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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 173 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഐ.ടി. വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) ഇ��യിെല ആദ� െടേ�ാപാർ�് �ാപി�െ��

േകരള�ിൽ അതിന��തമായ വികസനം

��ത രംഗ�് ഉ�ാേക���് എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. ഐ.ടി േമഖലയിെല വികസന�ിനായി

കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി� �വർ�ന�െള

��തൽ ശ�മായി �േ�ാ� െകാ�

േപാ��തി�ം �തിയ സാധ�തകെള

ഉപേയാഗെ����തി�മാണ് ഈ സർ�ാർ

�മി��ത്. ഉത്പാദന േമഖലയിെല വളർ�

ത�രിതെ����തി�ം വിദ�ാസ��രായ �തിയ

തല�റ�് അ�േയാജ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ

��ി��തി�ം ഐ.ടി േപാ�� വി�ാന

അധി�ിത വ�വസായ�ളിൽ ��തൽ ഊ�ൽ

നൽ��തി�ത�� വിധം നയേരഖ�ം കഴി�

സർ�ാർ അംഗീകരി�ക�ം അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

�േ�യമായ േന��ളാ�ി മാ�വാ�ം

കഴി�ി��്. േദശീയ, അ�ർേദശീയ തല�ിൽ

ഉ�ാ�� സാധ�തകെള ഉപേയാഗെ���ി

�േ�ാ�േപാ�വാ�ം സർ�ാർ

പരി�മി�കയാണ്. ഐ.ടി േമഖലയിൽ

െടേ�ാപാർ�് �ാപി�െ���േപാെല ഐ.ടി

വികസനം സം�ാന�ാെക

ല��മാ�ിെ�ാ�ാണ് െടേ�ാപാർ�ിെ�

മാ�കയിൽ െകാ�ിയിൽ ഇൻേഫാപാർ�്,
േകാഴിേ�ാട്-ൈസബർപാർ�് �ട�ിയ സർ�ാർ

ഐ.ടി പാർ�കൾ �ടി �ാപി�

�വർ�ി�വ��ത്. െടേ�ാപാർ�്,
ഇൻേഫാപാർ�് എ�ീ പാർ�ക�െട വിവിധ

വികസന ഘ��ൾ ഇവ േക�ീകരി�� ഹ�്

ആ�് േ�ാ�് മാ�കയി�� ഉപ പാർ�കൾ,
ൈസബർപാർ�് �ട�ിയവയി�െട

സം�ാന�ടനീളം ഐ.ടി േമഖലയിൽ പരമാവധി

നിേ�പ��ം േദശീയ-അ�ർേദശീയ തല�ി��
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വൻകിട ഐ.ടി/ഐ.ടി.ഇ.എസ് , അ�ബ�

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ഇവ േകരള�ിേല�്

ആകർ�ി��തിനായി േലാേകാ�ര

നിലവാര�� അടി�ാന സൗകര��ൾ �േത�ക

സാ��ിക േമഖലയി�ം അ�ാെത�ം ഈ ��

ഐ.ടി പാർ�കളിൽ സ�ീകരി�ി��്. 21 ല�ം

ച�ര� അടി ഐ.ടി േ��ം 56,000
െതാഴിലവസര��ം ��ി�ാൻ �ാ�മാ��

വിധം �തിയ േ�ാജ�കൾ െകാ�വരാ�ം

കഴി�ി��്. 2016-21 കാലയളവിൽ 52.44 ല�ം

ച�ര� അടി ഐ.ടി േ�സിൽ വർ�ന��ായി.
ഐ.ടി. പാർ�കളിൽ 292 �തിയ ക�നികൾ

�വർ�നമാരംഭി�. 2019-20 വെര 2500
�ാർ��കൾ രജി�ർ െച�െ��ി��്. ഇ�ർെന�്

അവകാശമായി �ഖ�ാപി� ആദ� സം�ാനമായി

മാറാ�ം േകരള�ി�് സാധി�. എ�ാവർ�ം

ഇ�ർെന�് സൗകര�ം ഉറ�വ���തിന് െപാ�

േമഖലയിൽ ആരംഭി� െക-േഫാൺ േലാക�ിന്

ആെക�െ� മാ�കയാ�� ഒ�ായി

മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�. ഡിജി�ൽ

ഡിൈവഡ്  ഇ�ാതാ��തി�� നടപടികൾ�ം

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഇടെപട��ായി.
ഇ-ഗേവണൻസ്  പ�തി�െട ഭാഗമായി

െപാ�ജന�ൾ�് സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ

സ�ർശി�ാെത സർ�ാർ േസവന�ൾ

�ഗമമായി ലഭ�മാ�ണെമ�് സം�ാന സർ�ാർ

തീ�മാനി�ക�ം ഇതിനായി വിവിധ വ��കൾ

നൽകി വ�� നിരവധി േസവന�ൾ

സംേയാജി�ി�  ്ഒ� ഏകീ�ത െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ /െവബ് ൈസ�് "ഇ-േസവനം/എം-
േസവനം" 2021 ഒേ�ാബർ 1-�് നിലവിൽ വരിക�ം

െച�ി��്. ആേഗാള ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ

വ�ി�� ഘടനാപരമായ മാ�െ�

ഉപേയാഗെ���ി ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ

��ി��തി�ം സം�ാന സർ�ാർ

ഉേ�ശി���്. െതാഴിലി�ാ� അഭ��വിദ�ർ�്

അത��ാ�നിക ഡിജി�ൽ ൈന�ണ� പരിശീലനം

��കാലാടി�ാന�ിൽ നൽകാ�ം സർ�ാർ

ഉേ�ശി��. ഇതിനായി ഒ� �ിൽ മിഷൻ

�പീകരി�  ്�േ�ാ�് നീ�വാനാണ് സർ�ാരിെ�

ല��ം.

(ബി) സം�ാന�് ഐ.ടി. വികസന രംഗ�്

നിലനി�ി�� �രടി�് മാ�ിെയ���തിന്

കഴി� അ�് വർഷം സ�ീകരി� നടപടികൾ

സഹായകരമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. സർ�ാർ എെ◌.ടി. പാർ�കളിൽ വിവിധ

പ�തികളി�െട ��തൽ അടി�ാന

സൗകര��ൾ വികസി�ി��തി�ം

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം �തിയ

നിേ�പകെര ഐ.ടി േമഖലയിേല�്
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ആകർഷി��തി�ം കഴി� 5 വർഷം സ�ീകരി�

നടപടികൾ സഹായകരമായി��്. ഇതി�െട

െടേ�ാപാർ�ിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ 85.1
ല�ം ച�ര� അടിയിൽ നി�ം 102.7 ല�ം

ച.അടിയാ�ം ക�നികൾ 370 ൽ നി�ം 460
ആ�ം െതാഴിലവസര�ൾ ഏകേദശം 51860
നി�ം 63000 േ�ാളമാ�ം േസാ�് െവയർ

കയ�മതി 5000 േകാടി �പയിൽ നി�ം 7350
േകാടി �പയാ�ം വർ�ി�ി��്.
ഇൻേഫാപാർ�ിൽ ഐ.ടി േ�സ്  വി�തി 6
ദശല�ം ച�ര� അടിയിൽ നി�് 9.2 ദശല�ം

ച�ര� അടിയിേല�് വളർ�. കഴി�

സർ�ാരിെ� കാല�് ഇൻേഫാപാർ�ിൽ

��തായി 168 ഐ.ടി �ാപന�ൾ

ആരംഭി�ക�ം 19400 െതാഴിലവസര�ൾ

അധികമായി ��ി�െ��ക�ം െച�ി��്.
ൈസബർപാർ�ിെ� ഐ.ടി േ�സ്  വി�തി

12000 ച.അടിയിൽ നി�് 3 ല�ം ച.അടിയിേല�്

വളർ�. കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

ൈസബർ പാർ�ിൽ ��തായി 44 ഐ.ടി

�ാപന�ൾ ആരംഭി�ക�ം 550
െതാഴിലവസര�ൾ അധികമായി

��ി�െ��ക�ം െച�ി��്. �ടാെത േ�ാക്

െചയിൻ, ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്  �തലായ

�തന പഠന ഗേവഷണ വിഷയ�ളിൽ

വിദ�ാസ��രായ �തിയ തല�റെയ ��ി�്

അ�േയാജ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ

��ി��തി�ം ഐ.ടി േപാ�� വി�ാന

അധി�ിത വ�വസായ�ളിൽ ��തൽ ഊ�ൽ

നൽ��തി�ം ഉത�� രീതിയിൽ

സഹായകരമാ��തിേല�ായി IIITM-K
�പാ�രെ��് സം�ാന�് ഡിജി�ൽ

സർ�കലാശാല�ം നിലവിൽ വ�ി��്.
എെ◌.ടി.പാർ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�വാൻ

ഉേ�ശി�� �ധാന വികസനപ�തികൾ

അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) വൻകിട ഐ.ടി. നിേ�പം സം�ാനേ��്

െകാ�വ��തിനായി അതിവിദ�രായ ഒ�

െതാഴിൽേസനെയ ��ി��തി��

നയസമീപന�ം കർ�പ�തി�ം

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വൻകിട ക�നികൾ സം�ാനേ��് വ��തിന്

െതാഴിൽ ൈന�ണ�ം വർ�ി�ി�ക എ�ത്

�ധാനമാണ്. അതിവിദ�രായ െതാഴിൽ

േസനെയ ഒ���തി�ം കഴിേയ���്.
അതി�ത�� ൈന�ണ�വികസന പ�തിക�ം

ആരംഭി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ

ല��ംവ���്. സം�ാനെ� െമഗാ ഐ.ടി

േ�ാജ�ക�മായി ബ�െ��് േകരളാ

െഡവലപ്െമ�് ആ�് ഇ�േവഷൻ �ാ�ജിക്

കൗൺസിലിെ� (K-DISC) േമൽ േനാ��ിൽ ICT
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അ�ാദമി േകരള�ം ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി

േകരള�മായി േചർ�് നട�ിലാ�� ‘േകരള

േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷൻ’ പ�തികളി�െട

സം�ാന�് അ�� 5 വർഷ�ി��ിൽ 20
ല�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിനാണ്

സർ�ാർ ല��മി��ത്. ഇേതാെടാ�ം K-DISC,
േകരള ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാഴ്  സ്  മാേനജ്  െമ�്

സി��ം �ാപി�ി��്. ഇ��ലം

െതാഴി�ടമകൾ�് അവ�െട പ�തികൾ�്

അ�േയാജ�രായ �ാവീണ�ം ഉ�

ഉേദ�ാഗാർ�ികെള കെ��ാ�ം

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് അവ�െട

േയാഗ�തകൾ��സരി�� േമഖലയിൽ െതാഴിൽ

കെ���തി�ം സഹായകമാ�ം.

(ഡി) ഐ.ടി. വ�വസായ അ�രീ�ം

െമ�െ����തി�ം പ�ാ�ലസൗകര�ം

വി�ലീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിവിധ ഐ.ടി പാർ�കളിേല�്

ബ�രാ� ക�നികെള ആകർഷി��തിനായി

നിലവിൽ SEZ/NON SEZ േമഖലകളിൽ �മി,
െക�ിടം, �ാർ�് ബിസിന�് ഓഫീ�കൾ, േകാ-
വർ�ിംഗ് െ�യി�കൾ, ജലം, ൈവദ�തി,
കണ�ിവി�ി സൗകര��ൾ, അേ�ാ�  ്േറാ�കൾ

�ട�ിയ അടി�ാന സൗകര���ം, മ�

അ�ബ� സൗകര���ം ഇതിനകം തെ�

സ�ീകരി�ി��്. സം�ാനെ� ഐടി

പാർ�കളി�� 'േകാവർ�ിംഗ് െ�യിസ് '
സംവിധാന�ി�� താൽ�ര�ം അറിയി�ക, അവ

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് 'റിേമാ�് വർ�് േഫാ�്'
വഴി സം�ാന�് �ാതിനിധ�ം ഇ�ാ� വൻകിട

ക�നിക�െട ബിസിന�് േകരള�ിൽ

ആരംഭി��തി�� സാഹചര�ം ഒ��ക എ�ീ

ല���ളാണ് ഇ�െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. വൻകിട

ക�നികൾ സം�ാനേ��് വ��തിന്

െതാഴിൽ ൈന�ണ�ം വർ�ി�ി�ക എ�ത്

�ധാനമാണ്. അതിവിദ�രായ െതാഴിൽ

േസനെയ ഒ���തി�ത�� ൈന�ണ�വികസന

പ�തിക�ം ആരംഭി��തിന് സം�ാന

സർ�ാർ ല��ംവ���്. �ടാെത

െടേ�ാപാർ�ിെ� വൻകിട പ�തികളായ

എംബസി-േടാറസ്  ��ിെ� 'ഡൗൺടൗൺ

�ിവാൻ�ം', M/s �ിേഗഡ്  എ�ർൈ�സിെ�

േവൾഡ്  േ�ഡ്  െസ�ർ, ടി.സി.എസ്-െ�

എയ്േറാേ�സ്  ഹബ് �ട�ിയ പ�തികൾ

ത�മയ-വർ�്-േ�  േമാഡലിൽ ഒ� സംേയാജിത

മാ�കയായി െടേ�ാപാർ�ിെ� ��ാം ഘ��ി�ം,
െടേ�ാസി�ിയി�മായി പ�ാ�ല സൗകര��ൾ

സ�മാ�ിവ��. അവിെട ഐ.ടി/
ഐ.ടി.ഇ.എസ് , അ�ബ� വ�വസായ
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�ാപന�ൾ, െറസിഡൻഷ�ൽ

അ�ാർ�്െമ�കൾ, ��കൾ, ആ�പ�ികൾ

�ട�ിയവ �വർ�ി� �ട��േതാ��ടി സമീപ

�േദശ�ിെ� വളർ��ം സം�ാനെ� ഐ.ടി

േമഖല�െട വൻ വികസന�ി�ം വഴി ഒ��ം.
NH-66 ൈബപാസിെ� ഭാഗമാ�� കഴ��ം റീ�ം

എലിേവ�ഡ്  ൈഹേവ ഇവ�േട�ം നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ിവ��.
തി�വന��രെ� െടേ�ാപാർ�ിെ� നാല്

ഘ��ളി�മായി ഒ� hussle free connectivity
സ�ീകരി���്. ഇവ സം�ാനെ� ഐ.ടി

േമഖല�െട വളർ� ത�രിതെ����തിൽ വലിയ

പ� വഹി��താണ്.

(ഇ)

സം�ാന�ിെ� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

ഹബ് ആയി തി�വന��രെ�

ഉയർ��തി�ളള നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) േകരള�ിെ� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

ഹ�ായി തി�വന��രെ� ഉയർ��തി�്

സർ�ാർ ല��ം വ��. ഇതിനായി േകരള�ിെല

െതരെ���െ�� സർ�കലാശാലകെള�ം

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള�ം

െടേ�ാപാർ�ിെ� ��ായ േന�ത��ിൽ

ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസിൽ �തിയ

േ�ാജ�കൾ ഏെ����തിനായി �തിയ

മാ�ർ�ാൻ ത�ാറാ�ം. െടേ�ാസി�ി ക�ാ�സിൽ

�ാപിതമായി�� ഡിജി�ൽ

സർ�കലാശാലയിൽ ആർ�ിഫിഷ�ൽ

ഇ�ലിജൻസ്  ഒ� പഠന ഗേവഷണ വിഷയമാണ്.
സം�ാന�ിെ� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

ഹ�് ആയി തി�വന��രെ� ഉയർ�ാ��

എ�ാവിധ �വർ�ന��ം ��ത ഡിജി�ൽ

സർ�കലാശാല �ഖാ�ിരം സ�ീകരി��താണ്.
ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�് ആർ�ിഫിഷ�ൽ

ഇ�ലിജൻസ്  േസാ�് െവയറി�ം, ഹാർഡ്  െവയർ

വശ�ളി�ം വർ�ി�വ�� ൈവദ��ം ഉ�്.
ഇ�ലിജൻസ്  െസൻസിംഗ്, ഇ�ലിജൻസ്

സി�ംസ് , േറാേബാ�ി�്, ഓേ�ാേമഷൻ എ�ീ

േമഖലകളിൽ സാ�ഹ� ക�പിടി��ി�ം

വാണിജ�പരമായ �േയാഗ�ൾ�ം ബാധകമായ

േമഖലകളിൽ ��ിമ ��ി ഗേവഷണ�ിൽ �തിയ

ദിശകൾ ��ി�ാൻ സർ�കലാശാല പി�ണ�ം

െസ�ൻ ഓഫീസർ






