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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 451 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഐ.ടി. ക�നികളിെല പിരി�വിടൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം,
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്, 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �വർ�ി�� ഐ. ടി.
ക�നികളിൽ നി�ം െതാഴിൽ നിയമ�ൾ
പാലി�ാെത ജീവന�ാെര പിരി�വി�� �വണത
വർ�ി�  ്വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഐ.ടി ക�നിക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം
താൽപര��ൾ സംര�ി�� സംേയാജിത
ഇടെപട�കളാണ് ഈ േമഖലയിൽ സർ�ാർ
നട��ത്. അനധി�തമായി ജീവന�ാെര
പിരി�വിട�െത�ം അവ�െട ശ�ള�ം
മ�ാ��ല���ം �ത�മായി ലഭി�ണെമ�മാണ്
സം�ാന സർ�ാരിെ� െപാ�വായ സമീപനം.
സർ�ാർ ഐ.ടി. പാർ�കൾ അടി�ാനമാ�ി�ം

അ�ാെത�ം ഐ.ടി േമഖലയിൽ �വർ�ി��

ക�നികൾ �രിഭാഗ�ം സമയബ�ിതമായ

േ�ാജ�കൾ ഏെ���് നട��വയാണ്.
ലഭ�മാ�� ബിസിന�ക�െട സ�ഭാവ�ം
ആവശ�കത�ം അ�സരി�  ്അവ �ർ�ിയാ�ി

നൽ�ംവെര�� നി�ിത കാലാവധി�ാണ്
ജീവന�ാെര െപാ�വിൽ നിയമി��ത്.
ആയതിനാൽ ഐ.ടി േമഖലയിൽ െപാ�െവ
േ�ാജ�് അടി�ാന�ിലാണ് നിയമന�ൾ
നട��ത്. ക�നിക�ം ജീവന�ാ�ം
സം��മായി അംഗീകരി�� കരാറിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�രം നിയമന�ൾ
നട��ത്. മിക� െതാഴിലവസര�ൾ മ�
ക�നികളിൽ ലഭ�മാ�േ�ാൾ ജീവന�ാർ�്
സ�യം പിരി�േപാ��തി�ം അവസര��്.
േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

ഉ�ായ ആേഗാള സാ��ിക �തിസ�ി�െട

�തിഫലനം േകരള�ി���ായി. അ� കാരണം,
2020-21 ൽ �തിയതായി വ� ക�നിക�െട
എ�ം 10 ആയി �റ�. അതി� �ൻവർഷം 40
�തിയ ക�നികളാണ് സർ�ാർ ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ രജി�ർ െച�െ��ത്. നിലവിൽ പല
ഐ.ടി ക�നിക�ം വർ�് �ം േഹാം എ�
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നിലയിലാണ് �വർ�ി��ത്. ഈ �തിസ�ി

മറികട�ാൻ ഐ.ടി േമഖല�് സം�ാന സർ�ാർ
പല ആ��ല���ം �ഖ�ാപി�. ഐ.ടി പാർ�കൾ
�വർ�ി�� ഐ.ടി/ഐ.ടി ഇതര
�ാപന�ൾ�് സർ�ാർ നൽകിയ വാടകയിള�ം
മ�ാ��ല���ം ഐ.ടി �ാപന�ൾ�് വലിയ
േതാതിൽ ആശ�ാസമായി. 10000 ച.അടിയിൽ
��തൽ �ല�് �വർ�ി�� ഐ.ടി/
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  ക�നികൾ�് �� മാസെ�
വാടക�് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�. ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ സർ�ാർ ഉടമ�തയി��

െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി���ം 25000 ച.അടി
വെര വി�ീർ����മായ എ�ാ ഐ.ടി/
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  ക�നികൾ�ം �� മാസെ�
വാടക 10000 ച.അടി വെര ഒഴിവാ�ി നൽ�ക�ം
െച�. േമൽ വിവരി� ആശ�ാസ നടപടിക�െട
ഫലമായി 2020-21 �ം ഐ.ടി പാർ�കളിൽ
��ി�െ�� െതാഴിലവസര�ളിൽ �റവ് വ�ി�.
1000 �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�െ��ക�ം െച�. 2020-21 ൽ ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ ര�ല�ം ച�ര� അടി built up
spaceെ� അധിക വിനിേയാഗ���ായി.

(ബി) എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�  ്സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി ക�നിക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം
താൽപര��ൾ സംര�ി�� സംേയാജിത
ഇടെപട�കളാണ് ഈ േമഖലയിൽ സർ�ാർ
നട��ത്. അനധി�തമായി ജീവന�ാെര
പിരി�വിട�െത�ം അവ�െട ശ�ള�ം
മ�ാ��ല���ം �ത�മായി ലഭി�ണെമ�മാണ്
സം�ാന സർ�ാരിെ� െപാ�വായ സമീപനം.
സർ�ാർ ഐ.ടി. പാർ�കൾ അടി�ാനമാ�ി�ം

അ�ാെത�ം ഐ.ടി േമഖലയിൽ �വർ�ി��

ക�നികൾ �രിഭാഗ�ം സമയബ�ിതമായ

േ�ാജ�കൾ ഏെ���് നട��വയാണ്.
ലഭ�മാ�� ബിസിന�ക�െട സ�ഭാവ�ം
ആവശ�കത�ം അ�സരി�  ്അവ �ർ�ിയാ�ി

നൽ�ംവെര�� നി�ിത കാലാവധി�ാണ്
ജീവന�ാെര െപാ�വിൽ നിയമി��ത്.
ആയതിനാൽ ഐ.ടി േമഖലയിൽ െപാ�െവ
േ�ാജ�് അടി�ാന�ിലാണ് നിയമന�ൾ
നട��ത്. ക�നിക�ം ജീവന�ാ�ം
സം��മായി അംഗീകരി�� കരാറിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�രം നിയമന�ൾ
നട��ത്. മിക� െതാഴിലവസര�ൾ മ�
ക�നികളിൽ ലഭ�മാ�േ�ാൾ ജീവന�ാർ�്
സ�യം പിരി�േപാ��തി�ം അവസര��്.
േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ
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ഉ�ായ ആേഗാള സാ��ിക �തിസ�ി�െട

�തിഫലനം േകരള�ി���ായി. അ� കാരണം,
2020-21 ൽ �തിയതായി വ� ക�നിക�െട
എ�ം 10 ആയി �റ�. അതി� �ൻവർഷം 40
�തിയ ക�നികളാണ് സർ�ാർ ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ രജി�ർ െച�െ��ത്. നിലവിൽ പല
ഐ.ടി ക�നിക�ം വർ�് �ം േഹാം എ�
നിലയിലാണ് �വർ�ി��ത്. ഈ �തിസ�ി

മറികട�ാൻ ഐ.ടി േമഖല�് സം�ാന സർ�ാർ
പല ആ��ല���ം �ഖ�ാപി�. ഐ.ടി പാർ�കൾ
�വർ�ി�� ഐ.ടി/ഐ.ടി ഇതര
�ാപന�ൾ�് സർ�ാർ നൽകിയ വാടകയിള�ം
മ�ാ��ല���ം ഐ.ടി �ാപന�ൾ�് വലിയ
േതാതിൽ ആശ�ാസമായി. 10000 ച.അടിയിൽ
��തൽ �ല�് �വർ�ി�� ഐ.ടി/
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  ക�നികൾ�് �� മാസെ�
വാടക�് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�. ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ സർ�ാർ ഉടമ�തയി��

െക�ിട�ളിൽ �വർ�ി���ം 25000 ച.അടി
വെര വി�ീർ����മായ എ�ാ ഐ.ടി/
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  ക�നികൾ�ം �� മാസെ�
വാടക 10000 ച.അടി വെര ഒഴിവാ�ി നൽ�ക�ം
െച�. േമൽ വിവരി� ആശ�ാസ നടപടിക�െട
ഫലമായി 2020-21 �ം ഐ.ടി പാർ�കളിൽ
��ി�െ�� െതാഴിലവസര�ളിൽ �റവ് വ�ി�.
1000 �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�െ��ക�ം െച�. 2020-21 ൽ ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ ര�ല�ം ച�ര� അടി built up
spaceെ� അധിക വിനിേയാഗ���ായി.

(സി) ഇ�കാരം വർഷ�ളായി േജാലി െച��
ജീവന�ാെര െപെ��് പിരി�വി�� �വണത
ഇ�ാതാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െതാഴിൽ �ഷണം തട��തി�ം ജീവന�ാ�െട
അവകാശ�ൾ സംര�ി��തി��ളള
നടപടികൾ ഇതിനകം സർ�ാർ പാർ�ക�ം
ക�നിക�ം സ�ീകരി�ി��്. ഇ��ൻ ക�നീസ്
ആ�് അ�സരി�  ്രജി�ർ െച� �വർ�ി��

ൈ�വ�് ഐ.ടി/ ഐ.ടിഇ.എസ്  ക�നികളാണ്
സർ�ാർ ഐ.ടി പാർ�കളിൽ �വർ�ി��ത്.
െതാഴിൽ നിയമ�ളായ േഷാ�് ആ�്

െകാേമഴ്ഷ�ൽ എ�ാ�ിെ��് ആ�്, െമേ�ണി�ി
െബനിഫി�് ആ�്, െസ��ൽ ഹരാെ��് ഓഫ്
�മൺ അ�് വർ�് െ�യിസ്  (�ിവൻഷൻ,
െ�ാഹിബിഷൻ, റിെ��ൽ) ആ�്, ഈക�ൽ

െറമ�ണേറഷൻസ്  ആ�്, ഇ.പി.എഫ് ആ�് /
ഇ.എസ് .ഐ ആ�്, /�ാ�വി�ി ആ�്, േബാണസ്
ആ�് എ�ിവ ഐ.ടി ക�നികൾ�്
ബാധകമായി��്. �ടാെത ജീവന�ാർ�ാ�ളള
േ�മനിധി�ം സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. ഐ.ടി



4 of 4

പാർ�ക�ം ക�നിക�ം ത�ി�� വാടക/
പാ��രാറിൽ േലബർ നിയമ�ൾ
നട�ിലാ�ണെമ�� വ�വ� കർശനമായി
നി�ർ�ി�ി��്. െതാഴിൽ �ഷണം, ത�ി�കൾ,
അനധി�തമായ കരാർ വ�വ�കൾ, കരാർ
വ�വ�ക�െട ലംഘനം �ട�ിയവ
നിയ�ി��തിനായി സർ�ാർ ഐ.ടി
പാർ�ക�ം ക�നിക�ം ത�ിൽ ഒ�് െവ��
വാടക/പാ��രാർ ഉട�ടികളിൽ, നിലവിൽ
നിയമാ��തമായ എ�ാ വ�വ�ക�ം

പാലി�ണെമ�് നി�ർഷി�ി��്. കരാർ
വ�വ�കൾ പാലി�ാെത വീ� വ���
ക�നികെള �ടർ�് �വർ�ി�ാൻ

അ�വദി�ാതിരി�ക, അവ�മാ�� കരാ�കൾ
റ�ാ�ക �ട�ിയ നടപടികൾ ഐ.ടി പാർ�കൾ
സ�ീകരി���്. ഇതിനായി ഒ� വിജിലൻസ്
ക�ി�ി�ം �പീകരി�ി��്. പാർ�കളിൽ
�വർ�ി�� ഐ.ടി ക�നികളിെല
ജീവന�ാർ�് അവ�െട പരാതിക�ം
നിർേ�ശ��ം നൽ��തിനായി ഐ.ടി
പാർ�കളിൽ HR �ീവൻസ്  ക�ി�ികൾ
�പീകരി�ി��്. ക�നികളി�ം ജീവന�ാ�െട
���ൾ േനരി� പരിഹരി��തി��
സംവിധാനം ഉ�്. അവിെട പരിഹരി�വാൻ
കഴിയാ� ���ൾ ഐ.ടി പാർ�കളിെല HR
�ീവൻസ്  ക�ി�ികൾ�് ലഭി�േ�ാൾ, അവ
പരിഹരി�വാൻ �മി�ക�ം കഴിയാ�വ �ടർ
നടപടികൾ�ായി �ാഥമിക അേന�ഷണ�ൾ�
േശഷം ആവശ�െമ� ക�ാൽ േലബർ ഓഫീസർ/
മ�് ബ�െ�� അധികാരികൾ എ�ിവർ�് പരാതി
നൽകാൻ േവ� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം
െച�ാ��്. �ടാെത, സം�ാന േലബർ
ക�ീഷണർ ഒ� �ീവൻസ്  റിെ�സൽ െസൽ /
കൺസൾേ��ീവ് ക�ി�ി �പീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


