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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5711 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ�ളള ജി.എസ് .ടി. �ടി�ിക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

േക� സർ�ാർ സം�ാന�ിന് നൽ��
വാ�യിൽ എ� �റവ് വ��ിെയ�ം

ആയതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േക� ധനകാര� ക�ീഷൻ �പാർശ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് േക� സർ�ാർ ഓേരാ
വർഷ�ം സം�ാന�ിന് വാ� പരിധി നി�യി�

നൽ��ത്. ��ത വാ� പരിധി�് ഉപരിയായി
സം�ാനം അധിക വാ�െയ��കയാെണ�ിൽ
ആ �ക �ടർ�് വ�� വർഷെ� വാ�
പരിധിയിൽ �റവ് വ���താണ്. സം�ാനം

വാ� പരിധി �ർ�മാ�ം ഉപേയാഗെ���ാ�

പ�ം വാ�െയ��ാ� �ക �ടർ�് വ��
വർഷ�ിെല വാ�ാപരിധിയിൽ േചർ�്

വാ�െയ���തിന് േക� സർ�ാർ
അ�വദി��താണ്.

(ബി) സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ�ളള ജി.എസ് .ടി
�ടി�ിക എ�െയ�ം ആയത് േനടിെയ��ാനായി
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 2017-18 �തൽ 2021-22 (ഒേ�ാബർ 21 വെര)
സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേക� ജി.എസ് .ടി.
ന�പരിഹാര �ക�ം, ലഭി� ന�പരിഹാര �ക�ം,
ബാ�ി ലഭി�ാ�� �ക�ം താെഴ േചർ��.
Year Compensation Receivable (Rs. Cr.)
Compensation Received (Rs. Cr.) Balance
Compensation Receivable (Rs. Cr.) 2017-18
2159.32 2102.00 57.32 2018-19 3557.79
3532.00 25.79 2019-20 8099.60 8111.00 -11.40
2020-21 12144.85 10671.51 1473.34 2021-22
(October 2021) 9137.46 8739.31 398.15 2017-
18-ൽ 57.32 േകാടി�ം 2018-19-ൽ 25.79
േകാടി�ം ലഭി�ാ��്. 2019-20-ൽ 11.40 േകാടി
�പ അധികം ലഭി�ി��്. അ�ൗ��് ജനറൽ,
േകരള സമർ�ി�� അ�ിമ കണ�കൾ
�കാരമാണ് േക� ഗവൺെമ�ിൽ നി�ം
േകാ�ൻേസഷെ� �ർ�മായ െസ�ിൽെമ�്
ലഭി��ത്. നിലവിെല േകാ�ൻേസഷൻ െസ�്
വ�മാന�ിൽ ഉ�ായ �റവ് കാരണം
സം�ാന�ൾ�് �ത�മായ ന�പരിഹാരം
നൽകാൻ കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ 41-ാംമത് 
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ജി.എസ്  .ടി കൗൺസിൽ മീ�ി�ിൽ ഇ�ാര�ം ചർ�
െച�ക�ം സം�ാന�ൾ ത�ല�മായ �ക
കടെമ��ാ�� െ�ാേ�ാസൽ േക� ഗവെ��്

�േ�ാ� വ�ക�ം െച�. എ�ാൽ
േകരള�ൾ�െട�� സം�ാന��െട

എതിർ�ിെന�ടർ�് േക�ം തെ�
െപാ�വിപണിയിൽ നി�ം 110000 േകാടി �പ
കടെമ��് സം�ാന�ൾ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് തീ�മാനി�. ഇത�സരി�  ്2020-21
സാ��ിക വർഷം േകരള�ിന് 5766 േകാടി �പ
ന�പരിഹാരം ലഭി�ി��്. േകാ�ൻേസഷൻ
െസ�് ഫ�ിൽ നി�ം 2020-21 സാ��ിക

വർഷം 4905.51 േകാടി �പ ന�പരിഹാര�ക�ം

ലഭി�ി��്. അ�കാരം ആെക 10671.51 (5766 +
4905.51) േകാടി �പ 2020-21 സാ��ിക വർഷം
ലഭി�. 2020-21 സാ��ിക വർഷം 1473.34
േകാടി �പ ന�പരിഹാരം ബാ�ി ലഭി�ാ��്.
2021-22 സാ��ിക വർഷം
െപാ�വിപണിയിൽനി�ം 159000േകാടി �പ
കടെമ��് സം�ാന�ൾ�്  ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി��്. ഇത�സരി�്
േകരള�ിന് 2021-22 സാ��ിക വർഷം
8739.31 േകാടി �പ ന�പരിഹാരം ലഭി�ി��്.
2021-22 സാ��ിക വർഷം ഒേ�ാബർ 21 വെര
398.15േകാടി �പ ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



Year 
Compensation 

Receivable           
(Rs. Cr.) 

Compensation 
Received 
(Rs. Cr.) 

Balance 
Compensation 

Receivable 
(Rs. Cr.) 

2017-18 2159.32 2102.00 57.32 

2018-19 3557.79 3532.00 25.79 

2019-20 8099.60 8111.00 -11.40 

2020-21 12144.85 10671.51 1473.34 

2021-22 
(October 
2021) 

9137.46 8739.31 398.15 

 


