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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 344 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി. �ല��ായ നി�തി േചാർ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

ജി.എസ് .ടി. നട�ാ�ിയതി�േശഷം സം�ാന

സർ�ാരി��ായ നി�തി േചാർ� സംബ�ി�്

പഠനം നട�വാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്, ജി എസ്  ടി �ർണമാ�ം ഓൺൈലൻ
അധി�ിതമാണ്. അതിനാൽ വ�ത���ം
�തന�മായ രീതിയി�� നി�തി െവ�ി�കളാണ്
ക� വ��ത്. അ�ർസം�ാന സൈ�കൾ�ം
ഇൻ��് ടാ�് െ� ആ��ല�ം ലഭി��തിനാൽ
ഇത് �തെല�� അനധി�തമായി ഇൻ��് ടാ�്
െ�യിം െച����ല�� നി�തി െവ�ി�കൾ
ധാരാളമായി കെ��ിയി��്. ജി എസ്  ടി
നിയമ�ിൽ മാ�ം വ��ി ��തൽ കർശന
നിബ�നകളി�െട ഇ�രം നി�തി െവ�ി�കൾ
തട��തി�� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ
സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത സം�ാന ചര� േസവന
നി�തി വ��ിെ� ഇ�ലിജൻസ് , അെ��്െമ�്
വിഭാഗ�ൾ ��തൽ കർശന പരിേശാധനകളി�െട
നി�തി െവ�ി�കൾ കെ��ി നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്.

(ബി) ജി.എസ് .ടി. സംവിധാനം നിലവിൽ വ�േശഷം
െച�്േപാ�കളിൽനി�� വ�മാനേ��ാൾ

നി�തി വരവിൽ കാര�മായ �റവ് വ�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) വാ�് സ�ദായ�ിൽ വാണിജ� നി�തി വ��്
െച�് േപാ�കൾ േനരി�് നി�തി
പിരി��തി�� േക��ൾ ആയി��ി�.
സം�ാന അതിർ�ി കട� വ��
ചര�വാഹന��െട പരിേശാധന�ം
ചര�ക�മായി ബ�െ�� ഇ -ഡി�േറഷ�ക�െട
അ�വ�ം ആണ് �ധാനമാ�ം െച�്
േപാ�കളിൽ െച�ി��ത്. മതിയായ േരഖകൾ
ഇ�ാെത െകാ�് വ�� ചര�കളിേ�ൽ
െസക�രി�ി �മ�ക�ം പി�ീട്  പരിേശാധനയിൽ
നി�തി െവ�ി�് �ാപി�െ��� പ�ം പിഴ
ഈടാ�ി തീർ�ാ�ക�മാണ് െച�
വ�ി��ത്.ജി എസ്  ടി സ�ദായ�ിൽ െച�്
േപാ�കൾ �ർണമാ�ം നിർ�ലാ�ക- ��ായി.
ഇതിെന �ടർ�് വിവര സാേ�തിക വിദ�യിൽ
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അധി�ിതമായ ഇ-േവബിൽ സ�ദായം
െകാ�വ�. സം�ാന ചര� േസവന നി�തി
വ��് അതിർ�ി �േദശ�ളിൽ ��തൽ
സർേവയ�ൻസ്  സ്ക�ാ�കെള�ം ഇ�ലിജൻസ്
സ്ക�ാ�കെള�ം വിന�സി�ക�ം അതിർ�ി

�േദശ�ളിെല വാഹന പരിേശാധന ��തൽ
ശ�മാ�ക�ം െച�ക��ായി. �ധാന
അതിർ�ി �േദശ�ളിൽ സർേവയ�ൻസ്
ക�ാമറകൾ �ാപി�ക�ം ഇത് ANPR സി�ം
(Automatic number plate recognition system)
ആയി ബ�െ���ി ഇ-േവബിൽ എ��ാെത
അതിർ�ികട� വ�� വാഹന��െട വിവരം
അലർ�് െമേ�ജ്  വഴി ത�മയം സ്ക�ാ�കൾ�
ൈകമാ�� സംവിധാനം നട�ാ�ക�ം െച�.
ഇ�രം സംവിധാന�ൾ നട�ാ�ക വഴി െച�്
േപാ�കൾ ഇ�ാതായ��ലം ഉ�ായ നി�തി
െവ�ി�് ���ൾ വലിയ അളവിൽ പരിഹരി�ാൻ
സാധി�ി��്. പരിേശാധനകൾ ��തൽ
കർശനമാ��ത് �ലം ചര� ൈകമാ��ൾ
കണ�ിൽെ����തിെ� േതാത് ��ക�ം
നി�തി വ�മാന�ിൽ വർ�നവ് ഉ�ാ�ക�ം
െച��. വാ�് സ�ദായ�ിൽ നി�ം
വ�ത��മായി ജി എസ്  ടി യിൽ അ�ർസം�ാന

ൈകമാ��ൾ�ം ഇൻ��് ടാ�് െ� ആ��ല�ം

വ�ാപാരികൾ� ലഭ�മാ���്. ഇത്
അ�ർസം�ാന ൈകമാ��ൾ വ�ാപാരികൾ
ത��െട കണ�ിൽെ����തി�
കാരണമാ��. വാ�് കാലയളവിെല
െച�് േപാ�കളിൽ നി�� വ�മാനേ��ാൾ

ആെക ജി എസ്  ടി വ�മാന�ിൽ വർ�നവ്
ഉ�ായി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


