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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2300 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില �റ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

ജി.എസ് .ടി കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ

െപാ�ജന�ൾ�് �ണകരമാ�� ഏെത�ാം
നിർേ�ശ�ളാണ് സർ�ാർ സമർ�ി�ി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(എ) െപാ�ജന�ൾ�് �ണകരമാ�� ഒേ�െറ
നിർേ�ശ�ൾ സം�ാനം ജി.എസ് .ടി
കൗൺസിലിൽ അവതരി�ി�ി��്. �ധാനമാ�ം
സം�ാന താ�ര��ൾ സംര�ി��തിനാണ്

ജി.എസ് .ടി കൗൺസിലിൽ വാദി�ി��ത്.
ചര�ക�െട�ം േസവന��െട�ം നി�തി
നിര�കൾ നി�യി��തി�ം മാ�ം
വ���തി�ം സം�ാന താ�ര�ം
�ൻനിർ�ി�� നിലപാ�കളാണ് ജി.എസ് .ടി
കൗൺസിലിൽ സ�ീകരി�ി��ത്. നി�തി
നിര�കൾ �ന:സംഘടി�ി��തി�െട�ം നി�തി
െവ�ി�് തട��തി�െട�ം ലഭി�� നി�തി പണം
െപാ�ജന�ൾ�് �ണകരമാ�� രീതിയിൽ
വിനിേയാഗി�വാൻ സാധി�ം. ജീവൻര�ാ

മ��കൾ, േകാ�ിയർ ഇം�ാ�് �ട�ിയവ�െട
നി�തി നിര�് �റ��തി�ം സം�ാനം �ൻൈക
എ��ി��്. െവളിെ���െട നി�തി
വർ�ി�ി�ാ�� നിർേ�ശം മാ�ിെവ�ി�ാൻ
കഴി�ി��്.

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില ചില
സം�ാന�ൾ പ�തിേയാളം �റ�  ്ജന�ൾ�്
വിതരണം നട��ത് സം�ാനം

മാ�കയാ�േമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന

വിൽപന നി�തി നിയമം, 1963 �കാരമാണ് നി�തി
ഈടാ��ത്. െ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��.
2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫ്. സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം 2018-ൽ
െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന വി�ന
നി�തി യഥാ�മം 30.08 ശതമാന�ം 22.76
ശതമാന�ം ആയി �റ�ി��്. എൽ.ഡി.എഫ്.
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
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നാളി�വെര െപേ�ാൾ, ഡീസൽ നി�തി
വർ�ി�ി�ി�ി�. 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�ി�ി�. ഇ�കാരം
വർ�ി�ി� േക� നി�തി �റ�  ് െപേ�ാൾ, ഡീസൽ
വില നിയ�ി�ാ��താണ്. 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 വികസനേ�മ

�വർ�ന�ൾ �ട��തിന് വൻ�തിസ�ി

��ി�ം.

(സി) െപേ�ാളിയം ഉ���ളിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ

�മ�� നി�തിയിൽ നി�് സം�ാന

ഗവൺെമ�് വിഹിതം പരി�ർ�മായി ഒഴിവാ�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) നിലവിൽ െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന

വിൽപന നി�തി നിയമം, 1963 �കാരമാണ് നി�തി
ഈടാ��ത്. െ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��.
2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫ്. സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം 2018-ൽ
െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം സം�ാന വി�ന
നി�തി യഥാ�മം 30.08 ശതമാന�ം 22.76
ശതമാന�ം ആയി �റ�ി��്. എൽ.ഡി.എഫ്.
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
നാളി�വെര െപേ�ാൾ, ഡീസൽ നി�തി
വർ�ി�ി�ി�ി�. 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�ി�ി�. ഇ�കാരം
വർ�ി�ി� േക� നി�തി �റ�  ് െപേ�ാൾ, ഡീസൽ
വില നിയ�ി�ാ��താണ്. 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�ം
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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 വികസനേ�മ

�വർ�ന�ൾ �ട��തിന് വൻ�തിസ�ി

��ി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


