
പെട്രോൾ വില ഇങ്ങപെ കൂട്ടുന്നത് എന്ത് പ ോണ്ട്?  
        ദീെ ് െച്ച (8097129819) 

പെട്രോളിപെയും ഡീസലിപെയും െോചക വോതകത്തിപെയും വില നിട്തേന 
അനിയന്ത്രിതമോയി കൂടുകയോണ്. ഈ സോഹചര്േത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുപെട്യപെ ദിവസങ്ങളോയി 
വീണ്ടും പെട്രോൾ വില നിർണ്ണയപത്ത സുംബന്ധിച്ച ചർച്ച പെോതു സമൂഹത്തിൽ 
സജീവമോയിര്ിക്കുന്നു. ഇന്ത്േയിപല പെട്രോളിയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നത് 
എങ്ങപനയോണ്? അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിൽ വില കുെഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് കുെഞ്ഞ നിര്ക്കിൽ 
പെട്രോൾ ലഭിക്കോത്തത് എന്ത്് പകോണ്ടോണ്? പെട്രോൾ വില വോർദ്ധനവ് വഴി ആർക്കോണ് 
ലോഭും ലഭിക്കുന്നത്? തുെങ്ങി നിര്വധി സുംശയങ്ങൾ നമുക്ക് െലർക്കുമുണ്ട്. ട്മൽപ്പെഞ്ഞ 
സുംശയങ്ങളുും അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിൽ വില കുെയട്പോഴും ര്ോജേപത്ത പെട്രോൾ വില 
കൂട്ടന്നതിന് െിന്നിപല ര്ോഷ്ട്രീയപമന്ത്ോപണന്നുും നമുക്ക് െര്ിട്ശോധിക്കോും. 

എവിപെ െിന്നോണ് െമുക്ക് പെട്രോൾ  ിട്ടുന്നത്? 
പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മപണ്ണണ്ണ തുെങ്ങിയ ട് ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉെട്യോഗിക്കുന്ന 
രൂെത്തിലല്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എണ്ണകിണറുകളിൽ നിന്നുും നോും 
കുഴിപച്ചടുക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നുമോണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, 
എൽ.െി.ജി., നോഫ്ത, മപണ്ണണ്ണ തുെങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്വർര്ിപച്ചടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ 
െിഫ നെികളിൽ വച്ചു നെത്തുന്ന ഫ്രോക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിട്ലഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയോണ് ഈ 
ട്വർതിര്ിക്കൽ നെത്തുന്നത്. ഇവിപെ നിന്നോണ് നമ്മുപെ പെട്രോൾ െമ്പുകളിട്ലക്ക് പെട്രോളുും 
ഡീസലും എത്തുന്നത്. 

ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുഴിപച്ചടുക്കുന്ന എണ്ണെോെത്തിപെ ഭൂമിശോത്രെര്മോയ സ്ഥോനും അനുസര്ിച്ചു 
അതിപെ ഗുണട്മന്മയും വേതേോസപപ്പട്ടിര്ിക്കുും.  പഡൻസിറ്റിയും ക്രൂഡിപല സൾ െിപെ 
അളവും അനുസര്ിച്ചു ക്രൂഡ് ഓയിലിപന െലതര്ത്തിൽ ട്വർതിര്ിച്ചിട്ടണ്ട്.  ഇത് പ്രകോര്ും 
അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര ക്രൂഡ് മോർക്കറ്റു വില നിർണ്ണയവമോയി ബന്ധപെട്ട നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിലിപന 
പ്രധോനമോയും ര്ണ്ടോയി തിര്ിക്കോും. West Texas Intermediate (WTI) എന്നുും Brent എന്നുും. 
ഇന്ത്േ അെക്കും ട്ലോകപത്ത ര്ണ്ടിൽ മൂന്ന് ര്ോജേങ്ങളുും ഇതിൽ Brent ക്രൂഡിപനയോണ് വില 
നിർണയത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത്. Brent നു അട്മര്ിക്ക ആശ്രയിക്കുന്ന WTI ക്രൂഡിട്നക്കോൾ 
വില കൂടുതലോണ്. 

ഇന്തയക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭിക്കുന്നപതങ്ങപെയോണ്? 
നമ്മുപെ ര്ോജേും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പോദനും നട്ന്ന കുെഞ്ഞ ര്ോജേമോണ്. ഏറ്റവും പുതിയ 
കണക്കുകൾ പ്രകോര്ും ആവശേത്തിപെ 88 % ട്ത്തോളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്േ വിട്ദശ 
ര്ോജേങ്ങളിൽ നിന്നുും ഇെക്കുമതി പചയ്യുകയോണ്. ട്കന്ദ്ര പെട്രോളിയും മന്ത്രോലയത്തിപെ 



കീഴിലള്ള Petroleum Planning & Analysis Cell പെ പവബ്്ഫസറ്റ് പ്രകോര്മുള്ള കഴിഞ്ഞ െത്ത് 
വർഷപത്ത ക്രൂഡ് ഓയിലിപെ ഇെക്കുമതിയും ര്ോജേപത്ത ഉൽപ്പോദനവമോണ് െട്ടിക 1 ൽ 
പകോടുത്തിര്ിക്കുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇെക്കുമതിക്കോയി ഇന്ത്േ പ്രധോനമോയും ആശ്രയിക്കുന്ന 
ര്ോജേങ്ങൾ ഇെോക്ക്, സൗദി അട്െബേോ, ഇെോൻ, ഫനജീര്ിയ, യ.എ.ഇ., പവനിസവല തുെങ്ങിയ 
ര്ോജേങ്ങപളയോണ്.   

അതോയത് ഇന്ത്േയിപല പെട്രോളിയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിപല ക്രൂഡ് 
ഓയിൽ വിലപയയും ട്മല്പെഞ്ഞ ര്ോജേങ്ങളുമോയള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധപത്തയും 
ആശ്രയിച്ചിര്ിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നുും മനസിലോക്കോും.  അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് 
ഓയിൽ വില കൂടുട്പോൾ ഇന്ത്േയിലും പെട്രോൾ വില സവോഭോവികമോയും കൂടുും. അതുട്െോപല 
അവിപെ വില കുെയട്പോ ഇവിപെയും വില കുെട്യണ്ടതോണ്.  

െട്ടിക 1 : ഇന്ത്േയിപല  ക്രൂഡ് ഓയിൽ 

 
Year 

 
Crude oil Quantity (MMT)  

Import 
Domestic 

Production 

2011-12 171.7 35.9 

2012-13 184.8 35.7 

2013-14 189.2 35.9 

2014-15 189.4 35.9 

2015-16 202.9 35.5 

2016-17 213.9 34.5 

2017-18 220.4 34.0 

2018-19 226.5 32.5 

2019-20 227.0 30.5 
1 Million Metric Tone (MMT) = 1100000000 ലിറ്റർ 

െമ്പു ളിപല പെട്രോൾ വില െിർണ്ണയിക്കുന്നപതങ്ങപെ? 
െമ്പുകളിൽ ഈെോക്കുന്ന പെട്രോൾ/ഡീസൽ വില മനസ്സിലോക്കുന്നതിനു വിതര്ണത്തിനോയി 
െമ്പുകളിൽ എത്തുന്നതിനു മുട്ന്ന പെട്രോൾ ഉൽപ്പോദനും കെന്നു ട്െോകുന്ന ഘട്ടങ്ങപള കുെിച്ച് 
മനസ്സിലോക്കണും. അത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങപനയോണ്  

1. അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിൽ നിന്നുും സർക്കോർ ഏജൻസികൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വോങ്ങുന്നു  

2. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കപ്പൽ വഴി ഇന്ത്േയിപല വിവിധ തുെമുഖങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു  

3. തുെമുഖങ്ങളിൽ നിന്നുും ക്രൂഡ് ഓയിൽ െിഫ നെികളിട്ലക്ക് രോൻസ്ഫർ പചയ്യുന്നു  



4. െിഫ നെികൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നുും പെട്രോളിയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്വർതിര്ിച്ചു 
എടുക്കുന്നു  

5. െിഫ നെികളിൽ നിന്നുും ഇത് ഡീലർമോരുപെ വിവിധ പെട്രോൾ െമ്പുകളിട്ലക്ക് 
എത്തിക്കുന്നു 

അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിപല ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും അത് നമുക്ക് ഉെട്യോഗിക്കോൻ െോകത്തിൽ 
നമ്മുപെ പെട്രോൾ െമ്പുകളിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള ട്മൽെെഞ്ഞ ഓട്ര്ോ ഘട്ടത്തിലും 
െങ്കോളികളോകുന്ന ഏജൻസികളുപെ ഉൽപ്പോദന ചിലവും ലോഭവും െിപന്ന ട്കന്ദ്ര സുംസ്ഥോന 
സർക്കോരുകളുപെ നികുതിയും ട്ചർന്നതോണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെട്രോളിപെ/ഡീസലിപെ 
വില. 

ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നുും നമുക്ക് ഏതോണ്ട് 1500 ഓളും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്വർര്ിപച്ചടുക്കോും. ഇന്ത്േൻ 
കപനികൾ തപന്ന 150 ഓളും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്വർതിര്ിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോണ് െെയന്നത്. ഒരു 
ബോര്ൽ ക്രൂഡിൽ നിന്നുും വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്വർതിര്ിക്കുട്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടന്ന ഓട്ര്ോ 
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെയും അളവ് വേതേസ്തമോണ്. ഇത് ക്രൂഡിപെ ഗുണട്മന്മ അനുസര്ിച്ചു മോറുകയും 
പചയ്യുും.  ഇന്ത്േൻ ഓയിൽ കപനികൾ ഒരു ബോര്ൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നുും 
ട്വർതിര്ിപച്ചടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ കൃതേമോയ അളവ് ലഭേമല്ല. നമുക്ക് ലഭേമോയ വിവര്ും 
അനുസര്ിച്ചു അട്മര്ിക്കൻ ഓയിൽ കപനികൾ ഒരു ബോര്ൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ  നിന്നുും  (159 
ലിറ്റർ )  ഏകട്ദശും  70-75  ലിറ്റർ പെട്രോളുും 35-45   ലിറ്റർ ഡീസലമോണ് ശുദ്ധീകര്ിപച്ചടുക്കുക. 
ഒരു കോര്േും വേക്തമോണ്, ഒരു ലിറ്റർ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നുും നമുക്ക് ഒര്ിക്കലും ഒരു ലിറ്റർ 
പെട്രോൾ കിട്ടില്ല. അതുപകോണ്ട് െല കണക്കുകളിലും കോണും ട്െോപല ഇന്ത്േൻ മോർക്കറ്റ് 
അനുസര്ിച്ചുള്ള ഒരു ലിറ്റർ ക്രൂഡ് ഓയിലിപെ വില പെട്രോളിപെയും ഡീസലിപെയും വില 
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ട്ബസ് ഫപ്രസ് ആയി കണക്കോക്കുന്നത് ശര്ിയല്ല. െപക്ഷ 
െിഫ നെികളിൽ എത്തുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശുദ്ധീകര്ിച്ചു, അതിപെ യോത്ര ചിലവും ലോഭവും 
എല്ലോും കൂട്ടി എണ്ണ ഉൽപ്പോദന കപനികൾ പെട്രോൾ/ ഡീസൽ ഡീലർമോർക്ക് പകോടുക്കുന്ന 
വില നമുക്ക് അെിയോും. അതിപന ട്ബസ് ഫപ്രസ് ആയി കണക്കോക്കോും. 

2021 ജനുവര്ി 1 പല ഡൽഹിയിപല പെട്രോൾ/ഡീസൽ വില പ്രകോര്ും നമുക്കീ കണക്ക് 
വിശദമോയി ഒന്ന് െര്ിട്ശോധിക്കോും.  

അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിൽ നിന്നുും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്േൻ െിഫ നെികളിൽ എത്തിച്ചു 
ശുദ്ധീകര്ിച്ചു എണ്ണ കപനികൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ    27 രൂെ 70   ഫെസ എന്ന നിര്ക്കിൽ 
പെട്രോൾ െമ്പുകൾക്ക് പകോടുക്കുട്പോൾ അത് ഉെട്ഭോക്തോക്കൾക്ക് കിട്ടന്നത് 83 രൂെ 70 
ഫെസയ്ക്കോണ്. െിഫ നെികളിൽ നിന്നുും പെട്രോൾ െമ്പുകളിട്ലക്ക് എത്തുട്പോൾ വില 
കൂടുന്നപതങ്ങപന എന്ന് വിശദമോക്കുന്നതോണ് െട്ടിക 2 പല കണക്കുകൾ.  

 



െട്ടിക 2: പെട്രോൾ/ഡീസൽ വില കണക്കോക്കുന്ന ഉദോഹര്ണും (ഡൽഹി ) 

Item  Petrol 
Price/litre 

Diesel Price 
/Litre  

Fuel Price after Processing (Refinery 
Margins + OMC Margin + Freight Cost, 
Logistics) -Ready to send to Petrol Pump 

Rs 27.74 Rs 28.66 

Central Govt. Taxes & Dealer Commission     

Additional: Excise Duty + Road Cess as 
Charged by Central Government 

Rs 32.98  Rs 31.83 

Commission to Petrol Pump Dealers Rs 3.67 Rs 2.53 

Fuel Cost Before VAT     

Cost as on 1st January 2021 Rs 64.39 Rs 63.02 

VAT Calculation     

Additional:VAT (30% on Petrol and 16.75% 
on Diesel.  Additional Cess on 
Diesel) (1st January 2021) 

Rs 19.32 Rs 10.85 

Final Retail Price as on 1st January 2021 in 
Delhi 

Rs 83.71 Rs 73.87 

 

ട്മപ്പെഞ്ഞ െട്ടികയിൽ ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ ഈെോക്കുന്ന നികുതി ര്ോജേത്ത് എല്ലോയിെത്തുും 
ഒരുട്െോപലയോണ്, െപക്ഷ സുംസ്ഥോന സർക്കോരുകളുപെ നികുതി (VAT) ഓട്ര്ോ സുംസ്ഥോനത്തുും 
വേതേസ്തമോണ് (ട്മൽപകോടുത്ത ഉദോഹര്ണത്തിൽ ഡൽഹിയിപല കണക്കോണ്). 
അതുപകോണ്ടോണ് െല നഗര്ങ്ങളിലും പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ ട്നര്ിയ വേതേോസും 
ഉള്ളത്. 

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇത്രയും കുെവോണ് എന്നിര്ിപക്ക എങ്ങപനയോണ് പെട്രോൾ െമ്പുകളിൽ 
ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് തീ വിലയോകുന്നത് എന്ന് ഇട്പ്പോൾ മനസ്സിലോയട്ല്ലോ. ഒരു ലിറ്റർ ക്രൂഡ് 
ഓയിലിപെ വിലട്യക്കോൾ കൂടുതലോണ് അതിനു ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ ഈെോക്കുന്ന നികുതി എന്ന് 
ഈ കണക്കുകൾ വേക്തമോക്കുന്നു. 

ട് ോദിഭരണത്തിൽ പെട്രോൾ വിലക്ക് എന്തോണ് സംഭവിച്ചത്? 
ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യ.െി.എ. സർക്കോര്ിപനതിപര് ബി.പജ.െി 
ഉയർത്തിയ പ്രധോന വിമർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അധികോര്ത്തിൽ എത്തിയോൽ കുെഞ്ഞ വിലയിൽ 
പെട്രോളുും ഡീസലും ലഭേമോക്കുപമന്ന് ബി.പജ.െി. ട്നതോക്കപളല്ലോും അക്കോലത്തു 
പ്രസുംഗിച്ചതുമോണ്.  



2014 പമയ് മോസത്തിൽ ട്മോദി അധികോര്ത്തിൽ വരുട്പോൾ തലസ്ഥോന നഗര്ിയോയ 
ഡൽഹിയിപല പെട്രോൾ വില 71.5 രൂെയും ഡീസൽ വില 57.3 രൂെയമോയിരുന്നു. ഈ കുെിപ്പ് 
എഴതുന്ന   2021 പ ബ്രുവര്ി 16 ൽ ഡൽഹയിപല പെട്രോൾ വില 89.3 രൂെയും ഡീസൽ വില 
79.35 രൂെയമോണ്. ഏഴവർത്തിനുള്ളിൽ പെട്രോളിയും ട്െോപലപയോരു നിട്തേോെട്യോഗ 
സോധനത്തിപെ വിലയിൽ ഇത്രയും വലിയ വർദ്ധനവ് എന്നത് തോങ്ങോൻ ആവോത്തതോണ്. 
െട്ക്ഷ ട്കന്ദ്ര സർക്കോര്ിപെ ചൂഷണും ട്ബോധേപപ്പെണപമങ്കിൽ ഈ കോലയളവിൽ അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര 
മോർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ എന്ത്് വേതേോസും വന്നു എന്ന് കൂെി െര്ിട്ശോധിക്കണും.  

െട്ടിക 3: കഴിഞ്ഞ െത്തു വർഷപത്ത ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില (വർഷോര്ുംഭത്തിൽ) 

Year Crude Price/ 
Barrel (USD) 

Price/liter 
(USD) 

2021 47.62  0.30 

2020 61.17  0.38 

2019 46.31  0.29 

2018 60.37  0.38 

2017 52.36  0.33 

2016 36.81  0.23 

2015 52.72  0.33 

2014 95.14  0.60 

2013 93.14  0.59 

2012 102.96  0.65 
  Source: https://www.macrotrends.net 

കഴിഞ്ഞ െത്ത് വർഷക്കോലപത്ത ക്രൂഡ് ഓയിലിപെ വർഷോര്ുംഭത്തിപല വിലയോണ് െട്ടിക 3 
ൽ പകോടുത്തിര്ിക്കുന്നത്. അതോയത് 2014 ൽ ട്മോദി അധികോര്ത്തിൽ വരുും മുൻെ് ഒരു ലിറ്റർ 
ക്രൂഡ് ഓയിലിന് 0.6  USD ആയിരുന്നു വിലപയങ്കിൽ  ഇന്ന്   0.3 USD മോത്രമോണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ 
വില. അതോയത് ട്മോദിക്കോലത്ത് അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര ക്രൂഡ് വില ഏതോണ്ട് െകുതിയോയി. െപക്ഷ 
പെട്രോൾ വില കുെഞ്ഞില്ല എന്ന് മോത്രമല്ല ഗണേമോയി കൂട്ടകയും പചയ്തു. ഒരു ട്കന്ദ്രമന്ത്രിയപെ 
െര്ിഹോസേമോയ പ്രസ്തോവന ട്െോപല അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിപല കുെവിപെ ഒരു നിശ്ചിത 
ശതമോനമോണ് ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ കൂട്ടിപക്കോണ്ടിര്ിക്കുന്നത്. 

2014 ൽ ട്മോദി അധികോര്ത്തിൽ വന്നതിനു ട്ശഷും പെട്രോളിയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ ട്കന്ദ്ര 
സുംസ്ഥോന നികുതിയിൽ ഉണ്ടോയ വർദ്ധനവോണ് െട്ടിക 4 ൽ. ട്കന്ദ്ര നികുതി കഴിഞ്ഞ ഏഴ 
പകോല്ലും പകോണ്ട് മൂന്നര് ഇര്ട്ടിയോയോയോണ് ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. 

സുംസ്ഥോന സർക്കോരുകൾക്ക് നികുതി കുെച്ചു കൂപെ എന്ന് ട്കന്ദ്ര സർക്കോര്ിപെ ഈ 
തീപവട്ടിപക്കോള്ളപയ മെച്ചു െിെിക്കോൻ ചിലപര്ോപക്ക ട്ചോദിക്കുന്നത് ട്കട്ടിട്ടണ്ട്. GST നിലവിൽ 

https://www.macrotrends.net/


വന്നതിനു ട്ശഷും സുംസ്ഥോന സർക്കോരുകൾക്കുള്ള ട്നര്ിട്ടള്ള ചുരുക്കും നികുതി 
വരുമോനങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് പെട്രോളിപെ മുകളിപല VAT. സുംസ്ഥോന സർക്കോരുകൾക്ക് 
അർഹതപപ്പട്ട GST വിഹിതും ട്െോലും കൃതേമോയി പകോടുക്കോൻ തയ്യോെോകോത്ത ട്കന്ദ്ര 
സർക്കോരുള്ളട്പ്പോൾ ഈ നികുതി വരുമോനും കൂെി ഇല്ലോതോക്കുക എന്നത് സുംസ്ഥോനങ്ങപള 
സുംബന്ധിച്ച് വലിയ ബോധേതയോകുും. കൂെോപത സുംസ്ഥോന VAT അെിസ്ഥോന വിലയപെ 
നിശ്ചിത ശതമോനമോണ്. ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ അവരുപെ നികുതി കുെച്ചോൽ സവോഭോവികമോയും VAT 
ഉും കുെയും. അതിനു അവർ തയ്യോെല്ല എന്നതോണ് പ്രശ്്നും. 

െട്ടിക 4: ട്കന്ദ്ര സുംസ്ഥോന നികുതികൾ 

Source: www.mycarhelpline.com 

ട് ന്ദ്ര െികുതിയുപെ 41 % സംസ്ഥോെ സർക്കോരിെട്േ  ിട്ടുന്നത്? 
ട്കന്ദ്രും അമിതമോയി ഈെോക്കുന്ന എഫൈസ് നികുതിയപെ (മുകളിപല കണക്കിൽ 32 രൂെ) 41  
%, അതോയത് ഏകട്ദശും 13  രൂെ സുംസ്ഥോന സർക്കോരുകൾക്കോണ് എന്നോണ് ഒരു കൂട്ടർ 
പ്രചര്ിപ്പിക്കുന്ന ഇട്പ്പോഴപത്ത നുണ.  15 മത്  ിനോൻസ് കമ്മീഷൻ നിർട്േശ പ്രകോര്ും ട്കന്ദ്ര 
നികുതിയപെ 41% സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക് അവകോശപപ്പട്ടതോണ് എന്ന നിർട്േശമുണ്ട്. ഇതിപെ 
ചുവടു െിെിച്ചോണ് നുണ പ്രചോര്ണും. െട്ക്ഷ ആ നിർട്േശപ്രകോര്ും സ്്പെഷേൽ പസസ്സ് 
ഒഴിപകയള്ള ട്കന്ദ്ര നികുതിയപെ 41% മോത്രട്മ സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക് പകോടുട്ക്കണ്ടൂ. അട്പ്പോൾ 
ട്കന്ദ്രും ഈെോക്കുന്ന ഈ 32 രൂെയിൽ എത്രയോണ് പസസ്സിൽ വരുന്നത്.  

ഇക്കോര്േും മനസ്സിലോക്കോൻ Petroleum Planning & Analysis Cell പെ പവബ്്ഫസറ്റിൽ 
നൽകിയിട്ടള്ള മുകളിപല െട്ടിക 5 ട്നോക്കിയോൽ മതി. അതോയത് ട്കന്ദ്ര നികുതിയിൽ 18 രൂെ 
Road and infrastructure Cess ൽ വരുന്നതോണ്. അതിൽ സുംസ്ഥോന സർക്കോരുകൾക്ക് 
അവകോശമില്ല. ബോക്കി വരുന്ന 14 രൂെയപെ 41% മോണ് സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക് കിട്ടക. ട്കന്ദ്ര 
സർക്കോർ അടുത്ത കോലത്ത് ഗണേമോയി കൂട്ടി പകോണ്ടിര്ിക്കുന്നത് സുംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു 
നൽട്കണ്ടോത്ത പസസ്സോണ് എന്ന് മനസ്സിലോക്കണും. 

 
Tax in  

2014 November 2017 December 2021 January 

Excise  Duty 
on Petrol 

Rs 9.20 per Litre Rs 21.48 per Litre Rs 32.98 per Litre 
(incl. Road Cess) 

Excise  Duty 
on Diesel 

Rs 3.46 per Litre Rs 17.33 per Litre Rs 31.83 per 
Litre  
(incl. Road Cess) 

VAT on Basic 
Price on Petrol 

20% on Basic 
Price 

27% on Basic 
Price 

30% VAT 

VAT on Basic 
Price on Diesel 

12.5% on Basic 
Price 

16.75% on Diesel 
+ 25p Cess 

16.75% VAT + 
Cess 



െട്ടിക 5: ട്കന്ദ്ര നികുതിയപെ ഭോഗങ്ങൾ 

Particulars 

CENTRAL EXCISE 

Basic  
Excise 
Duty 

Special 
Additional 

Excise Duty 

Agriculture 
Infrastructure & 

Development 
Cess (AIDC) 

Additional Excise 
Duty (Road and 
infrastructure 

Cess) 

Petrol Rs.1.40/ltr Rs.11.00/ltr  Rs.2.50/ltr  Rs.18.00/ltr. 

Diesel  Rs.1.80/ltr Rs.8.00/ltr Rs.4.00/ltr  Rs.18.00/ltr. 
 

ഇവിപെ തീർന്നില്ല, മപറ്റോരു പ്രധോനപപ്പട്ട വസ്തുത, സെസ്സ് കഴിച്ചുള്ള കകന്ദ്ര നികുതിയുസെ ഈ 41  
% എല്ലാ െംസ്ഥാനങ്ങൾക്കം തുല്യമാക ാ അവരുസെ സെകരാൾ ഉെക ാഗത്തിസെ 
കതാതനുെരികചാ അല്ല വിതരണം സെയ്യുന്നത്. അത് വിതരണം സെയ്യുന്നതിനുള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങളം ഫിനാൻെ് കമ്മീഷൻ നിർകേശിചിട്ടുണ്ട്. െതിനഞ്ാം ഫിനാൻെ് കമ്മീഷൻ 
പ്രകാരം അതിങ്ങസന ാണ് (i) 45% for the income distance, (ii) 15% for the population in 2011, 
(iii) 15% for the area, (iv) 10% for forest and ecology, (v) 12.5% for demographic performance, 
and (vi) 2.5% for tax effort.  

ഇതുപ്രകാരം ഓകരാ െംസ്ഥാനത്തിനും കിട്ടുന്ന വിഹിതമാണ്  െട്ടിക 6 ൽ 
സകാടുത്തിരിക്കന്നത് . കകന്ദ്രം  െിരിക്കന്ന നികുതി ിൽ നിന്നം സെസ്സ് കുറിച്ചുള്ള തുകയുസെ 41  
% െംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതിക്കകപാൾ നമ്മുസെ കകരളത്തിന് അതിൽ നിന്നം കിട്ടുന്നത് 0.8 % 
മാണ്. അതാ ത് ഒരു ല്ിറ്റർ സെകരാളിന് കകന്ദ്രം 32  രൂെ െിരിക്കകപാൾ കമൽ സൂെിപ്പിചത് 
കൊസല് അതിൽ െംസ്ഥാന െർക്കാരുകൾക്ക് അവകാശസപ്പട്ട 14 രൂെ ിൽ കകരളത്തിന് 
ല് ിക്കക 11  പെെ ാണ്. ഈ കണക്കില്ാണ് െില്ർ സവള്ളം കെർക്കന്നത്. 

െട്ടിക 6 : കകന്ദ്ര നികുതി ിസല് െംസ്ഥാനങ്ങളസെ വിഹിതം 

Sr no 

State 
15th Finance Commission 

Share out of 41% 
Share in divisible 

pool 

1 Andhra Pradesh 1.69 4.11 

2 Arunachal Pradesh 0.72 1.76 

3 Assam 1.28 3.13 

4 Bihar 4.13 10.06 

5 Chhattisgarh 1.4 3.42 

6 Goa 0.16 0.39 

7 Gujarat 1.39 3.4 

8 Haryana 0.44 1.08 

9 Himachal Pradesh 0.33 0.8 



10 Jharkhand 1.36 3.31 

11 Karnataka 1.49 3.65 

12 Kerala 0.8 1.94 

13 Madhya Pradesh 3.23 7.89 

14 Maharashtra 2.52 6.14 

15 Manipur 0.29 0.72 

16 Meghalaya 0.31 0.77 

17 Mizoram 0.21 0.51 

18 Nagaland 0.23 0.57 

19 Odisha 1.9 4.63 

20 Punjab 0.73 1.79 

21 Rajasthan 2.45 5.98 

22 Sikkim 0.16 0.39 

23 Tamil Nadu 1.72 4.19 

24 Telangana 0.87 2.13 

25 Tripura 0.29 0.71 

26 Uttar Pradesh 7.35 17.93 

27 Uttarakhand 0.45 1.1 

28 West Bengal 3.08 7.52 

  Total  41 100 

  

െമ്മുപെ അയോൾ രോജ്യങ്ങളിൽ പെട്രോളിെ് എന്തോണ് വില? 
ട്ലോകപത്ത മറ്റു ര്ോജേങ്ങളിപല പെട്രോൾ വിലയമോയി നമ്മുപെ വിലപയ തോര്തമേും 
പചയ്യുന്നതിൽ പചെിയ യക്തി ര്ോഹിതേമുണ്ട്. പവനുസവലയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നമ്മുപെ 
ഒന്നര് ഉറുപ്പിക മോത്രട്മ ഉള്ളൂ. ആ ര്ോജേത്ത് അത്രയ്ക്കും എണ്ണ ട്ശഖര്മുണ്ട്. െപക്ഷ നമ്മുട്െത് 
ട്െോപല ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇെക്കുമതിപയ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുപെ അയൽ ര്ോജേങ്ങളിപല 
പെട്രോൾ വിലയമോയി തോര്തമേും പചയ്യുന്നത് നമ്മുപെ സർക്കോർ ചുമത്തുന്ന നികുതിയപെ 
വലിപ്പും മനസ്സിലോക്കോൻ സഹോയിക്കുും. statisticstimes.com എന്ന പവബ്്ഫസറ്റ് പ്രകോര്ും 
2020 ഡിസുംബർ 17 അനുസര്ിച്ചുള്ള നമ്മുപെ അയോൾ ര്ോജേങ്ങളുപെ പെട്രോൾ വില ഇന്ത്േൻ 
രൂെയിൽ എത്രയോണ് എന്നതോണ് െട്ടിക 7 ൽ പകോടുത്തിര്ിക്കുന്നത്.  നമ്മുപെ 
ര്ോജേപത്തക്കോൾ ട്മോശും സോപത്തിക സ്ഥിതിയള്ള അയോൾ ര്ോജേങ്ങളിൽ െലതുും പമച്ചപപ്പട്ട 
സോപത്തിക സ്ഥിതിയള്ള ഫചനയും പെട്രോളിന് നമ്മുപെ ര്ോജേപത്തക്കോൾ കുെഞ്ഞ 
വിലയോണ് ഈെോക്കുന്നത്. 

(2020 പല കണക്ക് പ്രകോര്ും നമ്മുപെ പ്രതിശീർഷ വരുമോനും (Per Capita Income) 1333 
ട്ഡോളെോണ്. ഫചനയട്െത് 10839 ട്ഡോളറുും) 



െട്ടിക 7: നമ്മുപെ അയൽര്ോജേങ്ങളിപല പെട്രോൾ വില 

Sr. no Country Petrol Price/litre (Rs) 

1 India  86.4 

2 Bangladesh 77.4 

3 China 69.8 

4 Nepal 67.7 

5 Srilanka 63.4 

6 Bhutan 49.6 

7 Pakisthan 46.3 

8 Myanmar 41.9 
Source: https://statisticstimes.com 

പെട്രോൾ വില െിർണ്ണയോധി ോരം  മ്പെി ൾക്ക് പ ോടുത്തത്   
എന്തിെോണ്?  
എണ്ണകളുപെ വില നിർണ്ണയോധികോര്ും കപികൾക്ക് പകോടുക്കുന്നത് വപര് ഇന്ത്േൻ ആഭേന്ത്ര് 
മോർക്കറ്റിപല പെട്രോൾ/ഡീസൽ വില നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് Administered Pricing Mechanism 
(APM) എന്ന സുംവിധോനും വഴി ട്കന്ദ്ര സർക്കോര്ോയിരുന്നു. 1973 പല എണ്ണ പ്രതിസന്ധിപയ 
തുെർന്ന് 1974 ൽ സർക്കോർ നിയമിച്ച Oil Price Committee (OPC) യപെ  നിർട്േശത്തിപെ 
ഭോഗമോയോണ് 1977 ൽ APM സുംവിധോനും നിലവിൽ വരുന്നത്. ഇത് പ്രകോര്ും സർക്കോർ 
പെട്രോൾ/ഡീസൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുും.   

Oil Coordination Committee (OCC) യപെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള Oil Pool Account (OPA) 
വഴിയോണ് APM സുംവിധോനും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതോയത് അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് 
ഓയിൽ വില കൂെിയോൽ ഈ അകൗണ്ടിൽ നിന്നുും സർക്കോർ എണ്ണകപനികൾക്ക് െണും 
പകോടുക്കുും. ഇനി ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുെയകയോപണങ്കിൽ കപനികൾ തത്തുലേമോയ തുക ഈ 
അൽകൗണ്ടിട്ലക്ക് പകോടുക്കണും. ഈ പസറ്റിൽപമെ് എല്ലോ ആഴ്ചകളിലും നെക്കുും. അതോയത് 
വില കൂെിയോലും കുെഞ്ഞോലും മിതമോയ നിര്ക്കിൽ പെട്രോളുും ഡീസലും പെോതുജനങ്ങൾക്ക് 
കിട്ടിയിരുന്നു.  

എന്നോൽ അന്ത്ോര്ോഷ്ട മോർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുത്തപന കൂെിയ സോഹചര്േത്തിൽ ഇത് 
ട്കന്ദ്ര സർക്കോര്ിന് വലിയ ബോധേത ഉണ്ടോക്കുന്നു എന്ന കോര്ണും െെഞ്ഞു 2010 ജൂണിൽ 
യ.െി.എ. സർക്കോർ പെട്രോൾ വിലയപെ നിയന്ത്രണോധികോര്വും 2014  ഒട്ടോബെിൽ 
ബി.പജ.െി സർക്കോർ ഡീസൽ വിലയിൻ ട്മലള്ള നിയന്ത്രണോധികോര്വും എടുത്തു കളഞ്ഞു 
(2002  ൽ തപന്ന വിമോന ഇന്ധനത്തിപെ നിയന്ത്രണും എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നു) . അതോയത് 
സർക്കോർ യോപതോരു വിധ സബ്്സിഡിയും നൽകില്ല, മെിച്ചു അന്ത്ോര്ോഷ്ട്ര മോർക്കറ്റിപല ക്രൂഡ് 
ഓയിൽ വിലയപെ വേതേോസത്തിനനുസര്ിച്ചു എണ്ണ ഉൽപ്പോദന കപനികൾക്ക് വില 

https://statisticstimes.com/


നിശ്ചയിക്കോും. 2017 ജൂൺ മോസട്ത്തോപെ നിട്തേന വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ര്ീതിയിട്ലക്ക് എണ്ണ  
ഉൽപ്പോദന കപനികൾക്ക് മോെി (അതിനു മുട്ന്ന ര്ണ്ടോഴ്ചയിൽ ഒര്ിക്കൽ  ആയിരുന്നു).  

പെട്രോൾ-ഡീസൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില ട്കവലും ട്നര്ിട്ട് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
ഉെട്യോഗിക്കുന്നവപര് മോത്രമല്ല ബോധിക്കുക. ഈ ഇന്ധനങ്ങളുപെ വില വർദ്ധനവ് 
നിട്തേോെട്യോഗ സോധനങ്ങളുപെ വില വർദ്ധനവിനുും കോര്ണമോകുും. ട്ലോെികൾ വഴി കെത്തുന്ന 
ചര്ക്കുകളുപെ വില സവോഭോവികമോയും കൂടുും. യന്ത്രങ്ങൾ ഉെട്യോഗിക്കുന്ന കർഷകരുപെ 
ഉൽപ്പോദനചിലവ് കൂടുകയും വരുമോനും കുെയകയും പചയ്യുും. ഒരു ഓട്ട്ടോ പതോഴിലോളിക്ക് നിതേ 
വരുമോനത്തിൽ ഏതോണ്ട് 30-40 രൂെയപെ കുെവ് പെട്രോളിന് 50 ഫെസ കൂെിയോൽ തപന്ന 
വരുപമന്നോണ് കണക്ക്.  

അതോയത് ട്കോൺഗ്രസ്സ്-ബി.പജ.െി. സർക്കോരുകളുപെ ഇക്കോര്േത്തിപല നയും വേക്തമോണ്. 
വില നിർണ്ണയോധികോര്ും കട്പോളശക്തികൾക്ക് വിട്ട പകോടുക്കുക എന്നത് (ഇട്പ്പോൾ കോർഷിക 
നിയമത്തിലും അവർ പചയ്യുന്നത് അതോണ്). അതവരുപെ ഉദോര്വത്കര്ണ സോപത്തിക 
നയങ്ങളുപെ ഭോഗമോയി ഉണ്ടോകുന്നത് ഒന്നോണ്, പെോതു ജനങ്ങൾക്ക് ലഭേമോക്കുും വിധും 
ഏപതങ്കിലും സബ്്സിഡിയപെ ബോധേത സർക്കോര്ിന് ഏപറ്റടുക്കോൻ കഴിയില്ല. മോത്രവമല്ല 
സോധോര്ണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുും െര്മോവധി നികുതി ഈെോക്കുകയും ട്വണും.  ഈപയോരു 
നിട്യോലിബെൽ ട്ലോജിക്കിൽ നിന്ന് ട്വണും ഇട്പ്പോഴപത്ത പെട്രോൾ വില വർദ്ധനവിപന 
കോണോൻ. 

സർക്കോർ എന്തിെോണ് ഇങ്ങപെ പെട്രോൾ വില കൂട്ടുന്നത്? 
രണ്ടുവിധത്തില്ാണ് സെകരാൾ വില് വർധനവിൽ ൊധാരണക്കാസര െർക്കാരും 
എണ്ണകപനികളം കെർന്ന് ചൂഷണം സെയ്യുന്നത്.  

1) അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓ ിൽ വില് ിൽ ഉണ്ടാ  ഇെിവിൻസറ സമചം 
ഉെക ാക്താക്കൾക്ക് പകമാറാത്തവിധം വില് നിർണ്ണ ാധികാരം എണ്ണകപനികൾ 
ദുരുെക ാഗം സെയ്യുന്ന  

2) അസത െമ ം െർക്കാർ സെകരാളിനും ഡീെല്ിനും കമലുള്ള നികുതിയും കുത്തസന കൂട്ടുന്ന.  

(ഉദാഹരണത്തിന് ക്രൂഡ് ഓ ില്ിന് ബാരല്ിന് 100 കഡാളർ ഉള്ളകപ്പാൾ എണ്ണകപനികൾ 
െമ്പുകൾക്ക് സെകരാൾ നൽകി ത് ല്ിറ്ററിന് 25 രൂെ എന്ന നിരക്കിലും കകന്ദ്ര െർക്കാർ 
ഈൊക്കി  നികുതി 20 രൂെയും ആ ിരുസന്നങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓ ില്ിൻസറ വില്  50 കഡാളർ 
ആ ി കുറയുകപാഴം എണ്ണകപനികൾ െമ്പുകൾക്ക് നൽകി ിരുന്ന വില് തത്തുല്യമാ ി 
കുറക്കന്നില്ല. െർക്കാർ ആസണങ്കിൽ നികുതി 30 രൂെ ാക്കി കൂട്ടുകയും സെയ്യുന്ന) 

പെട്രോളിപെ വില കൂട്ടന്നത് ര്ോജേത്ത് ശൗചേോലയും ഇല്ലോത്ത ട്കോെിക്കണക്കിനു മനുഷേർക്ക് 
കക്കൂസ് െണിയോൻ ആണ് എന്ന വിചിത്രമോയ വോദും െെഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ എൻ.ഡി.എ.  



മന്ത്രിസഭയിപല മലയോളിയോയ  ട്കന്ദ്രമന്ത്രിയോണ്. അതിപല തമോശകൾ തത്കോലും വിെോും. 
െെഞ്ഞതിപെ ഉള്ളെക്കും ഇങ്ങപനയോണ്, ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ നികുതി കൂട്ടിയത് സോധോര്ണ 
ജനങ്ങളുപെ ജീവിതും പമച്ചപപ്പടുത്തുന്നതിന് െശ്ചോത്തല സൗകര്േും ഒരുക്കോൻ ആപണന്നോണ്. 
നികുതി വരുമോനും കൂട്ടി ജനട്ക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമോക്കുക എന്നത് ശര്ിയോയ 
നയമോണ്. െപക്ഷ ഇവിപെ പെട്രോളിയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില കൂട്ടന്നത് വൻ 
ട്കോർെട്െറ്റുകളിൽ നിന്നുും െിര്ിപച്ചടുട്ക്കണ്ട നികുതിക്ക് െകര്മോയോണ് എന്നോണ് നോും 
മനസ്സിലോട്ക്കണ്ടത്.  

പെട്രോളിപെ നികുതി കുത്തപന കൂട്ടിയ ഈ കോലയളവിൽ ട്കോർെട്െറ്റുകളുപെ നികുതി 
കുത്തപന കുെക്കുന്ന നെെെിയോണ് സർക്കോർ സവീകര്ിച്ചത്. 2019 പസപ്തുംബെിൽ ട്നര്പത്ത 30 
% ആയിരുന്ന ട്കോർെട്െറ്റ് കപനികളുപെ നികുതി 22% ആക്കി സർക്കോർ ചുരുക്കി. ട്കോർപ്പട്െറ്റ് 
നികുതി 8 % കുെച്ചത് വഴി സർക്കോർ ഖജനോവിട്ലക്ക് എട്ത്തണ്ട അതിസപന്നരുപെ 
ട്കോെിക്കണക്കിനു രൂെയോണ് സർക്കോർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ഇക്കോര്േത്തിൽ സർക്കോര്ിപെ 
നയും വേക്തമോണ്. ട്കോർെട്െറ്റുകളിൽ നിന്നുും Direct Tax വഴി െിര്ിപച്ചടുട്ക്കണ്ട നികുതിയിൽ 
ഇളവ് നൽകുക വഴി ഉണ്ടോകുന്ന വരുമോനത്തിപല കുെവ് സർക്കോർ നികത്തുന്നത് 
സോധോര്ണക്കോരുപെ ട്മലള്ള Indirect Tax കൂട്ടക വഴിയോണ്. ഈ Indirect Tax വരുമോനും 
കൂട്ടന്നതിനുട്വണ്ടിയോണ് പെട്രോളിപെ മുകളിൽ അമിത നികുതി ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ ചുമത്തുന്നത്. 

 
Source: www.newsclick.in 

2019–20 കോലയളവിൽ direct tax ൽ നിന്നുള്ള വരുമോനും GDP യപെ 5.2% ആയിരുന്നത് 2020–
21 കോലയളവിൽ അത് 4.7% ആയി കുെഞ്ഞു. അപത സമയും ഈ കോലയളവിൽ indirect tax ൽ 
നിന്നുള്ള വരുമോനും GDP യപെ 4.7% ൽ നിന്നുും 5.1% ശതമോനമോയി വർദ്ധിച്ചു. (.. the share of 



direct taxes has fallen from 5.2% of the GDP in 2019–20 to 4.7% in 2020–21, while that of 
indirect taxes has increased from 4.7% in 2019–20 to 5.1% in 2020–21, Vol. 56, Issue No. 6, 
06 Feb, 2021, EPW).  

സർകോര്ിപെ ബഡ്ജറ്റ് ട്ര്ഖകൾ പ്രകോര്ും ട്മോദിയപെ ഒന്നോും സർക്കോർ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ 
പകോണ്ട് ട്കോർെട്െറ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകിയത് 4.32 ലക്ഷും ട്കോെി രൂെയോണ്. 2014-
15 ൽ ട്കോർെട്െറ്റ് നികുതിയിളവ്   65,067 ട്കോെി രൂെയോയിരുപന്നങ്കിൽ 2018-19 ൽ അതിൽ 
1.09 ലക്ഷും ട്കോെി രൂെയോക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതോയത് ശര്ോശര്ി ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ നികുതി 
വരുമോനത്തിപെ 7.6% മോണ് അതി സപന്നർക്ക് ഇളവ് നൽകിയത്.  

ഇതിപെ വലിപ്പും മനസ്സിലോക്കോൻ ചില കണക്കുകൾ കൂെി െെയോും. പതോഴിലെപ്പ് 
െദ്ധതിക്കോയി സർക്കോർ 2019-20 വർഷത്തിൽ നീക്കി വച്ചത് 60,000 ട്കോെി രൂെയും mid-day 
meal െദ്ധതിക്കോയി 11,000 ട്കോെി രൂെയമോണ്. സ്ക്കൂൾ വിദേോഭേോസത്തിനോയി 56,537 
ട്കോെിയും ആട്ര്ോഗേ-കുടുുംബ െര്ിെോലനത്തിനോയി 62,659 ട്കോെി രൂെയും ഉന്നത 
വിദേോഭേോസത്തിനോയി 38,317 ട്കോെി രൂെയും മോറ്റി വച്ച വർഷും അപത സർക്കോര്ോണ് 
അതിപെ എത്രട്യോ മെങ്ങു ര്ോജേപത്ത പചറു നൂനെക്ഷും വരുന്ന സപന്നർക്ക് ഇളവ് പചയ്തു 
പകോടുക്കുന്നത്. 

സതേത്തിൽ ദര്ിദ്ര നോര്ോയണമോർക്ക് കക്കൂസ് െണിയോൻ അല്ല അതിസപന്നർക്ക് കൂടുതൽ 
ആെില്ലകൾ െണിയോൻ ട്വണ്ടിയോണ് പെട്രോളിന് തീവിലയിട്ട് സോധോര്ണ മനുഷേരുപെ 
ജീവിതപത്ത ട്കന്ദ്ര സർക്കോർ ഇങ്ങപന തീപ്പിെിപ്പിക്കുന്നത്. അതിപനതിപര് 
പ്രതികര്ിട്ക്കണ്ടത് നമ്മുപെ നിലനിൽപ്പിപെ ആവശേമോണ്.   

 

(ഈ കുെിപ്പ് എഴതുന്നതിനു സഹോയിച്ച സുഹൃത്തുക്കളോയ അരുൺ കൃഷ്ണ, സൂര്ജ് നിെിയങ്ങ, 
നിധിൻ ഒ.സി., ആട്ര്ോമൽ കൃഷ്ണൻ തുെങ്ങിയവർക്ക് എപെ ട്േഹും നിെഞ്ഞ നന്ദി) 
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