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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 180 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ിടയി�ം

അഭ��വിദ�രായ �വജന�ൾ�് മിക�
െതാഴിലവസര�ൾ ഒ���തിൽ
സം�ാനെ� ഐ.ടി. വ�വസായ�ിന്

സാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ിടയി�ം ഐ ടി
േമഖലയിൽ െതാഴിൽ അവസര�ളിൽ മിക�
വളർ� ൈകവരി�ാൻ സം�ാന�ിന്

സാധി�ി��്. സർ�ാർ ഐ. ടി. പാർ�കൾ
േക�ീകരി�  ്മിക� അടി�ാന സൗകര� വികസന
�വർ�ന��ം േകാ-വർ�ിംഗ് േ�സ്
സംവിധാന��ം ഒ��ിയ�ം േകാവിഡ്
കാലയളവിൽ വാടകയിന�ിൽ ഇളവ് നൽകിയ�ം
�തിസ�ി ഘ��ിൽ െച�കിട ഐ. ടി.
സംരംഭകെര നിലനിർ��തി�ം ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ �ദാനം െച��തി�ം
സഹായകമായി. േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ
തി�വന��രം െടേ�ാപാർ�ിൽ 41, െകാ�ി
ഇൻേഫാപാർ�ിൽ 100, േകാഴിേ�ാട്
ൈസബർപാർ�ിൽ 40 എ�ി�െന ആെക 181
�തിയ ക�നികൾ �വർ�നമാരംഭി�. ഈ
കാലയളവിൽ െടേ�ാപാർ�ിൽ 1700,
ഇൻേഫാപാർ�ിൽ 8000, ൈസബർപാർ�ിൽ 700
എ�ി�െന ഏകേദശം 10400 �തിയ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�െ��ക���ായി.

(ബി) ഐ.ടി. പാർ�ക�െട വികസന�ിനായി

നട�� �വർ�ന�െള�റി�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഐ.ടി. വ�വസായ അ�രീ�ം
െമ�െ����തി�ം അടി�ാന സൗകര�
വി�ലീകരണ�ി�മായി മിക� അടി�ാന

സൗകര��ൾ സർ�ാർ ഐ.ടി പാർ�കളിൽ
ഏർെ���ിവ��. മിക� മാർ��ിംഗ്
സംവിധാന�ളി�െട േദശീയ-അ�ർേ�ശീയ
ഐ.ടി ക�നികെള സം�ാനേ��്

ആകർ�ി��തി�ം ഐ.ടി സംരംഭ�ളിൽ
നിേ�പം നട��തി�ം േവ�ി
ആവശ�ാ�സരണം SEZ/NON SEZ േമഖലകളിൽ
�മി, െക�ിടം, അേ�ാ�  ്േറാ�കൾ �തലായ
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അടി�ാന സൗകര���ം മ� അ�ബ�
സൗകര���ം സ�ീകരി�ക�മാണ് ഐ.ടി
പാർ�കൾ നട�� �ധാന �വർ�ന�ൾ.
�ടാെത, 2022-23 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ ഐ.ടി.
ഇടനാഴിക�െട വി�ലീകരണ�മായി ബ�െ��്

ക�രിൽ �തിയ ഐ.ടി. പാർ�് , ഐ.ടി
േകാറിേഡാർ വി�ലീകരണ�ിന് െകാ��് അ�്
ല�ം ച�ര� അടി വിസ്  തീർ��� ഐ.ടി.
സൗകര�ം, െടേ�ാപാർ�് േഫസ്  111 ,
എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ നി�്
ആരംഭി�  ്എൻ.എ� .് 66 ൽ നി�് �ഗമമായി
എ�ിേ�രാ�� നിർദി� ഇടനാഴികളിൽ
ഉൾെ��� �ല�ളിൽ 15-25 ഏ�ർ �മി വാ�ി
സാ�ൈല�് ഐ.ടി. പാർ�കൾ നിർ�ി�ക
എ�ിവ �ഖ�ാപി�ി��്. െകാ�ം , ക�ർ , ഐ.ടി.
പാർ�ക�ം മ� �േദശ�ളിെല പാർ�ക�ം
�ാപി��തി�� �ലം ഏെ����തിന്
കിഫ് ബി ലാൻഡ്  അ��ിസിഷൻ �ളിൽ നി�്
1000 േകാടി വകയി��ം.

(സി) കഴ��ം െടേ�ാപാർ�ിെ� നാലാംഘ� വികസന
�വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) 1) 2 ല�ം ച.അടി (Non SEZ area)
വി�ീർ��ിൽ 105 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട �തിയ െക�ിടം "കബനി"
�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി

�വർ�ന�മമാ�ിയി��്. ഓഫീസ്
സൗകര��ൾ ലീസ്  വ�വ�യിൽ ക�നികൾ�്
നൽ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��. 2)
10.33 ഏ�റിൽ (NON-SEZ area) 2021
െഫ�വരിയിൽ 80 േകാടി �തൽ�ട�ിൽ
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി
ക�ാ�സ്  �വർ�നം ആരംഭി�. 3)
തി�വന��രം െടേ�ാസി�ി ക�ാ�സിെല
േനാളഡ്ജ്  സി�ി പ�തി� കീഴി�� േ�സ്
പാർ�് പ�ി�ാവശ�മായ �മി െടേ�ാസി�ിയിൽ
സർ�ാർ നൽ�ക�ം പ�തി
നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ �േരാഗമി�്
വരിക�ം െച��. 4) േക� സർ�ാരിെ� മിനി�ി
ഓഫ് ൈമേ�ാ �ാൾ മീഡിയം
എ�ർൈ�സസിെ� കീഴിൽ െടേ�ാളജി െസ�ർ
ആരംഭി��തിനായി 9.79 ഏ�ർ �മി
ൈകമാ��തിന് തീ�മാനി�ി��്. 5) SEZ
േമഖലയിൽ 10 ഏ�ർ �ല�് 150 േകാടി �പ
�തൽ �ട�ിൽ 3.1 ല�ം ച.അടി വി�ീർ��ിൽ

െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി സൺെടക്
ബിസിനസ്  െസാല�ഷൻസ്  ക�നി �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. 6) െടേ�ാസി�ിയിൽ 97 ഏ�ർ
�ല�് ബഹിരാകാശ സാേ�തിക വിദ�,
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�തിേരാധ േമഖല �തലായവയിൽ �തന
സാേ�തിക വിദ�കൾ അടി�ാനമാ�ി 20 ല�ം
ച.അടി വി�ീർ��ിൽ ഏകേദശം 800 േകാടി
�പ�െട നിേ�പം �തീ�ി�� ടി.സി.എസ്
എയേറാെ�യിസ്  ഹ�ിനാ�� ധാരണാപ�ം
ഒ�െവ�ി��്. 7) 12.83 ഏ�റിൽ 22 ല�ം
ച.അടി വി�ീർ��ിൽ 800 േകാടി �തൽ�ട�ിൽ
നട�ിലാ�� �ിേഗഡ്  േവൾഡ്  െ�യ്ഡ്  െസ�ർ
പ�തി നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി�  ്വ��.

(ഡി)

െകാ�ി െടേ�ാപാർ�ി�ം �ാർ�് സി�ിയി�ം
നട�� വികസന �വർ�ന�െള�റി��

വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

(ഡി) െകാ�ി ഇൻേഫാപാർ�് ഒ�ം ര�ം പ�തി
�േദശ�് വികസന �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി�വ��. വികസന
�വർ�ന�ൾ�ാ�ളള എ�ാ അടി�ാന

സൗകര���ം ഒ��ിയി��്. ഇൻേഫാപാർ�്
ഒ�ാം ഘ��ിൽ 1.6 ഏ�ർ �മിയിേല�്
ഉപസംരംഭകെര കെ���തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��. ഇൻേഫാപാർ�ിൽ ഐ ബി
എസ്  ഐ ടി ക�ാ�സ് , െ�യ്സിസ്  ഐ ടി
ക�ാ�സ്  ര�ാം ഘ�ം, കാ�ിയൻ െടക് പാർ�്,
ജിേയാ ��് എ�ീ ഉപസംരംഭക�െട പ�തികൾ
നിർ�ാണ�ിെ� വിവിധഘ��ളിലാണ്. 62000
ച�ര� അടി ഐ ടി േ�സിൽ �ൗഡ്േ�പ് എ�
ക�നി നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. ഇൻേഫാപാർ�് െകാ�ിയി�ം,
��ർ (െകാര�ി) യി�മായി 57250 ച.അടി �ഗ്
ആൻഡ്   േ�  ഐ ടി േ�സ്  നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി ക�നികൾ�്
നൽകി�ട�ിയി��്. 70,000 ച�ര� അടി �ഗ്
ആൻഡ്   േ�  ഐ ടി േ�സ്  നിർ�ാണ�ിനായി

അ�മതി നൽ�ക�ം �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. 6.5 ല�ം ച�ര�യടി
വി�ീർ��ിൽ �ാർ�്സി�ി�െട ആദ�െ�
ഐ.ടി. െക�ിടം �ർ�ീകരി�ക�ം വിവിധ ഐ.ടി.
ക�നികൾ�ം അ�ബ��ാപന�ൾ�ം

വാടക�് നൽ�ക�ം െച�ി��്. ഈ
െക�ിട�ളിൽ ഏകേദശം 5000
െതാഴിലവസര�ൾ ലഭ�മാണ്. �ടാെത വിവിധ
േകാ - െഡവല�ർമാ�െട േന�ത��ി�� 54
ല�ം ച�ര�യടി ഐ.ടി. െക�ിട��െട
നിർ�ാണ �വർ�ന��ം സമയബ�ിതമായി

നട�വ��. സംരംഭകർ�ാവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ �ാർ�് സി�ിയിൽ ഒ��ിയി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


