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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 56 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��തി �ര���ം േക� സർ�ാർ അ�വർ�ി�

വികലമായ നയ��ം േവ��
അവധാനതയി�ാെത ചര�് േസവന നി�തി
നട�ിലാ�ിയ�ം ചര�് േസവന നി�തി വ�മാന
ന��ി�� ന�പരിഹാരം �ത� സമയ�്

നൽകാ��ം �ൻകാല�ളിൽ നി�ം വിഭി�മായ
�തിയ കാരണ�ൾ ��ി�ാ�ി സം�ാന�ിെ�

കടെമ��് പരിധി െവ�ി�റ���ം േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ഏർെ���ിയ

േലാ�്ഡൗ�ം �ടർ�� നിയ�ണ��ം
േകാവിഡ്  �തിേരാധ�ിൽ ��ണിയിൽ
നിൽ�� സം�ാന സർ�ാ�കൾ�്
ആവശ�മായ�ം അർഹതെ���മായ സാ��ിക

സഹായം നൽ��തിൽ േക� സർ�ാർ �ട��
നി�ംഗത�ം സം�ാന�് സാ��ിക

െഞ��ം ��ി�ി��്. ഈ �തിസ�ി

കണ�ിെല��് ആയത് േനരി��തിന് സർ�ാർ
�സ�കാല, ദീർഘകാല അടി�ാന�ി��

നടപടികൾ വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ി വ��.
ഇവയിൽ �ധാനെ��വ �വെട േചർ��. 1.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

ഉയർ� വ�� ആേരാഗ�, സാ�ഹ�, സാ��ിക

െവ�വിളികെള േനരിടാൻ 20,000 േകാടി �പ�െട
ര�ാം േകാവിഡ്  പാേ�ജ്  ബജ�ിൽ വിഭാവനം
െച�ി��്. �ടാെത വ�ാപാരികെള�ം
�ഷി�ാെര�ം വ�വസായികെള�ം �ടി �േത�കം
പരിഗണി�  ്അ�ബ� പാേ��ം �ഖ�ാപി�ി��്.
2. �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള�ം വാണിജ�
ബാ�കെള�ം ഉൾെ���ിെ�ാ�് വി�ലമായ
സാ��ിക �ന��ീവന വാ�ാ പ�തി. 3.
െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തി�ളള
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�ഹദ്പ�തി. 4. തീരേദശ േമഖലയിൽ �ഖ�ാപി�
ഏതാ�് 11,000 േകാടി �പ�െട വികസന
പ�തികൾ. 5. 50 േകാടി �പ�െട റ�ർ
സ�ിഡി. 6. മ�� സം�രണ�ി�ം �ല�
വർ�ിത ഉത്പ���െട നിർ�ാണ�ി��ത��

പ�ാ�ല സൗകര��ൾ ഒ���തി��
പ�തി. 7. ��ംബ�ീ വഴി�� വിവിധയിനം
സാ�ഹ�േ�മ പ�തികൾ�� ഉയർ� ബജ�്
വിഹിതം.

(ബി)

ഇ�മായി ബ�െ�� നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ാൻ
ഗി�്-െന �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  -19 മഹാമാരി, �േതകി�ം േകാവിഡ്  
ര�ാം തരംഗം, സം�ാന സ�ദ് വ�വ��െട

വിവിധ േമഖലകളിൽ ഏൽ�ി� സാ�ഹിക�ം
സാ��ിക�മായ ആഘാതം
തി�െ����തി�ം, സം�ാനം േനരി��
സാ��ിക െവ�വിളികെള ഊർ�ിതമായി

േനരി�ക വഴി സം�ാനെ� ഈ �തിസ�ി

ഘ��ിൽ നി�ം കരകയ��തി��
ഫല�ദമായ നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തി�മായി
ഒ� പഠനം നട�വാൻ GO (Rt) No.5599 / 2021 /
Fin dtd.18/08/2021 �കാരം Gulati Institute of
Finance and Taxation (GIFT) -െന
�മതലെ���ിയി��് . േമൽ പഠന�ിെ�

ഭാഗമായി, േകാവിഡ്   മഹാമാരി ഏൽ�ി�
െവ�വിളികൾ േനരി��തിനായി മ�് 
സം�ാന�ൾ, മ�്  രാജ��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നട�ിലാ�ിയി�� സർ�ാർ നടപടിക�െട ഒ�
അവേലാകനം നട��തിനാ�ം GIFT-ന്  �മതല
നൽകിയി��്. GIFT ഇത്  സംബ�ി�  ് പഠനം
നട�ിവരികയാണ്.

(സി) നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ നി�തി
വ�മാന�ിൽ ഉ�ായ �റവ് പരിഹരി�ാൻ
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  ��ി� വിഷമ ഘ��ിൽ

നി�തിദായകേരാട്  ഒ� സൗ�ദ സമീപനം
സ�ീകരിേ��ത് അനിവാര�മാണ്. അേതാെടാ�ം
നി�തി പരിവ് കാര��മ�ം
ഊർ�ിത�മാ��തി�ത�� നടപടിക�ം
ആവശ�മാണ്. ടി ല��ം ലാ�ാ�ി �ധാനമാ�ം
�വെട േചർ�� നടപടികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
I) ചര�് േസവന നി�തി വ��്. 1) ജി.എസ്  .ടി
യിൽ നി�തി �ംഖല വി�ലീകരി��തിന്  േവ�ി
വിവിധ ഏജൻസിയിൽ നി�്  വിവരേശഖരണം
നട�ക�ം അതിൽ നി�്  രജിേ�ഷൻ
ഇ�ാ�വെര ക�പിടി�  ് രജിേ�ഷൻ
എ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��് . 2)
റിേ�ൺ സ്��ിനി ഫല�ദമാ��തി� േവ�ി
�ത�ക മാനദ� �കാരം ടാ�്  െപേയ�ിെന
ഓൺൈലൻ ആയി െസല�്  െച�് വിശദ
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പരിേശാധന നട�� രീതി നട�ിലാ�ി. 3)
നി�തിദായകെ� �യവി�യ�ൾ സംബ�ി�  ്
ജി.എസ്  .ടി െന�്  വർ�ിൽ ലഭ�മായ വിവര��െട
വിശകലന�ം മ�്  ഏജൻസികളായ ഇൻകം ടാ�് ,
ക�ംസ്   എ�ിവയിൽ സമർ�ി�ി��
വിവര��മായി വിശകലന�ൾ നട��തിന് 
േവ�ി വ��ിൽ �േത�ക ഡാ�ാ അനലി�ി�് 
വിഭാഗം �പീകരി�. ആഡി�ം എൻേഫാ�്െമ�് 
നടപടിക�ം ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�. 4) െചക്േപാ�്  സ�ദായം ഇ�ാതായ
സാഹചര��ിൽ അതിർ�ികളി�െട�� നി�തി
െവ�ി�്  തട��തി�ം വാഹന പരിേശാധന
കാര��മമാ��തി�ം േവ�ി സിസിടിവി
ക�ാമറകൾ �ധാനെ�� അതിർ�ി �േദശ�ളിൽ
�ാപി�. ഇത്  എ എൻ പി ആർ സി��മായി
ബ�െ���ി മതിയായ േരഖകൾ (ഇ-േവബിൽ)
ഇ�ാെത കട�വ�� ചര�വാഹന��െട വിവരം
ഉടൻ തെ� വ��ിെ� ഇ�ലിജൻസ്   വിഭാഗ�ി�

ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ സ�ീകരി�. 5) ജി.എസ്  .ടി
യിൽ ഫയൽ െച� വിവര�െള അടി�ാനമാ�ി

േദശീയ തല�ിൽ െറഡ്   �ാഗ്  റിേ�ാർ�കൾ
��ി�ി��് . ഇതിെന അടി�ാനമാ�ി

സം�ാന തല�ിൽ െറഡ്   �ാഗ്  റിേ�ാർ�കൾ
��ി�  ് ഉേദ�ാഗ�ർ�്  ലഭ�മാ�ി. ഇത് നി�തി
െവ�ി�്  ക�പിടി��തിന്  സഹായകമാ�ം. 6)
VAT �ടി�ിക പിരിവ് ��ിയ�െട ല�കരണം.
II) എൈ�സ്  വ��്  1) എൈ�സ്  വ��്  വഴി
നൽ�� എ�ാ ൈലസൻ�ക�ം െപർമി�ക�ം
�ൻ�റായി ഫീസ്  /നി�തി ഈടാ�ിയ േശഷമാണ് 
അ�മതി നൽ��ത് . 2) വ�ാജമദ� നിർ�ാണ�ം
വിതരണ�ം തട��തിനാവശ�മായ ശ�മായ

എൻേഫാ�്െമ�്  �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��.
3) അതിർ�ി െച�് േപാ�കളിൽ ക��ട�് 
തട��തിനായി വാഹന പരിേശാധന
ഈർ�ിതമാ�ി. അതിർ�ി െച�്  േപാ�കൾ
ഒഴിവാ�ി�� കട�്  െച���തിന്  െച�് 
േപാ�ിെല നിലവിെല പരിേശാധന �ടാെത
അതിർ�ി �േദശ�ൾ േ��ീകരി�  ് വാഹന�ൾ
പരിേശാധി� �തിനായി എൈ�സ്  വ��ിൽ
നി�ം 24 മണി��ം �വർ�ി�� േബാർഡർ
പേ�ാൾ സംഘ�ിെന �മതലെ���ി. III)
രജിേ�ഷൻ വ��് 1) വ� ൈകമാ��മായി
ബ�െ�� ആധാരം രജി�ർ െച�േ�ാൾ
യഥാർ� വിലേയ�ാ�ം �റ�ാണ്  ആധാര�ിൽ

കാണി�ി��െത�്  സബ്  രജി�ാർ�് 
േബാ��െ��ാൽ ടി ആധാരം അ�ർ വാല�േവഷൻ
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നടപടികൾ�്  വിേധയമാ��താണ് . 2) കേ�ാള
വിലേയ�ാ�ം �റ� കാണി�ി�� ആധാര�െള
സംബ�ി�  ് എെ��ി�ം പരാതികൾ ഉ�ാ��
സാഹചര��ി�ം സബ്  രജി�ാർ ആധാരം
അ�ർവാല�േവഷൻ നടപടികൾ�് 
വിേധയമാ��താണ് . 3) ൈകമാ�ം െച�െ���
വ�വി�� െക�ിടെ� സംബ�ി�  ്
വാല�േവഷൻ സർ�ിഫി��്
നിർബ�മാ�ിയി��് . 4) ഇ-�ാ�ിംഗ്
നട�ിലാ�ൽ.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


