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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3797 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിവര സാേ�തിക േമഖല�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. െക. ��ാലി��ി
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� വിവര സാേ�തിക േമഖല�െട
അടി�ാന സൗകര�ം വി�ലീകരി��തി�ം
നിേ�പ�ൾ, െതാഴിലവസര�ൾ എ�ിവ
വർ�ി�ി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) 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 ര�് ഗവൺെമ�് ഐ.ടി പാർ�കൾ �ടി
�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�ി��

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�ി��്. ത�ലം
െതാഴിൽ അവസര��ം വർ�ി�ി��്.
സം�ാനെ� െമഗാ ഐ.ടി േ�ാജ�ക�മായി
ബ�െ��് േകരളാ െഡവലപ്െമ�് ആ�്
ഇ�േവഷൻ �ാ�ജിക് കൗൺസിലിെ� (K-DISC)
േമൽ േനാ��ിൽ ICT 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�
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ഉേദ�ാഗാർ�ികെള കെ��ാ�ം

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് അവ�െട
േയാഗ�തകൾ��സരി�� േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
കെ���തി�ം സഹായകമാ�ം.

(ബി)

ഐ.ടി േമഖലയിൽ ഗേവഷണ സൗകര�െമാ��ി
മ�രാധി�ിത വി�ാനേമഖലകൾ വികസി�ി�്
സം�ാനെ� സാ��ിക വികസന േമഖല
ക��ാർ�ി�ി��തിന് േവ�ി എെ��ാം
പരിപാടികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഡിജി�ൽ െടേ�ാളജി, ഡിജി�ൽ സയൻസ് ,
ഇലേ�ാണി�് �ട�ിയ വിഷയ�ളിൽ
ഗേവഷണ�ി� ഊ�ൽ നൽ�കയാണ് ഡിജി�ൽ
�ണിേവ�ി�ി�െട �ധാനല��ം. ഇതിനായി േക�
സർ�ാ�മായി സഹകരി�  ്ഒ� മികവി� േക�ം
ഇതിനകം �ാപി�ി��്. ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി
Artificial Intelligence, Block Chain, Data
Analytics, NLP �ട�ിയവയിൽ ഗേവഷണ�ം
Cyber Security, Geospatial Analytics, Ecological
Informatics, Connected System, AI Hardware,
Machine Learning �ട�ിയ വിഷയ�ളിൽ
മാനവേശഷി ഉൽപാദി�ി��തിന് ബി�ദാന�ര
ബി�ദ േകാ�ക�ം �ട�ിയി��്. ഇതി� �റെമ
Block Chain Academy �െട േന�ത��ിൽ

certificate course ക�ം നട�ിവ�� ഇതിൽ
ഏ��ം �ധാനമായി��ത് ABCD (Accelerated
Block Chain competency Development) എ�
േകാ�ാണ്. ഇത് K-DISC മായി സഹകരി�ാണ്
നട��ത്. ഇതിനകം ABCD േകാ�് �േഖന 7000-
�ിലധികം േപർ�് െ�യിനിങ്  ലഭി�ക�ം
അതിൽ 60% േ�ാളം േപർ�് േ�െ��്
ലഭി�ക�ം െചയതി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


