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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 208 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി. പിരിവ് ഉ◌ൗർ�ിതെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

null
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

പതി��ാം ധന ക�ീഷെ� നി�യ�കാരം
സം�ാന�ിന് േക� നി�തി വിഹിതമായി 3.5
ശതമാനം ലഭി�ി��ത് പതിന�ാം ധന
ക�ീഷെ� തീർ��കാരം 1.925 ശതമാനമായി
�റ�ത് �ലം �തിവർഷം ഉ�ാകാ��
ഏകേദശം പതി�വായിരം േകാടി �പ�െട വ�മാന
ന�ം ��ി�ാനിട�� ധന �തിസ�ി

മറി�ട��തി�ം റവന� ക�ി നിക��തി�ം
�േത�ക �ാ�് അ�വദി�ാൻ േക�
സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 13-ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ �പാർശ �കാരം
സം�ാന�ിന് ലഭി� േക� നി�തി വിഹിതം
2.341 ശതമാനമാണ്. 15-ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ
�പാർശ �കാരം നി�തി വിഹിതം ആദ�വർഷം

(2020-21) 1.943% ആ�ം �ടർ��
വർഷ�ളിൽ 1.925% ആ�ം �റ�ി��്.
പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ 2021-26
കാലയളവിേല�് െസ�ർ െ�സിഫിക്
�ാ�ിന�ിൽ 2412 േകാടി �പ�ം േ��്
െ� സിഫിക് �ാ�ിന�ിൽ 1100 േകാടി �പ�ം
�പാർശ െച�ി��െവ�ി�ം, ആയത് േക�
സർ�ാർ പാർലെമ�ി� ��ാെക െവ� Action
taken report �കാരം അംഗീകരി�ി��ി�. �ടാെത
േകാവിഡ്  �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

��ത �ാ�് അ�വദി��തി�� അ��ല
നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് 13.07.2021-ൽ ബ�.
�ധാനമ�ി�്, ബ�. �ഖ�മ�ി േനരി�് സമർ�ി�
െമേ�ാറാ��ിൽ ആവശ�െ��ി��്.

(ബി) ജി.എസ് .ടി. ന�പരിഹാരം അ�� വർഷം �െെല
�തൽ ഇ�ാതാ����ല��ാ�� നി�തി �റവ്
പരിഹരി�ാൻ ജി.എസ് .ടി. പിരിവ് ��തൽ
ഉ◌ൗർ�ിതെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ് .ടി ന�പരിഹാരം 2022 �ൈല �തൽ
ഇ�ാതാ��ത് �ല��ാ�� നി�തി �റവ്
പരിഹരി�ാൻ ജി.എസ് .ടി പിരി� ��തൽ
ഊർ�ിതെ���ാൻ ഉേ�ശി��. ഇതി�േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഓഡി�് വിഭാഗം
��തൽ ശ�ി െ����തിെ� ഭാഗമായി
നിലവിൽ വ��ിെല ലഭ�മായ ജീവന�ാെര
ഉൾെ���ി ഓഡി�് ടീ�കൾ �പീകരി�. ഇവർ�
േവ� പരിശീലന�ം നൽ�ക��ായി.
ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗം ശ�ിെ����തിനായി

ഇൻവ�ിേഗഷൻ �ാ�് ��തൽ ശ�മാ�ി.
�ടാെത ൈസബർ േഫാറൻസിക്, ഡാ�ാ
അനലി�ി�്, ANPR േമാണി�റിങ്  �ട�ിയവ
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െമ�െ����തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ി��്. വിവരസാേ�തിക വിദ� നി�തി
പിരിവിൽ ��തലായി ഉപേയാഗി��തി��
പ�തിക�ം ആേലാചി� നട�ിലാ�ി വ��. ഇത്
�ടാെത ജി.എസ് .ടി സംവിധാന�ിന്

അ��തമായി നി�തി പിരിവ്
ഊ�ിതെ����തിന് സം�ാന ചര�്
േസവന നി�തി വ��ിൽ ഘടനാപരമായ മാ��ൾ
വ��ി വ��് �ന: സംഘടി�ി��തി��
നടപടിക�ം സ�ീകരി�വ��.

(സി)

സാ��ിക ��ി��് മറികട��തിന് �ലധന
െചലവിേലാ േ�മ പ�തികൾ�ാ��
വകയി��ലിേലാ �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 2022-23 സാ��ിക വർഷം �ലധനെ�ലവിേലാ
േ�മ പ�തികൾ�ാ�� വകയി��ലിേലാ

�റവ് വ��ിയി�ി�. 2021-22, 2022-23
സാ��ിക വർഷ�ളിൽ �ലധനെ�ലവ്, േ�മ
പ�തികൾ എ�ിവ�ായി വകയി��ിയ

�ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. (�ക
േകാടിയിൽ) ഇനം 2021-22 ബജ�് വിഹിതം 2022-
23 ബജ�് വിഹിതം �ലധനെ�ലവ് 14141.21
16521.62 േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ
ലിമി�ഡി�� സഹായം 8217.10 10793.51
െതാഴി�ം െതാഴിലാളിേ�മ�ം �വാസി േ�മ�ം
(പ�തി) 450.41 482.78 പ�ികജാതി / പ�ിക വർ�
മ�് പി�ാ� ന�നപ� വിഭാഗ��െട േ�മം
(പ�തി) 2265.93 2969.14 സാ�ഹ� േ�മം
(പ�തി) 487.72 679.92

െസ�ൻ ഓഫീസർ


