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ഇ-ഗവേണൻസ ്

 ഇലക്ട്രോണിക ്ഗടേണൻസ ്(ഇ-ഗടേണൻസ)് എന്നത ്ലളിതേ ും 

ധോർമ്മികേ ും ഉത്തരേോദിത്തമ ള്ളത ും ്രതികരണോത്മകേ ും 

സ തോരയേ മോയ (സ്മോർട്ട)് ഭരണും ഉറപ്പോക്ക ന്നതിനോയി സർക്കോർ 

്രേർത്തിക്ക ന്ന ഒര  തരും ഇൻഫർടമഷൻ ടരക്ടനോളജി 

ആപ്ലിടക്കഷനോണ ്

 ഹോർഡ്ടേയർ, ടസോഫറ്്്റടേയർ, ടനറ്റേ്ർക്കിുംഗ,് ടസേനങ്ങള ടര മികച്ച 

ടഡലിേറി എന്നിേയ്ക്ക ള്ള നരരരി്കമങ്ങള ടര റീ-എൻജിനീയറിുംഗ ്

ടരോല ള്ള േിേിധ ഘരകങ്ങൾ ആേശ്യമോയ സങ്കീർണ്ണമോയ ഒര  

്ര്കിയയോണിത.് 

 അഞ്ച ്്രധോന തൂണ കൾ ഇതിടന രിന്ത ണയ്ക്ക ന്ന : 

o കമ്പ്യൂട്ടറ കൾ, 

o കണക്റ്റിേിറ്റി, 

o ഉള്ളരക്കും, 

o ഉരടഭോക്തോേ ്

o ആത്മേിശ്വോസും േളർത്തൽ 

 

ഇ-ഗവേണൻസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 സർക്കോർ, രൗരന്മോർ, ബിസിനസ്സ കൾ എന്നിങ്ങടനയ ള്ള എല്ലോ 

രങ്കോളികൾക്ക ും ഭരണടത്ത രിന്ത ണയ്ക്ക കയ ും ലളിതമോക്ക കയ ും 

ടെയ്യ ക എന്നതോണ ്ഇതിനട്റ ലക്ഷ്യും. 

 ഇ-ഗടേണൻസിൽ, േയക്തിഗത രൗരന്മോർക്ക ും ബിസിനസ്സ കൾക്ക ും 

ടമച്ചടപ്പട്ട ടരോത ടസേനും, േിേരങ്ങളിടല സ തോരയത, 

അധികോരികളിടലക്ക ള്ള രൗരന്മോർക്ക ്എള പ്പത്തിൽ ്രടേശ്നും 

എന്നിേയിലൂടര മികച്ച ഭരണടത്ത രിന്ത ണയ്ക്ക കയ ും 

ഉടത്തജിപ്പിക്ക കയ ും ടെയ്യ ന്ന . 

ഇ-ജനാധിപത്യം 

 ഇ-ജനോധിരതയും ജനോധിരതയടത്ത ശ്ക്തിടപ്പര ത്ത ന്നതിന ും ജനങ്ങടള 

രോഷ്്രീയ ്ര്കിയയിടലക്ക ്തിരിടക ടകോണ്ട േര ന്നതിന ും അതത് 

രോജയങ്ങളിടലയ ും യൂടറോരയൻ യൂണിയനിടലമ്പ്ോര മ ള്ള രൗരന്മോര ടര 

േിശ്ോലമോയ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്സങ്കീർണ്ണമോയ ്രശ്ന്ങ്ങൾ 

രരിഹരിക്ക ന്നതിൽ സഹോയിക്ക ന്നതിന ും ഒര  ്രധോന ഉരകരണമോണ.് 

 നല്ല ഇ-ടഡടമോ്കസി സ്മ്പ്ദോയങ്ങള ടര മറ്റ ്ഫലങ്ങൾ, അത് സർക്കോർ 

േക പ്പ കളിൽ ഉത്തരേോദിത്തേ ും സ തോരയതയ ും ടകോണ്ട േര ന്ന , 

കൂരോടത സർക്കോരില ള്ള രൗരന്മോര ടര േിശ്വോസും 

ര നർനിർമ്മിക്ക ന്നതിന ്സുംഭോേന നൽകോന ും കഴിയ ും. 

 ഇ-ടഡടമോ്കസിക്ക ്രണ്്ട ധോരകള ണ്്ട; ഇ-ടേോട്ടിുംഗ ും ഇ-രങ്കോളിത്തേ ും 

ജനോധിരതയ ്ര്കിയയില ും ഗേൺടമന്റ ്്ര്കിയയില ും രൗരടന 

ഇരരഴക ക എന്ന ്രോഥമിക ലക്ഷ്യടത്തോടര േളടര േയതയസ്തേ ും എന്നോൽ 

ബന്ധടപ്പട്ടത മോയ േിഷയങ്ങളോണ.് 
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 ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓടരോന്ന ും അതിൽത്തടന്ന ടയോഗയമോണ,് എന്നോൽ ഇ-

ടഡടമോ്കസിയ ടര ഈ സമീരകോല ്രതിഭോസത്തിൽ രോജയങ്ങൾ 

േികസനത്തിനട്റ നടേോത്ഥോന ഘട്ടത്തിലോടണന്ന ്േയക്തമോയി. 

                                

 

 

 
 

 

ഭരണഘടനാ േയേസ്ഥകൾ 

 

 ആദയടത്തത,് ഉയർന്ന േര ന്ന സസബർ ടസോസസറ്റിയ ടര ഭരണേ ും 

ഭരണത്തിനട്റ മറ്റ ്്രടയോഗേ ും ടമച്ചടപ്പര ത്ത ന്നതിന ്ഇൻഫർടമഷൻ 

ടരക്ടനോളജിയ ടര ്രടയോഗമോണ.് 

 ഇ-ഗടേണൻസ ്(ഇജി) എന്ന ആശ്യും തതവത്തിൽ ടകോർപ്പടററ്റ ്

ഗടേണൻസ ്ഉൾടപ്പടര എല്ലോത്തരും ഭരണത്തിന ും ബോധകമോണ,് 

ഇടപ്പോഴടത്ത െർച്ച സമൂഹത്തിനട്റ (രൗരന്മോര ടര) ഭരണും 

ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന രോഷ്്രീയമോയി തിരടെര ക്കടപ്പട്ട ഒര  

ടബോഡിയ ടര (സർക്കോർ) രരമ്പ്രോഗത ഉത്തരേോദിത്തങ്ങടള 

ടക്രീകരിച്ചോണ.് 

o േിേിധ മ്ന്തോലയങ്ങള ും രോർലടമന്ററി/സുംസ്ഥോന 

നിയമനിർമ്മോണ സുംേിധോനങ്ങള ും അരങ്ങ ന്നതോണ ്ഈ 

ഭരണസുംേിധോനും. 

 രൗരന്മോർക്ക ്കൂട്ടോയ സുംസ്ഥോന-നിർേേ്ഹണ ടസേനങ്ങൾ 

എത്തിക്ക ന്നതിൽ ഏർടപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ഉടദയോഗസ്ഥര ും മടറ്റടതങ്കില ും 

ഓർഗസനടസഷന കള ും അരങ്ങ ന്ന നരപ്പോക്കൽ യ്ന്തങ്ങള ും ഇതിൽ 

ഉൾടപ്പര ന്ന . 

 ഇ-ഗടേണൻസിനട്റ സോരോുംശ്ും "ഭരണോധികോരികള ും" "ഭരിക്ക ന്നേര ും" 

തമ്മില ള്ള ആശ്യേിനിമയമോണ,് കൂരോടത "നല്ല ഭരണും" 

രരീക്ഷ്ിക്ക ന്നത ്"ഹോർടമോണിയസ ്ലിേിുംഗ ്ടസോസസറ്റി" ആണ.് 
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ഇന്ത്യയിറല സംരംഭങ്ങൾ 

 ദൂരേയോരകമോയത ും അസോധയടമന്ന  ടതോന്ന ന്നത മോയ ഒര  സുംരുംഭും 

ആരുംഭിച്ച ടലോകത്തിടല ആദയടത്ത രോജയങ്ങളിടലോന്നോയ ഇന്തയ, 

സവകോരയതടയക്ക റിച്ച ള്ള ആശ്ങ്കകൾക്കിരയില ും ഈ സുംരുംഭും 

നരപ്പിലോക്ക കയ ും രിന്ത രര കയ ും ടെയ്ത . ഒര  തരത്തില ള്ള 

ബടയോടമ്രിക് അധിഷഠ്ിത ്രോമോണീകരണ സുംേിധോനമോയ ആധോർ 

േികസിത രോജയങ്ങൾ ടരോല ും ഇത േടര 

സോഹസികതയില്ലോത്തിരടത്തക്ക ്ടരോയി. 

 നാഷണൽ വനാളജ് റനറ്റേ്ർക്ക ്(NKN) ഇന്തയയിടല േിദയോഭയോസ 

സ്ഥോരനങ്ങൾക്ക ്ഒര  നടട്ടല്ലോയി ഒര  ഏകീകൃത അതിടേഗ ശ്ൃുംഖല 

്രദോനും ടെയ്യ ന്ന ഒര  മൾട്ടി-ഗിഗോബിറ്റ ്പ്ലോറ്്റടഫോമോണ.് ഈ േികസിത 

ശ്ൃുംഖല ഒര  േലിയ സുംഖയ േിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളില രനീളമ ള്ള 

േിദയോഭയോസടത്ത മ ടമ്പ്ങ്ങ മില്ലോത്ത എള പ്പത്തില ും 

കണക്റ്റിേിറ്റിയില ും മോറ്റ ും. 

 േിേിധ നയ ്രശ്്നങ്ങടളയ ും ഭരണടത്തയ ും ക റിച്ച ്രൗരന്മോടര 

അറിയിക്ക ന്നതിനോയി സർക്കോർ സൃഷര്ിച്ച ഒര  ്കൗഡ് ടസോഴസ്ിുംഗ ്

പ്ലോറ്്റടഫോമോണ ്MyGov.in. ഈ സുംരുംഭും കൂര തൽ ജനോധിരതയ െട്ടക്കൂരിന ്

േഴിടയോര ക്കി, അത് നയങ്ങടളയ ും നരപ്പോക്കലിടനയ ും സവോധീനിക്കോൻ 

സോധോരണ രൗരടന ്രോപ്തരോക്ക ന്ന . 

 നോഷണൽ ഇൻടഫോർമോറ്റിക്സ ്ടസന്റർ (NIC) ആണ ്ടേബ്സസറ്റ ്

ടഹോസ്റ്റ ്ടെയ്യ കയ ും നിയ്ന്തിക്ക കയ ും ടെയ്യ ന്നത ്കൂരോടത 

ടഫോർമോറ്റ കളില രനീളും ്രമോണങ്ങൾ അരട്ലോഡ് ടെയ്യോൻ 

ഉരടയോക്തോക്കടള അന േദിക്ക ന്ന . 

 

റേല്ലുേിളികൾ 

 

 ടലോകത്തിടല ഏറ്റേ ും ടേഗത്തിൽ േികസിക്ക ന്ന സമ്പ്ദ്

േയേസ്ഥകളിടലോന്നോണ ്ഇന്തയയോടണങ്കില ും, ഈ േർഷടത്ത ആടഗോള 

മത്സര സൂെികയിൽ ഇന്തയ 58-ാോാും സ്ഥോനത്തോണ,് 2017 മ തൽ അഞ്ച ്

സ്ഥോനങ്ങൾ േടര, ത ലയമോയ േളർച്ച ഒര  നിർണോയക 

അനിേോരയതയോയി ത രര ന്ന . 

 കോലോേസ്ഥോ അനിശ്ചിതതവങ്ങള ും സോമൂഹിക-രോഷ്്രീയ 

സോഹെരയങ്ങള ും കോരണും, ്ഗോമീണ ഇന്തയ േോയ്പ ലഭയമടല്ലന്ന േലിയ 

ടേല്ല േിളിടയ അഭിമ ഖീകരിക്ക ന്ന . 

 2016-ൽ ഇന്തയൻ സർക്കോർ ്ഗോമീണ രൗരന്മോർക്ക ്ബോങ്കിുംഗ ്ടമഖല 

ത റന്ന ടകോര ക്ക കയ ും ടെറ കിര ധനകോരയ സ്ഥോരനങ്ങൾക്ക ്

രൂർണ്ണമോയ ബോങ്ക കളോയി ്രേർത്തിക്കോൻ സലസൻസ ്നൽക കയ ും 

ടെയ്ത . 

 സോമ്പ്ത്തിക ഉടത്തജനും കോർഷിക ടമഖലടയ കൂര തൽ 

േർധിപ്പിക്ക ന്നതിൽ കർഷകടര രിന്ത ണയ്ക്ക ക മോ്തമല്ല, അേർക്ക ്

സോമ്പ്ത്തിക ഉൾടപ്പര ത്തല ും സ്ഥിരതയ ും നൽക കയ ും ടെയ്ത . 
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മുവനാട്ടുള്ള േഴി 

 

 ഇ-ഗടേണൻസിനട്റ കോരയത്തിൽ, ‘ഡിജിറ്റൽ ഇന്തയ’, ‘ടമക്ക ്ഇൻ ഇന്തയ’, 

സ്കിൽ ഇന്തയ ത രങ്ങിയ സുംരുംഭങ്ങളിലൂടര സോമ്പ്ത്തിക സമ്ഗതയ ും 

സോമൂഹിക രരിേർത്തനേ ും സൃഷ്ടിക്ക ന്നതിന ്ഗേൺടമനറ്് 

സമൂലമോയ ഡിജിസറ്റടസഷൻ ടകോണ്ട േടരണ്ടത ണ്്ട. 

 തൽഫലമോയി, ഇൻറർടനറ്റ ്ഓഫ ്തിുംഗസ് ്(IoT), ആർട്ടിഫിഷയൽ 

ഇന്റലിജൻസ,് ടറോടബോട്ടിക്സ ്ത രങ്ങിയ നേയ ഗ 

സോടങ്കതികേിദയകളോൽ ്രേർത്തിക്ക ന്ന ഇൻഡസ്്രി 4.0 നട്റ േരേ ്

േിളിച്ചറിയിക്ക ന്ന, േർദ്ധിച്ച ഡിജിസറ്റടസഷന്ടറ ഒര  യ ഗത്തിന ്ഇന്തയ 

ഒര ങ്ങ കയോണ.് 

 

http://www.byjusexamprep.com/

