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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4196 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നി�തി പിരിവിെ� കാര��ിൽ

കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ നട��ി� എ�
ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന� നി�തി പിരിവിെ� കാര��ിൽ

കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ സം�ാന ചര�
േസവന നി�തി വ��് നട�ിവ��. ജി.എസ് .ടി
�ർ�മാ�ം വിവര സാേ�തിക വിദ�യിൽ
അധി�ിതമായ ഒ� നി�തി വ�വ�യാണ്.
നി�തിദായകെ� �യ വി�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�ിക്
വിഭാഗം �പീകരി�ി��്. ഇതിെന
അടി�ാനമാ�ി ആഡി�ം എൻേഫാ�്െമൻറ്
നടപടിക�ം ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ി��്. ഇ�വഴി നി�തിേ�ാർ��െട
േമഖലക�ം വ�ാപാരികെള�ം േക�ീകരി�
എൻേഫാഴ്  സ്  െമ�് നട�ാൻ സാധി�ി��്.
വ�ാപാരികൾ മാസാമാസം നട�� വി�ന
ത��െട റിേ��കളിൽ ഉൾെ���ി നി�ിത
സമയ� തെ� ഫയൽ െച�� എ�് വ��്
ഉറ� വ����്. ഇതിനായി വ�ാപാരികെള
അവർ നൽ�� നി�തി�െട േതാത�സരി�
തരംതിരി� പരിേശാധി��. റിേ�ൺ ഫയൽ
െച�ാൻ താമസി�ാൽ ആദ� പടി എ� നിലയിൽ
േഫാൺ, ഇ-െമയിൽ, SMS എ�ീ സംവിധാന�ൾ
�േഖന റിേ�ൺ ഫയൽ െച�വാൻ
ഓർമെ����. േശഷം പിഴ, അെ��്െമ�്
നടപടികൾ, ഇ�ലിജൻസ്  പരിേശാധന എ�ിവ
നട���്. റിേ�ൺ, രജിസ്  േ�ഷൻ എ�ീ
വിവര�ൾ വിശകലനം െച�് അതിൽ നി�ം
തിരെ���� വ�ാപാരികെള വിശദമായ
പരിേശാധന� വിേധയമാ�� നടപടി സ�ീകരി�ത്
വഴി നി�തി െവ�ി�് ഫല�ദമായി തട��.
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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�ം
സഹായികമായി. െച�്േപാ�് സ�ദായം
ഇ�ാതായ സാഹചര��ിൽ

അതിർ�ികളി�െട�� നി�തി െവ�ി�്
തട��തി�ം വാഹന പരിേശാധന
കാര��മമാ��തി�ം േവ�ി �ധാനെ��
അതിർ�ി �േദശ�ളിൽ സി.സി.ടി.വി
ക�ാമറകൾ �ാ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�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ 2017 �തൽ 2021 വെര�� വർഷ�ളിൽ
സം�ാന�് പിരി� കി�ാ�� നി�തി
�ടി�ിക�െട വ��് തിരി�� കണ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന ചര� േസവന നി�തി വ��ിെന
സംബ�ി�  ്2017 �തൽ 2021 വെര ��
വർഷ�ളിൽ പിരി� കി�ാ�� നി�തി �ടി�ിക
793839.618 ല�ം �പയാണ്.

(സി)

നി�തി �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി

പിരി��തിന് വ�� തല�ിൽ സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ജി എസ്  ടി �് �ൻ�� നിയമ�ളിേ���
നി�തി �ടി�ികകൾ എ��ം െപെ��് തീർ�ാ�ി
��തൽ �� ജി എസ്  ടി യിേല�് നൽ��തിെ�
ഭാഗമായി നിലവിൽ ആംന�ി പ�തി
നട�ാ�ിയി��്. ജി.എസ് .ടി യിൽ ഉൾ�െട��
നി�തി �ടി�ികകൾ അട�ാ�വർെ�തിെര

വ��് തല�ി�ം ജി�ാ കള�ർ �േഖന�ം റി�വറി
നടപടികൾ ഊർജിതമാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


