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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 193 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില നിയ�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 

�ീ . പി . ഉൈബ�� 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില നിയ�ി�ാൻ

സം�ാനം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില

നിയ�ണാധികാരം സം�ാന സർ�ാരിെ�

പരിധിയിൽ വ��ത�. െപേ�ാളിെ��ം

ഡീസലിെ��ം സം�ാന വി�ന നി�തി 2016-ൽ
എൽ.ഡി.എഫ്. സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�േ�ാൾ യഥാ�മം 31.80%-ഉം 24.52%-ഉം

ആയി��. എ�ാൽ 2018-ൽ െപേ�ാളിെ��ം

ഡീസലിെ��ം സം�ാന വി�ന നി�തി

യഥാ�മം 30.08%-ഉം 22.76%-ഉം ആയി

�റ�ി��്. �ടർ�് െപേ�ാൾ, ഡീസൽ

എ�ിവ�െട സം�ാന വി�ന നി�തിനിര�ിൽ

വർ�നവ് വ��ിയി�ി�. വികലമായ േക�

നയ�ിെ� ഭാഗമായ െപേ�ാളിയം

ഉൽ����െട ദിനം�തി�� വിലവർ�നവ്

ഉപേഭാ�സം�ാനമായ േകരള�ിെല

ജന��െട ൈദനംദിന ജീവിതം

��ഹമാ�ിെയ�ത് വ�തയാണ്.
ഇ�നവിലയിെല വർ�നവ് �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ

െചലവ് ഉയർ�ിയ��ലം എ�ാ അവശ�

സാധന��േട�ം വില�യ��ിന് ഇടയാ�ി.
ഇ� ജന��െട വാ�ൽേശഷിേയ�ം നിേ�പ

സാധ�തേയ�ം �ർബലെ���ി. േകാവിഡിെ�

�ടി പ�ാ�ല�ിൽ അതി��മായ

സാ��ിക മാ��ം അഭി�ഖീകരി��

സ�ദ്ഘടനെയ �ന��ീവി�ി��തിന്

സം�ാന സർ�ാർ �ിയാ�ക നടപടികൾ

ൈകെ�ാ�വ���്.

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ് .ടി.യിൽ

ഉൾെ���� കാര��ി�� നിലപാട്

ജി.എസ് .ടി. കൗൺസിലിൽ ഉ�യി�ി��േവാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ് .ടി.യിൽ

ഉൾെ���� കാര��ി�� നിലപാട്

ജി.എസ് .ടി. കൗൺസിലിൽ ഉ�യി�ി��.
നിലവിൽ െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന

വിൽപന നി�തി നിയമം, 1963 �കാരമാണ് 
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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�ാർ

ത�ാറാ�കയാണ് േവ�ത്.

(സി)

ജി.എസ് .ടി.യിൽ ഉൾെ���ാെത െപേ�ാളിയം

ഉ����െട വില താഴ്  �ിെ�ാ�വ��തിന്

എെ��ി�ം നിർേ�ശ��േ�ാ; എ�ിൽ

അതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) 2014-ൽ േക� സർ�ാർ അധികാര�ിേലറിയ

സമയ�് ഓേരാ ലി�ർ െപേ�ാളിേ��ം

ഡീസലിേ��ം �മ�ിയി�� േക� നി�തികൾ

യഥാ�മം 9.476 �പ/ലി�ർ, 3.564 �പ/ലി�ർ

എ�ി�െന ആയി��ത് യഥാ�മം 32.9�പ/
ലി�ർ, 31.8 �പ/ലി�ർ എ�ി�െന ആയി

വർ�ി�ി�. െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം

സം�ാന വി�ന 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��ം

ഡീസലിെ��ം സം�ാന വി�ന നി�തി

യഥാ�മം 30.08 ശതമാന�ം 22.76 ശതമാന�ം

ആയി �റ�കയാണ് ഉ�ായത്. 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��്. 2014-�േശഷം 13 തവണ

െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം നി�തി�ം

െസ�ം േക� സർ�ാർ വർ�ി�ി�താണ്

വിലവർ�നവിന് �ധാന കാരണം. േക� നി�തി

നിര�് �റ�ാൽ സം�ാന നി�തി അത�സരി�

താേന �റ��താണ്. കേ�ാള�ിൽ �ഡ്

ഓയിൽ വില �റ�േ�ാൾേപാ�ം ആയതിെ�

േന�ം ജന�ൾ�് ൈകമാ�ം െച�ാ�

�ടർ�യായ നടപടികൾ പിൻവലി�ാൻ േക�

സർ�ാർ ത�ാറാ�കയാണ് േവ�ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


