്തക് വില്േളിലും ഏഴനില ത്േട്ടിടസമുച്യതെിലുമാ 
യാണക് തൃശൂർ ഇൻകഫാ�ാർക്ിത്റെ പ്രവർതെനം.

ഗ്രാമീണ�ശ്ാതെലതെിൽ ത്ടേക് കനാളജി 
വിേസനം സാധയേമാക്ിയാാണക് കെർതെല  
ഇൻകഫാ�ാർക്ക് കേരളതെിത്റെ ഐ.ടി ഭൂ�ടതെിൽ 
ഇടം�ിടിക്കുന്നതക്. സംസ്ഥാനസർക്ാരിത്റെ കേരളാ 

വീഡികയാ കോൺഫറൻസക് 
�ാറ്റക് കഫാമായ വീേൺകസാളിത്റെ 

നിർമ്ാതാക്ളായ  
ത്ടേക് ത്ജൻഷയേ അടക്മുള്ള 

േമ്നിേൾ കെർതെല 
ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ 
പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്ക്. 

ത്ോച്ി േലൂരിത്ല 
ഇൻകഫാ�ാർക്ക് 
ത്ടേക് കനാളജി 
ൈിസിനസക് ത്സറെറിൽ 
(ടി.ൈി.സി) 
പ്രവർതെിക്കുന്നതിൽ 

ഭൂരിഭാഗവം ഇടതെരം 
േമ്നിേളും 

്റോർട്ടപ്പുേളുമാണക്. 
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ങ്ററ്റിങ്ങിൽ ഉയർച്
2004 ൽ പ്രവർതെനം ആരംഭിച് ഇൻകഫാ�ാർക്ക് 

ചുരുങ്ങിയ ോലംത്ോണ്ക് ക്ശീയതലതെിലും ആകഗാളതല
തെിലും രേദ്ധിക്ത്പെട്ടു. കോവിഡക് മഹാമാരിയുത്ട ോലത്തു
ക�ാലും പുതിയ ത്താഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും 
േയറ്മതിവരുമാനതെിലും ഇൻകഫാ�ാർക്ക് കനട്ടം ത്ോയക്തു. 
േഴിഞ്ഞ രണ്രവർഷമായി 16 ശതമാനകതൊളം പുതിയ 
ത്താഴിലവസരങ്ങൾ ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ സൃഷ്ടിക്ത്പെട്ടു. 
ത്താഴിൽകമളേളും ഇകറെൺഷിപെക് ത്ഫയറുേളും ഇതിനക് 
തുണയായി. ധനോരയേസ്ഥാ�നങ്ങൾക്ക് ക്ിസിൽ (ത്ക്ഡിറ്റക് 
കററ്റിങ്ങക് ഇൻഫർകമഷൻ സർവീസക് ഓഫക് ഇന്തയേ ലിമിറ്റഡക്) 
നൽകുന്ന കററ്റിങ്ങിൽ ഇൻകഫാ�ാർക്ക് എ കമനസിൽ 
നിന്നക് എ ക്റേൈിളികലക്ക് ഉയർന്നു. സാമ്തെിേനിലയിൽ 
കൃതയേമായ പുകരാഗതി ഉറപൊക്കുേയും സംസ്ഥാനസർക്ാരി

േയറ്മതിവരുമാനം
2020-21   6,310 കോടി രൂ�
2021-22  8,500 കോടി രൂ�

2,190 കോടി രൂ�യുത്ട വളർച്. 
മുൻവർഷകതെക്ാൾ 34.70 ശതമാനം കൂടുതൽ  

ത്താഴിൽ 
നിലവിൽ-  64,900 ക�ർ 
പുതുതായി കജാലികനടിയവർ 12,600 ക�ർ 
 (2021 -22)
മുൻവർഷകതെക്ാൾ 24.7 ശതമാനം ക�ർ കൂടുതൽ 

ത്റെ സഹായകതൊത്ട �ദ്ധതിേളിൽ കൃതയേമായി �ണം 
ത്െലവഴിക്കുേയും ഭാവിത്യ  
മുൻനിർതെി �ദ്ധതിേൾ നടപൊക്കുേയും ത്െയ്യുന്നതക് 
�രിഗണിച്ാണക് അംഗീോരം. പുതിയ സംസ്ഥാന 
ൈജറ്റിൽ ഇൻകഫാ�ാർക്ിത്റെ വിേസനപ്രവർതെന
ങ്ങൾക്ായി 35.75 കോടി രൂ�യാണക് വേയിരുതെി 
യിരിക്കുന്നതക്.

െരുന്നത്ക് െലിയ െളർച്
ഐ.ൈി.എം ഇന്തയേ ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ  

കസാഫക്റ്റക് ത്വയർ ലാൈക് ആരംഭിച്കതാത്ട ത്ോച്ി 
ആകഗാള ഐ ടി ഭൂ�ടതെിൽ അടയാളത്പെട്ടു.  
എച്ക് സിഎൽ ഇൻകഫാ�ാർക്ിത്ല പ്രവർതെനങ്ങൾ 
വിപുലീേരിക്ാൻ ഒരുങ്ങുേയാണക്. ഇതിനുപുറകമ 
ോക്നാടുള്ള ഇൻകഫാ�ാർക്ക് േയോമ്സിൽ  
ജികയാജിതെക്, ജികയാൺ എയർ ഗ്രൂപെക് തുടങ്ങിയ 
േമ്നിേൾ ഐ ടി സമുച്യങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുേയാണക്. 
ഇൻകഫാ�ാർക്ക് ത്ഫയക് സക് വണ്ണിൽ രണ്രഏക്ർ 
സ്ഥലതൊയി ഏഴക് ലക്ം െതുരരേയടി വിസ്തീർണ്ണതെി
ലായി ജികയാൺ എയർ ഗ്രൂപെിത്റെ 12 നില ത്േട്ടിടവം 
ഇൻകഫാ�ാർക്ക് ത്ഫയക് സക് രണ്ിൽ ഒകന്നോൽ ഏക്ർ 
സ്ഥലതൊയി ഒകന്നോൽ ലക്കതൊളം െതുരരേയടി 
വിസ്തീർണ്ണതെിലായി ജികയാജിതെിത്റെ  
നിർമ്ാണപ്രവർതെനങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ക്. 

ഇൻകഫാ�ാർക്ക് ത്ഫയക് സക് ടുവിൽ ഒമ്തക് 
നിലേളിലായി പ്രവർതെനം ആരംഭിക്ാനിരിക്കുന്ന 
മുക്ാടൻ ഗ്രൂപെിത്റെ ോസ്ിയൻ ത്ടേക്�ാർക്ക് ഐ.ടി. 
സമുച്യം (ത്ഡാത്മ്റേിക്ക് താരിഫക് ഏരിയ), ഇൻകഫാ
�ാർക്ക് ത്ഫയക് സക് വണ്ണിൽ ഉ്ക്ഘാടനം  
ത്െയ്ാനിരിക്കുന്ന ഐ.ൈി.എസിത്റെ പുതിയ േയോമ്സക്, 
അടുതെ മൂന്നക് വർഷതെിനേം ഇൻകഫാ�ാർക്ക് 
ത്ഫയക് സക് വണ്ണിൽ 1.6 ഏക്റിലായി ഒരുക്ാനുകദേശി 
ക്കുന്ന പുതിയ ഇൻകഫാ�ാർക്ക് ത്േട്ടിടം തുടങ്ങിയവ 
ത്ോച്ിയുത്ട പുകരാഗതിയിൽ നാഴിേക്ല്ാകുത്മന്ന
തിൽ സംശയമില്. ഈ �ദ്ധതിേത്ളല്ാം കൂടുതൽ 
േമ്നിേത്ളയും ജീവനക്ാത്രയും ഇൻകഫാ�ാർക്ികല
ത്ക്തെിക്കും. 

ങ്കാ-െർക്ിങ്ങ്ക് സകൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യം 
�ഗക് ആൻഡക് ക� കമാഡൽ, വാം ത്ഷൽ കമാഡൽ 

ഓഫീസക് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറത്മ കോ-വർക്ിങ്ങക് 
ഓഫീസക് സൗേരയേവം ഇൻകഫാ�ാർക്ിൽ ലഭയേമാണക്. 
സംസ്ഥാനസർക്ാരിത്റെ �ദ്ധതിയായ വർക്ക് നിയർ 
കഹാമിത്റെ പ്രവർതെനങ്ങളും ഇൻകഫാ�ാർക്ിനക് 
പുതിയ ഊർജം �േരും.  
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സഞ്ീവ്�ോയർ
സി.ഇ.ഒ. ത്ടേക് കനാ�ാർക്ക് 

ഏഷയേയിത്ല തത്ന്ന ആ്യേ ഐ.ടി �ാർക്ായ 
ത്ടക്ാ�ാർക്ക്ക് അനു്ിനം വിേസനക്കുതിപെക്ക്  
കരഖത്പെടുതെി ഇന്നും കേരളതെിത്റെ അഭിമാനമായി 
നിലത്ോള്ളുന്നു. സംസ്ഥാനതെിത്റെ ഐ.ടി വരുമാന
തെിൽ എല്ാ സാമ്തെിേ വർഷവം കൃതയേമായ പുകരാഗതി 
ോഴ്ചത്വച്ാണക് ത്ടക്ാ�ാർക്ിത്റെ വളർച്. സംസ്ഥാന
ത്തെത്തുന്ന വൻേിട ഐ.ടി േമ്നിേൾത്ക്ാപെം, 

കേരളതെിൽ ആരംഭിച്ക് മിേച് നിലയിൽ പ്രവർതെിക്കുന്ന 
ഒകട്ടത്റ ഐ.ടി േമ്നിേളും ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ആസ്ഥാന 
മാക്ി പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്ക്. അരകക്ാടി രൂ�യായിരുന്ന 
േയറ്മതി വരുമാനം ഇന്നക് 9,775 കോടി രൂ�യിത്ലതെി 
നിൽക്കുന്നു. ഐ ടി ജീവനക്ാരുത്ട എണ്ണം 155ൽ നിന്നക് 
70,000 ആയി ഉയർന്നു. 

ഓകരാ സാമ്തെിേ വർഷവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
േമ്നിേളാണക് ത്ടക്ാ�ാർക്ികലക്ക് എത്തുന്നതക്. 
കലാകോതെര നിലവാരതെിലുള്ള സൗേരയേങ്ങൾ  
അവർക്ക് ലഭയേമാക്ാനുള്ള രേമങ്ങളാണക്  

സ്ലം   െിസ്ീർണ്ണം സൃഷ്ിക്വപെടുന്ന  
   വതാെിൽ 

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് വൺ രേികഗഡക്     2 ലക്ം െതുരരേ അടി    2,000  

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് ത്ീ വിൻവിഷക് ത്ടക്ാളജീസക് 1 ലക്ം െതുരരേ അടി  1,000   

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് ത്ീ ത്ടക്ാ�ാർക്ക്  4 ലക്ം െതുരരേ അടി    4,000   

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് ത്ീ  കടാറസക്  24 ലക്ം െതുരരേ അടി   24,000  

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് ത്ീ ത്സ്രിഡിയൻ  4.5 ലക്ം െതുരരേ അടി    3,000   

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് കഫാർ   ത്േ.എസക്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ  2 ലക്ം െതുരരേ അടി 1,000  

ത്ടക്ാ�ാർക്ക് ത്ഫയക്സക് കഫാർ   ടി.സി.എസക്  5 ലക്ം െതുരരേ അടി   5,000

1994ൽ രണ്ക് േമ്നിേളുമായി 1,07,00 െതുരരേയടി സ്ഥലതെക് ആരംഭിച് 
ത്ടക്ാ�ാർക്ിൽ ഇന്നക് 1,06,07,527 െതുരരേയടി സ്ഥലതൊയി  
470 േമ്നിേൾ പ്രവർതെിക്കുന്നു

ഐടതി വതികസനം/ ന്ടക് ദനാപാർക്്
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സർക്ാരിത്റെയും ത്ടേക് കനാ�ാർക്ക് അധികൃതരുത്ടയും 
ഭാഗത്തുനിന്നക് ഉണ്ാകുന്നതക്. അടുതെ അഞ്ചു വർഷതെി 
നേം 53,000 ക�ർക്ക് ത്താഴിൽ ഉറപൊക്ാൻ കവണ് 
സൗേരയേങ്ങത്ളാരുക്ാനാണക് ലക്യേം. നിലവിലുള്ള 
ത്േട്ടിടങ്ങൾ നവീേരിക്കുന്നതിനും ജീവനക്ാർക്ക് 
ആവശയേമുള്ള സൗേരയേങ്ങത്ളാരുക്കുന്നതിനും പുറകമ 
പുതിയ ത്േട്ടിടനിർമ്ാണങ്ങളും �രിഗണനയിലുണ്ക്. 

വെക്ക് ങ്നാസിറ്റിയിൽ ക്ാഡ്ക് ക്യാമ്പസ്ക് 
ത്ട്ാ�ാർക്ിത്റെ നാലാം ഘട്ടമായ ത്ടേക് കനാസിറ്റി

യിൽ േ്വാഡക് �ദ്ധതി നടപൊക്ാൻ സംസ്ഥാനമന്തിസഭ 
യുത്ട അംഗീോരം ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. ഒകര േയോമ്സിൽ കജാലി, 
കഷാപെിങ്ങക്, �ാർപെിടം, ആശു�ത്ിേൾ, സക് കൂളുേൾ, 
കോകളജുേൾ എന്നിവയുൾത്പെത്ട എല്ാ സൗേരയേങ്ങളു 
മുള്ള സംകയാജിത മിനി ടൗൺഷിപെക് �ദ്ധതിയാണക് േ്വാഡക്. 
ഏേക്ശം 30 ഏക്റിൽ 1600 കോടി രൂ� 
മുതൽമുടക്ിൽ �ദ്ധതി പൂർതെിയാകുകമ്ാൾ 40 ലക്ം 
െതുരരേ അടി ൈിൽറ്റക്-അപെക് ത്സ്യക്സക് 

സൃഷ്ടിക്ാനാവത്മന്നാണക് പ്രതീക്ിക്കുന്നതക്. 2025 
�കുതികയാത്ട �ദ്ധതി പൂർതെിയാക്കുേയാണക് ലക്യേം. 

പുതിയ വകട്ടിെസമുച്യങ്ങൾ
5.5 ഏക്റിൽ ഏേക്ശം 381 കോടി രൂ�  

മുതൽമുടക്ിൽ 8.50 ലക്ം െതുരരേ അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 
ഐ.ടി ഓഫീസക് ത്േട്ടിടം ത്ടക്ാ�ാർക്ക് നിർമ്ിക്കും. 
ത്ടക്ാ�ാർക്ിത്റെ തനതക് ഫണ്ക് ഉ�കയാഗികച്ാ വായക്� 
എടുകതൊ പൂർണ്ണമായും വിേസിപെിക്കുേയും 
പ്രവർതെിപെിക്കുേയും ത്െയ്യുന്ന ത്േട്ടിടം �ാട്ടതെിനും 
നൽകും. 6,000 ഐ.ടി ത്പ്രാഫഷണലുേത്ള ഉൾത്ക്ാള്ളാ
നുള്ള കശഷി ത്േട്ടിടതെിനുണ്ാകും. 5.6 ഏക്റിൽ 350 
കോടി രൂ� ത്െലവിൽ 9 ലക്ം െതുരരേ അടി വിസ്തീർണ്ണ
മുള്ള മിക്സഡക് യൂസക് വാണിജയേ സൗേരയേം ഏർത്പെടുത്തും. 4.5 
ഏക്റിൽ 400 കോടി രൂ� മുതൽമുടക്ിൽ ഐ.ടി 
കോ-ത്ഡവലപെർ വിേസിപെിക്കുന്ന 8 ലക്ം  
െതുരരേയടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഐ.ടി/ഐ.ടി.ഇ.എസക് 
ഓഫീസക് സമുച്യം നിർമ്ിക്കും. 10.6 ഏക്റിൽ 450 കോടി 
രൂ� മുതൽമുടക്ിൽ 14 ലക്ം െതുരരേ അടി വിസ്തീർണ്ണ 
മുള്ള റസിഡൻഷയേൽ കോം�ക്ം ഉണ്ാകും. 

ഒകര േയോമ്സിൽ  
കജാലി, കഷാപെിങ്ങക്,  

�ാർപെിടം, ആശു�ത്ിേൾ, 
സക് കൂളുേൾ, കോകളജുേൾ 
എന്നിവയുൾത്പെത്ട എല്ാ 

സൗേരയേങ്ങളുമുള്ള 
സംകയാജിത മിനി  

ടൗൺഷിപെക് �ദ്ധതിയാണക് 
േ്വാഡക്

ശ്ീലോസ്സി.പി,ഐപിആർഡി
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നഡോ.സനന്ോഷ്ബോബുഐ.എ.എസ്(റിട്നയർഡ്)
മാകനജിങ്ങക് ഡയറക്ർ
കേരള ക്റേറ്റക് ഐ.ടി. ഇൻഫ്ാസക്്േക്െർ ലിമിറ്റഡക്

സ്വന്തമായി ഇറെർത്നറ്റക് സംവിധാനം ഉള്ള രാജയേത്തെ ആ്യേ  
സംസ്ഥാനമായി മാറാൻ ഒരുങ്ങുേയാണക് കേരളം. അരികുവൽക്രിക്ത്പെട്ട 
വരികലക്ാണക് ഈ നൂതന സംവിധാനം ആ്യേം എത്തുേ എന്നതാണക്  
ത്േ-കഫാൺ എന്ന �ദ്ധതിയുത്ട കമന്മ. ്ാരിദ്യേകരഖയ്ക്കക് േീഴിലുള്ള 14,000 
കുടുംൈങ്ങളിലാണക് ത്േ-കഫാൺ ഉ�കയാഗിച്ചുള്ള ഇറെർത്നറ്റക് േണക്ൻ 
ആ്യേം ലഭയേമാക്കുന്നതക്. 140 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളിലും നൂറു കുടുംൈങ്ങത്ള 
വീതമാണക് തിരത്ഞ്ഞടുക്കുന്നതക്. ഈ കുടുംൈങ്ങൾക്ക് ്ിവകസന 1.5 ജി.ൈി 
ഡാറ്റ 15 എം.ൈി.�ി.എസക് കവഗതെിൽ സൗജനയേമായി ലഭിക്കും. ഇതെരതെിൽ 
്ാരിദ്യേകരഖയ്ക്കക് താത്ഴയുള്ള 20 ലക്ം കുടുംൈങ്ങൾക്ക്  സൗജനയേമായി ഇറെർ
ത്നറ്റക് കസവനം ലഭയേമാക്ാനാണക് സർക്ാർ ലക്യേമിടുന്നതക്. ഒത്ന്നാഴിയാത്ത 
കേരളതെിത്ല എല്ാ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും ഇറെർത്നറ്റക് സൗേരയേം ലഭയേമാകുകമ്ാ
ഴാണക് ത്േ-കഫാൺ എന്ന ഉ്ാതെമായ ആശയം പൂർണതയിത്ലത്തുേ. 

സാധാരണക്ാരനക് ഗുണേരമാകുന്ന ഡിജിറ്റൽവൽക്രണമാണക് 
ത്േ-കഫാൺ ലക്യേമിടുന്നതക്. രണ്ക് രീതിയിലാണക് ഇതക് സാധയേമാക്കുേ. . സംസ്ഥാനവയോ�േമായി ഓ�ക്റ്റിക്ൽ കഫൈർ ശംഖല സ്ഥാ�ിച്ക് മുപെതി

നായിരതെിലധിേം വരുന്ന സർക്ാർ ഓഫീസുേളിൽ ഉ�കയാഗിക്കുേ. ത്േ-കഫാൺ അടിസ്ഥാനസൗേരയേം പ്രകയാജനത്പെടുതെി, സാമ്തെിേ 
മായി �ിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന കുടുംൈങ്ങൾക്ക് സൗജനയേമായും മറ്ള്ളവർക്ക് 
സൈക്സിഡി നിരക്ിലും ഇറെർത്നറ്റക് േണക്ൻ ലഭയേമാക്കുേ

പരിമിതികളിലൊത് കണക്ഷൻ 
ഡിജിറ്റൽ ഭരണസംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ നിർണായേ 

ചുവടുവയക്പുേൾ നടതെിയ സംസ്ഥാനമാണക് കേരളം. സംസ്ഥാനത്തെ  
ഇ-ഗകവണൻസക് ശംഖലയുത്ട പ്രധാന അടിസ്ഥാനത്മന്നതക് കേരള ക്റേറ്റക് 
കവഡക് ഏരിയ ത്നറ്റക് വർക്ക്  അഥവാ ത്േ-സ്വാൻ ആയിരുന്നു. സർക്ാർ 
അനുവ്ിച്ിരുന്ന കററ്റക് ഓഫക് കവയ്ക്കക് �േരം സ്വോരയേ സർവീസക് ത്പ്രാകവഡർ
മാർ നൽേിയിരുന്ന ൈാൻഡക് വിതെക്   ആണക് ഈ സംവിധാനതെിനായി 
ഉ�കയാഗത്പെടുതെിയിരുന്നതക്. എന്നാൽ, ഇതിലൂത്ട 3800 സർക്ാർ  

ന്ക-ദ�ാൺ
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ഓഫീസുേത്ള മാത്കമ ൈന്ധിപെിക്ാൻ സാധിച്ിരുന്നു
ള്ളൂ. ക്റേറ്റക് ഡാറ്റ ത്സറെറിൽ കഹാ്റേക്  

ത്െയ്ിരുന്ന ആ�ികക്ഷനുേൾ ഉ�കയാഗിക്കുന്ന
തിനക് മറ്റക് സർക്ാർ ഓഫീസുേൾ സ്വോരയേ 

സർവീസക് ത്പ്രാകവഡർമാരിൽ നിന്നക് 
ഇറെർത്നറ്റക് ൈാൻഡക് വിതെക്  ലീസിനക് 
എടുത്തുവരിേയായിരുന്നു. ത്േ-സ്വാനി
ത്റെ �രിമിതിേൾ മനസ്സിലാക്ിയതി
നാൽ, എല്ാ സർക്ാർ ഓഫീസുേളിലും 
ലഭയേമാകുന്ന, ഗുണനിലവാരവം സുരക്
യും ഉറപ്പുവരുതൊൻ േഴിയുന്ന ഒ�ക്റ്റി
ക്ൽ കഫൈർ ശംഖല 
സ്ഥാ�ിക്ണത്മന്നക് സർക്ാർ 
തീരുമാനിച്ചു. മാത്മല്, ഭാവിയിത്ല 
ൈാൻഡക് വിതെക്  ആവശയേങ്ങൾ കൂടി 

�രിഹരിക്ാൻ ഉതകുന്ന സംവിധാനം 
ആവശയേമാണക്. ഇതിത്നല്ാമുള്ള  

ഉതെരമാണക് ത്േ-കഫാൺ. 
  സംസ്ഥാന സർക്ാർ രൂ�ം നൽേിയ 

േമ്നിയാണക് ത്േ-കഫാൺ. 
ത്േ.എസക്.ഇ.ൈിക്ാണക് ഉടമസ്ഥാവോശം. �ദ്ധതി 

നടതെിപെിൽ കേരള ക്റേറ്റക് ഇൻഫർകമഷൻ ത്ടക്ാളജി 
ഇൻഫ്ാസക്്േക്െർ ലിമിറ്റഡക് മുഖയേ�കേക് വഹിക്കുന്നു. 

സകൗജന്യ കണക്ഷൻ  
35,000 േികലാമീറ്റർ നീളതെിൽ ഓ�ക്റ്റിക്ൽ കഫൈർ 

ശംഖല സ്ഥാ�ിച്ും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാത്േ 375 ക�ായിറെക് ഓഫക് 
പ്രസൻസക് നിർമ്ിച്ചുമാണക്   ത്േ-കഫാൺ �ദ്ധതി നടപൊക്കുന്നതക്. 

 സംസ്ഥാനത്തെ നാലക് കസാണുേളായി തിരിച്ക് ഓകരാ 
കമഖലയിലുമുള്ള ഇറെർത്നറ്റക്ക് സർവീസക് ത്പ്രാകവഡത്റ ത്ടൻഡറി
ലൂത്ട തിരത്ഞ്ഞടുക്കും. ഈ േമ്നിേൾക്ക്  സൈക്സിഡി  
നിരക്ിൽ സർക്ാർ ൈാൻഡക് വിതെക്  നൽകും. ഇതിനക് �േരമായി 
സർവീസക് ത്പ്രാകവഡർമാർ �ാവത്പെട്ടവരുത്ട വീടുേളികലക്ക് 
സൗജനയേമായി ഇറെർത്നറ്റക് എതെിക്കും. മാസം കതാറും 124 
രൂ�യാണക് ഇതിനുള്ള വാടേയായി േണക്ാക്ിയിട്ടുള്ളതക്. ഈ 
തുേ സർക്ാർ വഹിച്ചുത്ോണ്ാണക് ്രിദ് കുടുംൈങ്ങളികലക്ക് 
സൗജനയേമായി ഇറെർത്നറ്റക് എതെിക്കുന്നതക്. ്ാരിദ്യേകരഖയ്ക്കക് 
മുേളിലുള്ളവർക്ക്  മാസം കതാറും 224 രൂ� നിരക്ിലാകും 
ഇറെർത്നറ്റക് ലഭിക്കുേ. 

ഇന്നികപൊൾ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള േമ്യൂട്ടർ 
ആ�ികക്ഷനുേൾക്പ്പുറം, ൈാൻഡക് വിതെക്  കൂടുതലായി ഉ�കയാഗ
ത്പെടുത്തുന്ന ആ�ികക്ഷനുേൾക്ാണക് പ്രൊരം. അതിനൂതന 
സാകകേതിേവി്യേേളായ ആർട്ടിഷയേൽ ഇറെലിജൻസക്, കബ്ാേക് 
ത്െയിൻ, ത്മഷീൻ കലണിങക്, ഓത്മെറെഡക് റിയാലിറ്റി, വിർെ്വൽ 
റിയാലിറ്റി എന്നിവയാണക് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ കലാേത്തെ 
വാർത്തെടുക്കുന്നതക്. കരോഡക്ൈാൻഡക് ആണക് ഡിജിറ്റൽ 
കലാേതെിത്റെ നത്ട്ടല്ക്. സംസ്ഥാനതെിത്റെ ഡിജിറ്റൽ മണ്ഡല
തെിൽ വി�വേരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്  തുടക്ം കുറിക്ാൻ 
ത്േ-കഫാണിനാകും. 

നിലവിൽ 14,500  
സർക്ാർ ഓഫീസുേളിൽ ത്േ 

കഫാൺ വഴി അതികവഗ ഇറെർത്നറ്റക് 
േണക്ൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ക്. കശഷിക്കു

ന്ന ഓഫീസുേൾ ത്േ കഫാൺ 
ശംഖലയുമായി ൈന്ധിപെിക്കുന്നതിനു

ള്ള നട�ടിേൾ ത്വരിതഗതിയിൽ 
പുകരാഗമിക്കുന്നു.

എണ്ണായിരകതൊളം വീടുേളിൽ  
ഇറെർത്നറ്റക് േണക്ൻ  

നൽോനുള്ള നട�ടിേൾ  
അന്തിമഘട്ടതെിലാണക്
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എസ്.എൻ.രഘുചന്ദ്രൻ�ോയർ
പ്രസിഡറെക്, ്ിവാൻരേം കെംൈർ ഓഫക് 
ത്ോകമഴക്സക് ആൻഡക് ഇൻഡസക്്ി 
(ടിസിസിഐ)

കലാേത്തെമ്ാടുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ �രിവർതെന 
സംരംഭങ്ങളുത്ട ആധാരം തത്ന്ന കൂടുതൽ മൂലയേം 
സൃഷ്ടിക്കുേ എന്നതാണക്. മത്സരാധിഷ്ിത ഡിജിറ്റൽ 
സമ്്ക് വയേവസ്ഥയിൽ മുകന്നറണത്മകേിൽ ഭൂമി, ത്താഴിൽ, 
മൂലധനം, സംരംഭേത്വം എന്നിവകയാളം തത്ന്ന 
പ്രധാനമാണക് ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനങ്ങളുത്ട 
നവീേരണവം. 

ങ്കരളം ഏവറ മുന്നിൽ
2021-ത്ല ക്ശീയ ഇ-ഗകവണൻസക് സർവീസക് 

ത്ഡലിവറി അത്സത്സ്റെക് (ത്നഎസക്ഡിഎ) പ്രോരം 
രാജയേതെക് ഏറ്റവം ഉയർന്ന േം�യൻസക് സക് കോർ 
കനടിയതക് കേരളമാണക്. പ്രാക്ശിേ ഭരണം, യൂട്ടിലിറ്റി 

കസവനങ്ങൾ, സാമൂഹിേ കക്മം, ത്താഴിൽ, വി്യോഭയോസം 
തുടങ്ങിയ കമഖലേളിത്ല കേരളതെിത്റെ പ്രേടനം ഏത്റ 
മുന്നിലാണക്.

പ്രകവശനക്മത, വിവരങ്ങളുത്ട ലഭയേത, 
ഉ�കയാഗിക്ാനുള്ള എളുപെം, വിവര സുരക്, സ്വോരയേത 
എന്നിവയിൽ പ്രേടമായ പുകരാഗതി ഉണ്ായിട്ടുണ്ക്. 
എൻഡക്-സർവീസക് ത്ഡലിവറി, ഇറെകഗ്രറ്റഡക് സർവീസക് 
ത്ഡലിവറി, ്റോറ്റസക് ആൻഡക് റിേ്വ്റേക് ്ാക്ിങ്ങക് 
എന്നിവയും മിേച്ചു നിൽക്കുന്നു.

െ്യെസായാന്തരീക്ഷം വമച്വപെട്ടു
കേരള സർക്ാർ നടപെിലാക്കുന്ന ഏറ്റവം 

പ്രധാനത്പെട്ട ഇ-ഗകവണൻസക് നട�ടിേളിത്ലാന്നക് 
ഏേജാലേ സംവിധാനമാണക്. ൈിസിനസുേൾക്ക് 
ആവശയേമായ അനുമതിേൾക്കും കലസൻസുേൾക്കും 
ഓൺകലൻ ക�ാർട്ടലിലൂത്ട അക�ക്ിക്ാം എന്നതക് 
സംരംഭേർ സർക്ാർ ഓഫീസുേൾ േയറി ഇറകങ്ങണ് 
അവസ്ഥ ഒഴിവാക്ി. കലസൻസിങ്ങക് പ്രക്ിയ 

കലസൻസിങ്ങക് പ്രക്ിയ ഓൺകലനാക്ിയും അനാവശയേ 
നിയന്തണങ്ങൾ എടുത്തുേളഞ്ഞും സംരംഭങ്ങത്ള കപ്രാൽസാഹിപെിക്കുന്ന 
അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്ാൻ കേരള സർക്ാരിനക് േഴിഞ്ഞു

ഇ-ഗദവണൻസ്/വ്യവസായ സൗഹൃദം
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ോരയേക്മവം സുതാരയേവമായി എന്നക് ത്�ാതുത്വ 
വിലയിരുതൊം.

നികുതിേളും ഫീസും ഓൺകലനായി അടയ്ക്കാൻ 
അനുവ്ിക്കുന്നതിലൂത്ട ക�പെർ അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള 
കഡാേയുത്മകറെഷത്റെ ആവശയേേത നകന്ന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ക്. 
നിയമങ്ങളും അതിത്റെ സമയക്മവം �ാലിക്കുന്നതിനക് 
ഇതക് സഹായേരമാണക്. ഓൺകലൻ �രാതി�രിഹാര 
സംവിധാനവം പുകരാഗതി ്ാക്കുത്െയ്യുന്നതിനുള്ള 
മാർഗങ്ങളും ശരിയായി നടപെിലാക്ിയാൽ സംരംഭേരുത്ട 
പ്രശക് നങ്ങൾ സമയൈന്ധിതമായി �രിഹരിക്ാൻ േഴിയും.

ഈസക് ഓഫക് ഡൂയിങ്ങv  ൈിസിനസക് റാകേിങ്ങിൽ 
2019-ത്ല 28-ാം സ്ഥാനതെക് നിന്നക് 15-ാം റാകേികലക്ക് 
ഉയർന്നതിൽ ഓൺകലൻ കസവന വിതരണതെിൽ 
വന്ന പുകരാഗതിക്ക് പ്രധാന �ങ്കുണ്ക്. ഒരു ോലതെക് 
പ്രൈലമായിരുന്ന ഇൻസക് ത്�ക്ൻ രാജക് നിയന്തിക്ാനും 
അഴിമതി കുറയ്ക്കാനും ഇ-ഗകവണൻസക് ഉ�േരിക്കും. 

ത്സക്കട്ടറിയറ്റക്, ജില്ാ േളക്കററ്േൾ, 
ത്േഎസക്ഐഡിസി ഉൾത്പെത്ടയുള്ള 
വയേവസായകപ്രാത്സാഹന രംഗത്തുള്ള ത്�ാതുകമഖലാ 
സ്ഥാ�നങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള ഇ-ഓഫീസക് 
ശംഖല ഫയൽനീക്വം അതുവഴി തീരുമാനത്മടുക്ലും 
കവഗതെിലാക്ി. അക�ക്േളുത്ട ്ാക്ിങ്ങക് 
എളുപെമാക്കുന്നതിനും നട�ടിക്മങ്ങളുത്ട സുതാരയേത 
കൂട്ടുന്നതിനും  സഹായേമായി. �ല നിയന്തണ 
സംവിധാനങ്ങളും ലളിതമാകുേയും കൂടുതൽ 
ോരയേക്മമാകുേയും ത്െയ്ിട്ടുണ്ക്. 

തകദേശസ്ഥാ�നങ്ങളിൽ നടപെിലാക്കുന്ന  
ത്േ-സ്ാർട്ടക് �ദ്ധതി ഇ-കസവന വിതരണം താത്ഴതെട്ടിൽ 
വത്ര എതെിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ചുവടുവയക്�ാണക്. 
പ്രാരംഭഘട്ടതെിൽ ജനന, മരണ രജിസക് ക്ഷൻ, ക്ഡക് 
കലസൻസക്, ത്�ാതുജന �രാതി�രിഹാര അക�ക്േൾ 
എന്നിവ ത്േ-സ്ാർട്ടക് വഴി ലഭയേമാകും എന്നാണക് പ്രഖയോ�നം. 
ൈിൽഡിങ്ങക് ത്�ർമിറ്റക് അക�ക്േൾ ഉൾത്പെത്ടയുള്ള 
കസവനങ്ങളും ഈ വർഷാവസാനകതൊത്ട 

സമന്വയിപെിക്ത്പെടുത്മന്നക് പ്രതീക്ിക്കുന്നു. ഇകതാത്ട 
ഇ-ഗകവണൻസിൽ കേരളം ൈഹുദൂരം മുകന്നാട്ടു ക�ാകും.

വയേവസായം, റവനയൂ, നികുതി, �രിസ്ഥിതി, 
തകദേശസ്വയംഭരണം, മലിനീേരണനിയന്തണം തുടങ്ങി 
വയേവസായ രംഗവമായി ൈന്ധത്പെട്ട എല്ാ വകുപ്പുേളും 
സംവിധാനങ്ങളും ഡിജിറ്റൽവൽക്രിക്കുന്നതിലൂത്ട 
മാത്കമ വയേവസായസൗഹൃ്സംസ്ഥാനം എന്ന 
ലക്യേതെികലക്ക് മുകന്നറാൻ േഴിയൂ.

നിർങ്ദ�ങ്ങൾ 
ത്റഗുകലറ്ററി ക്ിയറൻസുേൾ, സാമ്തെിേ 

�ാകക്ജുേൾ, സ്തീേൾക്കും ്റോർട്ടപ്പുേൾക്കും പ്രകതയേേ 
സഹായം എന്നിവ ഏകോ�ിപെിക്ാൻ കേരള ക്റേറ്റക് 
ഇൻഡസക്്ിയൽ ത്ഡവല�ക്ത്മൻറക് കോർപെകറഷൻ 
(ത്േഎസക്ഐഡിസി) നിർക്ശിക്കുന്ന ഏേീകൃത 
സമീ�നം ഓൺകലനിൽ നടപെിലാക്ിയാൽ 
നികക്�േരുത്ട ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

ഓൺകലൻ സംവിധാനങ്ങൾ അതിത്റെ 
ആതയേന്തിേ ലക്യേം അട്ടിമറിക്കുന്നില് എന്നുറപൊകക്ണ് 
ചുമതല സർക്ാരിനുണ്ക്. ക�രക് ത്വളിത്പെടുതൊൻ 
തയ്ാറാോത്ത കേരള ത്സൻ്കലസക്ഡക് 
ഇൻസക് ത്�ക്ൻ സി്റേം തുടങ്ങിയ ക�ാർട്ടലുേൾ വഴി 
നൽകുന്ന �രാതിേൾ സ്വീേരിക്ാൻ �ാടില്. 

ഈസക് ഓഫക് ഡൂയിങ്ങv ൈിസിനസക് ഉറപ്പു 
വരുതൊൻ ഇ-ഇൻഫ്ാസക്്േക്െറിത്റെയും ഐ.ടി. 
സംവിധാനങ്ങളുത്ടയും സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ക് 
അവകൈാധം വളർത്തുന്നതിനക് സർക്ാരും 
വയേവസായ സംഘടനേളും കൂടുതൽ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
സംഘടിപെിക്ണം.

ഭരണ�രമായ പ്രക്ിയേളുത്ട പുനഃക്മീേരണം 
പൂർണകതാതിൽ സാധയേമാക്ി ഭരണസംവിധാനങ്ങളും 
സമൂഹവം തമ്ിലുള്ള ൈന്ധം ത്മച്ത്പെടുതൊൻ നാം 
ഇനിയുകമത്റ മുകന്നാട്ടക് ക�ാേണം.
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സംസ്ഥാന സർക്ാരിത്റെ എല്ാ ഓൺകലൻ 
കസവനങ്ങളും ലഭയേമാകുന്ന ക�ാർട്ടൽ സംവിധാന 
മാണക് ഇ-ങ്സെനം. വിവിധ വകുപ്പുേളുത്ട 884 
കസവനങ്ങൾ ലഭയേമാകുന്ന കേന്ദ്രീകൃത ക�ാർട്ടലാണക് 
ഇതക്. സർക്ാർ കസവനങ്ങൾ വളത്ര എളുപെതെിൽ 
ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകയാജനത്പെടുതൊൻ േഴിയുന്ന 
രീതിയിലാണക് ക�ാർട്ടൽ സജ്ജീേരിച്ിരിക്കുന്നതക്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുേ - services.
kerala.gov.in. സംസ്ഥാന സർക്ാർ നൽകുന്ന 
ഓൺകലൻ കസവനങ്ങൾ ഉൾത്പെടുതെിയ 

ത്മാകൈൽ ആ�ികക്ഷനാണക് എം-ങ്സെനം. 
ഏേക്ശം 683 ഓൺകലൻ  
കസവനങ്ങൾ ഈ ആപെക് വഴി ഉ�കയാഗിക്ാം. 
ആൻകരോയിഡക്, ഐ.ഒ.എസക് �ാറ്റക് കഫാമുേളിൽ 
ആപെക് ലഭയേമാണക്. ഗൂഗിൾ ക� ക്റോറിൽ നിന്നും ആപെിൾ 
ആപെക് ക്റോറിൽ നിന്നും ത്മാകൈൽ ആപ്പുേൾ 
ഡൗൺകലാഡക് ത്െയ്ാം. ഏറ്റവം സുഗമമായി ആപെക് 
കേോരയേം ത്െയ്യുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുേൾക്കും 
ഗുണകഭാക്ാക്ൾക്കും അനുസൃതമായി കസവനങ്ങൾ 
ലഭയേമാണക്. 

ഒന്നു ത്താട്ടാൽ 
കേയിത്ലത്തും
 

സർക്ാരിത്റെ ഓൺകലൻ കസവനങ്ങൾക്ക് 
ഇ-കസവനം ക�ാർട്ടലും ത്മാകൈൽ ആപ്പുേളും

 
  കുടുംൈരേീ ൈസാർ - കുടുംൈരേീ ഉൽ�ന്നങ്ങളുത്ട 

ഓൺകലൻ കഷാപെിങ്ങക് ആപെക്
 കേരള ടൂറിസം - കേരളതെികലത്ക്ത്തുന്ന വികനാ്

സഞ്ാരിേൾക്കുള്ള ഔക്യോഗിേ ആപെക് 
 എത്റെ ജില് - ഓകരാ ജില്ത്യ കുറിച്ചുമുള്ള  

പ്രധാനത്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾത്ക്ാള്ളുന്ന 
സംവിധാനം 

 എത്റെ ത്േ.എസക്.ആർ.ടി.സി - ഓൺകലൻ  
ബുക്ിങ്ങിനായി 

 എത്റെ കറഷൻ ോർഡക് - കറഷൻ ോർഡിത്ല 
വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ിക്കുന്നു 

 ഇ-കരഖ - ഭൂകരഖേളുത്ടയും ഭൂമി സംൈന്ധമായ 
വിവരങ്ങളുത്ടയും കശഖരം 

 കേരള സവാരി - ഓൺകലൻ വാഹന  
ബുക്ിങ്ങിനായി 

 കുഞ്ഞാപെക് - കുട്ടിേൾത്ക്തിരായ കസൈർ  
അതിക്മങ്ങൾ തടയാൻ  

 കേരള ത്�ൻഷൻ - സർക്ാർ സർവീസിൽനിന്നക് 
വിരമിച്വർക്ായി  

സർക്ാർ ങ്സെനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന  
വമാകബൽ ആപ്ിങ്ക്ഷനുകളിൽ ചിലത്ക് അറിയാം:   
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 സാഗര - മത്സയേത്തൊഴിലാളിേളുത്ട സുരക് 
ഉറപൊക്കുന്നതിനായി 

 ക�ാൽ - ആപെക് - ക�ാലീസിത്റെ കസവനങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾക്ക് ലഭയേമാക്ാൻ 

 തണൽ - സംസ്ഥാന സർക്ാർ നൽകുന്ന  
സാമൂഹയേകക്മ �ദ്ധതിേത്ളക്കുറിച്ക് അറിയാം 

 എം വി ഡി ഐ എം - വാഹനങ്ങളുത്ടയും  
കലസൻസിത്റെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ 
കമാകട്ടാർവാഹനവകുപെിത്റെ ആപെക് 

 സമഗ്ര - തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ�നങ്ങൾ 
നൽകുന്ന ഡിജിറ്റൽ കസവനങ്ങൾ അറിയാം 

 ലക്ി ൈിൽ - ജിഎസക്ടി ഇൻകവായിസുേളും 
ൈില്ലുേളും അ�ക് കലാഡക് ത്െയ്ാനും ഭാഗയേക്കുറി 
നറുത്ക്ടുപെിൽ �ത്കേടുക്ാനും ഉള്ള ആപെക് 

 ഹരിതമിത്ം - ഹരിതേർമ്കസനയുത്ട പ്രവർതെ
നങ്ങൾ ഏകോ�ിപെിക്ാനുള്ള സംവിധാനം 

 ഇ-സമൃദ്ധ - ത്വറ്ററിനറി കഡാക്ർമാർ ഉ�കയാഗി
ക്കുന്ന ആപെക് 

 ത്േ ത്േ ഇ എം - ജാലേം - ത്താഴിലകന്വഷേരുത്ട 
കൃതയേമായ വിവരം കശഖരിക്ാനും കനാളജക് ഇകക്ാ
ണമിയുത്ട വിശ്ാംശങ്ങൾ ജനങ്ങത്ള  
അറിയിക്ാനും  

 വി്യോ വാഹൻ - രക്ിതാക്ൾക്ക് സക് കൂൾ വാഹന
ങ്ങളുത്ട കവഗവം സ്ഥാനവം തത്സമയം അറിയാൻ 

 ത്താഴിൽ കസവ - ത്താഴിൽനിയമങ്ങൾ  അറിയാൻ 
 ഇ-വി�ണി - ോർഷിേ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ  

വിൽക്ാനും വാങ്ങാനുമുള്ള �ാറ്റകഫാം 
 ോർഷിേ വിവര സകകേതം - ോർഷിേ 

വി�ണിത്യ കുറിച്ക് േർഷേർക്ക് വിവരം  
നൽകുന്ന ആപെക് 

 കേരള ക്റേറ്റക് കലാട്ടറി റിസൾട്ടക് - സംസ്ഥാന 
കലാട്ടറി ഫലം തത്സമയം അറിയാം 

 വികക്ഴക്സക് - ഓൺകലൻ വി്യോഭയോസതെിനുള്ള 
ൊനൽ 

 വി-മീറ്റക് - വീഡികയാ കോൺഫറൻസിങ്ങക്  
�ാറ്റക്കഫാം

 റീൈിൽഡക് കേരള - ദുരിതാശ്വാസ രംഗതെക്  
പ്രവർതെിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർതെേർക്ായി 

 ഭാഷാമിത്ം  മലയാളം വാക്കുേളുത്ട നിഘണ്ടു
 സക� കേരള - സക�കോ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ 

ജനങ്ങളികലത്ക്തെിക്ാൻ
 നിർഭയം - സ്തീേൾക്ക് അടിയന്തര ക�ാലീസക് 

സഹായം ലഭയേമാക്ാൻ
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വി.പി.പ്രനമോദ്കുമോർ
ത്ഡ�യൂട്ടി ഡയറക്ർ
ക്റേറ്റക് ക�ാലീസക് മീഡിയ ത്സറെർ

സ്ാർട്ട്ക് ങ്പാലീസ്ക് ങ്്റേഷൻ
സാകകേതിേവി്യേയുത്ട സഹായം ഏത്റ പ്രകയാജനത്പെടുത്തും സ്ാർട്ടക് ക�ാലീസക് 

ക്റേഷനുേളിൽ. ഇലേക് ക്ാണിേക് സംവിധാനതെിലൂത്ട സാധാരണക്ാരനക് �രാതി 
നൽോം. ക�ാലീസക് ഉക്യോഗസ്ഥകരാ മറ്റക് ജീവനക്ാകരാ ഇല്ാതെ സംവിധാനമാണിതക്. 
അധിേംകവോത്ത സംവിധാനം കേരള ക�ാലീസിത്റെ ഭാഗമാകും. 

സ്തീേളുത്ടയും കുട്ടിേളുത്ടയും  
സുരക്യ്ക്കായി  
ആധുനിേസാകകേതിേ 
വി്യേയുത്ട സഹായകതൊത്ട  
കേരളാ ക�ാലീസക് നടപൊക്കുന്ന  
�ദ്ധതിേൾ അനവധി.  
നിർമ്ിത ബുദ്ധിയുത്ട  
സഹായംകതടാനുള്ള  
സാധയേതേളും �രികശാധിക്കുന്നു

വനതിതാശതിശുസുരക്ഷ/ ദകരള ദപാലീസv 
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എമർജൻസി വറസ്ക് ങ്പാൺസ്ക്  
സങ്പൊർട്ട്ക് സി്റേം 

ഇറെർത്നറ്ം സാകകേതിേവി്യേയും ഉ�കയാഗിക്കുന്ന 
സംവിധാനമാണക് എമർജൻസി ത്റസക് ക�ാൺസക്  
സകപൊർട്ടക് സി്റേം. 112 എന്ന നമ്റികലക്ക് കേരളതെിൽ 
എവിത്ടനിന്നു വിളിച്ാലും തിരുവനന്തപുരതെക് ക�ാലീസക് 
ആസ്ഥാനതെക് പ്രവർതെിക്കുന്ന േൺക്ാൾറൂമിലാണക് 
സകന്ദശം ലഭിക്കുേ. സഹായാഭയേർഥനേൾ വിളിക്കുന്ന
യാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലതെിനക് സമീ�മുള്ള ക�ാലീസക് 
ക്റേഷനികലക്കും േൺക്ാൾറൂം വാഹനങ്ങളികലക്കും 
വളത്രകവഗം കേമാറും.  

നിെൽ
എമർജൻസി ത്റസക് ക�ാൺസക് 

സകപൊർട്ടക് സി്റേം നടപൊക്കുന്ന 
�ദ്ധതിയാണക് നിഴൽ. അസമയതെക് 
വഴിയിൽ ഒറ്റത്പെട്ടുക�ാകുന്ന 
വനിതേൾക്കും മുതിർന്ന  
�ൗരൻമാർക്കും സഹായം 
എതെിക്ാനുള്ള �ദ്ധതിയാ 
ണിതക്. 112 എന്ന നമ്റിൽ 
ൈന്ധത്പെട്ടാൽ വിളിക്കുന്ന
യാൾ നിൽക്കുന്നസ്ഥലം 
കൃതയേമായി മനസ്സിലാക്ി 
സഹായത്മതെിക്ാൻ 
േഴിയും. നമ്ർ ഡയൽ 
ത്െയ്ാൻ സാധിക്ാതെ 
സാഹെരയേമാത്ണകേിൽ 
കഫാണിത്റെ �വർ ൈട്ടൺ 
മൂന്നുതവണ അമർതെിയാൽ 
േൺക്ാൾറൂമിൽ സകന്ദശം 
ലഭിക്കുേയും ക�ാലീസക് ഉക്യോഗ
സ്ഥർ തിരിത്േവിളിച്ക് വിവരം അകന്വഷി
ക്കുേയും ത്െയ്യും. 112 ഇന്തയേ എന്ന 
ത്മാകൈൽ ആപെക് ഡൗൺകലാഡക് ത്െയ്ക് 
കഫാണിൽ പ്രവർതെനക്മമാക്ിയതിനുകശഷം ഈ 
ആപെിത്ല �ാനിേക് ൈട്ടൺ അമർതെിയാലും േൺക്ാൾ
റൂം സകന്ദശത്മത്തും. 

പികേ്ക് വപ്രാട്ടക്ഷൻ ങ്പ്രാജക്ട്ക്
സ്തീധനവമായി ൈന്ധത്പെട്ട ഉ�ദ്വങ്ങൾ, 

കസൈർ കലാേതെിത്ല അതിക്മങ്ങൾ, ത്�ാതുയിടങ്ങ
ളിത്ല അവകഹളനങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്തീേൾ കനരിടുന്ന 

വിവിധ പ്രശക് നങ്ങൾ �രിഹരിക്ാനുള്ള സംവിധാന
മാണക് �ികേക് ത്പ്രാട്ടക്ൻ കപ്രാജക്ക്. വനിതാഉക്യോ

ഗസ്ഥർ മാത്മടങ്ങുന്ന �ികേക് �ക്ാൾവാഹന
ങ്ങൾ, �ികേക് ജനകമത്ി ൈീറ്റക്, �ികേക് 
േൺക്ാൾറൂം, �ികേക് ഷാകഡാ മുതലയാവ 
സംവിധാനതെിത്റെ ഭാഗമാണക്.

ങ്പാലീസ്ക് ങ്്റേഷനിൽ  
സി.സി.െി.െി ക്യാമറ

കലാക്ൽ ക�ാലീസക് ക്റേ
ഷനുേൾ അടക്ം സംസ്ഥാ
നത്തെ 500കലത്റ  
ക�ാലീസക് ക്റേഷനുേളിൽ  
സി.സി ടി.വി േയോമറേൾ
സ്ഥാ�ിക്ാനുള്ള �ദ്ധതി 

അന്തിമഘട്ടതെിലാണക്. ഒരു 
ക�ാലീസക് ക്റേഷനിൽ സ്ഥാ�ിക്കു

ന്ന 12 േയോമറേളിലൂത്ട ദൃശയേങ്ങൾ 
പൂർണ്ണമായും ത്റകക്ാർഡക് 

ത്െയ്ാനും മാസങ്ങകളാളം കശഖരിച്ചു 
വയ്ക്കാനും േഴിയും. ജില്ാ ക�ാലീസക് കമധാവി

മാർക്കും മുതിർന്ന ഉക്യോഗസ്ഥർക്കും  
ദൃശയേങ്ങൾ �രികശാധിക്ാനുമാകും.  

നിർഭയം ആപെ്ക്  
സ്തീസുരക്യ്ക്കായാണക് നിർഭയം ത്മാകൈൽആപെക്. 

ത്ഹൽ�ക് ൈട്ടൺ അഞ്ക് ത്സക്റെക് അമർതെി �ിടിച്ാൽ 
ഏറ്റവം അടുതെ ക�ാലീസക് േൺക്ാൾറൂമിൽ സകന്ദശ 
ത്മത്തും. ഇറെർത്നറ്റക് േവകറജക് ഇല്ാത്തയും സംവിധാനം 
പ്രവർതെിക്കും. കഫാകട്ടാ, വീഡികയാ എന്നിവ എടുതെക് 
അയയ്ക്കാനും സംവിധാനമുണ്ക്. 

കൂട്ട്ക് 
കസൈർകലാേത്തെക്കുറിച്ക് കുട്ടിേൾക്ക് അറിവ 

�േരാനായി ഒരുക്ിയ സംവിധാനമാണക് കൂട്ടക്. കുട്ടിേൾ, 
അധയോ�േർ, രക്ിതാക്ൾ എന്നിവരിൽ കൈാധവൽക്
രണവം ഓൺകലൻ കുറ്റകൃതയേങ്ങൾക്ക് ഇരേളാകുന്ന 
കുട്ടിേത്ള പുനധിവസിപെിക്കുന്നതുമാണക് ലക്യേം. സന്നദ്ധ
സംഘടനേത്ളയും �ദ്ധതിയിൽ സഹേരിപെിക്കും. 

 

 

സ്തീസുരക്യ്ക്കായാണക് 
നിർഭയം ത്മാകൈൽആ

പെക്. ത്ഹൽ�ക് ൈട്ടൺ 
അഞ്ക് ത്സക്റെക് അമർതെി 
�ിടിച്ാൽ ഏറ്റവം അടുതെ 

ക�ാലീസക് േൺക്ാൾറൂമിൽ 
സകന്ദശത്മത്തും.
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കാെലായി കാങ്താർത്്ക്  
ത്വൈക് ക�ാർട്ടൽ വഴി സ്തീേൾക്ക് സഹായം 

നൽകുന്നതാണക് �ദ്ധതി. സ്തീേൾക്ക് സ്വന്തം  
താമസസ്ഥലത്തു നിന്നുതത്ന്ന ഓൺകലനായി  
േൗൺസലിങ്ങക്, നിയമസഹായം, ത്�ാലീസക് സഹായം 
എന്നിവ ലഭയേമാക്കും.  
ലികേക് - www.kathorthu.wcd.kerala.gov.in 

രജി്റേർ ത്െയ്ാലുടൻ എസക് എം എസും ഇ-ത്മയിൽ 
അറിയിപ്പും ലഭിക്കും. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കസവനം 
ലഭയേമാകും. വീഡികയാ കോൺഫറൻസിങ്ങക് ആ�ികക്ഷൻ 
വഴിയാണക് കസവനം ലഭയേമാക്കുേ. 

ഇതുവത്ര 411 ക�രാണക് സഹായം ആവശയേത്പെട്ടതക്. 
286 ക�ർക്ക് േൗൺസിലിങ്ങും 32 ക�ർക്ക് ക�ാലീസക് 
സഹായവം നൽേി. 93 ആളുേൾക്ക് നിയമസഹായം 
ഉറപൊക്ി.

 സ്തീധനപരാതി അറിയിക്ാം 
സ്തീധനം കൊ്ിക്കുേകയാ വാങ്ങുേകയാ ത്െയ്യുന്നതി

ത്നതിത്ര �രാതി നൽോൻ http://wcd.kerala.gov.in/
dowry എന്ന ലികേക് സന്ദർശിക്കുേ. കസവനം തിേച്ചും 
സൗജനയേമാണക്. 

ലഭിക്കുന്ന �രാതിേൾ ജില്ാ സ്തീധന നികരാധന 
ഉക്യോഗസ്ഥർക്ക് കേമാറും. ഇവർ അക�ക് ലഭിച്ക് മൂന്നക് 
പ്രവൃതെി ്ിവസതെിനുള്ളിൽ �രാതിക്ാരുമായി  
ൈന്ധത്പെടും. 

50 �രാതിേൾ രജി്റേർ ത്െയക്തു. 22 കേസുേൾ 

തീർപൊക്ി. 

ങ്പാഷ്ക് ങ്പാർട്ടൽ
ത്താഴിലിടങ്ങളിൽ സ്തീേൾക്ക് കനത്രയുള്ള കലംഗി

ോതിക്മങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ക�ാഷക് ആക്ക് (Sexual 
Harassment of Women at Work Place (Prevention, 
Prohibition and Redressal) Act, 2013 - POSH Act) 
നടപെിലാക്ാനാണക്  ക�ാഷക് േം�യൻസക് ക�ാർട്ടൽ. 
http://posh.wcd.kerala.gov.in/posh/index.php  
എന്നതാണക് ലികേക്. 

�തെിലധിേം ജീവനക്ാരുള്ള സർക്ാർ,  
സർക്ാരിതര ത്താഴിലിടങ്ങളിൽ ആഭയേന്തരസമിതി 
രൂ�ീേരിക്ണം. 

എല്ാ സ്ഥാ�നങ്ങളും ആഭയേന്തര സമിതി  
സംൈന്ധിച് വിവരങ്ങൾ ക�ാർട്ടലിൽ അ�ക് കലാഡക് 
ത്െകയ്ണ്താണക്. ഇതക് വിവര കശഖരണതെിനും  
കമൽകനാട്ടതെിനും സർക്ാരിത്ന സഹായിക്കുന്നു. 

ഇതുവത്ര ഏഴക്  സ്ഥാ�നങ്ങളാണക് ആഭയേന്തര 
സമിതിേൾ രൂ�ീേരിച്ിട്ടുള്ളതക്. ഒരു �രാതി ക�ാർട്ടൽ 
വഴി ലഭിച്ചു.

വപാൻൊക്്ക്
18 വയസ്സിനു താത്ഴയുള്ള ത്�ൺകുട്ടിേളുത്ട 

വിവാഹം തടയാൻ www.ponvakkuwcd@gmail.com 
എന്ന ഇ-ത്മയിൽ വിലാസതെിൽ അറിയിക്ാം. വിവരം 
നൽകുന്ന ആളിനക് �ാരികതാഷിേം ലഭിക്കും.

വനതിതാശതിശുസുരക്ഷ / ഓൺസലൻ ദസവനങ്ങൾ

സ്തീേളുത്ടയും കുട്ടിേളുത്ടയും സുരക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ  
സാകകേതിേവി്യേയുത്ട സഹായകതൊത്ട �ദ്ധതിേൾ നടപൊക്കുേയാണക്  
വനിതാശിശു വിേസന വകുപെക്, സംസ്ഥാന വനിതാവിേസന കോർപെകറഷൻ, 
കേരള ക�ാലീസക്, ടൂറിസം വകുപെക്, കുടുംൈരേീ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുേൾ
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രക്ഷാദൂത്ക് 
ഗാർഹിേ �ീഡനം സംൈന്ധിച്ക് �രാതി ഉള്ളവർക്ക് ത�ാൽ 

മാർഗം േതെക് അയക്ാം. ക�ാ്റേക് മാ്റേർ അതക് ഇ-ത്മയിൽ വഴി 
വനിതാശിശുവിേസന വകുപെിനക് കേമാറും. സ്തീേൾക്ക് വനിതാ
സംരക്ണ ഓഫീസർ വഴിയും കുട്ടിേൾക്ക് ജില്ാ  
ശിശുസംരക്ണ ഓഫീസർ മുഖാന്തരവം ക�ാലീസക്,  
നിയമ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും.

െനിതകളുവെ മിത്രമായി 181
24 മണിക്കൂറും കസവനം ലഭയേമാകുന്ന എമർജൻസി  

സംവിധാനമാണക് മിത് 181 ത്ഹൽ�ക് കലൻ. 
നാളിതുവത്ര മൂന്നക്  ലക്ം കോളുേൾ സ്വീേരിച്ിട്ടുണ്ക്. 

ആശു�ത്ി, ത്�ാലീസക് ക്റേഷൻ, ആംബുലൻസക് 
സർവീസക്, േൗൺസിലിങ്ങക് തുടങ്ങിയ കസവന
ങ്ങളാണക് പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നതക്. 

സ്തീസകൗഹാർദ  
െിങ്നാദസഞ്ാരപദ്ധതി

കേരളത്തെ സമ്പൂർണ സ്തീസൗഹാർ് 
യാത്ാകേന്ദ്രമാക്ാൻ ആരംഭിച്താണക് 
�ദ്ധതി. ആ്യേഘട്ടതെിൽ സ്തീേളുത്ട കൂട്ടായക്മ 
ഉണ്ാക്കുന്നു. https://forms.gle/
EWXdfyP7Y4TZnDGj9 എന്ന ലികേക് വഴി 
രജി്റേർ ത്െയ്ാം. ഇന്തയേയിലാ്യേമായാണക് 
ഇതെരത്മാരു �ദ്ധതി. 

സ്തീേൾക്ക് ടൂർ കോർഡികനറ്റർമാർ, 
േമ്യൂണിറ്റി ടൂർ ലീഡർമാർ, ഓകട്ടാ / ടാേക് സി 
കരേവർമാർ, കഹാംക്റേ ഓപെകററ്റർമാർ, 
സുവനീർ സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയ കമഖലേളിൽ 
�രിശീലനം നൽകുന്നു. 1000 സ്തീേൾക്ക് 
ഓൺകലനായി �രിശീലനം നൽേി. 

വിവിധ സ്തീസൗഹൃ് ടൂറിസം �ദ്ധതിേൾ 
ഏകോ�ിപെിച്ക് സ്തീ സൗഹൃ് ടൂറിസം ശംഖല 
രൂ�ീേരിക്കും. താമസം, ഭക്ണം, യാത്, 
കഗഡക് തുടങ്ങി �ാകക്ജിത്ല എല്ാ  
ഘടേങ്ങളും നിയന്തിക്കുേ സ്തീേളായിരിക്കും. 

കുടുംബശ്ീയവെ ക്രംമാപെിങ്ങ്ക് 

 സ്തീേൾത്ക്തിരായ ഏഴക് തരം കുറ്റകൃതയേങ്ങൾ 
കേന്ദ്രീേരിച്ക് കക്ംമാപെിങക് നടത്തുന്നു. 
കുറ്റകൃതയേങ്ങൾക്കുള്ള സാധയേത േത്ണ്തെി 
തടയാനുള്ള �ദ്ധതിേളാണക് ആവിഷക് േരിക്കു
ന്നതക്. മാനസിേം, ശാരീരിേം, സാമ്തെിേം, 
കലംഗിേം-വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും, 
സാമൂഹിേം, വാെിേം തുടങ്ങിയ 
കുറ്റകൃതയേങ്ങൾ കേന്ദ്രീേരിച്ാണക് 
പ്രവർതെനങ്ങൾ. സംസ്ഥാനത്തെ ഓകരാ 
കബ്ാക്ക് �ഞ്ായതെിത്ലയും 
 ഒരു സിഡിഎസിൽ വീതമാണക്  
ആ്യേഘട്ടതെിൽ നടപെിലാക്കുന്നതക്. 

സമഗ്ര പദ്ധതികളുമായി  
ങ്പാർട്ടൽ

അശരണരായ വിധവേൾക്ക് സംരക്
ണം നൽകുന്ന അഭയാേിരണം �ദ്ധതി, 
വിധവേളുത്ട പുനർവിവാഹതെിനായുള്ള 
മംഗലയേ �ദ്ധതി, വിധവേളുത്ട കുട്ടിേൾക്കുള്ള 
വി്യോഭയോസ സഹായതെിനായി �ടവേൾ, 55 
വയസിനു താത്ഴയുള്ള വിധവേൾക്ക് സ്വയം 
ത്താഴിലിനായി സഹായഹസ്തം തുടങ്ങിയ 
�ദ്ധതിേൾത്ക്ല്ാം അക�ക്ികക്ണ്തക് 
www.schemes.wcd.kerala.gov.in എന്ന 
ത്വൈക് കസറ്റക് വഴിയാണക്. 

തയ്ോറോക്കിയത്:രമ്യോരോജൻ
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എസ്.എസ്.�ോനഗഷ്
ോർഷിേവിഭാഗം കമധാവി,  
സംസ്ഥാന ആസൂത്ണ കൈാർഡക്

കൃഷിയിൽ  സാകകേതിേവി്യേ സന്നികവശി
പെിച്ക് ഗുണേരമായ മാറ്റതെിനക് വഴിത്യാരുക്കുേയാണക് സഹേരണ
വകുപെക്. ത്െറുേിട േർഷേരുത്ട പ്രശക് നങ്ങൾക്ക് �രിഹാരം, 
അവരുത്ട ഉൽ�ന്നങ്ങൾ കനരികട്ടാ മൂലയേവർധിതമാക്ികയാ  
സാകകേതിേവി്യേയുത്ട സഹായകതൊത്ട വി�ണനം ത്െയ്യുേ 
തുടങ്ങിയ ലക്യേങ്ങകളാത്ടയാണക് സഹേരണകമഖല  
കോ-ഓപെകററ്റീവക് ഇനികഷയേറ്റീവക് ത്ടേക് കനാളജി രേിവൺ  
അഗ്രിേൾച്ർ നടപെിലാക്കുന്നതക്. 

നൂതനരീതിയിലുള്ള കൃഷി, സംഘാടനം, സംഭരണം,  
മൂലയേവർധന, െില്റവിൽ�ന, രോൻഡിങ്ങക്ക് എന്നിവയുത്ട  
ഏകോ�നമാണക് ലക്യേം. ഉൽ�ാ്നതെിലും വി�ണനതെിലും 
ഇടത്�ട്ടുത്ോണ്ടും മൃഗസംരക്ണം, മത്സയേൈന്ധനം തുടങ്ങിയ 
ോർഷിോനുൈന്ധ പ്രവർതെനങ്ങൾ സംകയാജിപെിച്ചും ോർഷിേ 
വരുമാനവർധനയാണക് സാധയേമാക്കുേ.

ഗ്രാമീണരുത്ട ഉ�ജീവനമാർഗങ്ങളിൽ രേദ്ധകേന്ദ്രീേരിച്ക് 
സംസ്ഥാനതെിത്റെ ത്�ാതുസാമൂഹിേ-സാമ്തെിേ വിേസന 
പ്രക്ിയയിൽ സഹേരണ കമഖല ോതലായ മാറ്റങ്ങളാണക്  
സൃഷ്ടിക്കുന്നതക്. �ഞ്വത്സര �ദ്ധതിേളിലൂത്ട നൽേിവരുന്ന 
സാമ്തെിേസഹായങ്ങൾ സഹേരണസംഘങ്ങത്ള  
വലിയകതാതിൽ �ിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൃഷി കപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിൽ 
സംസ്ഥാന സർക്ാരിത്റെ നയവം സഹേരണ സ്ഥാ�നങ്ങളുത്ട 
�ിന്തുണയും നിർണായേമാണക്. ോർഷിേകമഖലയിത്ല വിവിധ 
പ്രവർതെനങ്ങളിൽ ഏർത്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹേരണ സംഘങ്ങളുത്ട 
വിപുലമായ ശംഖല നിലവിലുണ്ക്. ോർഷിേ വായക്�, ത്�ാതുവിതര
ണം, ോർഷികോൽ�ന്നങ്ങളുത്ട വിതരണം, വി�ണനം,  

ോർഷിേവിേസനതെിനക് സാകകേതിേവി്യേ 
പ്രകയാജനത്പെടുതൊൻ സഹേരണകമഖല

ദകാ-ഓപ്പദററ്ീവ് 
ഇനതിദ്്യറ്ീവ് ന്ടക് ദനാളജതി ഡ്തിവൺ അഗ്തികൾച്ചർ
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സംസക് േരണം, ഉ�കഭാക്തൃപ്രവർതെനങ്ങൾ,  
ത്�ാതുജനാകരാഗയേം, വി്യോഭയോസം, ഭവനനിർമ്ാണം,  
ഇൻഷ്വറൻസക്, അടിസ്ഥാനസൗേരയേവിേസനം,  
എസക്.സി./എസക്.ടി. തുടങ്ങിയ കമഖലേളിൽ വിജയേരമായി 
പ്രവർതെിച്ചുവരിേയുമാണക്. 

ലക്ഷ്യം െരുമാനെർധന 
ഗ്രാമപ്രക്ശങ്ങളിത്ല ത്െറുപുരയിടങ്ങളിൽ കൃഷി 

കപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനായി ോർഷിേകസവന കേന്ദ്രങ്ങൾ 
അടക്മുള്ള രീതിേളിലൂത്ടയാണക് പുതു�ദ്ധതി നടപെിലാക്കുേ. 
അഞ്ക് വർഷതെിനുള്ളിൽ 14 ജില്േളിലും ഘട്ടംഘട്ടമായി 
പൂർതെീേരിക്കുേയാണക് ലക്യേം. ോർഷിേ �ശ്ാതെലമുള്ളതും 
ോർഷികോൽ�ാ്നതെിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ ഏഴക് 
ജില്േളിലാണക് ആ്യേം നടപെിലാക്കുന്നതക്. ഇതിനായി ഈ 
ജില്േളിൽ നിന്നക് 15 പ്രാഥമിേ ോർഷിേ സഹേരണസംഘ
ങ്ങത്ളയാണക് തിരത്ഞ്ഞടുതെതക്. 

പ്രാഥമിേ ോർഷിേവായക്�ാ സഹേരണസംഘങ്ങൾ 
സജ്ജീേരിച്ിട്ടുള്ള പ്രകതയേേ ഔട്ടക്ക് ത്ലറ്േൾ വഴി  
ോർഷികോൽ�ന്നങ്ങൾ കനരിട്ടക് വി�ണനം ത്െയ്ാം. 
സംഭരണം, സംസക് േരണം, വി�ണന സൗേരയേങ്ങൾ എന്നിവ
യുള്ള മാർക്റ്റിങ്ങക്ക് സഹേരണ ത്സാകസറ്റിേൾ, പ്രാഥമിേ
ോർഷിേ സഹേരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ വഴി സംസക് േരിച്ക് 
വി�ണനം ത്െയ്യുേയുമാോം. ഓകരാ കമഖലയിലും ഉതക്�ാ്ിപെി
ക്കുന്ന ോർഷികോൽ�ന്നങ്ങൾ അതതക് പ്രക്ശത്തെ ഉ�കഭാ
ക്ാക്ളിൽ കവഗതെിൽ എതെിക്ാൻ കസാഫക്റ്റക് ത്വയറും 

ത്മാകൈൽ ആ�ികക്ഷനുണ്ാകും. ഉൽ�ന്നങ്ങൾ 
കേടാോത്ത വീട്ടു�ടിക്ത്ലതെിക്ാനുള്ള 

സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കും. ഒരു പ്രക്ശത്തെ 
മിച്ംവരുന്ന ോർഷികോൽ�ന്നങ്ങൾ മറ്റക് 

പ്രക്ശങ്ങളികലക്ക് ത്ോണ്ടുക�ാകുന്നതി
നു ശീതീേരണ സംവിധാനമുള്ള 
അടിസ്ഥാനസൗേരയേങ്ങളുമുണ്ാകും. 

�ദ്ധതിയിലൂത്ട ോർഷിേ 
ഉൽ�ാ്േസംഘടനേൾ  
രൂ�ീേരിച്ക് പ്രാക്ശിേ വി�ണനസാ
ധയേതയില്ാതെ ഉൽ�ന്നങ്ങളുത്ട 
സംഭരണം, സംസക് േരണം, 
വി�ണനം എന്നിവയ്ക്കുകവണ് 
കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സാമ്തെിേ 

സഹായം നൽകുേയും ത്െയ്യും. 
വിതെക്, വളം, േീടനാശിനി, മറ്റക് 

ോർഷിേ അനുൈന്ധസൗേരയേങ്ങൾ 
എന്നിവ സംൈന്ധിച്ക് കൃഷിഭവൻ, 

ോർഷിേ സർവേലാശാല, കൃഷി വിജ്ാൻ 
കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർ

ക്ശവം സഹായവം ലഭിക്കുേയും കൃഷിയനുൈന്ധ 
പ്രവർതെനങ്ങത്ള സംൈന്ധിച്ക് ഫിഷറീസക്, മൃഗസംര

ക്ണ വകുപ്പുേളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ഉറപൊക്കുേയും 
ത്െയ്യും. 

�ദ്ധതിയുത്ട മുഴവൻ പ്രവർതെനങ്ങളും സഹേരണ 
വകുപെക് ത്സക്ട്ടറി അധയേക്നും കൃഷി വകുപെക് ഡയറക്ർ, 
ആസൂത്ണ കൈാർഡക് കൃഷി വിഭാഗം തലവൻ, സഹേരണ 
സംലങ്ങളുത്ട രജിസ്ാർ, ഐ.എഫക്.എസക്.ആർ.എസക്, കേരള 
ോർഷിേ സർവേലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിത്ല കമധാവിമാർ 
എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനതല സമിതി നിരീക്ിക്കും.

ഗ്രാമപ്രക്ശങ്ങളിത്ല  
ത്െറുപുരയിടങ്ങളിൽ കൃഷി 

കപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനായി 
ോർഷിേകസവന കേന്ദ്ര

ങ്ങൾ അടക്മുള്ള രീതിേളി
ലൂത്ടയാണക് പുതു�ദ്ധതി 

നടപെിലാക്കുേ. 

ദകാ-ഓപ്പദററ്ീവ് 
ഇനതിദ്്യറ്ീവ് ന്ടക് ദനാളജതി ഡ്തിവൺ അഗ്തികൾച്ചർ
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അപർണ.ബി
ൈിരു് വി്യോർഥി
ോർഷിേ കോളജക്, ത്വള്ളായണി

കേരളതെിലുടനീളമുള്ള തിരത്ഞ്ഞടുക്ത്പെട്ട 50 േർഷേസംരംഭേർക്കു 
ആവശയേമായ വിശ്�ദ്ധതികരഖ സൗജനയേമായി തയ്ാറാക്ി  
നൽോനായതക് ഈ വർഷത്തെ കവഗ കമളയുത്ട രേകദ്ധയകനട്ടമായി

സവഗ/ ഡതിപതിആർ �തിനതിക്v

കവഗകമളയിൽ പ്ര്ർശനം സന്ദർശിച് കൃഷി മന്തി �ി. പ്രസാ്ക് 
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�രമ്രാഗതരീതിേളുത്ട 
നുേതെിൽത്േട്ടിയ ോർഷിേവൃതെിത്യ ആധുനിേതയി
കലക്ക് നയിക്കുേ ഏത്റ പ്രധാനമാണക്. ആ ്ൗതയേം 
ഏത്റ്റടുതെക് യുവതലമുറത്യ കൃഷികയാടക് കെർക്കുന്നതിനാ
യാണക് സംസ്ഥാന സർക്ാർ പുതെൻ ആശയങ്ങൾ 
നടപൊക്കുന്നതക്. ആ കരേണിയിത്ല പുതുമയാണക് 'കവഗ'  
അഥവാ വാലയൂ അഡിഷൻ കഫാർ ഇൻ യങ്ങക് ജനകറഷൻ 
ഇൻ അഗ്രിക്ൾച്ർ എന്ന ക�രിൽ സംഘടിപെിച് പ്ര
്ർശന-വി�ണനകമള. കമളയിൽ ോർഷിേകമഖലയിത്ല 
നൂതന സാകകേതിേവി്യേേളും ോർഷിേ ഉൽ�ന്നങ്ങളുത്ട 

കവവിധയേവൽക്രണവം മൂലയേവർധനവം ശരിയായ 
വി�ണി ഇടത്�ടലുത്മല്ാം െർച്യായി. എന്നാൽ 
ഇതെവണ കവഗയിൽ ഒരു പുതുമ കൂടിയുണ്ായിരുന്നു. 
പുതിയ ോർഷിേസംരംഭങ്ങൾ 
തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവത്ര സഹായിക്ാനായി 
സംഘടിപെിച് ഡി�ിആർ ക്ിനിക്കുേൾ.

പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന 
േർഷേർക്കും  സംരംഭേർക്കും വായക്� ലഭിക്ാൻ 
വിശ് �ദ്ധതികരഖ അനിവാരയേമാണക്. അനുഭവ�രിെയ
വം ത്പ്രാഫഷണൽ കയാഗയേതയും ഉള്ള ഏജൻസിേ 
ളാണക് ഇതക് തയ്ാറാക്ി നൽകുന്നതക്. ഇവർക്ക്  സാധാര
ണയായി വായക്�ത്തുേയുത്ട ഒരു ശതമാനകമാ  
അതിലധിേകമാ നൽകേണ്ി വരുന്നു. ധനോരയേസ്ഥാ�
നതെിനക് ഡി.�ി.ആർ കൈാധയേത്പെട്ടിത്ല്കേിൽ വായക്� 
നികഷധിക്ത്പെടുന്ന സാഹെരയേവമുണ്ാകും. മിേച് 
ആശയങ്ങൾക്കും  നൂതനസംരംഭങ്ങൾക്കും  അർഹത
ത്പെട്ട വായക്� ഡി.�ി.ആറിത്ല നയൂനത മൂലം നഷ്ടത്പെടു 
ന്നതക് ഒഴിവാക്ാനാണക് ഡി.�ി.ആർ ക്ിനിക്കുേൾ 
കവഗയിലുൾത്പെടുതെിയതക്. കേരളതെിലുടനീളമുള്ള 

തിരത്ഞ്ഞടുക്ത്പെട്ട 50 േർഷേസംരംഭേർക്കു 
ആവശയേമായ ഡി.�ി.ആർ സൗജനയേമായി തയ്ാറാ

ക്ി നൽോനായതക് ഈ വർഷത്തെ കവഗ 
കമളയുത്ട രേകദ്ധയകനട്ടമായി.

കവഗയ്ക്കക് മുകന്നാടിയായി നടന്ന 
ശിൽ�ശാലയിൽ േർഷേരുത്ടയും 
സംരംഭേരുത്ടയും �ദ്ധതിേളുത്ട 
പ്രാഥമിേ വിവരകശഖരണം നടതെിയി
രുന്നു. ൈാങ്കുേൾ, ഗകവഷണ സ്ഥാ�ന
ങ്ങൾ, കേരള ോർഷിേ സർവേലാ
ശാല, കൃഷി വകുപെക്, മറ്റക് ോർഷിേ 
ഫണ്ിങ്ങക് ഏജൻസിേൾ എന്നിവയിൽ 
ഉള്ള വി്ഗക്ധരും സംരംഭേരിൽ 
നിന്നും വിവരങ്ങൾ കശഖരിച്ചു. കേരള 
ോർഷിേ സർവേലാശാലയുത്ട 

േീഴിലുള്ള ത്വള്ളായണി ോർഷിേ 
കോകളജിത്ല സാമ്തെിേശാസ്തവിഭാഗം 

അധയോ�േരുത്ട കനതൃത്വതെിൽ അവസാന
വർഷ ൈിരു് വി്യോർഥിേളായ 20 ക�രും 

ക്ിനിക്ിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. വിളേളുത്ട 
പ്രാധാനയേം, ക�ാഷേഗുണം, ഉ�കയാഗങ്ങൾ, 

അന്തർക്ശീയ-ക്ശീയ സ്ഥിതിവിവരക്ണക്കുേൾ, 
കേരളതെിത്ല ഉൽ�ാ്നം, േയറ്മതി, ഇറക്കുമതി 
എന്നിവ സംൈന്ധിച് വിവരകശഖരണം നടതെി. 
ഇതിത്റെ അടിസ്ഥാനതെിൽ എസക്. എഫക്. എ. സി 
കേരളയുത്ട കനതൃത്വതെിലാണക് �ദ്ധതികരഖേൾ 
തയ്ാറാക്ിയതക്.

കൃഷിത്യ മറന്നുത്ോണ്ടുള്ള വിേസനം 
സുസ്ഥിരമല് എന്ന കൈാധയേം കേരളീയർക്ക്  ഉണ്ായിട്ടു
ണ്ക്. പുതെൻ ആശയങ്ങളുത്ടയും നൂതന സാകകേതിേ 
വി്യേയുത്ടയും സഹായകതൊത്ട ോർഷിേകമഖലയ്ക്കക് 
നകവാർജം �േർന്നുനൽോൻ േഴിയുത്മന്ന തിരിച്റി
വാണക് കവഗ �േർന്നു നൽകുന്നതക്.

പുതിയ  
സംരംഭങ്ങൾ 

തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന 
േർഷേർക്കും  സംരംഭേർ

ക്കും വായക്� ലഭിക്ാൻ 
വിശ് �ദ്ധതികരഖ  

അനിവാരയേമാണക്. അനുഭവ
�രിെയവം ത്പ്രാഫഷണൽ 

കയാഗയേതയും ഉള്ള  
ഏജൻസിേളാണക് ഇതക്  

തയ്ാറാക്ി  
നൽകുന്നതക്. 

കവഗകമളയിൽ പ്ര്ർശനം സന്ദർശിച് കൃഷി മന്തി �ി. പ്രസാ്ക് 
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അഭിജിത്ബോ�ർജി

്ാരിദ്യേനിർമ്ാർജനതെിൽ സവികശഷമായ 
മുകന്നറ്റം കേവരിക്ാൻ േഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണക് 
കേരളം. അതി്രിദ്രില്ാതെ ഉൽക്കൃഷ്ടമായ സാമൂഹിേ 
വയേവസ്ഥ കേരളതെിനക് കേത്യത്തുംദൂരതൊത്ണന്നതക് 
ഏത്റ അഭിമാനേരമാണക്. കൂടുതൽ മഹതൊയ ലക്യേങ്ങ
ളികലക്ക് കുതിക്ാനുള്ള സ്വാതന്തയേം ഇതക് കേരളതെിനക് 
�േരുത്മന്നാണക് എത്റെ വിശ്വാസം. വിേസിതരാജയേ 
ങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ജീവിതനിലവാരതെികലക്ക് കേരള
ത്തെ ത്ോത്ണ്തെിക്കുേ എന്നതാണക് ലക്യേത്മന്നക് 
മുഖയേമന്തി �ിണറായി വിജയൻ സൂെിപെിക്കുേയുണ്ായി.  
ഈ ്ിശയികലക്ക് തത്ന്നയാേത്ട്ട കേരളസമൂഹതെിത്റെ 
സഞ്ാരം. 

്ാരിദ്യേനിർമ്ാർജനവമായി ൈന്ധത്പെട്ട എത്റെ 
�ഠനങ്ങളിൽനിന്നക് ഉൾത്ക്ാണ് െില �ാഠങ്ങൾ ഇവിത്ട 
�ങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 

ങ്ക്ഷമപദ്ധതികൾ അലസരാക്ിലെ
�ാവത്പെട്ടവർക്ക് നിരു�ാധിേമായി �ണം 

നൽേിയാൽ, അവർ കൂടുതൽ അലസരായി 
മാറുത്മന്നതാണക് സാമൂഹിേകക്മനയങ്ങൾ
ത്ക്തിത്ര ഉയരുന്ന സ്ഥിരം വിമർശനം. 
കസദ്ധാന്തിേതലതെിൽ ഇതക് ശരിയായി 
കതാന്നാം. എന്നാൽ, സർക്ാർ കക്മ�ദ്ധ
തിേളുത്ട ഭാഗമായി �ാവത്പെട്ടവർക്ക് �ണം 
കേമാറിയതിനാൽ, അവർ കൂടുതൽ 
മടിയൻമാരായി എന്ന വാ്തെിനക്  
ത്തളിവിത്റെ യാത്താരു �ിൻൈലവം 

അതി്രിദ്രില്ാതെ  
ഉൽക്കൃഷ്ടമായ  
സാമൂഹിേവയേവസ്ഥ  
കേരളതെിനക് കേത്യത്തും 
ദൂരതൊത്ണന്നതക്  
ഏത്റ അഭിമാനേരമാണക്- 
സാമ്തെിേശാസ്തതെിത്ല 
ത്നാകൈൽ 
പുരസക് ോരകജതാവക്  
�റയുന്നു

ദാരതിദ്്യനതിർമ്ാർജ്ജനം / ദകരളമാതൃക
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നാളിതുവത്ര േിട്ടിയിട്ടില്. 13 രാജയേങ്ങളിൽ നടതെിയ 
റാൻഡകമസക്ഡക് േൺക്ാൾ ്യലുേളിൽ ഇതക് വയേക്
മായതാണക്. ഈ �ഠനത്തെ അധിേരിച്ക് 'അലസനായ 
ഗുണകഭാക്ാത്വന്ന മിഥയേ' എന്ന പുസ്തേം 
പ്രസിദ്ധീേരിക്ത്പെട്ടിട്ടുണ്ക്. 

ചില ങ്പാരായ്ക്മകൾ  
കണ്ിവലെന്ന്ക് നെിക്ാം 

�രിപൂർണതത്യന്ന ആശയം �ലകപൊഴം ശരിയ്ക്കക് 
എതിരായി വരാറുണ്ക്. ്ാരിദ്യേനിർമ്ാർജന �ദ്ധതിേ 
ത്ളല്ാം വിമർശിക്ത്പെടുന്നതക് അതിത്ല ക�ാരായക്മേൾ 
ചൂണ്ിക്ാട്ടിയാണക്. �ദ്ധതിയിത്ല �ഴതുേൾ മുതലാക്ി, 
അനർഹർ സൗജനയേങ്ങൾ കേക്ലാക്കുന്നുത്വന്ന 
വിമർശനമാണക് ഉന്നയിക്ത്പെടുന്നതക്. ഇതക് 
യാഥാർഥയേമാത്ണന്നതിൽ സംശയമില്. 
എന്നാൽ, ഈ നയൂനത, ്ാരിദ്യേ 
നിർമ്ാർജന�ദ്ധതിേൾക്ക് 
മാത്മല്, ഒട്ടുമിക് �ദ്ധതിേൾക്കും 
ഉണ്ക്. 

്ാരിദ്യേനിർമ്ാർജന 
�ദ്ധതിേളുത്ട 
ഗുണകഭാക്ാക്ത്ള േത്ണ്
ത്തുേ  ബുദ്ധിമുകട്ടറിയ 
ോരയേമാണക്. എത്ന്തന്നാൽ, 
്രിദ്ത്ര േത്ണ്തൊനുള്ള 
മാന്ണ്ഡങ്ങൾതത്ന്ന 
സകേീർണമാണക്. �കക്, ഈ 
ക�ാരായക്മേളുത്ട ക�രിൽ 
്ാരിദ്യേനിർമ്ാർജന�ദ്ധതി
േൾ ഉക�ക്ിക്ത്പെടരുതക് 
എന്നാണക് എത്റെ മതം. അടിയന്തര
സാഹെരയേതെികലാ പ്രതിസന്ധിഘട്ടതെികലാ 
്രിദ്രികലക്ക് കസവനങ്ങൾ എത്തുന്നുത്ണ്ന്നക് 
ഉറപൊക്ാൻ അതെരം കസവനങ്ങൾ സാർവത്ിേമാ
ക്കുന്നതാണക് നല്തക്. അകപൊൾ, ്രിദ്ർക്ക് ഉറപൊയും 
അതിത്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കും. കോവിഡക് 19 മഹാമാരി
ക്ാലതെക്  കേരളസർക്ാർ ത്െയ്തക് ഇതുതത്ന്നയാണക്.  
സമ്ന്നത്രകന്നാ ്രിദ്ത്രകന്നാ കഭ്മില്ാത്ത എല്ാവർ
ക്കും ഭക്യേക്ിറ്റക് വിതരണം ത്െയ്ാനുള്ള തീരുമാനം 
ശ്ാഘനീയമാണക്. 

പാെവപെട്ടെവര െി�്സിക്ക
�ണം കനരിട്ടക് �ാവത്പെട്ടവർക്ക് കേമാറിയാൽ, 

അവർ അതക് മ്യേ�ിച്ചും മറ്ം ദുർവയേയം ത്െയ്യുത്മന്ന

താണക് മത്റ്റാരു വിമർശനം. എന്നാൽ, ഈ വാ്തെിലും 
േഴമ്ില് എന്നുതത്ന്നയാണക് �രീക്ണങ്ങൾ ത്തളിയിക്കു
ന്നതക്. ഇകന്താകനഷയേയിൽ ത്ക്ഡിറ്റക് ോർഡിനക് സമാന
മായ ോർഡക് ജനങ്ങൾക്ക് കനരിട്ടുനൽേിയകപൊൾ അവർ 
ോർഡു�കയാഗിച്ക് അവശയേസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുേയും 
ോലക്കമണ ്ാരിദ്യേനിരക്ക് 20 ശതമാനം കുറയുേയും 
ത്െയക്തു.

മാത്മല്, സർക്ാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹായ�
ദ്ധതിേൾ ഇതെരം  
കുടുംൈങ്ങത്ള ്ാരിദ്യേതെിൽനിന്നക് േരേയറാൻ സഹായി
ച്ിട്ടുത്ണ്ന്നതക് ത്തളിയിക്ത്പെട്ടതാണക്.  
അതി്രിദ്ർക്ക് േന്നുോലിേൾ, മറ്റക് ജീവകനാ�ാധിേൾ 
എന്നിവ വിതരണം ത്െയ്കശഷം 10 വർഷം േഴിഞ്ഞക് 
തിരക്ിയകപൊൾ അവരിൽ �ലരും സമ്ന്നരായി മാറിയി

രുന്നു. അവർക്ക് നൽേിയ �ശു അവരുത്ട �ക്ൽ 
ഉണ്ായിരുന്നിത്ല്കേിലും അതക് മൂലധനമായി 

നടതെിയ നിരവധി ക്യവിക്യങ്ങളിലൂത്ട 
്ാരിദ്യേം തുടച്ചുനീക്ത്പെട്ടു. ഏത്തകേിലും 

രൂ�തെിലുള്ള മൂലധനം കേവരുന്ന
തിലൂത്ട ഉണ്ാകുന്ന ആത്മവിശ്വാസ
വം ഉണർവം �ാവത്പെട്ടവരുത്ട 
ജീവിതതെിൽ വലിയമാറ്റങ്ങൾ 
ത്ോണ്ടുവരുന്നു. 

അെർക്്ക് പറയാനുള്ള
ത്ക് ങ്കൾക്ാം

്രിദ്ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ 
സംരംഭേത്വം വളർത്തുേ എന്ന 

ഉകദേശയേകതൊത്ടയാണക് കമകക്ാ 
ത്ക്ഡിറ്റക് സംവിധാനം നിലവിൽ 

വന്നതക്. ഈ സംവിധാനം ഉ�കയാഗത്പെ
ടുതെി ്രിദ്ർ നിരവധി ആവശയേങ്ങൾ 

നിവർതെിക്കുന്നുത്ണ്കേിലും സംരംഭേർ 
സൃഷ്ടിക്ത്പെടുന്നില്. എന്തുത്ോണ്ക്?  സംരംഭേരാ

ോൻ താൽ�രയേമില് എന്നതാണക് ്രിദ്ർ ഇതിനുനൽകു
ന്ന ഉതെരം. അതിനാൽ, ്ാരിദ്യേനിർമ്ാർജനതെിനക് 
കമകക്ാ ത്ക്ഡിറ്റക് സംവിധാനം �രയോപ്തമാത്ണന്നക് 
േരുതുന്നില്. ഏത്താരു ഭരണസംവിധാനവം ്രിദ്ർക്ക് 
കവണ്ത്തത്ന്തന്നു മനസ്സിലാക്ി ഇടത്�ടുകമ്ാൾ, കൂടുതൽ 
ക്ിയാത്മേമായ �രിഹാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും.  

'എങ്ങവന ദാരിദ്്യം തുെച്ചുനീക്ാം  ങ്കരളവം 
ഇന്ത്യയം ങ്ലാകവം' എന്ന െിഷയത്ിൽ  മാർച്്ക് 9നു 
തിരുെനന്തപുരം മാസ്ക് കറ്റ്ക് ങ്ഹാട്ടലിൽ നെത്ിയ  
പ്രഭാഷണത്ിവറെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ. 

പരിഭാഷ: ആരതി വക.ആർ

കോവിഡക് 19 
 മഹാമാരിക്ാലതെക്  

സമ്ന്നത്രകന്നാ ്രിദ്
ത്രകന്നാ കഭ്മില്ാത്ത 

എല്ാവർക്കും ഭക്യേക്ിറ്റക് 
വിതരണം ത്െയ്ാനുള്ള 

തീരുമാനം  
ശ്ാഘനീയമാണക് 
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കരിക്കട്ടയിൽ കരിക്കട്ടയിൽ 
തെളിഞ്ഞ തെളിഞ്ഞ 

മഹാരാജ്യംമഹാരാജ്യം

ഓർമ്

രോജോരവിവർമ്മയുടെ175-ോംജന്മവോർഷികമോണ്2023
(1848ഏപ്രിൽ29-1906ഒന്ോബർ2)
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ജി.ഹസ്ോമലകൻ
മാധയേമപ്രവർതെേൻ

ഭൂ�ടം വരയ്ക്കാൻ അതിർതെിേൾ ഉള്ള ഒരു 
ത്െറിയ നാട്ടുരാജയേം രവിവർമ്യ്ക്കക് ഉണ്ായിരുന്നില്. 

ത്ോട്ടാരതെിൽ �ിറത്ന്നകേിലും അധിോരതെിത്റെ സിംഹാസനതെിലും 
ആസനസ്ഥനായില്. എന്നാൽ വരച്ക്, ൊയംകെർതെക് െിത്േലയിൽ 
അതിരുേളില്ാതെ മഹാരാജയേം സ്ഥാ�ിച്ചു. അവിത്ട, അന്നും ഇന്നും 
െക്വർതെി...

രവിവർമ് എന്ന 
രാജാ രവിവർമ്യ്ക്കക് 58 
വർഷമായിരുന്നു 
ആയുസ്സക്. ോലതെിത്റെ 
തീത്ര ത്െറിത്യാരു 
തുണ്ായിരുന്നു അതക്. 
അവിത്ട നിന്നു 
ത്ോണ്ാണക് രവിവർമ് 
വരത്ോണ്ക് ആസ്വാ് 
േനക് വരം തന്നതക്. 
യഥാതഥ (റിയലി്റേിേക്) 
െിത്േലാതൽ�രനായി
രുന്ന ഡാവിഞ്ിത്യ 
ക�ാത്ല റിയലിസതെി 
ലൂത്ട മലയാളിയുത്ട 
മനസ്സിത്ല ക്വരൂ� 
സകേൽപെത്തെ, 
കവഷത്തെ ഒത്ക് മാറ്റി 
വരച്ചുള്ള നകവാഥാനം. 

ചുറ്റുമതിലിനു 
പുറങ്ത്ക്്ക്

ത്ോട്ടാരക്രത്ക്
ട്ടുേളിലും കക്ത്ചുവരു 
േളിലും നിറഞ്ഞുനിന്ന 
െിത്േലത്യ സാധാരണക്ാരികലക്കു ത്ോണ്ടുവരിേയായിരുന്നു  
രാജാ രവിവർമ്. �ാശ്ാതയേരെനാകശലിയിൽ പുരാണ േഥാ�ാത്
ങ്ങത്ള വരച്ചുത്ോണ്ായിരുന്നു അതക് സാധയേമാക്ിയതക്. മയൂറൽ രെനാ 
സകകേതങ്ങളുത്ട കലാേത്തുനിന്നക് അക്ാഡമിേക് റിയലിസതെിലൂത്ട 
യുള്ള വഴിതെിരിവക്. 

അണുസമാനമായ സൂക്ഷതലങ്ങളികലക്ക് അരിച്ിറങ്ങുന്നതാണക് 
രവിവർമ് െിത്ങ്ങൾ. അതാ അച്ഛൻ വരുന്നു എന്ന െിത്തെിൽ 
അമ്യുത്ട ഒക്തെിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുത്ട കൃഷ്ണമണിയിൽ �ടി േടത്ന്ന 
ത്തുന്ന, െിത്ം ത്തളിയുന്നിടതെക് സൂക്ഷതയുത്ട േയ്ടക്ം ോണാം. 
മഹാരാഷ്ട്രയിത്ല വനിതേളുത്ട കവഷം വരച്ക്, സാരിത്യ മലയാളിയുത്ട 
'ആൊരകവഷം'ആക്ിയതും രവിവർമ്യാണക്. 

കരിക്ട്ടയിൽ തുെക്ം
വിറേക് എരിഞ്ഞുതീരുന്നതാണക് േരിക്ട്ട. അങ്ങത്ന തീർന്നിടത്തു 

നിന്നാണക് രവിവർമ് വരച്ചു തുടങ്ങിയതക്. മൂന്നു വയസ്സക് ആകുന്നതിനു 
മുൻപു തത്ന്ന േിളിമാനൂർ ത്ോട്ടാരതെിത്റെ ചുവരുേളിൽ 
കുഞ്ഞുവിരലുേളിത്ല വലിയ െിത്ങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതി 
തിരുനാൾ മഹാരാജാവിത്റെ ആസ്ഥാന െിത്ോരൻ കൂടിയായ 
മാതുലൻ രാജരാജവർമ് ആ പ്രതിഭ തിരിച്റിഞ്ഞകതാത്ട ഗുരുവായി 
മാറി. �തിനാലാംവയസ്സിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധിോരി ആയിലയേം 
തിരുനാളിത്റെ അടുതെക് എതെിയകതാത്ട വരയുത്ട വിശാല കലാേകതെ

ക്ാണക് േടക്ാനായതക്. 
െിത്ങ്ങൾ േണ്ടും തികയാഡർ 

ജാൻസൻ എന്ന വിക്ശി െിത്ങ്ങൾ 
വരയ്ക്കുന്നതും കനാക്ിനിന്നാണക് എണ്ണച്ായ
തെിത്റെ 'കൂത്ട്ടാരുക്ക് ' രവിവർമ് �ഠിച്തക്. 
�ാശ്ാതയേകലാേത്തുവത്ര ആ ത്�രുമ 
�ടർന്നു. 2023 ത്ഫബ്രുവരി അവസാന 
വാരം മുംകൈ പുകണ്ാൾ ഗയോലറിയിൽ 
നടന്ന നടന്ന കലലതെിൽ രാജാരവിവർമ് 
യുത്ട 'യകശാ്യും കൃഷ്ണനും' വിറ്ക�ായതക് 38 
കോടി രൂ�യ്ക്കാണക്. േരിക്ട്ടയിൽ തുടങ്ങിയ 
വരയുത്ട വിലമതിക്ാനാോതെ വില.

രോജോരവിവർമ്മ
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മാധയേമ പ്രവർതെനതെിത്ല സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കു 
സംസ്ഥാന സർക്ാർ നൽകുന്ന �രകമാന്നത പുരസക് ോ
രമായ 2020ത്ല സ്വക്ശാഭിമാനി കേസരി പുരസക് ോരം 
ക്ശാഭിമാനി ്ിന�ത്ം മുൻ അകസാസികയറ്റക് എഡിറ്ററും 
മുതിർന്ന മാധയേമ പ്രവർതെേനുമായ  
എസക്.ആർ. ശക്ിധരനു മുഖയേമന്തി �ിണറായി വിജയൻ 
സമർപെിച്ചു. ഒരു ലക്ം രൂ�യും ോനായി കുഞ്ഞിരാമൻ 
രൂ�േൽ�ന ത്െയ് ശിൽ�വം പ്രശസ്തി�ത്വമടങ്ങുന്ന 
താണക് സ്വക്ശാഭിമാനി - കേസരി പുരസക് ോരം. 

2020, 2021 വർഷങ്ങളിത്ല സംസ്ഥാന മാധയേമ 
പുരസക് ോരങ്ങളും 2020ത്ല സംസ്ഥാന കഫാകട്ടാഗ്രഫി 
പുരസക് ോരങ്ങളും മുഖയേമന്തി വിതരണം ത്െയക്തു.

മാധയേമപുരസക് ോരങ്ങളുത്ട വിവരങ്ങൾ  
ഉൾത്പെടുതെി ഇൻഫർകമഷൻ - �ബ്ിേക് റികലഷൻസക് 
വകുപെക് തയാറാക്ിയ 'ോവലാൾ - സതയേതെിത്റെ സൂക്ിപ്പു
ോർ' എന്ന കേപ്പുസ്തേം ത്�ാതുവി്യോഭയോസ, ത്താഴിൽ 
വകുപെക് മന്തി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രോശനം ത്െയക്തു. 
ഗതാഗത മന്തി ആറെണി രാജു അധയേക്ത വഹിച്ചു. 

സ്വതന്തവം നീതിപൂർവവം ജനാധി�തയേ 
�രവമായ �ത്പ്രവർതെനതെിനു കേരളതെിൽ 
ഒരു വിലക്കുമുണ്ാേില്. �ത്സ്വാതന്തയേതെിനക് എല്ാ 
�രിരക്യും നൽകും. സതയേം അറിയിക്ാനുള്ള 
�ത്പ്രവർതെേരുത്ട സ്വാതന്തയേം പൂർണ്ണമാകു 
ന്നതക് സതയേം അറിയാനുള്ള വായനക്ാരടറെ 
സ്വാതന്തയേം കൂടി കെരുകമ്ാഴാണക്. എന്നാൽ ഇതു 
മാധയേമപ്രവർതെേരാൽതെത്ന്ന ലംഘിക്ത്പെടുന്നു
കണ്ാ എന്നതിൽ �ത്പ്രവർതെേ സമൂഹതെിത്റെ 
�രികശാധന ആവശയേമായ ഘട്ടമാണിതക്. എത് 
േടുതെ അസതയേം വിളിച്ചു�റഞ്ഞാലാണു കൂടുതൽ 
ആളുേളികലക്ക് എത്തുേത്യന്നതു മാത്മായി 
മാധയേമങ്ങളുത്ട �രിഗണന മാറുന്നു. ഇതെരത്മാരു 
ജീർണത മാധയേമരംഗത്തു  
�ടരുന്നുണ്ക്. ഇതിത്ന ത്െറുക്ാനുള്ള സംസക് ോരം 
മാധയേമകലാേത്തുണ്ാേണം. അതുണ്ായാൽ 
മാധയേമ സ്വാതന്തയേതെിത്നതിരായ അധിോര 
ശക്ിേളുത്ട ഏതു നീക്കതെയും ത്െറുക്ാൻ 
ജനങ്ങൾ ഒപെം നിൽക്കും. 

പിണറായി െിജയൻ, മുഖയേമന്തി

സംസ്ഥാന മാധയേമ 
പുരസക് ോരങ്ങൾ സമ്ാനിച്ചു 

സ്വതന്ത മാധയേമപ്രവർതെനതെിനക് 
വിലക്കുണ്ാേില്

2020 ത്ല സ്വക്ശാഭിമാനി കേസരി പുരസക് ോരം എസക്.ആർ. ശക്ിധരനു മുഖയേമന്തി �ിണറായി വിജയൻ സമർപെിക്കുന്നു

കകപ്പുസ്കത്ിടറെപ്രകോശ�ം
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