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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5666 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപേ�ാളിയം ഉത്പ���െട വില വർ�ന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
െപേ�ാളിയം ക�നികൾ എ� തവണ
െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വില
വർ�ി�ി�ി�െ��് വർ�ി�ി� �ക, തീയതി
എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
21-05-2021 �തൽ 31-10-2021 വെര െപേ�ാളിയം
ക�നികൾ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വില
വർ�ി�ി�ത്/�റവ് വ��ിയത് സംബ�ി�്

എ� ക�നിക�െട സം�ാനതല േകാ-
ഓർഡിേന�ർ സമർ�ി�ി�� വിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

��ിയ വില എ� തവണ �റ�െവ�ം ഓേരാ
തവണ�ം എ� �പ�െട �റവ് വ��ിെയ�ം

തീയതി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
21-05-2021 �തൽ 31-10-2021 വെര െപേ�ാളിയം
ക�നികൾ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വില
വർ�ി�ി�ത്/�റവ് വ��ിയത് സംബ�ി�്

എ� ക�നിക�െട സം�ാനതല േകാ-
ഓർഡിേന�ർ സമർ�ി�ി�� വിവര�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) െപേ�ാളിയം ഉത്പ��ൾ ജി.എസ് .ടി. യിൽ
ഉൾെ���ിയാൽ വില �റയാ�ളള
സാഹചര���ാ�ം എ� വാദേ�ാട്

സർ�ാരിെ� സമീപനെമ�ാണ്;

(സി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ എ�ിവ ചര�േസവന
നി�തിയിൽ ഉൾെ���കേയാ െപേ�ാളി�ം
ഡീസലി�ം �മേ�� നി�തി നിര�്
നി�യി�കേയാ െച�ി�ി�ാ�തിനാൽ ടി
ഉൽ���െള ചര�േസവന നി�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയാൽ വില �റ��തി��
സാഹചര�ം �ൻ��ി പറ�വാൻ കഴി�കയി�.
െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ് .ടി.യിൽ
ഉൾെ����ത് സം�ാന�ിന് വൻ
നി�തിന��ിന് വഴിെയാ���
സാഹചര���തിനാൽ െപേ�ാളിയം ഉ���െള
�ർ�മാ�ം ജി.എസ് .ടി.യിൽ ഉൾെ���ാെത

സം�ാന�ൾ�് നി�തി �മ�ാ��

അധികാരം നിലനിർ�ണെമ�് േക� സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട സം�� ചർ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ തീ�മാനെമ��ി��്.
െപേ�ാളിയം ഉ���ളായ െപേ�ാൾ, ഡീസൽ
എ�ിവ�് േകരളാ െപാ�വിൽപന നി�തി നിയമം
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1963 അ�സരി�  ്യഥാ�മം 30.08, 22.76
ശതമാനം വീതമാണ് നി�തി നിര�്. എ�ാൽ
ജി.എസ് .ടി.യിൽ ഉൾെ���േ�ാൾ ചര�േസവന
നി�തി നിയമ െഷഡ�ൾ �കാരം
നി�ിയി�ിരി�� പരമാവധി നി�തി നിര�ായ
28% �മ�ിയാൽ േപാ�ം സം�ാന�ിന് SGST
വിഹിതമായ 14% മാ�േമ ലഭ�മാ�ക��.
സം�ാന��െട നി�തി നിർ�യ അവകാശം
വി�നൽകാൻ കഴിയി� എ�ാണ് സം�ാന

സർ�ാർ നിലപാട് . േക� ഗവൺെമ�് േക�
അഡീഷണൽ എൈ�സ്  നിര�് പലതവണ
വർ�ി�ി�തായി ക�വ��. ഇത് ഇ�ന വില
വർ�നവിന് കാരണമാ���്. േക� നി�തി
നിര�് �റ�ാൽ സം�ാന നി�തി അത�സരി�
താേന �റ��താണ്. കേ�ാളവിലയി��ാ��
ഇടിവ് ഓെ��് െച�് േക� അഡീഷണൽ
എൈ�സ്  നിര�് വർ�ി�ി�� രീതിയാണ് േക�
സർ�ാർ സ�ീകരി��ത്. ഇ�െന േക�
സർ�ാർ സമാഹരി�� പണം
സം�ാന��മായി പ�വേ���മി�.
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.

(ഡി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വില അ�ദിനം വർ�ി��
സാഹചര��ിൽ, സർ�ാർ വാഹന�ളിൽ ബദൽ
ഇ�ന�ൾ ഉപേയാഗി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി)
സർ�ാർ വാഹന�ളിൽ ബദൽ ഇ�ന�ൾ

ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�  ്നിലവിൽ
തീ�മാനെമാ�ം ൈകെ�ാ�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










