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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 34 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി. വിഹിത�ം ന�പരിഹാര�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

ജി.എസ് .ടി. ആരംഭി���തൽ 2020-21
സാ��ികവർഷം വെര സം�ാന�ിന്

േക�സർ�ാർ അ�വദി�  ്തേര�ിയി��
ജി.എസ് .ടി. വിഹിതം ��വ�ം ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഇ�. സം�ാന ചര� േസവന നി�തി വ��ിെ�
കണ�കൾ �കാരം 2017-18-ൽ 57.32േകാടി�ം
2018-19-ൽ 25.79േകാടി�ം ലഭി�ാ��്. 2019-
20-ൽ 11.40േകാടി �പ അധികം ലഭി�ി��്.
അ�ൗ��് ജനറൽ, േകരള സമർ�ി�� അ�ിമ
കണ�കൾ �കാരമാണ് േക� ഗവൺെമ�ിൽ
നി�ം േകാ�ൻേസഷെ� �ർ�മായ
െസ�ിൽെമ�് ലഭി��ത്. എ�ാൽ 2020-21
സാ��ിക വർഷം ന�പരിഹാര �കേയ�ാൾ
�റ� �കയാണ് േകാ�ൻേസഷൻ െസ�് വഴി
ലഭി�ത്. ഇതിനാൽ 2020-21 സാ��ിക വർഷം
സം�ാന�ിന് �ർ�മായ ന�പരിഹാരം
ലഭി�ി�. േകാ�ൻേസഷൻ െസ�് വഴി
4905.51േകാടി �പ�ം Special Window Loan
�കാരം 5766േകാടി �പ�ം ലഭി�. 1473.34 േകാടി
�പ ലഭി�ാ��്. 2017-18, 2018-19, 2019-20 &
2020-21 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ
സം�ാന�ിന് ന�പരിഹാരമായി ലഭി�
�ക�െട വിവരം അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ��ത �ക യഥാസമയം ലഭി��േ�ാ; �ടിശിക
ലഭ�മാ��തിൽ േക�സർ�ാർ അ��ല
നിലപാടാേണാ സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈദ�മാസ�ണ�ിൽ ആണ്  സം�ാന�ൾ�് 
ന�പരിഹാരം ലഭി��ത് . 2017-18, 2018-19
സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ഇത് യഥാസമയം
ലഭി�ക��ായി എ�ാൽ 2019-20സാ��ിക

വർഷം സം�ാന�ൾ�് ലഭിേ��
ന�പരിഹാര�ക യഥാസമയം ലഭ�മായി�.
2019ഡിസംബർ �തൽ 2020െഫ�വരി വെര��
ന�പരിഹാര �ക 04.06.2020-�ം 2020മാർ�ിെല
ന�പരിഹാര �ക 23.07.2020-�ം ആണ്

േക��ിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി�ത്.
2020-21സാ��ിക വർഷ�ിൽ േകരള�ിന്

ലഭിേ�� ന�പരിഹാര �ക യഥാസമയം
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ലഭി�ി�. 27-08-2020-ൽ �ടിയ 41-ാമത് 
ജി.എസ്  .ടി കൗൺസിൽ മീ�ി�ിൽ ഇ�ാര�ം ചർ�
െച�ക�ം സം�ാന�ൾ ത�ല�മായ �ക
കടെമ��ാ�� െ�ാേ�ാസൽ േക� ഗവെ��്
�േ�ാ� വ�. എ�ാൽ േകരള�ൾ�െട��
സം�ാന��െട എതിർ�ിെന�ടർ�് േക�ം
തെ� െപാ�വിപണിയിൽനി�ം 110000േകാടി
�പ കടെമ��് സം�ാന�ൾ�്  ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് തീ�മാനി�. ഇത�സരി�്
േകരള�ിന് 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

5766 േകാടി �പ ന�പരിഹാരം ലഭി�ി��്.

(സി)

ജി.എസ് .ടി. നട�ിലാ�ിയ��ല�� സാ��ിക

�തിസ�ി മറികട�ാൻ ജി.എസ് .ടി.
ന�പരിഹാരം എ�വെര അ�വദി�െമ�ാണ്
േക�സർ�ാർ അറിയി�ി��ത്; ഇ�വെര
��ത ഇന�ിൽ ലഭിേ��ിയി�� �ക ��വൻ
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

(സി) ജി.എസ്  .ടി നട�ിലായതിെന�ടർ�് 
സം�ാന�ൾ�്  5 വർഷ�ി��ാ�� നി�തി
ന�ം പരിഹരി��തിനായി വ��മായ

നിബ�നക�െട അടി�ാന�ിൽ ജി.എസ്  .ടി
േകാ�ൻേസഷൻ ആ�്  പാർലെമ�് 
പാസാ�ിയി��് . ഇത് �കാരം ന�പരിഹാരം
ലഭി��തി�� കാലാവധി 2022 �ൺ 30-ന്
അവസാനി�ം. ജി.എസ് .ടി. ന�പരിഹാരമായി
ലഭിേ��ിയി�� �ക �ർ�മാ�ം ലഭി�ി�ി�.
സം�ാന ചര� േസവന നി�തി വ��ിെ�
കണ�കൾ �കാരം 2017-18-ൽ 57.32േകാടി�ം
2018-19-ൽ 25.79േകാടി�ം ലഭി�ാ��്. 2019-
20-ൽ 11.40േകാടി �പ അധികം ലഭി�ി��്.
അ�ൗ��് ജനറൽ, േകരള സമർ�ി�� അ�ിമ
കണ�കൾ �കാരമാണ് േക� ഗവൺെമ�ിൽ
നി�ം േകാ�ൻേസഷെ� �ർ�മായ
െസ�ിൽെമ�് ലഭി��ത്. എ�ാൽ 2020-21
സാ��ിക വർഷം ന�പരിഹാര �കേയ�ാൾ
�റ� �കയാണ് േകാ�ൻേസഷൻ െസ�് വഴി
ലഭി�ത്. ഇതിനാൽ 2020-21 സാ��ിക വർഷം
സം�ാന�ിന് �ർ�മായ ന�പരിഹാരം
ലഭി�ി�. േകാ�ൻേസഷൻ െസ�് വഴി
4905.51േകാടി �പ�ം Special Window Loan
�കാരം 5766േകാടി �പ�ം ലഭി�. 1473.34 േകാടി
�പ ലഭി�ാ��്. 2020-21 സാ��ിക വർഷം
ഓഗ�് വെര 2921.84 േകാടി �പ ലഭി�ാ��്.
2017-18, 2018-19, 2019-20 & 2020-21
സാ��ിക വർഷ�ളിൽ സം�ാന�ിന് ലഭി�
ന�പരിഹാര �ക�െട�ം ലഭിേ��ിയി��
�ക�െട�ം വിവരം അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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