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ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവ്സായിക നയം 
രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ ും വികസനവ ും ആത്യന്തികമായി വർധിപ്പിക്ക ന്ന 

ഉൽപ്പാദന മമഖലയ റെ പ മരാഗത്ി വിലയിര ത്ത ന്നത്ിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള 

മാനദണ്ഡങ്ങള റെയ ും നെപെികള റെയ ും ഒര  കൂട്ടായ വയവസ്ഥയാണ ്വയാവസായിക നയും. 

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള റെ മത്സരമേഷിയ ും കഴിവ കള ും മ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നത്ിന ും 

റമച്ചറപ്പെ ത്ത ന്നത്ിന മ ള്ള നെപെികൾ സർക്കാർ സവീകരിക്ക ന്ന . 

വ്യാവ്സായിക നയത്തിനട്െ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. ഉത്്പാദനക്ഷമത്യിൽ സ്ഥിരമായ വളർച്ച നിലനിർത്താൻ. 

2. കൂെ ത്ൽ റത്ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ. 

3. ലഭ്യമായ മാനവവിഭ്വമേഷി നന്നായി വിനിമയാഗിക്ക ക 

4. വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂറെ രാജ്യത്തിന്റെ പ മരാഗത്ി ത്വരിത്റപ്പെ ത്ത ന്നത്ിന് 

5. അന്താരാഷ്് െ നിലവാരത്തിന്റെയ ും മത്സരക്ഷമത്യ റെയ ും നിലവാരവ മായി 

റപാര ത്തറപ്പൊൻ 

മകരള പിഎസ്സി പരീക്ഷകൾക്ക ്ഇത് ്ഒര  ്പധാന വിഷയമാണ.് 

ഇന്ത്യയിടല വ്യവ്സായ നയം 

ഇന്തയൻ സർക്കാർ അവത്രിപ്പിച്ച വിവിധ വയവസായ നയങ്ങൾ ത്ാറഴ പെയ ന്നവയാണ:് 

വ്യാവ്സായിക നയ പ്രമേയം, 1948 

 അത് ്ഇന്തയൻ സമ്പദ ്വയവസ്ഥറയ മിക്സഡ് എക്കമണാമിയായി ്പഖയാപിച്ച  

 റെെ കിെ, ക െിൽ വയവസായങ്ങൾക്ക ്്പാധാനയും നൽകി 

 വിമദേ നിമക്ഷപത്തിന് സർക്കാർ നിയ്ന്തണും ഏർറപ്പെ ത്തി 

 വയവസായങ്ങറള 4 വിഭ്ാഗങ്ങളായി ത്ിരിച്ചിരിക്ക ന്ന : 

 മക്ര ഗവൺറമന്െിന്റെ ്പമത്യക ക ത്തക (ആയ ധങ്ങള ും റവെിമക്കാപ്പ കള ും, 

ആണമവാർജ് ഉൽപ്പാദനവ ും റെയിൽമവ മാമനജ്്റമന്െ ും) 

 സുംസ്ഥാനും മാ്ത്ും ഏറെെ ക്ക ന്ന പ ത്ിയ സുംരുംഭ്ും (കൽക്കരി, ഇര മ്പ,് ഉര ക്്ക, 

വിമാന നിർമ്മാണും, കപ്പൽ നിർമ്മാണും, റെലി്ഗാഫ്, റെലിമഫാൺ മ ത്ലായവ) 

 സർക്കാർ നിയ്ന്തിമക്കണ്ട വയവസായങ്ങൾ (അെിസ്ഥാന ്പാധാനയമ ള്ള 

വയവസായങ്ങൾ) 

 സവകാരയ സുംരുംഭ്ങ്ങൾക്ക ും വയക്തികൾക്ക ും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ും 

(ബാക്കിയ ള്ളത്)് 

വ്യാവ്സായിക നയ പ്രമേയം, 1956 (IPR 1956) 

 ഈ നയും വയാവസായിക നയത്തിന്റെ അെിസ്ഥാന െട്ടക്കൂെ ്സ്ഥാപിച്ച  

 ഈ നയും ഇന്തയയ റെ സാമ്പത്തിക ഭ്രണഘെന എന്ന ും അെിയറപ്പെ ന്ന  
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ഇത് ്മൂന്ന ്മമഖലകളായി ത്ിരിച്ചിരിക്ക ന്ന  

 റഷഡയൂൾ എ - റപാത് മമഖലറയ ഉൾറക്കാള്ള ന്ന (17 വയവസായങ്ങൾ) 

 റഷഡയൂൾ ബി - മിക്സഡ് റസക്ടർ (അത്ായത് ്റപാത് , സവകാരയ) (12 വയവസായങ്ങൾ) 

 റഷഡയൂൾ സി - സവകാരയ വയവസായങ്ങൾ മാ്ത്ും 

ഇത്ിൽ റപാത് മമഖല, റെെ കിെ വയവസായും, വിമദേ നിമക്ഷപും എന്നിവയ്ക്ക ള്ള 

വയവസ്ഥകള ണ്ട.് പ ത്ിയ റവല്ല വിളികറള മനരിൊൻ, കാലാകാലങ്ങളിൽ, 1973, 1977, 1980 

വർഷങ്ങളിറല ്പസ്താവനകളിലൂറെ ഇത് ്പരിഷക്്കരിച്ച . 

വ്യാവ്സായിക നയ പ്രസ്താവ്ന, 1977 

 1956റല നയത്തിന്റെ വിപ ലീകരണമായിര ന്ന  ഈ നയും. 

 ദരി്ദർക്്ക റത്ാഴില ും സമ്പത്തിന്റെ മക്രീകരണും ക െയക്്കല ും ആയിര ന്ന  ്പധാനും. 

 ഈ നയും ്പധാനമായ ും വിമക്രീകരണത്തിൽ ്േദ്ധ മക്രീകരിച്ച  

 റെെ കിെ വയവസായങ്ങൾക്ക ്മ ൻഗണന നൽകി 

 ഇത് ്"ടെനി യൂണിെ്" എന്ന മപരിൽ ഒര  പ ത്ിയ യൂണിെ് സൃഷ്ടിച്ച  

 ഈ നയും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്്ക (MNC) നിയ്ന്തണങ്ങൾ ഏർറപ്പെ ത്തി. 

വ്യാവ്സായിക നയ പ്രസ്താവ്ന, 1980 

 1980-റല വയാവസായിക നയ ്പസ്താവന ആഭ്യന്തര വിപണിയിറല മത്സരും 

മ്പാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടത്ിന്റെ ആവേയകത്, ആധ നികവൽക്കരണും, ത്ിരറെെ ത്ത 

ഉദാരവൽക്കരണും, സാമേത്ിക നവീകരണും എന്നിവറയ അഭ്ിസുംമബാധന റെയ്ത . 

 ഇത് ്ടലസൻസിുംഗ് ഉദാരമാക്ക കയ ും മേഷിയ റെ സവയമമവ വിപ ലീകരിക്ക കയ ും 

റെയ്ത . 

 ഈ നയും കാരണും, MRTP നിയമവ ും (ക ത്തക നിയ്ന്തണ മ്െഡ ്്പാക്ടീസ കള ും) FERA 

നിയമവ ും (വിമദേ വിനിമയ നിയ്ന്തണ നിയമും, 1973) റകാണ്ട വന്ന . 

 വയാവസായിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത്യ ും വയാവസായിക മമഖലയ റെ മത്സരക്ഷമത്യ ും 

വർദ്ധിപ്പിക്ക ന്നത്ിന് വയവസായ മമഖലറയ ഉദാരവൽക്കരിക്ക ക എന്നത്ായിര ന്ന  

ലക്ഷയും. 

 വർദ്ധിച്ച വര ന്ന മത്സരാധിഷ്ഠ ിത് കയെ മത്ി അധിഷ്ഠ ിത്ത്തിന ും ടഹ-റെകമ്നാളജ്ി 

മമഖലകളിൽ വിമദേ നിമക്ഷപും മ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നത്ിന ും ഈ നയും അെിത്തെ പാകി. 

രുതിയ വ്യവ്സായ നയം, 1991 

1991റല പ ത്ിയ വയാവസായിക നയത്തിന്റെ ്പധാന ലക്ഷയും കമമ്പാള േക്തികൾക്ക ്

സൗകരയറമാര ക്ക കയ ും കാരയക്ഷമത് വർദ്ധിപ്പിക്ക കയ ും റെയ്യ ക എന്നത്ായിര ന്ന . 

 L - ഉദാരവൽക്കരണും (സർക്കാർ നിയ്ന്തണും ക െയ്ക്കൽ) 

 P  - സവകാരയവൽക്കരണും (സവകാരയ മമഖലയ റെ മൊള ും വയാപ്തിയ ും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ) 

 G - ആമഗാളവൽക്കരണും (മലാക സമ്പദവ്യവസ്ഥയ മായി ഇന്തയൻ സമ്പദവ്യവസ്ഥയ റെ 

സുംമയാജ്നും) 

എൽപിജ്ി കാരണും, പഴയ ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ്പ ത്ിയ ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ, 

എുംഎൻസികൾ, ഇെക്ക മത്ി റെയ്ത വസ്ത ക്കൾ എന്നിവയ മായി മത്സരിമക്കണ്ടത് ണ്ട.് 
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കാരയക്ഷമത് റമച്ചറപ്പെ ത്ത ന്നത്ിന ും റമച്ചറപ്പട്ട സാമേത്ിക വിദയയിമലക്്ക ്പമവേനും 

മനെ ന്നത്ിന മായി മികച്ച സാമേത്ികവിദയ ഇെക്ക മത്ി റെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ്

സർക്കാർ അന മത്ി നൽകി. ത്ിരറെെ ത്ത മമഖലകളിൽ മനരിട്ട ള്ള വിമദേ നിമക്ഷപ 

പരിധി 40% ൽ നിന്ന ്51% ആയി ഉയർത്തി. 

അെിസ്ഥാന സൗകരയ മമഖലകൾ മപാറല ത്ിരറെെ ത്ത മമഖലകളിൽ പരമാവധി എഫ്ഡിഐ 

പരിധി 100% ആണ.് വിമദേ നിമക്ഷപ മ്പാത്സാഹന മബാർഡ ്സ്ഥാപിച്ച . ഇത് ്ഒര  ഏകജ്ാലക 

എഫ്ഡിഐ ക്ലിയെൻസ് ഏജ്ൻസിയാണ.് ഓമട്ടാമാെിക ്െൂട്ടിൽ സാമേത്ിക ടകമാെ കരാർ 

അന വദിച്ച . 

ഘട്ടും ഘട്ടമായ ള്ള ഉൽപ്പാദന പരിപാെി വിമദേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക ഇെക്ക മത്ി റെയ്യ ന്ന 

ഇൻപ ട്ട കൾ ക െയക്്ക ന്നത്ിന ും ആഭ്യന്തര ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപമയാഗിക്ക ന്നത്ിന മ ള്ള 

വയവസ്ഥയായിര ന്ന , ഇത് ്1991-ൽ നിർത്തലാക്കി. 

നിർബന്ധിത് കൺമവർട്ടിബിലിെി മക്ലാസ് ്പകാരും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ്വായ്പ നൽക മമ്പാൾ, 

ബാേ കൾക്്ക ഒര  നിശ്ചിത് സമയത്തിന ള്ളിൽ മലാൺ മവണറമേിൽ മലാണിന്റെ ഒര  ഭ്ാഗും 

കമ്പനിയ റെ ഇകവിെിയിമലക്്ക പരിവർത്തനും റെയ്യ ും. ഇത് ും നിർത്തലാക്കി. 

18 വയവസായങ്ങൾക്്ക  ഒഴിറകയ ള്ള വയവസായ ടലസൻസിുംഗ ്നിർത്തലാക്കി. 

ക ത്തകകള ും നിയ്ന്തണ മ്െഡ ്്പാക്ടീസ കള ും നിയമും - അമേഹത്തിന്റെ MRTP കമ്മീഷൻ 

സ്ഥാപിത്മായി. ക ത്തകകറള ത്െയാനാണ ്എുംആർെിപി നിയമും റകാണ്ട വന്നത്.് 1991-ൽ 

എുംആർെിപി നിയമത്തിൽ ഇളവ ്വര ത്തി. 

എസ് വി എസ് രാഘവൻ കമ്മിെിയ റെ േ പാർേ ്പകാരും മകാമ്പെീഷൻ ആക്ട ്2000 പാസാക്കി. 

അന കൂലമായ അന്തരീക്ഷും സൃഷ്ടിച്ച റകാണ്ട ്മത്സരും മ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ക എന്നത്ായിര ന്ന  

അത്ിന്റെ ലക്ഷയങ്ങൾ. 

1991റല ഈ പ ത്ിയ വയാവസായിക നയത്തിന് കീഴില ള്ള റപാത് മമഖലയ റെ അവമലാകനും: 

 റപാത് മമഖലാ നിമക്ഷപങ്ങൾ (റപാത് മമഖലയ റെ നിമക്ഷപും) 

 ഡി-െിസർമവഷൻ - റപാത് മമഖലയ്ക്്ക മാ്ത്മായി സുംവരണും റെയ്ത വയവസായങ്ങൾ 

ക െച്ച  

 റപാത് മമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള റെ മാമനജ്റ്മന്െിന്റെ റ്പാഫഷണടലമസഷൻ 

 മരാഗബാധിത്രായ റപാത് മമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങറള മബാർഡ ്മഫാർ ഇൻഡസ്്െിയൽ 

ആൻഡ ്ഫിനാൻഷയൽ െീസ്്െക്ചെിുംഗിന് (BIFR) െഫർ റെയ്യണും. 

 ധാരണാപ്ത്ങ്ങള റെ വയാപ്തി േക്തിറപ്പെ ത്തി (MoU ഒര  റപാത് മമഖലാ സ്ഥാപനവ ും 

ബന്ധറപ്പട്ട മ്ന്താലയവ ും ത്മ്മില ള്ള കരാൊണ)്. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

