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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 349 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകാവിഡ്  സമാശ�ാസ പാേ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െകാവിഡ്  �ലം റവന�
വ�മാന�ിൽ ഗണ�മായ ഇടിവ് വ�
സാഹചര��ിൽ സാ�ഹ� വികസന പ�തികൾ
��തൽ ശ�ിെ��േ��തിെ� അനിവാര�ത
കണ�ിെല��് നി�തി പിരിവിെല കാര��മത
ഉയർ�ി നി�തി വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ േവ�
നടപടികൾ ഊർജിതമാ�ിയി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� ജി.എസ് .ടി നി�തി വ�മാനം
വർധി�ി��തിെ� ഭാഗമായി വ��് നിരവധി
പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ിലാ�ിവ��;
ജി.എസ് .ടി-യിൽ നി�തി �ംഖല
വി�ലീകരി��തിന് േവ�ി വിവിധ
ഏജൻസികളിൽ നി�് വിവര േശഖരണം
നട�ക�ം അതിൽ നി�് രജിേ�ഷൻ
ഇ�ാ�വെര ക�പിടി�  ്രജിേ�ഷൻ
എ��ി��ി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്. റിേ�ൺ
സ്��ിനി ഫല�ദമാ��തി� േവ�ി �േത�ക
മാനദ� �കാരം ടാ�് െപേയ�ിെന ഓൺൈലൻ
ആയി െസല�് െച� വിശദപരിേശാധന നട��
രീതി നട�ിലാ�ി. ഇത് ഉേദ�ാഗ��െട

കാര��മത വർധി�ി�ക�ം നി�തി െവ�ി�്
ഫല�ദമായി തട��തി�ം സഹായി�ം.
ജി.എസ് .ടി �ർ�മാ�ം വിവരസാേ�തിക
വിദ�യിൽ അധി�ിതമായ ഒ� നി�തി
വ�വ�യാണ്. നി�തി ദായകെ�
�യവി�യ�ൾ സംബ�ി�  ്ജി.എസ് .ടി െന�്
വർ�ിൽ ലഭ�മായ വിവര��െട വിശകലന�ം മ�്
ഏജൻസികളായ ഇൻകം ടാ�്, ക�ംസ്
എ�ിവയിൽ സമർപി�ി�� വിവര��മായി
വിശകലന�ൾ നട��തിന് േവ�ി വ��ിൽ
�േത�ക ഡാ�ാ അനലി�ിക് വിഭാഗം
�പീകരി�ി��്. ഇതിെന അടി�ാനമാ�ി

ആഡി�ം എൻേഫാ�്െമൻറ്  നടപടിക�ം
ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ി��്. െചക് േപാസ്റ്  സ�ദായം
ഇ�ാതായ സാഹചര��ിൽ

അതിർ�ികളി�െട�� നി�തി െവ�ി�്
തട��തി�ം വാഹന പരിേശാധന
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കാര��മമാ��തി�ം േവ�ി സി.സി.ടി.വി
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�ി��്. �ടാെത ഇ�ലിജൻസ്
സ്ക�ാ�ക�െട വാഹന�ളിൽ സർൈവലൻസ്
ക�ാമറകൾ �ാപി�ക�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�്

േബാഡിേവാൺ ക�ാമറ�െട േസവന�ം
ലഭ�മാ�ിയി��്. അ�ർ വാല�േവഷൻ േക�കൾ,
ബി�് �ട�ിയവ ജി.എസ് .ടി േപാർ�ലിേല�് അപ്
േലാഡ്  െച�ൽ എ�ിവ�് െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷൻ സംവിധാനം നട�ിലാ�ി.
ജി.എസ് .ടി യിൽ ഫയൽ െച� വിവര�െള
അടി�ാനമാ�ി േദശിയ തല�ിൽ െറഡ്  �ാഗ്
റിേ�ാർ�കൾ ��ി�ി��്. ഇതിെന
അടി�ാനമാ�ി സം�ാന തല�ിൽ െറഡ്
�ാഗ് റിേ�ാർ�കൾ ��ി�  ്ഉേദ�ാഗസഥർ�്
ലഭ�മാ�ിയി��്. ഇ�ം നി�തി െവ�ി�
ക�പിടി��തി� സഹായകമാ��. ജി എസ്  ടി
യിൽ വ�ാജ ഇൻ��്  ടാ�് �േഖന�� നി�തി
െവ�ി�് തട��തിനായി സം�ാന നി�തി വ��്
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ വിഭാഗം െസ�ർ തിരി��
പരിേശാധനകൾ വഴി�ം ഡാ� അനലി�ി�് �േഖന
ലഭി�� വിവര�ൾ അപ�ഥി�ം ത�ി�കൾ
തടയാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(ബി) ദീർഘകാലമാ�� നി�തി �ടി�ിക
പിരിെ����തിന് �േത�കം ഊ�ൽ നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�തി �ടിശിക പിരി��തിന്
ആംന�ി പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. ജി.എസ് .ടി
�് ��� നിയമ�ളിേ��� നി�തി
�ടി�ികകൾ എ��ം െപെ�� തീർ�ാ�ി ��തൽ
�� ജി.എസ് .ടി യിേല�് നൽ��തിെ�
ഭാഗമായാണ് കഴി� വർഷം ആംന�ി

പ�തികൾ �ഖ�ാപി�ി��ത്. ഇത�സരി� VAT
നിയമ�ിേ��� നി�തി �ടി�ികകളിൽ പിഴ�ം
പലിശ�ം �ർ�മാ�ം ഒഴിവാ�ി െകാ��ക�ം
നി�തി �കയിൽ ഇളവ് അ�വദി�ക�ം െച�
കഴി� വർഷെ� ആംെന�ി പ�തി �കാരം
ഒ� വ�ാപാരി�െട എ�ാ വർഷ�ളിെല നി�തി
�ടി�ിക�ം ഒ�മി� മാ�േമ ആംെന�ി ഓപ്�്
െച�ാൻ സാധി�മായി���. ഇ� പല
വ�ാപാരിക�ം ആംെന�ി പ�തി
സ�ീകരി�ാതിരി��തി� കാരണമായി. ഇതിൽ
നി�ം വ�ത��മായി ഈ വർഷെ� ആംെന�ി

പ�തിയിൽ വ�ാപാരികൾ�് ഓേരാവർഷെ��ം
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നി�തി �ടി�ികയിേ�ൽ ആംെന�ി ഓപ്�്
െച�വാ�� അവസരം നൽകിയി��് . കഴി�
വർഷെ�  ആംന�ി പ�തി �കാരം 2021 മാർ�്
31 വെര 34402 അേപ�കളിൽ നി�ം 267.99
േകാടി �പ പിരിെ���ി��്. ഈ വർഷെ�
ആംെന�ി പ�തി  2021 െസ�ംബർ  30 വെര
1379 അേപ�കളിൽ നി�ായി 55.34 േകാടി �പ
പിരിെ���ി��്.

(സി)

സ�ദ് വ�വ��് ഉേ�ജനം നൽകാൻ
�ഖ�ാപി� െകാവിഡ്  സമാശ�ാസ പാേ��കൾ
�ാവർ�ികമായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  19 േലാ�്ഡൗൺ �ലം �രിത�ിലായ

വ�ാപാരി േ�മമനിധി അംഗ�ൾ�് നിലവിൽ
സർ�ാരിൽ നിേ�ാ വ�ാപാരി േ�മ േബാർഡിൽ
നിേ�ാ െപൻഷേനാ മ� സാ��ിക സഹായേമാ
ലഭി��ിെ��ിൽ1000/- �പ ധനസഹായ
വിതരണം ��കാലാടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ി
വ��. �ടാെത സ�ദ് വ�വ��് ഉേ�ജനം

നൽകാൻ �ഖ�ാപി� വിവിധ േകാവിഡ്  സമാശ�ാസ
പാേ��ക�െട വിശദീകരണം അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ








