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ଅ�ାୟ ୧ 

ଉପ�ମଣିକା 

   

  ବଗିତ ପା� ଦଶ� ିଧର ିଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ଭାରତୀୟ ଅଥ�ନୀତରି ଏକ 

ସ�ିୟ ଓ ଗତଶିୀଳ େ�� ଭାବେର ଉଭା େହାଇଛ ି । କୃଷ ି େ�� ପେର ତୁଳନା�କ ଭାବେର କମ ପୁ�ି 

ନେିବଶେର ଉଦ�ମିତାକୁ ପ�ୃେପାଷକତା େଦଇ ଏବଂ ସବୁଠୁ େବଶୀ େରାଜଗାର ଅବସର �ଦାନ କର ିଏହା 

େଦଶର ଆଥ�କ ଏବଂ ସାମାଜକି ଉ�ତେିର ମହ�ପୂ�� େଯାଗଦାନ େଦଇଥାଏ  ।  ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ 

ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି ସହାୟକ ଏକକ ହସିାବେର ବଡ ବଡ ଶ�ିଗୁଡ଼କିର ପରପୂିରକ ଅଟ� ି ଏବଂ ଏହ ି େ�� 

େଦଶର ସମେବଶୀ ଔେଦ�ାଗିକ ବକିାଶ ପାଇଁ ବଡ େଯାଗଦାନ େଦଇଥାଏ ।  େକୗଳକି ଦ�ତା ଏବଂ 

େବଷୖୟିକ �ାନେକୗଶଳର ସ�ି�ଣ ମା�ମେର ଏହ ି େ�� େରାଜଗାର ସଜୃନ ଏବଂ �ାମ� ଶ�ିାୟନେର 

ମହ�ପୂ�� େଯାଗଦାନ େଦଇଥାଏ ।  ଘେରାଇ ଏବଂ ଆ�ଜ�ାତକି ବଜାରର ଚାହଦିାକୁ େମ�ାଇବା 

ଉେ��ଶ�େର ଭି� ଭି� �କାରର ବ�ୁ ଓ େସବା ��ୁତ କର ି ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକି 

ଅଥ�ନୀତରି ସମ� େ��େର େସମାନ�ର କାଯ�� ପରସିର ବୃ� ିକରବିାେର ଲାଗିଛ� ି।   

  ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ମ�ଣାଳୟ ନକିଟେର ଉପଲ� ସୂଚନା ଅନୁସାେର, ଆମ 

େଦଶେର ବନିମି�ାଣ, େସବା ଏବଂ ବ�ବସାୟ େ��େର ଛଅ େକାଟ ି୩୦ ଲ�ରୁ ଅ�କ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ 

ଉେଦ�ାଗ ଅଛ ିଯାହା ମ�ରୁ ଅ��ା�କ �ାମା�ଳେର ଅଛ ି।  ୨୦୧୫-୧୬େର ଅନୁ�ିତ ଜାତୀୟ ନମନୁା 

ସେବ��ଣର ୭୩ତମ ପରଦିଶ�ନ ଅନୁସାେର ଏହ ିଉେଦ�ାଗଗୁଡକି �ାୟ ଏକ େକାଟ ି୧୦ ଲ� େରାଜଗାର 

େଦଇଥା� ିଓ େଦଶର ଅଥ�େନତୖକି ଉ�ାଦନେର �ାୟ ୨୯ % େଯାଗଦାନ େଦଇଥା� ି।   େରାଜଗାର ସଜୃନ 

ଏବଂ ଅଥ�ନୀତରି ବକିାଶେର ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ଭୂମକିା ଏହ ିେ��କୁ ଏକ ଅ�ା�କାର 

େ�� ହସିାବେର ବେିବଚନା କର ିକପିର ିେସମାେନ ସହଜେର ବ�ବସାୟ କରେିବ ଓ ନୟିମଗୁଡକୁି ମାନେିବ, 

େସ�ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରବିା ପାଇଁ ସରକାର�ୁ �ବ��ାଇ ଥାଏ ।   

ଏ ସବୁକୁ �ୀକୃତ ିେଦଇ, ଏହ ିେ��କୁ ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ପ�ତ ିଓ ଟକିସ ହାରେର ରହିାତ ିେଦବା �ାଥମିକତା 

େହାଇଆସଛି ି।  ଏହ ିପରେି��ୀେର ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର ହତି ପାଇଁ ଏ ପଯ��� ବ�ୁ ଓ 
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େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ �ାରା ବଭିି� େବଠୖକେର ଅେନକ ନ�ି� ି ନଆିଯାଇଛ ି ।  ମୁଖ� 

ନ�ି�ଗୁିଡକି ନମି�େର ସବେିଶଷ ଆେଲାଚନା କରାଗଲା ।  

  ୨୦୧୮ ଅଗ� ୪ ତାରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୯ତମ େବଠୖକେର , ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ 

ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ଅେନକ ଗୁଡଏି ପଦେ�ପ େନେଲ ଯାହା ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର 

ଅନୁପାଳନ ଭାରକୁ ବେିଶଷ ଭାବେର ସହଜ କଲା ।  ଏହ ିେବଠୖକର ମୁଖ� ନ�ି�ଗୁିଡକି ମ�ରୁ ଅଣୁ, �ୁ� 

ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ପାଇଁ େଗାେଟ ମ�ୀ େଗା�ୀ ଗଠନ କରବିା ପାଇଁ �ିର େହଲା ଯାହା ବଭିି� 

ହତିଧାରକମାନ� ଠାରୁ �ା� େହାଇ�ବା ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ସ�କ�ତ ନେିବଦନ ଓ 

��ାବଗୁଡକି ଉପେର ଆଇନ କମିଟ,ି ଫିଟେମ� କମିଟ ି ଏବଂ ସୂଚନା �ଯୁ�ି କମିଟରି ସୁପାରସିଗୁଡକୁି 

ଅ�ୟନ କରବିା ପେର ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗଗୁଡକିର ବକିାଶ ନମିେ� ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ 

ସ�ିୃକରବିା ପାଇ ଁପଦେ�ପଗୁଡକୁି ଚ�ିଟ କରେିବ ।    

 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରିଷଦର କାଯ��କଳାପ 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର ଅନୁ�ିତ େବଠୖକ ସଂଖ�ା  ୩୫ 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର େବଠୖକଗୁଡକିେର 

ଲଗାଯାଇ�ବା କାଯ�� ଘ�ା (Man-Hour) 

୨୫୨୦୦ 

ଅ�କାରୀମାନ� �ାରା ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର 

େବଠୖକ ଏବଂ ଅ�କାରୀମାନ� େବଠୖକଗୁଡକିେର ଲଗାଯାଇ�ବା 

କାଯ�� ଘ�ା (Man-Hour) 

୨୮୦୦୦ 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର ୩୫ତମ େବଠୖକ ପଯ��� 

 

  ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର ହତି ପାଇ ଁ ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦ ୨୦୧୯ ଜାନୁୟାରୀ ୧୦ ତାରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୩୨ତମ େବଠୖକେର, ଅନ�ାନ� ନ�ି� ି

ସହତି, ନମି�ଲି�ତ ନ�ି�ମିାନ େନଇ�େଲ ଯାହା କ ିତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ ରଖିଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛ ି।   
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 ଜଏିସଟ ିପ�ୀକରଣ ଏବଂ ପଇଠରୁ ବାଦ େଦବା ଉେ�ଶ�େର େସବାେଯାଗାଣକାରୀମାନ� ପାଇ ଁ

େମାଟ ବ�ିିର ସବ�ନମି� ସୀମା ୨୦ ଲ� ଟ�ା ରଖାଯାଇଛ ି। ମଣିପୁର, ମିେଜାରାମ, ନାଗାଲା� ଏବଂ 

�ପୁିରା ରାଜ� ପାଇ ଁଏହ ିସୀମା ୧୦ ଲ� ଟ�ା ଅେଟ ।   

 ଜଏିସଟ ି ପ�ୀକରଣ ଏବଂ ପଇଠରୁ ବାଦ େଦବା ଉେ�ଶ�େର �ବ�େଯାଗାଣକାରୀମାନ� ପାଇ ଁ

େମାଟ ବ�ିିର ସବ�ନମି� ସୀମା ୪୦ ଲ� ଟ�ା ରଖାଯାଇଛ ି । ତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ ରଖି ଠାରୁ 

ଅରୁଣାଚଳ �େଦଶ, ମଣିପୁର, େମଘାଳୟ, ମିେଜାରାମ, ନାଗାଲା�, ପୁଡୁେ�ର,ି ସ�ିିମ, 

େତେଲ�ାନା, �ପୁିରା ଏବଂ ଉ�ରାଖ� ରାଜ� ପାଇଁ ଏହ ିସୀମା ୨୦ ଲ� ଟ�ା େହବ ।   

 ବାଷ�କ ୧୦ ଲ� ଟ�ା ପଯ��� ବ�ିି କରୁ�ବା �ତ� ପାହ�ା (ଜ� ୁଏବଂ କାଶ�ୀରକୁ ଛାଡ)ି ରାଜ�ର   

ହ�ଶ�ି େଯାଗାଣକାରୀ ଏବଂ ବାଷ�କ ୨୦ ଲ� ଟ�ା ପଯ��� ଆ�ଃ ରାଜ� େଯାଗାଣ ଓ ସାମୟିକ 

ଟକିସଦାତା ହସିାବେର େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ଅନ�ାନ� ରାଜ�ର ହ�ଶ�ି େଯାଗାଣକାରୀମାନ�ୁ 

ଜଏିସଟ ିଅଧୀନେର ପ�ୀକରଣ କରବିାର ନୟିମରୁ ବାଦ ଦଆିଯାଇଛ ି।  

 ଇ-ବାଣଜି� ସ�ାଳକ ମା�ମେର େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ବ��ି�ୁ ମିଶାଇ େଯଉ ଁେସବା େଯାଗାଣକାରୀ 

ଆ�ଃ ରାଜ� େଯାଗାଣ କରୁ�େବ ଏବଂ ଯାହା�ର େମାଟ ବାଷ�କ ବ�ିି ୨୦ ଲ� ଟ�ାରୁ ଅ�କ 

େହଉ ନ �ବ, େସମାନ�ୁ ଜଏିସଟ ିଅଧୀନେର ପ�ୀକରଣ କରବିାର ନୟିମରୁ ବାଦ ଦଆିଯାଇଛ ି।  

 ଟକିସେଯାଗ� ବ��ିମାେନ ଯିଏ କ ି େ��ାକୃତ ପ�ୀକରଣ କେରଇ�େବ, େସମାେନ ଚାହ�େଲ 

ପ�ିକରଣ ଲାଗୁ େହବା ତାରଖିଠାରୁ ଏକ ବଷ� ମ�େର ପ�ୀକରଣ ର� ପାଇଁ ଆେବଦନ 

କରପିାରେିବ ।  

 ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୮ତମ େବଠୖକେର , ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦ େକ� ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭ ଏବଂ ସମନି�ତ ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭େର େକେତକ 

ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ସୁପାରସି କେଲ ଯାହା ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ�� ପାଇଁ ସହାୟକ େହବ 

।  

  ଏହ ିମମ�େର କରାଯାଇ�ବା �ମୁଖ ସୁପାରସିଗୁଡ଼କି ନମି�େର ଦଆିଗଲା : 

 

(କ) ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ �େଦଶ, ହମିାଚଳ �େଦଶ, େମଘାଳୟ, ସ�ିିମ ଏବଂ ଉ�ରାଖ� ରାଜ�ମାନ� 

ପାଇଁ ପ�ୀକରଣ ନମିେ� ସବ�ନମି� ରହିାତ ିସୀମା ୧୦ ଲ� ଟ�ାରୁ ୨୦ ଲ� ଟ�ାକୁ ବଢାଇ ଦଆିଗଲା ।  
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(ଖ) ଏକା ରାଜ� ବା େକ� ଶାସତି ଅ�ଳେର ଭି� ଭି� �ାନେର ବ�ବସାୟ ପାଇଁ ଏକା�କ ପ�ୀକରଣ 

କରବିା ପାଇଁ ଟକିସଦାତା�ୁ ବକି� �ଦାନ 

(ଗ) ବା�ତାମୂଳକ ପ�ୀକରଣ େସହ ି ଇ-ବାଣିଜ� ସ�ାଳକମାନ� ପାଇ ଁ ଆବଶ�କ େହବ େଯଉଁମାନ�ୁ 

େକ� ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭ର ୫୨ ଧାରା ଅନୁସାେର ଉ�େର ଟକିସ ସଂ�ହ କରବିାକୁ ପଡଥିାଏ ।  

(ଘ) ପ�ୀକରଣ ର� ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାଯ��।ନୁ�ାନ ଚାଲୁ�ବା ଅବ�ାେର ପ�ିକରଣର ସାମୟିକ 

ନଲିମ�ନ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇପାରବି ।  

 

ଉପେରା� ସଂେଶାଧନଗୁଡକି ଆଇନେର ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ତା 01-2-2019 ରଖିଠାରୁ ଲାଗୁ 

େହାଇଛ ି।  

 

ଟକିସ ପ�ୃଭୂମ ି

 

ନୂଆ ପ�ୀକରଣ ସଂଖ�ା  ୧,୨୨,୪୭,୬୨୯ 

�ବାସୀ ଟକିସଦାତା� ସଂଖ�ା ୫୮,୪୮,୩୭୫ 

ମି� ବ�ବସାୟୀ� ସଂଖ�ା  ୧୭,୫୫,୮୩୨ 

ପା� େକାଟ ିଟ�ାରୁ କମ ବ�ିି �ବା ଟକିସଦାତା� ଶତକଡା ଭାଗ  ୯୩ % 

- ତା ୧୫-୬-୨୦୧୯ ଋଖ ସୁ�ା 
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ଅ�ାୟ ୨ 

ମି� େଯାଜନା 

 

  ୨୦୧୭ ଜୁନ ୧୧ ତାରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୧୬ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ 

ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର ମି� େଯାଜନା ( ଉ�ାଦନକାରୀ, େର�ୁରା� ଓ ବ�ବସାୟୀ� 

ପାଇଁ ଜଏିସଟ ିେଦୟ ଯଥା�େମ ୨ %, ୫ % ଏବଂ ୧ %) ପାଇଁ େଯାଗ� ସମ� ଟକିସଦାତା� ନମିେ� 

ବାଷ�କ ବ�ିିର ସବ�ନମି� ସୀମା ୫୦ ଲ� ଟ�ାରୁ ୭୫ ଲ� ଟ�ାକୁ ବୃ� ିକରାଗଲା।  

 ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ୨୦୧୭ ଜୁନ ୧୦ ତାରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୨ତମ 

େବଠୖକେର ମି� େଯାଜନାେର େଯାଗ� େହବା ପାଇ ଁ 27ଟ ି ରାଜ� (ଜ� ୁ ଓ କାଶ�ୀର ଏବଂ ଉ�ରାଖ� 

ସେମତ) ନମିେ� େମାଟ ବାଷ�କ ବ�ିି ସୀମାକୁ ୭୫ ଲ� ଟ�ାରୁ ଏକ େକାଟ ିଟ�ା ; ଜ� ୁଓ କାଶ�ୀର ଏବଂ 

ଉ�ରାଖ�କୁ ବାଦ େଦଇ �ତ� ପାହ�ା ରାଜ� [ସ�ିଧାନର ଧାରା ୨୭୯(କ)ର ଦଫା (୪) ର ଉପ ଦଫା 

(ଛ)େର ବ��ତ)] ନମିେ� ୫୦ ଲ� ଟ�ାରୁ ୭୫ ଲ� ଟ�ାକୁ ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ �ିର କେଲ ।  ତା ୧୩-

୧୦-୨୦୧୭ ରଖି ର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୪୬/୨୦୧୭ –େକ�ୀୟ ଟକିସ େହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ 

ସାରଛି ି।  

 ମି� େଯାଜନା ପାଇଁ େଯାଗ� ଜେଣ ବ��ି  ଯିଏ କ ିସୁଧ ବା ମୂଲ�େର ରହିାତ ିବଦଳେର ଜମା, ଋଣ 

କମି�ା ଅ�ୀମ େଦବା େସବାକୁ ମିଶାଇ ଛାଡ େସବା େଯାଗାଣ କରୁ�େବ, େସ ମି� େଯାଜନା ପାଇଁ େଯାଗ� 

େହେବ ନାହ� ।  ପୁନଃ, ଏହ ିେଯାଜନା ପାଇଁ େଯାଗ�ତା ନମିେ� େମାଟ ବ�ିି ହସିାବ କରବିା ସମୟେର, ସୁଧ 

ବା ମଲୂ�େର ରହିାତ ିବଦଳେର ଜମା, ଋଣ କମି�ା ଅ�ୀମ େଦବା େସବାକୁ ମିଶାଇ ଟକିସଦାତା େଯାଗାଉ�ବା 

ଛାଡ େସବା େଯାଗାଣର ବ�ିି ଅ�ଭ�ୁ � େହବ ନାହ� ।  ତା ୧୩-୧୦-୨୦୧୭ ରଖି ର ଆେଦଶ ସଂଖ�ା 

୦୧/୨୦୧୭ –େକ�ୀୟ ଟକିସ େହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  

 ପୁନ�, ତା ୧୦-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୩ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ 

ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର ଉ�ାଦନକାରୀ ଏବଂ ବ�ବସାୟୀମାନ� �ାରା ( ବ�ବସାୟୀ� 

ପାଇଁ େକବଳ ଟକିସେଯାଗ� ବ�ୁର େଯାଗାଣ ବ�ିି େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯିବ) ୨୦୧୮ ଜାନୁୟାରୀ ୧ 

ତାରଖିଠାରୁ ମି� େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଏକକ ଟକିସ ହାର ହସିାବେର ୧ % (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଅ�ଗ�ତ ୦.୫ 
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% ଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ିଅ�ଗ�ତ ୦.୫ %) େଦୟ େହବ (େର�ୁରା�, େଯଉଁଠ ି୫ % ହାରେର ଟକିସ 

ଲାେଗ, ଏହ ିେଯାଜନାେର ତା� ପାଇଁ ଟକିସ ହାରେର େକୗଣସ ିପରବି��ନ ନାହ�)   ।  ତା ୧-୧-୨୦୧୮ 

ରଖି ର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୧/୨୦୧୮ –େକ�ୀୟ ଟକିସ ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  

 ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୮ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦ ମି� େଯାଜନା ଚୟନ କରବିା ପାଇଁ ବ�ିିର ଉପର ସୀମା ଏକ େକାଟ ିଟ�ାରୁ େଦଢ େକାଟ ିଟ�ାକୁ 

ବୃ� ିକରବିା ପାଇଁ ସୁପାରସି କରଛି� ି।  ପୁନ�, ମି� ବ�ବସାୟୀମାନ�ୁ ଗତ ଆଥ�କ ବଷ�ର ବ�ିିର ୧୦ 

%ରୁ କମି�ା ପା� ଲ� ଟ�ା, େଯଉଁଟ ିଅ�କ, େସତକି ିମୂଲ�ର େସବା (େର�ୁରା� େସବାକୁ ବାଦ େଦଇ) 

େଯାଗାଣ କରବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିମିଳବି ।  ଏହ ିବ�ବ�ା ତା ୦୧-୨-୧୦୧୯ ରଖିଠାରୁ େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି

(ସଂେଶାଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ �ାରା ନୟିମେର ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଛ ି।  

 ତା ୧୦-୧-୨୦୧୯ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୩୨ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦ ମି� େଯାଜନାେର ସାମିଲ େହବା ପାଇଁ ବ�ୁ େଯାଗାଣକାରୀ� ନମିେ� ପୂବ� ବଷ�ର ବାଷ�କ ବ�ିିର 

ସୀମା େଦଢ େକାଟ ି ଟ�ାକୁ ବୃ� ି କରଛି� ି ।  �ତ� ପାହ�ା ରାଜ� ଅରୁଣାଚଳ �େଦଶ, ମଣିପୁର, 

େମଘାଳୟ, ମେିଜାରାମ, ନାଗାଲା�, ସ�ିିମ, �ପୁିରା ଏବଂ ଉ�ରାଖ� ପାଇଁ ଏହ ିସୀମା ୭୫ ଲ� ଟ�ା 

େହବ ।  ମ�ି େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଅନୁପାଳନକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛ ିେଯ େହତୁ େସମାେନ େ�ମୖାସକି 

ଟକିସ େଦୟ କର ିେକବଳ େଗାଟଏି ବାଷ�କ ରଟିନ� ଦାଖଲ କରେିବ (େଗାଟଏି ସରଳ େଘାଷଣାନାମା ସହତି) 

।   ତା ୧-୪-୨୦୧୯ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୧୪/୨୦୧୯ –େକ�ୀୟ ଟକିସ ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ 

େହାଇ ସାରଛି ି।  

 ପୂବ� ଆଥ�କ ବଷ�େର ୫୦ ଲ� ଟ�ା ପଯ��� ବାଷ�କ ବ�ିି  �ବା େସବା େଯାଗାଣକାରୀମାନ� 

(େଯଉମଁାେନ ବ��ମାନ ଉପଲ� ମି� େଯାଜନା ପାଇ ଁେଯାଗ� ନୁହ�)ି ପାଇଁ ୬ % ଟକିସ ହାର (େକ�ୀୟ 

ଜଏିସଟ ି୩ % + ରାଜ� ଜଏିସଟ)ି ସହ େଗାଟଏି ମ�ି େଯାଜନା ଉପଲ� କରାଯାଇଛ ି।   େସମାେନ 

ଆଇନତଃ େ�ମୖାସକି ଟକିସ େଦୟ କର ିେକବଳ େଗାଟଏି ବାଷ�କ ରଟିନ� ଦାଖଲ କରେିବ (େଗାଟଏି ସରଳ 

େଘାଷଣାନାମା ସହତି) ।   ତା ୧-୪-୨୦୧୯ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୨/୨୦୧୯ –େକ�ୀୟ ଟକିସ (ହାର) 

ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  

 ମି� େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଟକିସଦାତାମାନ�ୁ  େ�ମୖାସକି ଭି�େିର ଆ�-ନରୂିପିତ ଟକିସ େ�ମୖାସର 

ପରବ��ୀ ମାସର ୧୮ ତାରଖି ଭିତେର ଏବଂ ପୂବ� ବଷ� ପାଇଁ େଗାଟଏି ରଟିନ� ଅେ�ଲ ୩୦ ତାରଖି ଭିତେର 
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ଦାଖଲ କରବିା ପାଇ ଁଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇଛ ି।  ତା ୧-୪-୨୦୧୯ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୨୦/୨୦୧୯ –

େକ�ୀୟ ଟକିସ  ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  
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ଅ�ାୟ ୩ 

ରଟିନ� ଦାଖଲ 

 

  ତା ୧୦-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୩ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ 

ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ �ିର କେଲ େଯ ପୂବ� ବଷ�େର େଦଢ େକାଟ ିଟ�ା ପଯ��� ବାଷ�କ ବ�ିି �ବା ଟକିସଦାତା 

େ�ମୖାସକି ରଟିନ� ଦାଖଲ କରବିାର ବକି� ଚୟନ କରପିାରେିବ ।   ତା ୧୫-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିର ବ�ି�ି 

ସଂଖ�ା ୫୭/୨୦୧୭–େକ�ୀୟ ଟକିସ  ଜାର ିେହବା �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି। 

 ପୂବ� ଆଥ�କ ବଷ�େର ପା� େକାଟ ିଟ�ା ପଯ��� ବାଷ�କ ବ�ିି �ବା ଟକିସଦାତା�ୁ େ�ମୖାସକି ରଟିନ� 

ଦାଖଲ କରବିା ପାଇଁ ବକି� େଦବା ନମିେ� ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୮ତମ େବଠୖକେର 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ଜଏିସଟ ିଆଇନେର ସଂେଶାଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପାରସି କେଲ ।  

ପୁନ�: େଗାେଟ ନୂଆ ଏବଂ ସରଳ ରଟିନ� ଦାଖଲ ପ�ତ ିଚାଲୁ କରବିା ପାଇଁ ଆଇନେର ବ�ବ�ା େହବ ।  

��ାବତି ନୂଆ ରଟିନ� ଦାଖଲ ପ�ତ ି୨୦୧୯ ଅେକ�ାବରରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାରଖିରୁ (�ାଗଡ� ମ�ାନର) 

ଚାଲୁ କରାଯିବ ।  

 ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ତା ୧୦-୧-୨୦୧୯ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୩୨ତମ 

େବଠୖକେର �ିର କେଲ େଯ  ମି� େଯାଜନାେର ଅନୁପାଳନକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ େଯ େହତୁ ବ��ମାନ 

େସମାେନ େଗାଟଏି ବାଷ�କ ରଟିନ� ଦାଖଲ କରେିବ (େଗାଟଏି ସରଳ େଘାଷଣାନାମା ସହତି) କ�ୁି ଟକିସ 

େଦୟ େ�ମୖାସକି ରହବି ।  ତା ୨୩-୪-୨୦୧୯ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୨୧/୨୦୧୯–େକ�ୀୟ ଟକିସ  

�ାରା ତାହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି। 

 

େଡରିେର ରିଟନ� ଦାଖଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ�ବା ବଳିମ� ଶୁ�େର ରିହାତ ି 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ତା ୧୦-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୩ତମ 

େବଠୖକେର ଜଏିସଟଆିର-୩ଖ ଫାରମେର େଡରେିର ରଟିନ� ଦାଖଲ େଯାଗୁ �ତଦିନି ଲାଗୁ�ବା ବଳିମ� ଶୁ� 

200 ଟ�ାରୁ କମ କେରଇେଲ (ତା ୧୫-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୬୪/୨୦୧୭-େକ�ୀୟ 
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ଟକିସ) ।  ୨୦୧୭ ଅେକ�ାବର ଠାରୁ ଜେଣ ଟକିସଦାତା ଯାହା�ର େକୗଣସ ିମାସେର ଟକିସ େଦୟ ଶୂନ� 

ଥାଏ, େତେବ େସ �ତଦିନି ୨୦ ଟ�ା ହସିାବେର (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ିଆଇନ ନମିେ� 

�ତଦିନି ୧୦ ଟ�ା �େତ�କ ପାଇ)ଁ, �େତ�କ ଆଇନ ପାଇଁ ଅତ ି େବଶୀେର ୫୦୦୦ ଟ�ା ପଯ��� 

ସୀମିତ, ବଳି�ିତ ଶୁ� େଦବା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ଦାୟୀ ରହେିବ ।  ଅନ� ସମ� େ��େର, ଅନ� ଟକିସଦାତା� 

�ାରା ଜଏିସଟଆିର-୩ଖ ଫାରମେର େଡରେିର ରଟିନ� ଦାଖଲ େଯାଗୁ ଲାଗୁ�ବା ବଳିମ� ଶୁ� ରାଶ ି େଦୟ 

ଦନିକ �ତ ି ୫୦ ଟ�ାକୁ (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି ଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ି ଆଇନ ନମିେ� �ତଦିନି ୨୫ ଟ�ା 

�େତ�କ ପାଇ)ଁ, �େତ�କ ଆଇନ ପାଇ ଁ ଅତ ି େବଶୀେର ୫୦୦୦ ଟ�ା ପଯ��� ସୀମିତ, ୨୦୧୭ 

ଅେକ�ାବର ଠାରୁ କମାଇ ଦଆି ଯାଇଛ ି।  

 ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ତା ୧୮-୧-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୫ତମ 

େବଠୖକେର ଜଏିସଟଆିର-୧ (େଯାଗାଣ ବବିରଣୀ) ଜମା େଦବାେର �ଲାପ କେଲ େକୗଣସ ି ପ�ୀକୃତ 

ବ��ି� �ାରା େଦୟ େହବାକୁ �ବା ବଳିମ� ଶୁ� ରାଶ ି ଦନିକ �ତ ି୫୦ ଟ�ାକୁ (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ିଏବଂ 

ରାଜ� ଜଏିସଟ ି ଆଇନ ନମିେ� �ତଦିନି ୨୫ ଟ�ା �େତ�କ ପାଇଁ) ଏବଂ ଶୂନ� ଦାଖଲକାରୀ� ପାଇ ଁ

ଦନିକ �ତ ି ୨୦ ଟ�ାକୁ (େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି ଏବଂ ରାଜ� ଜଏିସଟ ି ଆଇନ ନମିେ� �ତଦିନି ୧୦ ଟ�ା 

�େତ�କ ପାଇଁ), �ାସ କେଲ । 

 େଯଉଁ ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାେନ ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇରୁ ୨୦୧୮ େସେପ�ମ�ର ମାସ/େ�ମୖାସ ପାଇଁ ଧାଯ�� 

ତାରଖି ସୁ�ା ଜଏିସଟଆିର - ୧ ଫାରମେର ବହଗି�ାମୀ େଯାଗାଣର ବବିରଣୀ �ଦାନ କରବିାେର ବଫିଳ 

େହେଲ, କ�ୁି େସହ ିବବିରଣୀ ଜଏିସଟଆିର - ୧ ଫାରମେର ତା ୨୨-୧୨-୨୦୧୮ ରଖି ଓ ତା ୩୧-୩-

୨୦୧୯ ରଖି ମ�େର �ଦାନ କେଲ, ଉପେରା� ଆଇନର ୪୭ ଧାରା ଅ�ଗ�ତ େଦୟ େହଉ�ବା ବଳିମ� 

ଶୁ� ପୁରା ଛାଡ କରାଗଲା ।  ତା ୩୧-୧୨-୨୦୧୮ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୭୫/୨୦୧୮–େକ�ୀୟ ଟକିସ  

�ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି। 

 େଯଉଁ ପ�ୀକୃତ ବ��ିମାେନ ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇରୁ ୨୦୧୮ େସେପ�ମ�ର ମାସ/େ�ମୖାସ ପାଇଁ ଧାଯ�� 

ତାରଖି ସୁ�ା ଜଏିସଟଆିର – ୩ଖ ଫାରମେର ବହଗି�ାମୀ େଯାଗାଣର ବବିରଣୀ �ଦାନ ବଫିଳ େହେଲ, କ�ୁି 

େସହ ିବବିରଣୀ ଜଏିସଟଆିର – ୩ଖ ଫାରମେର ତା ୨୨-୧୨-୨୦୧୮ ରଖି ଓ ତା ୩୧-୩-୨୦୧୯ ରଖି 

ମ�େର �ଦାନ କେଲ, ଉପେରା� ଆଇନର ୪୭ ଧାରା ଅ�ଗ�ତ େଦୟ େହଉ�ବା ବଳିମ� ଶୁ� ପୁରା ଛାଡ 
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କରାଗଲା ।  ତା ୩୧-୧୨-୨୦୧୮ ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୭୬/୨୦୧୮–େକ�ୀୟ ଟକିସ  �ାରା ଏହା 

ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି। 

 

ଅ�ାୟ ୪ 

ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିକାଯ��ପରସିର  

 

  ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶରି କାଯ��ପରସିରକୁ ବ�ାପକ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ନମି�ଲି�ତ ବଷିୟ 

ପାଇଁ ଉପଲ� ଅଛ ି।  

୧) େଲାକମାନ� ପରବିହନ ଲାଗି ଉ��ି �ାଇଭରକୁ ଛାଡ ି ୧୩ ଜଣ ବସବିା ପାଇଁ ଧାରଣ ଶ�ି �ବା 

େମାଟରଯାନ, ପାଣଯିାନ ଏବଂ ବାୟୁଯାନ, େଯେତେବେଳ ଏଗୁଡକି େକବଳ େସହ ି େମାଟରଯାନଗୁଡକିର 

ପରବି��ନ, ଯା�ୀମାନ�ର ପୁନଃ ପରବିହନ, ଯା�ୀମାନ�ୁ େନଇ େମାଟରଯାନ ଚେଳଇବା/ପାଣ ି ଯାନ 

ଚେଳଇବା କମି�ା ଉଡାଜାହାଜ ଉେଡଇବା ଉପେର �ଶ�ିଣ େଦବା ପାଇଁ ବ�ବହୃତ େହଉ�ବ, 

୨) ସାଧାରଣ ବୀମା, (୧)େର ଉ�ି�ତ େମାଟରଯାନ, ପାଣିଯାନ ଓ ବାୟୁଯାନଗୁଡ଼କିର ମରାମତ ି ଏବଂ 

ର�ଣାେବ�ଣ େସବା, ଯଦ ି େସଗୁଡକି େସ�େର ବ��ତ ନ�ି�� ଉେ�ଶ� ପାଇଁ ବ�ବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ 

େଯେତେବେଳ ନଯୁି� ଟକିସେଯାଗ� ବ��ି �ାରା �ହଣ କରାଯାଏ, େତେବ ତା ଉପେର ମ� ଜମାରାଶ ି

ଉପଲ� ହୁଏ ।  

୩) �ଚଳତି େକୗଣସ ିଆଇନ ଅ�ଗ�ତ କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ େଯାଗାଇ େଦଉ�ବା ବ�ୁ ଓ େସବା, ଯାହା ଜେଣ 

ନଯୁି�ିଦାତା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ।  

 

 େକ�ୀୟ ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ (ସଂେଶାଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ବେିଧୟକ ଅନୁେମାଦନ େହବାପେର 

ଏହ ିପଦେ�ପଗୁଡକି ତା ୦୧-୦୨-୨୦୧୯ ଋଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ େହାଇଛ ି। ୨॰ ଟକିସଦାତା� ସୁବଧିା ପାଇ,ଁ 

୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ�କ ବଷ� ପାଇଁ ବଲି କମି�ା େଡବଟି େନାଟ ଉପେର ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ି ପାଇବା 

ନମିେ�  ଧାଯ�� ତାରଖି ବେଢଇ �ତବି�କ ଅପସାରଣ ଆେଦଶ ଜାର ିକରାଗଲା ।  
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ଅ�ାୟ ୫ 

ର�ାନ ି 

 

  ବେିଦଶ ତଥା େଦଶ ଭିତରୁ ନେିବଶ ଆଦ ିଆଣବିା ପାଇଁ ଅ�ୀମ �ମତାପ�/ର�ାନୀ ବକିାଶ 

ପୁ�ି ବ�ୁ/୧୦୦ % ର�ାନମିୁଖୀ ସଂ�ା େଯାଜନା ଆର� କରା େହାଇଛ ି ।  ଅ�ୀମ 

�ମତାପ�ଧାରୀ/ର�ାନୀ ବକିାଶ ପୁ�ି ବ�ୁଧାରୀ /୧୦୦ % ର�ାନମିୁଖୀ ସଂ�ା ଆମଦାନୀ ଉପେର 

ସମନି�ତ ଜଏିସଟ,ି େସସ ଆଦ ିେଦବାର ଆବଶ�କତା ନ ଥାଏ ।  ପୁନ�, �ମତାପ�ଧାରୀ/ର�ାନୀ ବକିାଶ 

ପୁ�ି ବ�ୁଧାରୀ /୧୦୦ % ର�ାନମିୁଖୀ ସଂ�ାକୁ ଘେରାଇ େଯାଗାଣ େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ/ିରାଜ� ଜଏିସଟରି 

୧୪୭ ଧାରା ଅନୁସାେର ଡ�ିଡ଼ ର�ାନ ି େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଭଳ ି େଯାଗାଣ ଉପେର 

ଦଆିଯାଇ�ବା ଟକିସ େଯାଗାଣକାରୀ କମି�ା �ହତିା, ଯାହାକୁ େହେଲ ଜଣକୁ, େଫର� ଦଆିଯାଏ ।   

 

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ େଫର� ନକିାଶ 

 

େଫର� ଦାବ ିସଂଖ�ା 
୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ରୁ ୨୦୧୯ େମ 

ପଯ��� (େକାଟ ିଟ�ାେର) 

େମାଟ େଫର�  

(େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି+ରାଜ� ଜଏିସଟ ି

+ େକ� ଶାସତି ଅ�ଳ ଜଏିସଟ ି+ 

େସସ + ସମନି�ତ ଜଏିସଟ ି 

୨୫,୭୪,୪୫୨ ୧,୫୪,୮୨୮ 

ତା ୨୩-୬-୨୦୧୯ ରିଖ ସୁ�ା 
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 ଜେଣ ପ�ୀକୃତ େଯାଗାଣକାରୀ� �ାରା ଜେଣ ବଣକି ର�ାନକିାରୀ�ୁ ର�ାନ ିପାଇଁ ଟକିସେଯାଗ� 

ବ�ୁର େଯାଗାଣ େମାଟ ୦.୧ % ହାରେର ଜଏିସଟ ି ଆକ�� କରବି ଯାହା �ାରା 

ର�ାନକିାରୀମାନ�ର ଚଳ� ିପୁ�ି ଅବରୁ� କମ େହାଇଥାଏ । 

 ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୮ତମ 

େବଠୖକେର, ଅେନକ ମ�ରୁ, ସୁପାରସି କେଲ : 

(କ) େସବା େଯାଗାଣ ର�ାନ ିପାଇଁ େଯାଗ�ତା ହାସଲ କରବିା, ଯଦଓି ଭାରତୀୟ ମୁ�ାେର �ାପ� 

�ହଣ କରାଯାଏ, େଯଉଠ ିଭାରତୀୟ ରଜିଭ� ବ�ା� �ାରା ଅନୁମତ ି�ଦାନ କରାଯାଇ�ବ ; 

(ଖ) ଅ�ାୟୀ ଭାେବ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ କରାେହାଇ�ବା ବ�ୁ ଉପେର େକୗଣସ ି ଉପଚାର ବା 

�ଶଂସୀକରଣ ପାଇଁ ଠକିା କାମ କରବିା ଏବଂ ପେର, ଭାରତେର ତାର ଅନ�େକୗଣସ ିବ�ବହାର ନ 

କର ିଭାରତ ବାହାରକୁ ର�ାନ ି କରବିା େ��େର େଯାଗାଣର �ାନ  

 ଏହ ି ସଂେଶାଧନଗୁଡକି ଜଏିସଟ ି ଆଇନେର ଅ�ଭ�ୁ � କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ତା ୦୧-୨-

୨୦୧୯ରୁ ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି।  

 େଫର� ଦରଖା� ଦାଖଲ କରବିା ସମୟେର ଜଏିସଟ ି–ଆରଏଫଡ଼ ି-୦୧କ ଫାରମେର େଫର� 

ପାଇଁ ଦାବ ିସମ��ତି ସମ� ସହାୟକ କାଗଜପ�/ବଲିଗୁଡକି ସାଧାରଣ େପାଟ�ାଲେର �ବ�ି େହବ 

ଯାହା�ାରା ଜେଣ ଟକିସଦାତା�ୁ ବ��ିଗତ ଭାେବ େଫର� ଦରଖା� େଦବା ପାଇଁ ଟକିସ 

କାଯ��।ଳୟକୁ ଯିବାର ଅବଶ�କତାକୁ ଏଡାଇ ଦଆିଯାଇପାରବି । 
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ଅ�ାୟ ୬ 

ଟକିସ ପଇଠ 

 ବ�ୁର େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ପ�ୀକୃତ ବ��ି ବଲି ଜାର ି କରବିା ସମୟେର ଟକିସ ପଇଠ କରବିା 

ଆବଶ�କ ; େଯେତେବେଳ ଅ�ୀମ �ହଣ କରାଯାଏ, େସେତେବେଳ ନୁେହଁ ।   ତା ୧୫-୧୧-୨୦୧୭ 

ରଖିର ବ�ି�ି ସଂଖ�ା ୬୬/୨୦୧୭–େକ�ୀୟ ଟକିସ  �ାରା ଏହା ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି। 

 

ନ�ି�� �କାରର ବ�ୁ ବା େସବା ବା ଉଭୟ ନମିେ� ପାଲଟା ଚାଜ� ଅଧୀନେର ଟକିସ େଦବା ପାଇଁ ଦାୟୀ 

େଗାଟଏି େ�ଣୀର ବ��ିମାନ�ୁ ଅ�ସୂଚତି କରବିା ନମିେ� ସରକାର�ୁ ଅ�କୃତ କରବିା ପାଇ ଁ େକ�ୀୟ 

ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭ର ଧାରା ୯ ର ଉପଧାରା ୪ ଏବଂ ସମନି�ତ ଜଏିସଟ ିଆଇନ, ୨୦୧୭ର ଧାରା ୫ 

ର ଉପଧାରା ୪ ଏବଂ େକ� ଶାସତି ଅ�ଳ ଜଏିସଟ ି ଆଇନ, ୨୦୧୭ର ଧାରା ୭ର ଉପଧାରା ୪ 

ଅଧୀନେର �ବା ପାଲଟା ଚାଜ� ପ�ତ ିପାଇ ଁଉ��ି ବ�ବ�ାଗୁଡ଼କି ସଂେଶାଧନ କରାଯାଇଅଛ ି। ଏହ ିବ�ବ�ା 

ନମିେ� େକୗଣସ ିଅ�ସୂଚନା ଏ ପଯ��� ଜାର ିକରାଯାଇ ନାହ� ।  
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ଅ�ାୟ ୭ 

 ବବିଧି ପରିବ��ନ  

  

ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦ ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୮ତମ 

େବଠୖକେର େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି ଆଇନ, ୨୦୧୭ ଏବଂ ସମନି�ତ ଜଏିସଟ ି ଆଇନ, ୨୦୧୭େର 

ନମି�ଲି�ତ ସଂେଶାଧନଗୁଡକି ଆଣିବା ପାଇ ଁ ସୁପାରସି କେଲ େଯଉ ଁ  ବାଣଜି� ଉପେଯାଗୀ 

ପଦେ�ପଗୁଡକି ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ େ��ର ହତି ସାଧନ ନମିେ� ଉ��ି; 

 େଗାଟଏି ଆଥ�କ ବଷ�େର ଜାର ି କରାଯାଇ�ବା ଏକା�କ ବଲି ନମିେ� ପ�ୀକୃତ 

ବ��ିମାନ�ୁ  ସମ�ିଭୁ� େ�ଡଟି/େଡବଟି େନାଟ ଜାର ି କରବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ି �ଦାନ 

କରାଯିବ । 

 ଠକିା କାମେର ନେିବଶ ଓ ପୁ�ି େଫର� ପାଇ ଁଯଥା�େମ ଏକ ବଷ� ଏବଂ ଦୁଇ ବଷ� ପଯ��� 

ସମୟ ସୀମା ବେଢଇବା ପାଇଁ କମିଶନର�ୁ ଅ�କୃତ କରାଯିବ । 

 େକ�ୀୟ ଜଏିସଟ ି ଆଇନ, ୨୦୧୭ ଅଧୀନେର ଆପିେଲଟ ଅଥରଟିୀ ଓ ଆପିେଲଟ 

�ବୁିନାଲ ସମ�େର ଅପିଲ ଦାୟର କରବିା ନମିେ� ଅ�ୀମ ଜମା ରାଶ ି  େଦୟର ଉପର 

ସୀମା ଯଥା�େମ ୨୫ େକାଟ ିଟ�ା ଏବଂ ୫୦ େକାଟ ିଟ�ା େହବ ।  

ଏହ ିପଦେ�ପଗୁଡକି ତା ୦୧-୨-୨୦୧୯ ରଖିଠାରୁ ଲାଗୁ େହାଇ ସାରଛି ି। 
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ଅ�ାୟ ୮  

ହ�ଶ�ି ଉପେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ  

  ତା ୦୯-୯-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୧ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ 

ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର, ହ�ଶ�ି ସାମ�ୀ ନମିେ� ନମି�ଲି�ତ ପରବି��ନ କରାଗଲା ।  

 �ତ� ପାହ�ା ରାଜ� (ଜ� ୁଓ କାଶ�ୀର ରାଜ�କୁ ଛାଡ)ି ପାଇଁ ବାଷ�କ ୧୦ ଲ�  ଟ�ା ପଯ��� ବ�ିି 

�ବା ଏବଂ ଅନ� ରାଜ� ନମିେ� ୨୦ ଲ� ଟ�ା ପଯ��� ସାମୟିକ ଟକିସେଯାଗ� ବ��ି ଭାବେର 

ଅ�ଃ ରାଜ� େଯାଗାଣ କରୁ�ବା ହ�ଶ�ି ସାମ�ୀର େଯାଗାଣକାରୀମାନ�ୁ ପ�ିକରଣରୁ ଛାଡ 

 ନେିମ�ା� ବ�ୁଗୁଡକି ପାଇ ଁବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ହାର ୨୮ % ରୁ ୧୨ % କୁ �ାସ କରାଗଲା : 

 ମୂ��, �ୁ� �ତମିୂ��, ପାଦପୀଠ, ସମତଳ ପ�ୃରୁ ଉ�ତ ଉ� ବା ନ�ି ମାନଚ�ି, କୃଶ 

ଆକୃତରି ପଦକ, �ାଣୀମାନ� �ତକୃିତ,ି ଗିନା, ଫୁଲଦାନ,ି କପ, କେଚୗଡ ିଡବା, ଲିଖନ 

ସାମ�ୀ, ଭ� ଦାନୀ, କାଗଜ ଚପା ବ�ୁ, କୃ�ମି ଫଳ ଏବଂ ପ�ଗୁଛ ଇତ�ାଦ;ି ମୂଳତଃ ପଥର 

ନମି�� ସାଜସଜା ବ�ୁ 

 ପଥର କଲମକାରୀ କାମ  

 ହାତୀ ଦା� କାମ, ଅ�,ି କଇ� େଖାଳପା, ଶ�ି, ମଗୃ ଶ�ି, �ବାଳ, ଶାମୁକା, ଅନ�ାନ� 

�ାଣୀଜ େଖାେଦଇ ବ�ୁ ଏବଂ ଏହ ିସବୁ ଜନିଷିରୁ ତଆିର ିବ�ୁ ( ଢେଳଇ �ାରା ��ୁତ 

ବ�ୁକୁ ମଶିାଇ) 

 ପା�, ଜା� ଏବଂ ଜନିଷି େନବା ଓ ର�ବା ପାଇଁ ଚୀନା ମାଟରି େସହଭିଳଆି ବ�ୁ  

 େମଜ ଉପେର ରହୁ�ବା େରକାବ,ି ଚାମଚ ଆଦରି େସଟ , େରାେଷଇଘର 

ସର�ାମ/ବାସନକୁସନ, ଅନ� ଘରକରଣା ବ�ୁ ଏବଂ େପାେସ�ଲିନ ଓ ଚୀନାମାଟ ିବ�ୁ ଛାଡ ି

ଗାଧୁଆଘର ସାମ�ୀ (ସାବୁନ ଦାନ,ି �� ବାେ�ଟ, ଦା�ଘଷା �ସ ଧାରକ, ତଉଲିଆ ହୁକ 
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ଏବଂ େଶୗଚାଳୟ କାଗଜ ଧାରକ ଆଦ ିେଛାଟେମାଟ ଗାଧୁଆଘର ଓ ପରମିଳ 

ସାଜସରଂଜାମ) 

- େବତ ଏବଂ ରତନ ଆସବାବପ� ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୨୮ % ରୁ ୧୮ % କୁ �ାସ କରାଗଲା ।  

- କାଗଜେର ନମି�ତ କଳାକୃତ ିଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୮ % ରୁ ୫ % କୁ �ାସ କରାଗଲା ।  

 ନେିମ�ା� ବ�ୁଗୁଡକି ପାଇ ଁବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ହାର ୧୮ % ରୁ ୧୨ % କୁ �ାସ କରାଗଲା : 

 କାଚ ମୂ��  

 କାଠେର ନମି�ତ େରକାବ,ି ଚାମଚ ଆଦରି େସଟ ଓ େରାେଷଇଘର ସର�ାମ  

 କାଠେର େଖାେଦଇ େହାଇ�ବା ବ�ୁ ଯଥା ବା�, କଲମକାରୀ େପଡ/ିସ�ୁିକ, ପିଂପା ଇତ�ାଦ ି

 ଘ�,ି ପିଟା ଘ�ା ଏବଂ େସହ ିଭଳଆି ଅନ� ଧାତବ ବ�ୁ,, ଧାତୁରୁ ତଆିର ି�ୁ� �ତମିୂ�� 

ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଅଳ�ାର, ଧାତୁରୁ ତଆିର ିଫେଟା, ଛବ ିବା େସହଭିଳ ିେ�ମ, ଧାତବ ଉପାଦାନେର 

ତଆିର ିଅଇନା, ଧାତବ ବଦିାର ିକାରୁକାଯ�� 

 ଧୂପବତୀ, ଧୂପ, ସ�ାନୀ ଏବଂ ଅନ� େସହଭିଳଆି ସାମ�ୀ, ଘାସ, ପ�, ସରକ�ା ଏବଂ ତ�ୁରୁ 

ଉ�� ସାମ�ୀ,  ଯଥା ମସଣିା, ଥଳ,ି ବଟୁଆ ଇତ�ାଦ ିଉପେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ହାର ୧୨ % ରୁ ୫ 

% କୁ �ାସ କରାଗଲା : 

 

ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ତା�ର ୨୮ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର, ହ�ଶ�ି ସାମ�ୀ ନମିେ� ନମି�ଲି�ତ ପରବି��ନ କରାଗଲା । 

 ନେିମ�ା� ବ�ୁଗୁଡକି ପାଇ ଁବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ହାର ୧୮ % ରୁ ୧୨ % କୁ �ାସ କରାଯାଇଛ ି: 

 ହାତବ�ାଗ (ଥଳ,ି ବଟୁଆ ଅ�ଭ�ୁ �); ଗହଣା ବା�  

 ଚ�ିକଳା, ଫେଟା, ଅଇନା ପାଇଁ କାଠ େ�ମ  

 େସାଲ ଠପିିର କଳାକୃତ,ି (େସାଲପୀଠ ସାମ�ୀ ଅ�ଭ�ୁ �) 

 ପଥର କଳାକୃତ,ି ପଥର କଲମକାରୀ କାମ 

 କଲମକାରୀ େହାଇ�ବା େ�ମେର �ବା ଅଇନା 

 କାଚର ମୂ�� (�ଟକିେର ତଆିର ିେହାଇ�ବା ମୂ��କୁ ଛାଡ)ି 
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 କାଚର କଳାକୃତ ି(ପା�, ଜା�, �ତୀକା�କ େଖଳଣା ବା ମୂ��,, ପିଂପା, େକକ କଭର, ଟୁଲିପ 

େବାତଲ, ଫୁଲଦାନ ିଅ�ଭ�ୁ �)  

 ଲୁହାର କଳାକୃତ ି

 ପି�ଳ, ତମ�ା/ତମ�ା ମି�ିତ, ନେିକଲ/ରୂପା ପାଣି ଦଆି ବଦୁି�ତ ସଂଜାତ  

 ଆଲୁମନିୟିମ କଳାକୃତ ି 

 କଲମକାରୀ ବତୀ/ଲ�ନ (ପ�େଲାକ ବତୀ/ଲ�ନ ଅ�ଭ�ୁ �) 

 ପରବିା କମି�ା ଖଣଜି େଖାେଦଇ କାମ, େସ�ରୁ ��ୁତ ସାମ�ୀ, ଜଉ, �ିଅରନି, �ାକୃତକି 

ଅଠା ବା �ାକୃତକି େରସନି ବା ମେଡଲି� ଅଠା ଇତ�ାଦରୁି  ��ୁତ ସାମ�ୀ, (ଲାଖ, 

େସଲାକ ସାମ�ୀ ଅ�ଭ�ୁ �) 

 ଗ�ିଫା କାଡ�  

 

 ନେିମ�ା� ବ�ୁଗୁଡକି ପାଇ ଁବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ହାର ୧୨ % ରୁ ୫ % କୁ �ାସ କରାଗଲା : 

 ହାତବୁଣା ଗାଲିଚା ଏବଂ ଅନ�ାନ� ହାତ ତଆିର ିତ�ୁେର ନମି�ତ େମଜଆି ଢା�ିବା ସାମ�ୀ 

(ନମଦା/ଗ�ା ଗାଲିଚା ଅ�ଭ�ୁ �) 

 ହାତ ତଆିର ିଫିତା 

 ହାତ ବୁଣା ଚ�ିପଟ 

 ହାତ ତଆିର ିେବଣୀଏବଂ ବସନ ସାଜସଜା 

 େତାରଣ 
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ଅ�ାୟ ୯ 

ତ�ୁ ଉପେର ବ�ୁ ଏବଂ େସବା ଟକିସ  

   

  ତା ୦୩-୬-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା ପରଷିଦର 

୧୫ତମ େବଠୖକେର ତ�ୁ ମୂଲ� ଶ�ୃଳାର ସମ� ବ�ୁ ପାଇ ଁଉ��ି ଜଏିସଟ ିହାରର ଢା�ା ଉପେର ବଶିଦ 

ଆେଲାଚନା େହାଇ�ଲା ।  ଜଏିସଟ ିପୂବ�ବ��ୀ ଟକିସ ଭାରକୁ ଆଧାର କର ିମନୁଷ�କୃତ ତ�ୁ ଓ ସୂତା ଉପେର 

ପରଷିଦ ୧୮ % ଜଏିସଟ ିଲାଗୁ କରବିା ପାଇ ଁ ସୁପାରସି କେଲ ।  ପୁନ�, ଜଏିସଟରି ପୂବ�ବ��ୀ କାଳେର 

ମନୁଷ� ତଆିର ିକପଡା ଉପେର େକୗଣସ ିଟକିସ ନ �ବା କଥାକୁ ବଚିାରକୁ େନଇ (ଯଦଓି େକ�ୀୟ ଅବକାରୀ 

ଶୁ� ଏବଂ ମଲୂ�ଯୁ� କର ପାଇଁ ସ�ହତି ଟକିସ ୧୧ % ରୁ ଅ�କ �ଲା), ପରଷିଦ ମନୁଷ� ତଆିର ିକପଡା 

ସହତି ସମ� କପଡା ଉପେର ୫ % ହସିାବେର ଜଏିସଟ ି ହାର ଲାଗୁ କରବିା ପାଇଁ ସୁପାରସି କେଲ । 

ଏହା�ାରା ସ�ିୃ େହଉ�ବା ବହୁଳ େଫର�କୁ େରାକବିା ପାଇଁ ମନୁଷ� ତଆିର ି କପଡା ଉ�ାଦନ ଉପେର 

ଏକ�ତି େହାଇ�ବା ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶରି େଫର�କୁ ସୀମିତ କରବିା ପାଇ ଁମ� ସୁପାରସି କେଲ ।  

 ଫଳ�ରୂପ, ତ�ୁ ଉପେର େଦୟ ଜଏିସଟ ିହାରେର ନେିମ�ା� ପରିବ��ନ କରାଗଲା : 

 ତା ୦୯-୯-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୧ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର, ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��କୁ ରହିାତ ିେଦବା ପାଇଁ ଖଦ ି

ଓ �ାେମାେଦ�ାଗ କମିଶନ �ାରା �ମାଣକିରଣ େହାଇ�ବା ବ�ିୟେକ� ମା�ମେର ବ�ିି 

େହଉ�ବା ଖଦ ିକପଡା ଜଏିସଟରୁି ବାଦ ଦଆିଗଲା ।  ପୁନ�, ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ 
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େ��େର ବ�ବହାର େହଉ�ବାରୁ, ଶାଢୀ ଫଲ� ଉପେର ଜଏିସଟ ି ହାର ୧୨ % ରୁ ୫ % କୁ 

କମାଇ ଦଆିଗଲା । 

 ତା ୦୬-୧୦-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୨ ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର, ସମ� ମନୁଷ� ତଆିର ିତ�ୁ ସୂତା ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୮ 

% ରୁ ୧୨ % କୁ �ାସ କରାଗଲା େଯେହତୁ ଏହା ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର କପଡା 

ଉ�ାଦନକାରୀମାନ� �ାରା ବ�ବହୃତ ହୁଏ ।  ପୁନ�, ସୁରାଟ ଜର ି ଉ�ାଦନକାରୀ ସଂଘର 

ଅନୁେରାଧ�େମ �କୃତ ଜର ିଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୨ % ରୁ ୫ % କୁ �ାସ କରାଗଲା ।  

 ତା ୧୦-୧୧-୨୦୧୭ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୩ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��ର ନମି�ଲି�ତ ତ�ୁଜ ଉ�ାଦ 

ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୨ % ରୁ ୫ % କୁ କମାଇ ଦଆିଗଲା :- 

o େଝାଟ ରଶ,ି କତା େଡାର ବା ରଶ ି

o ରଶ ିବା େଡାରେର ବୁଣା େହାଇ ଗ� ିପଡ�ିବା ମାଛଧରା ଜାଲ, ତ�ୁ ଜାତୀୟ ବ�ୁରୁ 

ଅନ�ାନ� ବୁଣା ଜାଲ 

o କତା ଉ�ାଦ 

o େହଡ�ି ୫୮୦୭ ବ�ୁକୁ ଛାଡ ିପତଳା ବୁଣା େହାଇ�ବା କପଡା, ତାନାର ପତଳା କପଡା  

o ଜୀ�� ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଜୀ�� ବ�ୁ; ଛ�ିା କନା 

 ତା ୨୧-୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ିତ ୨୮ତମ େବଠୖକେର ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ଉପେଦ�ା 

ପରଷିଦର ସୁପାରସି ଅନୁସାେର େଭେଲ�ଟ କପଡା ଓ େହଡ�ି ୫୮୦୧ ଅ�ନ� ଅନ� କପଡା 

ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୨ % ରୁ ୫ % କୁ କମାଇ ଦଆିଗଲା :- 

ବ��ମାନ ଜଏିସଟ ିଅ�ଗ�ତ ତ�ୁ ହାରର ଢା�ା ନମି�ମେତ ଅେଟ ।  

- କପା ଏବଂ �କୃତକି ତ�ୁର ସମ� ସୂତା – ୫ % 

- ମନୁଷ� ତଆିର ିତ�ୁ – ୧୮ % 

- ମନୁଷ� ତଆିର ିତ�ୁ ସୂତା  – ୧୨ % 

- ସାଧାରଣ ଭାବେର ଚାପ�ର ୫୦ ରୁ ୫୫ ଏବଂ ୬୦େର �ବା କପଡା ପାଇଁ ୫ %, ଗ�ତି 

 ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିେଫର� ନ କର ି 
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- ଅନ� ସମ� କପଡା (େଯମିତକି ି ଅ�, କମ�ଳଏବଂ ବୁଣା େହାଇ ନ �ବା; �ତ� ସୂତା; 

 େଡାର, ରଶ ିଏବଂ େମାଟ ଦଉଡ ିଏବଂ େସ�ରୁ ��ୁତ ବ�ୁ; ଗାଲିଚା ଏବଂ ତ�ୁରୁ ��ୁତ 

 େମଜଆି ଢା�ିବା ସାମ�ୀ; �ତ� ଭାେବ ବୁଣା େହାଇ�ବା କପଡା; ଗୁେଛଦାର ତ� କପଡା;  

 ଫିତା; କାରୁକାଯ��ପୂ�� ବ�, ସଜାବଟ ବ�; ସୁଚକିାମ େହାଇ�ବା କପଡା;; ମ�ଦଆି, ଲିପିତ, 

 ଆ�ାଦତି  କମି�ା ପତଳା ପ�ୀ ଚଢା େହାଇ�ବା ତ�ୁ କପଡା; ଶ�ି ପାଇଁ ଉପଯୁ� େହଉ�ବା 

 ତ�ୁଜ ବ�ୁ) – ୧୨ %  

- ତଆିର ିେହାଇ�ବା େପାଷାକ ଏବଂ ତ�ୁରୁ ��ୁତ ଜନିଷି 

 �ତ ିହଳ/ଖ�ର ବ�ିି ମୂଲ� ୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ ଅ�କ ନ େହେଲ – ୫ % 

 �ତ ିହଳ/ଖ�ର ବ�ିି ମୂଲ� ୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ ଅ�କ େହେଲ – ୧୨ % 

 ବପିରୀତ ଶ�ୁ ଢା�ା େଯାଗୁ କପଡା ଉ�ାଦନକାରୀମାନ�ୁ ଗ�ତି ଜମାରାଶରି େଫର� 

 କପଡା ୫ % ହାରେର ଜଏିସଟ ିଆକୃ� କରଥିାଏ ଏହ ିସ��େର କ ିବପିରୀତ ଶୁ� େଯାଗୁ 

ଗ�ତି ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶରି େଫର� ମ�ରୁ େହବ ନାହ� ।  କପଡା େ�� ସାମନା କରୁ�ବା 

ଏଭଳ ିପର�ିିତରି ଅସୁବଧିାକୁ ବଚିାର କର,ି ବ�ୁ ଓ େସବା ଟକିସ ପରାମଶ�ଦାତା ପରଷିଦ ତା ୨୧-

୭-୨୦୧୮ ରଖିେର ଅନୁ�ତି ୨୮ତମ େବଠୖକେର ତା ୨୭-୭-୨୦୧୮ ରଖି ପରଠାରୁ ବପିରୀତ 

ଶୁ� େଯାଗୁ କପଡା ଉ�ାଦନକାରୀମାନ�ୁ େଫର�କୁ ଅନୁମତ ିେଦବା ପାଇଁ ସୁପାରସି କେଲ ।  ଏହ ି

ପରେି��ୀେର, ବାଣଜି� ଓ ଉେଦ�ାଗ ପାଇଁ କପଡା ଉ�ାଦନକାରୀମାନ�ୁ େଫର� ଉପେର �ବା 

�ତବି�କୁ ହଟାଯିବା ସମ��େର ଏକ ��ିକରଣ ପରପି� ତା ୨୪-୮-୨୦୧୮ ରଖିର ପରପି� 

ସଂଖ�ା ୫୬/୩୦/୨୦୧୮-ଜଏିସଟ ିମା�ମେର ଜାର ିକରାଯାଇଛ ି।  
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ଅ�ାୟ ୧୦ 

ବ�ୁ – ହାରେର �ାସ  

ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ବ�ୁ ଉପେର  

ଜଏିସଟ ିହାରେର େହାଇ�ବା ପରିବ��ନ 

 

�ମକି 

ସଂଖ�ା 
ବବିରଣ  

ଜଏିସଟ ିହାରେର ପରବି��ନ ପାଇଁ େହାଇ�ବା 

ସୁପାରସି/େହାଇ�ବା ପରବି��ନ 

େକେତରୁ େକେତ 

୨୦୧୭ େସେପ�ମ�ର ୯ େର ଅନୁ�ିତ ୨୧ତମ େବଠୖକ 

୧ ରବର ବ�ା� ୨୮ % ୧୨ % 

୨ ପ�ା�ିକ ବଷ�ାତ ି ୨୮ % ୧୮ % 

୩ 

କାଠ, ପଥର (ମାବ�ଲ ଅ�ଭ�ୁ �) ଏବଂ 

ଧାତବ ମୂ�� (ମୂଲ�ବାନ ଧାତୁେର ନମି�� 

ମୂ��କୁ ବାଦ େଦଇ) 

୨୮ % ୧୨ % 

୪ ମାଟେିର ତଆିର ିମୂ�� ୨୮ % ଶୂନ� 

୫ ତ�ୁେର ତଆିର ିେଟାପି ୧୮ %  ୧୨ % 



 

23 
 

୬ େମଜ ଓ େରାେଷଇଘର ସର�ାମପ� ୧୮ % ୧୨ % 

୭ 

େମଜ ଉପେର ରହୁ�ବା େରକାବ,ି ଚାମଚ 

ଆଦରି େସଟ , େରାେଷଇଘର 

ସର�ାମ/ବାସନକୁସନ, ଅନ� ଘରକରଣା 

ବ�ୁ ଏବଂ େପାେସ�ଲିନ ଓ ଚୀନାମାଟ ିବ�ୁ 

ଛାଡ ିଗାଧୁଆଘର ସାମ�ୀ (ସାବୁନ ଦାନ,ି 

�� ବାେ�ଟ, ଦା�ଘଷା �ସ ଧାରକ, 

ତଉଲିଆ ହୁକ ଏବଂ େଶୗଚାଳୟ କାଗଜ 

ଧାରକ ଆଦ ିେଛାଟେମାଟ ଗାଧୁଆଘର ଓ 

ପରମିଳ ସାଜସରଂଜାମ)  

୧୮ % ୧୨ % 

୮ କପାର େରଜାଇ  ୧୮ % 

-�ତ ିେରଜାଇର ମଲୂ�  

୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ ଉ��  

ନ �ବା େରଜାଇ ଗୁଡକି 

ପାଇ,ଁ - ୫ % 

-�ତ ିେରଜାଇର ମଲୂ�  

୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ ଉ��  

�ବା େରଜାଇ ଗୁଡକି 

ପାଇ,ଁ - ୧୨ % 

୯ ଶାଢୀ ଫଲ� ୧୨ % ୫ % 

୧୦ 
ଅବଗ�ୀକୃତ ହରିାକୁ ମିଶାଇ ବ�ୁର 

ଔେଦ�ାଗିକ ହୀରା 
୩ %  ୦.୨୫ % 

୨୦୧୭ ଅେକ�ାବର ୬ େର ଅନୁ�ିତ ୨୨ତମ େବଠୖକ 

୧ ଖା�ା ୧୨ % ୫ % 

୨ େଖାଲା ପ�ୃା ବା�ବିା ବା ଫାଇଲ ପାଇ ଁ

ସାଜସରଂଜାମ, ଚଠି ିକି�ପ, ଚଠି ିକନ�ର, 

କାଗଜ କି�ପ, ସୂଚୀକରଣ ଟ�ାଗ ଏବଂ ମୂଳ 

ଧାତୁର େସହଭିଳଆି କାଯ��।ଳୟ ସାମ�ୀ, 

ମୂଳ ଧାତୁରୁ ତଆିର ିସି� ��େର �ାପଲ 

(ଉଦାହରଣ �ରୂପ, କାଯ��।ଳୟ, 

୨୮ % ୧୮ % 
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ଅପେହାଲେ�ର,ି ପ�ାେକଜ�ି) 

୩ େପା�ର ର� ୨୮ % ୧୮ % 

୪ ପିଲାମାନ� ଆେମାଦ�େମାଦ ପାଇଁ 

ମେଡଲି� ଅଠା 
୨୮ % ୧୮ % 

୨୦୧୭ ନେଭମ�ର ୧୦ େର ଅନୁ�ିତ ୨୩ତମ େବଠୖକ 

୧ ବାଣ, ସଂେକତ େ�ରଣର ଉ�ଳ 

ଆେଲାକଶଖିା, େରନ ରେକଟ, କୁହୁଡ ି

ସଂେକତ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ପଲିେଟକନକି 

ସାମ�ୀ  

୨୮ % ୧୮ % 

୨ ଚମଡା, ପ�ା�ିକ ଚାଦର, ତ�ୁଜାତ, 

ଭଲକନାଇଜଡ ଫାଇବର, ପଟୁଲି, କମି�ା 

ଏହ ିସବୁ ଜନିଷି ବା କାଗଜେର ପୂରାପୂର ିବା  

ବେିଶଷ ଭାବେର  ଆ�ାଦତି େହାଇ�ବା 

��, ସୁଟେକଶ, ଭ�ାନଟି ିବ�ାଗ, କାଯ�� 

ନବି�ାହକ ବ�ାଗ, େଛାଟ ଆଟାଚ,ି କା�ଝୁଲା 

�ଲୁ ବ�ାଗ, ଚଷମା େଖାଳ, ଦୂରବୀ�ଣ 

େଖାଳ, କ�ାେମରା େଖାଳ, ବାଦ� ଯ�ପାତ ି

େଖାଳ, ବ�ୁକ େଖାଳ, ପି�ଲର ଚମଡା  

େଖାଳ ବା େସହଭିଳଆି ଡବା; �ମଣ ବ�ାଗ, 

ଖାଦ� କମି�ା ପାନୀୟ ନମିେ� ତାପ 

ଅପରବିାହୀ (ଇନସୁେଲେଟଡ) 

ବ�ାଗ,�ସାଧନ ମୁଣ,ି ପିଠ ିଉପେର 

ରହୁ�ବା ବ�ାଗ, ହାତ ବ�ାଗ, କଣିାକଣି ି

ବ�ାଗ, ବଟୁଆ, ପସ�, ମାନଚ�ି େଖାଳ, 

ସଗିାେରଟ େଖାଳ, ତମାଖରୁ େଛାଟ ଥଳ,ି 

ଯ�ପାତ ିବ�ାଗ, �ୀଡା ବ�ାଗ, େବାତଲ 

େଖାଳ, ଗହଣା ବା�, ପାଉଡର ବା�, 

କଟେଲରୀ ବା� ଏବଂ େସହଭିଳଆି ଡବା;  

୨୮ % ୧୮ % 

୩ ଧାତୁ ଆଧାରତି ଫାଇଲ କ�ାବେିନଟ, କାଡ� ୨୮ % ୧୮ % 
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ସୂଚୀକରଣ କ�ାବେିନଟ, କାଗଜ େ�, 

କାଯ��।ଳୟ େମାହର �ା� ଏବଂ 

େସହଭିଳଆି କାଯ��।ଳୟ ଏବଂ େଡ� 

ସାମ�ୀ  

୪ େପଷକ ହସିାବେର ପଥର ଥାଇ େପଷଣ 

ଯ�  
୨୮ %  ୧୨ % 

୫ ୫ % କମି�ା ଶୂନ� ଜଏିସଟ ିଲାଗୁ�ବା 

େସହଭିଳ ିବ�ୁକୁ ଛାଡ ି�ାଦଯୁ� କମି�ା 

ରେ�ଇବା ଜନିଷି ଥାଇ ରଫିାଇନଡ ଚନି,ି 

ଚନି ିକୁ�ବ ମିେଶଇ ସମ� ବ�ୁ  

୧୮ %  ୧୨ % 

୬ କପା ସୁତାର ହାତ ବ�ାଗ ଏବଂ କଣିାକଣିି 

ବ�ାଗ  
୧୮ %  ୧୨ % 

୭ େଝାଟ ତଆିର ିହାତ ବ�ାଗ ଏବଂ କଣିାକଣିି 

ବ�ାଗ 
୧୮ %  ୧୨ % 

୮ ପା�ା, ର�ା େହାଇ�ବା କମି�ା ନ 

େହାଇ�ବା, ପୁର (ମାଂସ ଅନ� ଜନିଷି) ଦଆି 

େହାଇ�ବା ବା ନ ଦଆି େହାଇ�ବା ବା ଅନ� 

�କାର ��ୁତ େହାଇ�ବା, େଯମିତକି ି

�େଘଟ,ି ମାକେରାନ,ି ନୁଡୁଲସ, ଲସାେ�, 

େନାଚଚ,ି ରାବଓିଲି, କାେନେ�ାନୀ; 

ଖଉସଖଉସ 

୧୮ %  ୧୨ % 

୯ ତରକାରୀ େପ,, ମାେୟାେନଜ ଏବଂ ସାଲାଡ 

େ�ସଂି ଏବଂ ମଶିା, ମସଲା ଏବଂ ମି�ିତ 

ସଜିନଂି 

୧୮ %  ୧୨ % 

୧୦ ମୁଢ ିଚ�ିି, ଚ�ିି, ଚନିାବାଦାମ ଚ�ିି, ରାଶ ି

ଚ�ିି, ତଳି ଚ�ିି, ତଳି ପ�,ି ତଳି େରବଡ,ି 

ଚନି ିମଖନ, ଗଜକ, ଚନିାବାଦାମ ମିଠାଇ, 

ଖଜା, ଖଜୁଲି, ଅନସ�ା, ଶାକର,ଖାଦ� 

ଶାକର, ହଦ�ା, ଶାକରୀୟ, ଗ�, କୁଲିୟା, 
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ଅେଳଇଚଦାନା, ଲୁକୁମଦାନା 

୧୧ ଚ�ିଣ ଚମଡା/ମି�ିତ ଚମଡା    

୧୨ ଇଡ଼ଲି/େଦାସା ଆଣ   

୧୩ ୯୦ % ରୁ ଅ�କ ଭାଗ ଫ�ାଇଆଶ ଥାଇ 

ଫ�ାଇଆଶ ଇଟା/ ଫ�ାଇଆଶ 

 େଗାଡ ି 

  

୧୪ ଲାଖ/େସଲାକେର ନମି�ତ ଚୁଡ ି   

୨୦୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୧୮େର ଅନୁ�ିତ ୨୫ତମ େବଠୖକ 

୧ ବାଉଁଶ କାଠ ନମି�ାଣେର େଯାଡାେଯାଡ ି ୧୮ % ୧୨ % 

୨ ଚନିେିର ସଝି�ିବା ମ�ିା� ୧୮ % ୧୨ % 

୩ େତ�ୁଳୀ ମ�ି ଗୁ� ୧୮ % ୫ % 

୪ େକାନେର �ବା େମେହ�ୀ େପ�  ୧୮ % ୫ % 

୫ କୁଟା, ଘାସ ବା ଅନ� ଗୁ� ଜନିଷିେର ତଆିର ି

ସାମ�ୀ, େଟାେକଇ ପାଛଆି ଏବଂ ପାତଆି 

କାମ 

୧୨ % ୫ % 

୨୦୧୮ ଜୁଲାଇ ୨୧େର ଅନୁ�ିତ ୨୮ତମ େବଠୖକ 

୧ o ପଥର/ମାବ�ଲ/କାଠ ଠାକୁର ମୂ�� 

o ରା�ୀ (ଚାପ�ର ୭୧ ଅନୁସାେର 

ମୂଲ�ବାନ/ଅ��-ମୂଲ�ବାନ 

ପଦାଥ�େର ତଆିର ିେହାଇ�ବା 

ରା�ୀଗୁଡକୁି ବାଦ େଦଇ) 

o ସାନଟିାରୀ ନାପକନି 

o କତା ମ�ା ସାର 

o ସାଳ ପା�, ସଆିଳ ିପ� ଏବଂ 

େସମାନ� ଠାରୁ ��ୁତ ସାମ�ୀ 

ଏବଂ ସବାଇ ଘାସ ଦଉଡ ି 

o ଫୁଲ ଭର ିଝାଡୁ (ଝାଡୁ ପାଇ ଁ

କ�ାମାଲ) 

o ଖଲି ଦନା 

୧୮ %/ ୧୨ %/ 

୫% 
ଶୂନ� 
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୨ o ହ�ତ� ଦର ି

o ଖଚୁୁରା ବ�ିି ମୂଲ� ୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ 

ଅ�କ ନ �ବା ବୁଣା କ�ାପ/େଟାପି 

୧୨ % ୫ % 

୩ ପି�ଳ କେିରାସନି େ�ସର ଚୁଲା  ୧୮ % ୧୨ % 

୪ ଶ� େଜବୖଇ�ନ  ଗୁଟ ି ୧୮ % ୫ % 

୫ �ତ ିହଳର ଖଚୁୁରା ବ�ିି ମଲୂ� ୧୦୦୦ 

ଟ�ାରୁ ଅ�କ ନ �ବା େଜାତା ଚପଲ ପାଇଁ 

୫ % ଜଏିସଟ ିକରାଗଲା ଏବଂ �ତ ିହଳର 

ଖଚୁୁରା ବ�ିି ମୂଲ� ୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ ଅ�କ 

�ବା େଜାତା ଚପଲ ପାଇ ଁ୧୮ % ଜଏିସଟ ି

ଚାଲୁ ରହବି  

୧୮ % ୫ % 

୨୦୧୮ ଡେିସମ�ର ୨୨େର ଅନୁ�ିତ ୩୧ତମ େବଠୖକ 

୧ ରବର ଚଢା େହାଇ�ବା କମି�ା ବ�ବହୃତ 

େହାଇ�ବା ପବନ ପଶୁ�ବା ରବର ଟାୟାର 
୨୮ % ୧୮ % 

୨ o �ାୟ ବଗ�ାକାର କମି�ା ଡ-ିବ�ାଗଡ 

କକ� 

o �ାକୃତକି କକ�ର ସାମ�ୀ 

o ପି�ିକୃତ େହାଇ�ବା କକ� 

୧୮ % ୧୨ % 

୩ o �ାକୃତକି କକ�  

o ଚାଲିବା ପାଇ ଁବ�ବହୃତ େହଉ�ବା 

ବାଡ ି 

୧୨ %  ୫ % 
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ଅ�ାୟ ୧୧ 

େସବା – ହାରେର �ାସ  

 

ଅଣୁ, ��ୁ ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େସବା େ��ର ହତିାେଥ� ନଆିଯାଇ�ବା ପଦେ�ପ 

   ଅେନକ ଠକିା କାମ େସବା, ନ�ି�� ଭାବେର କପଡା, ଚମଡା, ଖାଦ� �ଶଂସୀକରଣ, 

ଛାପାକାମ, ଅଳ�ାର ଏବଂ ହୀରା, ହ�ଶ�ି ସାମ�ୀ ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୮ % ରୁ ୫ %କୁ �ାସ 

କରାଯାଇଛ ି।  

 ରା�ା, େପାଲ, େକନାଲ, ନଦୀ ବ�, ବାଣିଜକି କମି�ା ଔେଦ�ାଗିକ ବ�ବହାରକୁ ବାଦ େଦଇ ସଭିିଲ 

ନମି�ାଣ େଯମିତକି ିକାଯ��।ଳୟ, ବଦି�ାଳୟ, ଡା�ରଖାନା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଠକିା ଉପେର 

ଜଏିସଟ ିହାର ୧୮ % ରୁ ୧୨ % କୁ �ାସ କରାଯାଇଛ ି।  ଏଭଳ ିଠକିା କାମ କରୁ�ବା ଉପ-

ଠକିାଦାର� ପାଇଁ ମ� ଏହ ିସୁବଧିା ସଂ�ସାରଣ କରାଯାଇଛ ି।  

 ତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ ରଖିଠାରୁ �ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା ଅ�ଗ�ତ ଗରବିମାନ� ପାଇଁ 

ବାସଗହୃ ନମି�ାଣ ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୮ % ରୁ ୧ %କୁ �ାସ କରାଯାଇଛ ି।  

 େର�ୁରା�ଗୁଡକି �ାରା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉ�ବା େସବା ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୮ % ରୁ ୫ %କୁ 

�ାସ କରାଯାଇଛ ି(�ତ ି ଇଉନଟି ପିଛା େଦନୖକି ୭୫୦୦ ଟ�ା ବା ତଦୁ�� ଭଡା ପାଉ�ବା େହାେଟଲ 

େର�ୁରା�ଗୁଡକୁି ଛାଡ)ି ।   
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 େଦନୖକି ୧୦୦୦ ଟ�ାରୁ କମ ଭଡା �ବା େହାେଟଲ ରହଣିକୁ ବାଦ ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େଯଉଁଗୁଡକିର 

େଦନୖକି ଭଡା ୨୫୦୦ ଟ�ା ପଯ��� ଅଛ,ି େସମାନ� ପାଇଁ କମତ ିହାର ୧୨ % ହସିାବେର ଲାଗୁ 

ହୁଏ ।  ଏହ ିଉଭୟ �କାରର ରହଣି ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ �ାରା େଯାଗାଇ 

ଦଆିଯାଇଥାଏ ।  

 ଦୁଇଟ ିମୁଖ� େସବା ଯଥା, େନଦୖାନକି ଅନୁ�ାନଗୁଡକି �ାରା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉ�ବା �ା�� େସବା 

ଏବଂ େଶୖ�ିକ ଅନୁ�ାନଗୁଡକି �ାରା େଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉ�ବା ଶ�ିା ସମ��ୀୟ େସବା, େଯଉ ଁ

ବ�ବସାୟେର ଅ�କାଂଶ ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ ସଂଶି�� ଅଛ�,ି ପାଇଁ ଛାଡ ଚାଲୁ ରହବି ।  

  େଯଉ ଁେସବା େଯାଗାଣକାରୀମାନ�ର ବାଷ�କ େମାଟ ବ�ିି ୨୦ ଲ� ଟ�ାରୁ କମ (ଜ� ୁଓ 

କାଶ�ୀରକୁ ବାଦ େଦଇ �ତ� ପାହ�ା ରାଜ�ମାନ� ପାଇଁ ୧୦ ଲ� ଟ�ା), େସମାନ�ୁ ପ�ୀକରଣ 

େନବାରୁ ଛାଡ କରାଯାଇଛ,ି ଯଦ ିବ ିେସମାେନ ଟକିସେଯାଗ� େସବାର ଆ�ଃ ରାଜ� େଯାଗାଣ 

କରୁଛ� ି। ଆଶା କରାଯାଏ, ଏହ ିପଦେ�ପ େଛାଟ େସବା େଯାଗାଣକାରୀମାନ�ର ଅନୁପାଳନ ଖଚ� 

ବହୁଳମା�ାେର କମ କରବି । ସାମ�ୀ ପରବିହନ �ତନି�ିମାନ�ର େସବାଗୁଡକି, ଯାହା ମୁଖ�ତଃ 

ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗ େ��େର ଥାଏ, େସଗୁଡକୁି ଆରସଏିମ  ଅଧୀନେର ରଖାଯାଇଛ,ି ଯ 

�ାରା ଅନୁପାଳନ ଭାର େସବା �ହତିା� ଉପରକୁ ଘୁ�ା ଯାଇପାରବି ।  ଅ�ଗାମୀ ଚାଜ� ଅଧୀନେର 

ପୁରା ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶ ିସହ ୧୨ % ହାରେର ଜଏିସଟ ିେଦବା ପାଇଁ ସାମ�ୀ ପରବିହନ 

�ତନି�ିମାନ�ୁ ମ� ବକି� ଦଆି ଯାଇଛ ି।  

 ବୀମା �ତନି�ି, ଅସୁଲ �ତନି�ି କମି�ା ବ��ିଗତ �ତ�� ବ�ିି �ତନି�ିମାନ� �ାରା 

େଯାଗଯାଉ�ବା େସବାଗୁଡକୁି ଆରସଏିମ ଅଧୀନେର ରଖାଯାଇଛ,ି ଯ �ାରା ଅନୁପାଳନ ଭାର େସବା 

�ହତିା� ଉପରକୁ ଘୁ�ା ଯାଇପାରବି ।   

 େ�ନ ଭିତେର େହଉ କମି�ା ପ�ାଟଫମ�େର େହଉ, ଭାରତୀୟ େରଳବାଇ କମି�ା ଭାରତୀୟ େରଳବାଇ 

ଖାନପାନ ଏବଂ ପଯ��ଟନ ନଗିମ ଲିମେିଟଡ �ାରା େହଉ�ବା ଖାଦ� ବା ମନୁଷ� ଖାଇବା ପାଇ ଁଅନ� 

େକୗଣସ ିସାମ�ୀ ବା େକୗଣସ ିପାନୀୟର େଯାଗାଣ ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୫ % କୁ କମାଇ 

ଦଆିଯାଇଛ ି।  

 ବ�ବସାୟ ସଂବାଦଦାତା� �ତନି�ି, , ବ�ବସାୟ ସହାୟକ� �ାରା େଯାଗାଯାଇ�ବା େସବା 

େଯାଗାଣ, ଜେଣ ବ��ି (କ�ାନୀ ନୁେହ)ଁ �ାରା େକୗଣସ ିଜେଣ ପ�ୀକୃତ ବ��ି�ୁ ସୁର�ା କମ�ଚାରୀ 
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େଯାଗାଣ େସବାକୁ ଆରସଏିମ ଅଧୀନେର ରଖାଯାଇଛ,ି ଯ �ାରା ଅନୁପାଳନ ଭାର େସବା �ହତିା� 

ଉପରକୁ ଘୁ�ା ଯାଇପାରବି ।   

 ମାଲ ପରବିହନକାରୀ ଯାନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ� ବୀମା �ିମିୟମ ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୧୮ % ରୁ 

୧୨ %କୁ �ାସ କର ିଦଆି ଯାଇଛ ି। 

 େକବଳ ଇ-ବହ ି�ବା େଯାଗାଣ ଉପେର ଜଏିସଟ ିହାର ୫ %କୁ �ାସ କର ିଦଆି ଯାଇଛ ି। 

 ପୁନ�, ଅଣୁ, �ୁ� ଓ ମ�ମ ଉେଦ�ାଗକୁ ଅଭିବୃ�େିର ସାହାଯ� କରବିା ପାଇଁ  ତା ୦୧-୪-୨୦୧୯ 

ରଖିଠାରୁ େସବା େଯାଗାଣକାରୀମାନ� ପାଇଁ ମି� େଯାଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛ ି।  ପୂବ�ବ��ୀ ବଷ�ର 

ବାଷ�କ ବ�ିି ୫୦ ଲ� ଟ�ା �ବା ପଯ��� ପ�ୀକୃତ ବ��ି ଏହ ିେଯାଜନାର ଲାଭ େନଇ ପାରେିବ ।  

ନୂଆ ମି� େଯାଜନା ଚୟନ କର�ିବା େସବା େଯାଗାଣକାରୀ ବ��ମାନ ୬ % ହାରେର ଜଏିସଟ ି

େଦଇପାରେିବ ଏବଂ େସମାେନ ନେିବଶ ଟକିସ ଜମାରାଶରି େକୗଣସ ି ଲାଭ େନବା ପାଇ ଁ େଯାଗ� 

େହେବ ନାହ� ।    

 

 

 


