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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 43 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം നി�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ , 

�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ജി.എസ് .ടി.  യിൽ

ഉൾെ���ണം എ� നിർേ�ശ�ിെനതിെര

സം�ാന സർ�ാർ ജി.എസ് .ടി. കൗൺസിലിൽ

നിലപാട്  സ�ീകരി�ാ��ായ സാഹചര�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) നിലവിൽ െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന

വിൽപന നി�തി നിയമം, 1963 �കാരമാണ് 
നി�തി ഈടാ��ത് . ടി നിയമമ�സരി�  ്
െപേ�ാളിന്  30.08 ശതമാന�ം ഡീസലിന്  22.76
ശതമാന�ം വിൽപന നി�തി നിര�് 
നി�യി�ിരി��. എ�ാൽ ചര�േസവന നികതി

നിയമ�ിൻകീഴിൽ �റെ��വി�ിരി��

വി�ാപന�കാരം �മ�ാ�� പരമാവധി

നി�തി നിര�്  28% �മ�ിയാൽ േപാ�ം

സം�ാന വിഹിതം 14% മാ�മാണ്. അതിനാൽ

െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ജി.എസ്  .ടിയിൽ

ഉൾെ���ണം എ� നിർേ�ശം ഭീമമായ നി�തി

ന��ിന്  വഴിെയാ���താണ് . മാ��മ�

എൽ.ഡി.എഫ്  സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി�േശഷം െപേ�ാൾ, ഡീസൽ നി�തികളിൽ

വർ�നവ് വ��ിയി�ി�. എ�ാൽ േക�

നി�തികളിൽ വൻ വർ�നവാണ് ഉ�ായത്.
അതിനാൽ േക� നി�തി �റ�  ്
വിലനിയ�ി��തിന്  േക�സർ�ാരിൽ

സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ർദം

െച��ാ��താണ് .

(ബി) െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ജി.എസ് .ടി. യിൽ

ഉൾെ���ിയാൽ വില �റയാൻ സാധ�തയി�

എ�് ക���േ�ാ; ഉെ��ിൽ കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ചര�േസവന

നി�തിയിൽ ഉൾെ���േ�ാൾ നി�യി��

നി�തി നിര�ിന്  ആ�പാതികമായാണ് 
വിലവ�ത�ാസം ഉ�ാ��ത് .

(സി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ജന�ൾ

��ി���ഭവി�േ�ാൾ സം�ാന സർ�ാർ

ഈടാ�� അഡീഷണൽ െസയിൽസ്  ടാ�ം

േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െസ�ം േവെ��വ�ാൻ

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന

വിൽപന നി�തി 2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് 
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ യഥാ�മം

31.80 ശതമാന�ം 24.52 ശതമാന�ം ആയി��.
എ�ാൽ 2018-ൽ െപേ�ാളിെ��ം
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ഡീസലിെ��ം സം�ാന വിൽപന നി�തി

യഥാ�മം 30.08 ശതമാന�ം 22.76 ശതമാന�ം

ആയി �റ�ി��് . എ�ാൽ 06/05/2020-ൽ
േക�നി�തികളിൽ െപേ�ാളിന്  �തിലി�റിന്  10
�പ�െട�ം ഡീസലിന്  �തിലി�റിന്  13
�പ�െട�ം വർ�നവ്  വ��ിയി��് .
അതിനാൽ േക� സർ�ാരിെ� എൈ�സ്

തീ�വ�ം െസ�ം വ��ിയ നി�തി വർ�നവ് 
�ല�� വില�യ�ം അതിജീവി�വാൻ സം�ാന

സർ�ാർ ഈടാ�� നി�തികളിൽ മാ�ം �റവ് 
വ���ത്  ഉചിതമ�. നി�തിനിര�് �റ�ാൽ

േ�മെപൻഷൻ ഉൾെ�െട�� വികസനേ�മ

�വർ�ന�ൾ �ട��തിന് വൻ�തിസ�ി

��ി�ം.

(ഡി) അഡീഷണൽ െസയിൽസ്  ടാ�ം േസാഷ�ൽ

െസക�രി�ി െസ�ം ഉൾെ�െട സം�ാനം

നിലവിൽ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം േമൽ

എ� ശതമാനം നി�തിയാണ് �മ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി)
നിലവിൽ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം േമൽ

സം�ാനം �മ�� അഡീഷണൽ െസയിൽസ്  
ടാ�ം േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െസ�ം

അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




