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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1944 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഐ.ടി. പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) ഐ.ടി. പ�തികൾ വി�ലീകരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�ം ഓേരാ
ജി�കളി�ം വിഭാവനം െച�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ;

(എ) ജി�ാതല�ി�� ഐ.ടി വികസന�ി�പരി

സം�ാന�ടനീളം ഐ.ടി േമഖലയി��
വികസനമാണ് സർ�ാർ ല��മി��ത്. പരമാവധി
നിേ�പ��ം, േദശീയ-അ�ർേദശീയതല�ി��

വൻകിട ഐ.ടി/ ഐ.ടി.ഇ.എസ് , അ�ബ�
വ�വസായ സംരംഭ��ം േകരള�ിേല�്

ആകർഷി��തി�േവ�ി സർ�ാർ
േലാേകാ�രനിലവാര�� അടി�ാന

സൗകര��ൾ �േത�ക സാ��ിക േമഖലയി�ം
അ�ാെത�ം ഐ.ടി.പാർ�കളിൽ
സ�ീകരി�ി��്. സം�ാനെമാ�ാെക

ഐ.ടി.പ�തികൾ വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി �ധാന ഐ.ടി പാർ�കൾ
േക�ീകരി�� ഹ�് ആ�് േ�ാ�് മാ�കയി��
ഉപ-പാർ�കൾ �വർ�ി��. ഇ�ര�ിൽ

തി�വന��രം െടേ�ാപാർ�് േക�ീകരി�്
െകാ�ം ജി�യിെല ��റ െടേ�ാപാർ�ം, െകാ�ി
ഇൻേഫാപാർ�് േക�ീകരി�  ്��ർ ജി�യിെല
െകാര�ിയി�ം, ആല�ഴ ജി�യിെല േചർ�ലയി�ം

ഇൻേഫാ പാർ�ിെ� സാ�ൈല�് കാ��കൾ
ആരംഭി���ായി. സം�ാനെ� വിവിധ
ഐ.ടി.പാർ�കളിേല�് ബ�രാ� ക�നികെള
ആകർഷി��തിെ� ഭാഗമായി
ആേഗാളതല�ിൽ ��ിൽ നിൽ���ം
േകരള�ിൽ �ാതിനിധ�ം ഇ�ാ��മായ ഐ.ടി/
ഐ.ടി.ഇ.എസ്  േമഖലകളിെല 20 വൻകിട
ക�നികെള വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�ായി
േകരള�ിേല�് �ണി�ി��്. 30,000 സർ�ാർ
ഓഫീ�കൾ�ം, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�ം

�റേമ, സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�� 20
ല�േ�ാളം ��ംബ�ൾ�് സൗജന�മാ�ം
മ��വർ�് മിതമായ നിര�ി�ം അതിേവഗ
ഇ�ർെന�് േസവനം നൽ��തിനായി ആവി�രി�
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െക-േഫാൺ പ�തി ഈ വർഷം
അവസാനേ�ാെട �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി��
വിധ�ിൽ �േരാഗമി��. പ�തി�െട ഒ�ാം
ഘ�ം 2021 െഫ�വരി 15 ന് �ർ�ീകരി�. വിവിധ
സർ�ാർ വ��ക�െട�ം �ാപന��െട�ം

േസവന�ൾ സമയബ�ിത�ം

അനായാസ�മായി ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�ം സർ�ാർ
സ�ീകരി� വ��. എ�ാ വ��ക�െട�ം
ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�്

സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ സ�ർശി�ാെത തെ�
ജന�ൾ�് േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി 'e-
േസവനം' എ� േക�ീ�ത സർവീസ്  േപാർ��ം
‘m–േസവനം’ എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം
�പം നൽ�ക�ം, അവ 01.10.2021 ൽ ഉദ്ഘാടനം
െച�ക���ായി.

(ബി)

ഐ.ടി. മിഷൻ �േഖന സൗജന�മായി ഇ�ർെന�്
നൽ�� പ�ിക് ൈവൈഫ േ�ാ�ാമിെ�
�വർ�നം നിലവിൽ ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം

ഈ പ�തി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ� �ല�ളിൽ സൗജന� ൈവ-ൈഫ
ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി ബി.എസ് .എൻ.എൽ
-െ� സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ�

െതരെ��� 2000 േക��ളിൽ ൈവ-ൈഫ
േഹാ�്േ�ാ�കൾ �ാപി�ക�ം ബസ്
�ാൻ�കൾ, പാർ�കൾ, ൈല�റികൾ
�ട�ിയ െപാ��ല�ളിൽ സൗജന� ൈവ-ൈഫ
ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്.

(സി)

എം. േകരള െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷെ�
�വർ�നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാൾ
�ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

(സി) െമാൈബൽ ഗേവണൻസ്  പ�തി�െട ഭാഗമായി
വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�െട�ം
�ാപന��െട�ം േസവന�ൾ
സമയബ�ിത�ം അനായാസ�മായി ഒ�
െമാൈബൽ േഫാണി�െട ഏത് സമയ�ം
ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� 'm-േസവനം' എ�
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം 'e-േസവനം' എ�
േക�ീ�ത സർവീസ്  േപാർ��ം 01.10.2021 ൽ
ഉദ്ഘാടനം െച�ക��ായി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


