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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 184 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി. വ��ിെ� �ന:സംഘടന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ. എ. രാജ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

ജി.എസ് .ടി. നട�ിലായേതാെട നി�തി
ഭരണ�ിൽ ഉ�ായ മാ��ിന��തമായി

ജി.എസ് .ടി. വ��ിെന �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) ജി.എസ് .ടി നട�ിലായേതാെട സം�ാനെ�

നി�തി ഭരണ സംവിധാന�ി�ം കാതലായ
മാ��ൾ അനിവാര�മായി വ�. നി�തി വ��ിെ�
�ന:സംഘടന സംബ�ി�  ്റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിനായി 13.08.2018 െല G.O.(Rt)
No.593/2018/TAXES �കാരം ഒ� ഉ�തതല
സമിതി �പീകരി�. ��ത സമിതി ലഭ�മാ�ിയ
�ന:സംഘടനാ നിർേ�ശ�ൾ, ബ�െ��

സർ�ീസ്  സംഘടനക�മായി ചർ� െച�്
പരിേശാധി�  ്വ�കയാണ്. ജി.എസ് .ടി
നട�ിലാ�ിയേ�ാൾ ന�െട സം�ാന�്

നിലവി��ായി�� ജി.എസ് .ടി വ��ിെല
ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക പദവികൾ
(Designation) സർ�ാരിന് അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത വ��ാെത മ� സം�ാന��േടതിന്

�ല�മായി ഉയർ�ിയി��്. ജി.എസ് .ടി
നട�ിലാ�ിയേതാെട സം�ാന ചര� േസവന
നി�തി വ��ിൽ അധികമായി വ� 234 ഓഫീസ്
അ���് ത�ികകളിൽ 26 എ�ം സം�ാന

േലാ�റി വ��ിേല�ം, 208 എ�ം പ�ായ�്

വ��ിേല�ം വിന�സി�ി��്. �ന: സംഘടന�െട
ഭാഗമായി 16 ഓഡി�് ടീ�കൾ
�പീകരി��തിനായി വ��ിൽ ലഭ�മായ
ജീവന�ാെര ഉൾെ���ി െ�യിനിങ്  നൽകി
കഴി�.

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�ളിൽനി�ം ഉ�� വിലേയാെടാ�ം
ഈടാ�� നി�തി�ണം ഖജനാവിേല�്
അട�ാെത വ�ാപാരികൾ ത��െട ലാഭം
വർ�ി�ി�ാൻ ഉപേയാഗി��ത്
അവസാനി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ ഫല�ദമായി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം ഉ��വിലേയാെടാ�ം
ഈടാ�� നി�തി�ണം ഖജനാവിേല�്
അട�ാ� വ�ാപാരിക�െട റിേ��കൾ
പരിേശാധി�  ്നി�തി നിർ�യം
നട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. ആയതിന് �ൻഗണന പ�ിക
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ത�ാറാ�ിയ േക�കളിൽ പരിേശാധനകൾ,
സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ി

നി�തി നിർ�യം സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി നി�തി നിർ�യ�ിന്

അനിവാര�മായ മാനദ��ൾ നി�യി� ,്
ആയത് നി�തി നിർണയ അധികാരിക�െട ഡാഷ്
േബാർഡിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്. ജി.എസ് .ടി യിൽ
ഫയൽ െച� വിവര�െള അടി�ാനമാ�ി

േദശിയ തല�ിൽ െറഡ്  �ാഗ് റിേ�ാർ�കൾ
��ി�ി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ

സം�ാന തല�ി�ം െറഡ്  �ാഗ് റിേ�ാർ�കൾ
��ി�  ്ഉേദ�ാഗസഥർ�് ലഭ�മാ�ിയി��്.
വി�വരവി�� വ�ത�ാസം, ഇൻ��് ടാ�്
�ഡി�ി�� വ�ത�ാസം, ഇ-േവ ബിൽ ഡിെ�യർ
െച� �കയി�� വ�ത�ാസം, ടി.ഡി.എസ് /
ടി.സി.എസ്  റിേ��കളിൽ ഉ� വിവര�ൾ
എ�ിവ അടി�ാനമാ�ിയാണ് െറഡ്  �ാഗ്
റിേ�ാർ�കൾ നൽ��ത്. ജി.എസ് .ടി �ർ�മാ�ം
വിവരസാേ�തികവിദ�യിൽ അധി�ിതമായ ഒ�
നി�തി വ�വ�യാണ്. നി�തി ദായകൻെ◌റ
�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��തി�ം േവ�ി വ��ിൽ
�േത�ക ഡാ�ാ അനലി�ി�കൾ �പീകരി�ി��്.
വർഷാ�� റിേ��കളിൽ �� പരിേശാധന�ം
ഓഡി�ം നട�ി നി�തി െവ�ി�ം െത�ായ ഇൻ��്
ടാ�് �ഡി�ം കെ��ി നി�തി നിർ�യ�ൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ���്.

(സി) െച�്േപാ�കൾ ഇ�ാതായതിെന �ടർ�്
ഏർെ���ിയ ഓേ�ാമാ�ിക് ന�ർ േ��്
െറ��ിഷൻ സംവിധാന�ം ഇ-േവ ബിൽ
സംവിധാന�ം കാര��മമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 01/04/2018 �തലാണ് ഇ��യിൽ ഇ-േവബിൽ
സ�ദായം നട�ിലാ�ിയത്. 50,000/- �പ�്
�കളിൽ �ല��� ചര�നീ��ിനാണ് നിലവിൽ ഇ
-േവ ബിൽ നിർബ�മാ�ിയി��ത്. 15/04/2018
�തൽ േകരള�ിനക�� ചര�നീ��ി�ം ഇ-
േവബിൽ നിർബ�മാ�ി. ഈ സംവിധാനം
നിലവിൽ വ�േതാെട വ�ാപാരി നട��
�ധാനെ�� എ�ാ ചര�നീ���െട�ം
വിവര�ൾ ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�െട

നി�തി നിർ�യ അധികാരി�് ലഭ�മാ��. അത്
�കാരം വ�ാപാരികൾ റിേ�ൺ �േഖന
െവളിെ���� വ�ാപാര വിവര�ൾ ടി
സംവിധാന�ിൽ െവളിെ���ിയ വിവര��മായി
താരതമ�ം െച�ാൻ ഇ-േവ ബിൽ നി�തി നിർ�യ
അധികാരി�് സാധ�മാ��. ഇ�വഴി വ�ാപാരികൾ
നി�തിെവ�ി�് നട��േ�ാ എ�്
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വിലയി��ാ�ം നി�തി േചാർ�തട��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം കഴി��.
അതിർ�ികളി�െട�� നി�തി െവ�ി�്
തട��തി�ം വാഹന പരിേശാധന
കാര��മമാ��തി�ം േവ�ി �ധാനെ��
�േദശ�ളിൽ സി.സി.ടി.വി ക�ാമറകൾ
�ാപി�ി��്. ഇത് എ.എൻ.പി.ആർ

സി��മായി ബ�െ���ി മതിയായ േരഖകൾ
(ഇ - േവ ബിൽ) ഇ�ാെത കട� വ�� ചര�
വാഹന��െട വിവരം ഉടൻ തെ� വ��ിെ�
ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗ�ിന് ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ
സ�ീകരി�ി��്. ഒൻപ� ജി�കളിലായി
ഇ�പ�ിര� �ല�ളിൽ എ.എൻ.പി.ആർ

ക�ാമറകൾ �ാപി� ഫല�ദമായി നിരീ�ി�
വ��.

(ഡി) നിലവി�� ഡാ�ാ അനലി�ി�ൽ
സംവിധാനെ��റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) േകരള ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�െട സാേ�തിക
സഹായേ�ാെട 2019 - 20 സാ��ിക

വർഷ�ിലാണ് ചര� േസവന നി�തി വ��ിൽ
ഡാ� അനലി�ി�് �ണി�് �ാപി�ത്. ഡാ�
അനലി�ി�് സംവിധാന�ി�െട േകരള�ി��

വ�ാപാരികെള അവ�െട വ�ാപാര േമഖല�െട
അടി�ാന�ിൽ തരം തിരി��തിന്
സാധി�ി��്. ഇതി�െട ഓേരാ േമഖല�െട�ം
വ�ാപാര വളർ�ക�ം താ�ക�ം നി�തി
വ�മാന�ിെല ഏ��റ�ി�ക�ം താരതമ�പഠനം
നട�ി വ�തിയാന��വെര കെ��ി വിശദ
പരിേശാധന�ായി നി�തി നിർ�യ അധികാരി�്
ലഭ�മാ�ി വ��. നിയമ�കാരം
അ�വദനീയമ�ാ� ഇൻ�ട്  െ�ഡി�്
സ�ീകരി�ാൻ സാധ�ത�� വ�പാരികെള
കെ��ി വിവര�ൾ ��തൽ
പരിേശാധനകൾ�ായി നി�തി നിർ�യ
അധികാരി�് ലഭ�മാ�ി വ��. വ�ാപാരികൾ
വിവിധ േ�ാത�കളിൽ െവളിെ���ിയ

വിവര�ൾ വിവിധ സർ�ാർ ഏജൻസികളിൽ
നി�് േശഖരി�  ്േ�ാഡീകരി� �പ�ിൽ നി�തി
നിർ�യ അധികാരി�് ലഭ�മാ�ി വ��. ഈ
വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ വ�ാപാരി
സമർ�ി�� നി�തി റിേ�ണിെ� �ത�ത
പരിേശാധി�ാൻ നി�തി നിർ�യ അധികാരി�്
സാധി�ക�ം ��ിമം കാ��
വ�ാപാരികൾെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി� നി�തി
േചാർ� തട��തി�ം സാധി��. ഓേരാ
വ�ാപാരി�െട�ം നി�തി റിേ�ൺ
സമർ�ി��തിെല സമയ നി��ം, വിവര�ളിെല
�ത�ത�ം തി�െ���ി െ�ാൈഫൽ കാർഡ്
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ത�ാറാ�ി ��നിരീ�ണ�ിനായി നി�തി
നിർ�യ അധികാരികൾ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


