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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 186 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്  �ചികയിൽ േകരള�ിെ� �ാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിെല വ�വസായ
നിേ�പ സാ��ത കണ�ാ��തി�ളള
അള�േകാൽ എ� നിലയിൽ ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് ബിസിനസ്  എ� �ചിക അ�സരി�്
സം�ാന��െട �ാനം നിർ�യി�� രീതി,
മാനദ�ം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി
സം�ാന�ൾ �ർ�ിയാേ�� ദൗത���ം
ഇതിൽ േകരളം �ർ�ിയാ�ിയവ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േക� സർ�ാരിെ� വാണിജ� വ�വസായ
മ�ാലയ�ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

ഡി�ാർ�്െമൻറ്  േഫാർ �േമാഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ�ി
& ഇൻേ�ണൽ േ�ഡ്  (ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി)
�റ�ിറ�� േ��് ബിസിന�് റിേഫാംസ്
ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP) �കാരമാണ്
സം�ാന��െട�ം േക� ഭരണ
�േദശ��െട�ം ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�് റാ�ിങ്  നി�യി��ത്. SBRAP-െല
നിർേദശ�ൾ നട�ാ��തിൽ സം�ാന�ൾ

ൈകവരി�� ഇം�ിെമൻേറഷൻ േ�ാർ,
�ർ�ീകരി� േസവന��െട �ണേഭാ�ാ�ളിൽ

നി�ം സർേ� നട�ി േശഖരി�� ഫീഡ്ബാ�്
േ�ാർ എ�ിവയാണ് റാ�ിങ്  മാനദ��ളായി

ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി കണ�ാ��ത്.
േമൽ�ചി�ി� രീതിയിൽ സം�ാന��െട�ം

േക� ഭരണ �േദശ��െട�ം റാ�ിങ്
നിർണയി��ത് �� ഘ��ളായി�ാണ്.
�ർ�ീകരി� ദൗത���െട െതളിവ് നി�ിത
സമയ�ി��ിൽ ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�് േപാർ�ലിൽ അപ് േലാഡ്  െച�ക,
�ണേഭാ�ാ��െട വിവര�ൾ അപ് േലാഡ്
െച�ക എ�ിവയാണ് ആദ� ര� ഘ��ൾ.
ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി അംഗീകരി� െതളി�ക�െട
�ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം അവർ തെ� നട��
ഫീഡ്ബാ�് സർേ�യാണ് ��ാം ഘ�ം. േഫാൺ
�േഖനേയാ, എസ് . എം. എസ് / വാ�്സാ�്/ ഇ-
െമയിൽ വഴി�� ലി�് �േഖനേയാ ആണ്
ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി നി�യി�� ഏജൻസി
�ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം ഫീഡ്ബാ�് സർേ�
നട��ത്. ഈവിധം ലഭി�� വിവര�ൾ
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അടി�ാനമാ�ി ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി
�പെ���ിയ ഒ� േഫാർ�ല �കാരമാണ്
െമാ��ി�� റാ�ിങ്  കണ����ത്.
SBRAP-െല നിർേദശ�ൾ �ർ�ീകരി�്

നട�ിലാ��തിൽ കഴി� നാല് വർഷ�ിൽ

േകരളം വളെരേയെറ �േ�റിയി��്. 2016-ൽ
സം�ാന�ിെ� ഇം�ിെമൻേറഷൻ േ�ാർ
22.8% ആയി�െ��ിൽ, 2021ൽ അത് 91%-
ആയി വർ�ി�ി��്.

(ബി) ഇതി�േവ�ി നിർേ�ശി� പരി�ാര�ൾ
�പീകരി��തി�ം നട�ാ��തി�ം സം�ാനം

�ിര�ം ആ��ിത�മായ �േരാഗതി
െെകവരി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ േക�ം
നി�യി� ല��ം േന��തിൽ സം�ാനം

�മാ�ഗതമായ �േ��ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� വാണിജ� വ�വസായ
മ�ാലയ�ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

ഡി�ാർ�്െമൻറ്  േഫാർ �േമാഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ�ി
& ഇൻേ�ണൽ േ�ഡ്  (ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി)
�റ�ിറ�� േ��് ബിസിന�് റിേഫാംസ്
ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP) �കാരമാണ്
സം�ാന��െട�ം േക� ഭരണ
�േദശ��െട�ം ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�് റാ�ിങ്  നി�യി��ത്. SBRAP-െല
നിർേദശ�ൾ നട�ാ��തിൽ സം�ാന�ൾ

ൈകവരി�� ഇം�ിെമൻേറഷൻ േ�ാർ,
�ർ�ീകരി� േസവന��െട �ണേഭാ�ാ�ളിൽ

നി�ം സർേ� നട�ി േശഖരി�� ഫീഡ്ബാ�്
േ�ാർ എ�ിവയാണ് റാ�ിങ്  മാനദ��ളായി

ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി കണ�ാ��ത്.
േമൽ�ചി�ി� രീതിയിൽ സം�ാന��െട�ം

േക� ഭരണ �േദശ��െട�ം റാ�ിങ്
നിർണയി��ത് �� ഘ��ളായി�ാണ്.
�ർ�ീകരി� ദൗത���െട െതളിവ് നി�ിത
സമയ�ി��ിൽ ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�് േപാർ�ലിൽ അപ് േലാഡ്  െച�ക,
�ണേഭാ�ാ��െട വിവര�ൾ അപ് േലാഡ്
െച�ക എ�ിവയാണ് ആദ� ര� ഘ��ൾ.
ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി അംഗീകരി� െതളി�ക�െട
�ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം അവർ തെ� നട��
ഫീഡ്ബാ�് സർേ�യാണ് ��ാം ഘ�ം. േഫാൺ
�േഖനേയാ, എസ് . എം. എസ് / വാ�്സാ�്/ ഇ-
െമയിൽ വഴി�� ലി�് �േഖനേയാ ആണ്
ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി നി�യി�� ഏജൻസി
�ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം ഫീഡ്ബാ�് സർേ�
നട��ത്. ഈവിധം ലഭി�� വിവര�ൾ
അടി�ാനമാ�ി ഡി.പി.ഐ.ഐ.�ി
�പെ���ിയ ഒ� േഫാർ�ല �കാരമാണ്
െമാ��ി�� റാ�ിങ്  കണ����ത്.
SBRAP-െല നിർേദശ�ൾ �ർ�ീകരി�്

നട�ിലാ��തിൽ കഴി� നാല് വർഷ�ിൽ

േകരളം വളെരേയെറ �േ�റിയി��്. 2016-ൽ
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സം�ാന�ിെ� ഇം�ിെമൻേറഷൻ േ�ാർ
22.8% ആയി�െ��ിൽ, 2021ൽ അത് 91%-
ആയി വർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


