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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 354 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജി.എസ് .ടി.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)
ജി.എസ് .ടി. ന�പരിഹാരം നൽ��ത്
നിർ��തിന് േക� സർ�ാർ തീ�മാനി�േ�ാ�ം
ന�പരിഹാരം നൽ��തിനായി േക� സർ�ാർ
ജന�ളിൽ നി�് ന�പരിഹാര െസ�്
ഈടാ��ത് �ട��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) ജി.എസ് .ടി. േകാ�ൻേസഷൻ െസസ്  2026 മാർ�്
31 വെര �ടരാൻ േക� സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്.
സം�ാന�ൾ�് ജി.എസ് .ടി. േകാ�ൻേസഷൻ
നൽ��തിനായി േക� സർ�ാർ എ��
വായ്  പക�െട തിരി�ടവി�േവ�ിയാണ് െസസ്
ഈടാ��ത് �ട��ത് എ�ാണ് ജി.എസ് .ടി.
കൗൺസിലിൽ അറിയി�ി��ത്. 

(ബി)
ജി.എസ് .ടി. നിയമ�ിെ� െപാ� ച��ടിനക�്

നി�െകാ�് സം�ാന ജി.എസ് .ടി. നിര�ിൽ
മാ�ം വ��ാ�ം നടപടി �മ�ളിൽ േഭദഗതി
വ��ാ�ം ഇത് സംബ�ി��ായ

��ീംേകാടതി വിധി അവകാശം ന��േ�ാ;

(ബി) ബ�മാനെ�� ��ീം േകാടതി 19.05.2022
തീയതിയിൽ സി.എ. ന�ർ 1390/2022
േകസിേ�ൽ �റെ��വി� വിധിന�ായ�ിെ�

െവളി��ിൽ നിലവിെല �ിതിയിൽ നി�ം മാ�ം
വ��ി സം�ാന�ിന് മാ�മായി നി�തി
കാര��ളിൽ തീ�മാനം എ��ാൻ കഴി�േമാ എ�
വിഷയം പരിേശാധി�് തീ�മാനിേ����്. 

(സി)

സം�ാന�് ജി.എസ് .ടി. നി�തി േചാർ�
ഒഴിവാ��തിന് നിർ�ിത ��ി�െട
സഹായേ�ാെട�� ഓഡി�് സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന ചര� േസവന നി�തി വ��ിെ�
ഓഡി�് സംവിധാനം ജി.എസ് .ടി. നിയമ�ിന്

അ��തമായി ��തൽ ശ�മാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇതി�േവ�ി
സം�ാന ചര� േസവന നി�തി വ��്
�നഃസംഘടി�ി��തി�� നടപടികൾ
�ർ�ിയായി വ��. വിവര സാേ�തിക വിദ�
��തലായി ഉപേയാഗി�് നി�തി പിരിവ്
കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ���്. വിവിധ േ�ാത�കളിൽ
നി�ം ലഭി�� വാണിജ� വിവര�ൾ ഡാ�
അനലി�ിക് സി�െട േ�ാഡീകരി�് അനലി�ി�ൽ
ഇൻൈസ�് റിേ�ാർ�് �േഖന �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.  

(ഡി) െചക്േപാ�ി�ാതായത് ഐ.ജി.എസ് .ടി. (ഡി) െച�്േപാ�കൾ നിർ�ലാ�ിയത് ജി.എസ് .ടി.-
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വ�മാനെ� ബാധി��േ�ാെയ�ം ബദൽ
പരിേശാധന സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�െട �ട��ിൽ നി�തി െവ�ി�ിന്
കാരണമായി�െ��ി�ം �ടർ�് ഇ-േവ ബിൽ
സംവിധാനം െകാ�വ�തി�െട ഒ� പരിധി വെര
നി�തി െവ�ി�് തട�വാൻ കഴി�. ഇ-േവ ബിൽ
പരിേശാധന ��തൽ കാര��മമാ��തിനായി
സം�ാന�് Automatic Number Plate
Recognition (ANPR) നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട ഇ-
േവ ബിൽ ഇ�ാെത സം�ാന�ിനകേ��്

�േവശി�� ചര�വാഹന��െട വിവരം
ത�മയം SMS അെലർ�് �േഖന വ��ിെ�
ഇ�ലിജൻസ്  വിഭാഗ�ിന് ലഭ�മാ�ക�ം
അ�രം വാഹന�ൾ ഉടൻ പരിേശാധി�് നി�തി
െവ�ി�് തട��തി�ം കഴി�ി��്. ANPR
സംവിധാനം സം�ാന�ിെ� അതിർ�ി

�േദശ�ളി�ം സം�ാന�ിനക�ം ��തൽ
�ല�ളിൽ �ാപി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. �ടാെത നിലവിൽ �ാപി�ി��

ANPR സംവിധാനം ��തൽ
കാര��മാ��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ��. ഇ�രം സംവിധാന�ൾ
നട�ാ�കവഴി െച�് േപാ�കൾ ഇ�ാതായ��ലം
ഉ�ായ നി�തി െവ�ി�് ���ൾ ഒ� പരിധിവെര
പരിഹരി�ാൻ സാധി�ി��്. പരിേശാധനകൾ
��തൽ കർശനമാ��ത് �ലം ചര�്
ൈകമാ��ൾ കണ�ിൽെ����തിെ� േതാത്
��ക�ം നി�തി വ�മാന�ിൽ വർ�നവ്
ഉ�ാ�ക�ം െച�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


