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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4239 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസിൽ മിക� റാ�ിങ്  േനടാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� വ�വസായ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് ബിസിനസിൽ മിക� റാ�ിങ്
ൈകവരി��തിനായി വിവിധ വ��കൾ
െചേ�� കാര��ൾ �ർ�മാ�ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േക� സർ�ാരിെ� കീഴി�� ഡി�ാർ�്െമ�്
േഫാർ െ�ാേമാഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ�ി ആൻഡ്

ഇേ�ണൽ േ�ഡ്  (ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി) എ�
�ാപനമാണ് സം�ാന�െള�ം േക�ഭരണ
�േദശ�െള�ം ഈസ്  ഓഫ് �യിങ്
ബിസിന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ റാ�ിങ്  നട�ി

പ�ിക ത�ാറാ��ത്. റാ�്
നി�യി��തി�േവ�ി നട�ിലാേ��
കാര��ൾ ഉൾെ��താണ് േ��് ബിസിന�്
റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP). 2020-ൽ 301
പരിഷ്  കാരനടപടികൾ �ർ�ിയാ��തിനാണ്

സം�ാന�േളാട്  ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി.
നിർേദശി�ി��ത്. അതിൽ 48 എ�ം
സം�ാന�ിന് ബാധകമ�ാ�തിനാൽ ��ത
വിവരം ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി.െയ േരഖാ�ലം
അറിയി�ി��്. േശഷി� 253
പരിഷ്  കാരനടപടികളിൽ 240 എ�ം വിവിധ
വ��കൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�്

ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി.�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്.
ഇ�കാരം ഏകേദശം 95% കാര��ൾ
നട�ിലാ�ാൻ സം�ാന�ിന് ഇ�വെര
സാധി�ി��്. ബാ�ി�� 13
പരി�ാര�ളിൻേമൽ വിവിധ വ��കൾ
നടപടികൾ ൈകെ�ാ�വ��. മ��് നിർമാണ
ൈലസൻസ്  ഓൺൈലനാ�ൽ, �മി�െട
അവകാശെ� സംബ�ി�� വിവിധ േരഖകൾ
ഒ� ഏകീ�ത ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�െട

ലഭ�മാ�ൽ, കടലാസ്-രഹിത േകാടതി
വ�വഹാര�ൾ നട�ിലാ�ൽ �തലായവയാണ്
േശഷി�� 13 പരി�ാര�ൾ.

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇനി നട�ിലാ�വാ�� കാര��ൾ (ബി) േക� സർ�ാരിെ� കീഴി�� ഡി�ാർ�്െമ�്
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