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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 49 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡിജി�ൽ േമഖലയിെല െതാഴിൽ സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) േകാവിഡാന�ര കാല�് ഡിജി�ൽ േജാലികൾ

െച��വർ�് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്

സർ�ാർ നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) i) േകാവിഡാന�ര കാല�് സർ�ാർ ഐ.ടി.
പാർ�ക�മായി ബ�െ��് മാർ��ിംഗ് �ചാരണ

�വർ�ന�ൾ മിക� രീതിയിൽ നിർവഹി�ക�ം

തൽഫലമായി ഐ.ടി. ക�നികളിെല

െതാഴിലവസര��ം, മിക� െതാഴില�രീ��ം

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ം, �തിയ ഐ.ടി.
നിേ�പ�ൾ ആകർഷി��തി�ം ഒ�േപാെല

സഹായകരമായി��്. ii) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട

പ�ാ�ല�ിൽ നിലവിൽ േകരള�ിെല ഐ. ടി.
പാർ�കളിൽ �വർ�ി�� ഐ.ടി. /ഐ.ടി.
ഇതര �ാപന�ൾ�് സർ�ാർ നൽകിയ വാടക

ഇള�ക�ം മ�് ആ��ല���ം വലിയേതാതിൽ

ആശ�ാസം ന�ക�ം ഐ. ടി. വ�വസായ

അ�രീ�ം െമ�െ����തി�ം ��തൽ

ക�നികൾ�് െടേ�ാപാർ�ിൽ നിേ�പം

നട�വാൻ േ�രകമാ�ക�ം അത് വഴി ��തൽ

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�െ���തി�ം

കാരണമായി��്. iii) ൈവദഗ്ധ�ം ഉ�വ�ം

ഡിജി�ൽ െതാഴി�കളിൽ നി�

ഒഴിവാ�െ��വർ�ം േകരള�ിലി��

അവരവ�െട േയാഗ�ത�ം അ�ഭവസ��ി�ം

അ�േയാജ�മായ െതാഴി�കൾ ലഭ�മാ�ാ�ം

അ�രം െതാഴി�കൾ�ാവശ�മായ �സ�കാല-
ദീർഘകാല പരിശീലന�ൾ േന��തി�ം

സാഹയകമായ ഒ� പ�തി െക-ഡി�ിന് കീഴിൽ

"േകരള േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ” എ� േപരിൽ

സർ�ാർ വിഭാവനം െച�ി��്. iv)
ആേഗാളതല�ിൽ ��ിൽ നിൽ���ം

േകരള�ിൽ �ാതിനിധ�ം ഇ�ാ��മായ ഐ.ടി./
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  േമഖലകളിെല വൻകിട

ക�നികെള സം�ാനെ� ഐ.ടി

പാർ�കളി�� “േകാവർ�ിംഗ് െ�യിസ്”
സംവിധാനം ��യിൽെ���ി അവ
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�േയാജനെ���ിെ�ാ�് “റിേമാ�് വർ�്

േഫാ�്” വഴി ഈ ക�നിക�െട ബിസിന�്

േകരള�ിേല�് െകാ�വ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

ഡിജി�ൽ േജാലികൾ െച��വർ�് ഡിജി�ൽ

�ാ�്േഫാമിൽ രജി�ർ െച��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ േജാലി െച��വെര�ം

െതാഴിൽ ദാതാ�െള�ം പര�രം ബ�ി�ി�്

അ�േയാജ�മായ െതാഴി�ം അതിനാവശ�മായ

ൈന�ണ���ം ആർ�ി�ാൻ സഹായി��

ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം ആയ ഡിജി�ൽ വർ�്

േഫാ�് മാേനെ��് സി�ം-DWMS വഴിയാണ്

�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��ത്.

(സി)

ഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ ലഭി��വ�െട

സാ�ഹ��ര� ബാധ�ത ഏെ���ാൻ

സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.�ി., ഐ.�ി. അ�ബ� േമഖലയിൽ േജാലി

െച�� ജീവന�ാ�െട�ം സംരംഭക�െട�ം

േ�മ�ി�ം അ�മായി ബ�െ�� കാര��ൾ�ം

േവ�ി ഒ� നിധി �പീകരി�ക�ം ��ത

േമഖലയിെല ജീവന�ാ�െട േ�മം �ൻനിർ�ി

േ�മപ�തി �പീകരി�  ്ആയതിെ� നട�ി�്

േകരള േഷാ�് ആ�് കേമ��ൽ

എ�ാബ്ളി ഷ്  െമ�്സ്  െതാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാർഡിെന �മതലെ���ിയി��്. ഈ
േ�മനിധിയിൽ അംഗത�െമ��വാൻ

അർഹത�ളള�ം പ�തി ആ��ല��ൾ�്

അർഹരാകാ���മാണ്. 2021-െല േകരള�ിെല

ഐ.�ി., ഐ.�ി. അ�ബ� േമഖലയിെല

ജീവന�ാ�െട�ം സംരംഭക�െട�ം

േ�മപ�തിയിൽ അംഗത�െമ�� ജീവന�ാർ�ം,
സംരംഭകർ�ം െപൻഷൻ, വിവാഹാ��ല�ം,
�സവാ��ല�ം, വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം, ചികി�ാ

സഹായം, മരണാന�ര സഹായം, മരണാന�ര

െചലവ് എ�ീ ആ��ല��ൾ പ�തി �കാരം

വിഭാവനം െച�ി��്.

(ഡി)

ഈ േമഖലയിൽ േലാകെ� ഏ��ം �ധാനെ��

ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാ�ക�മായി ധാരണാപ��ൾ

ഒ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ?

(ഡി) േകരള േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ ല��മി�� ‘20
ല�ം അഭ��വിദ�ർ�� െതാഴിൽ' പ�തി�െട

�ധാന �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��ത്

വിവിധ ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാമായി �വർ�ി��

(Platform of Platforms) DWMS എ� ഡിജി�ൽ

�ാ�്േഫാം ആണ്. ഇതിെല വിവിധ

�വർ�ന�ൾ�ായി േദശീയ-അ�ർ േദശീയ

തല�ളിൽ സമാനമായ �വർ�ന�ൾ നട��

ഡിജി�ൽ �ാ�് േഫാ�ക�മായി ചർ�കൾ

നട�വ��. www.monsterindia.com എ�

ഡിജി�ൽ െതാഴിൽദായക �ാ�്േഫാ�മായി

ധാരണാപ��ിൽ ഒ� വ�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


