
पटे्रोल–िडझले या वाढ या िकंमतींनी 
सवर्सामा यांचं कंबरडं मोडल!ं  

अ यायकारी इंधन दरवाढ ता काळ माग ेघ्या! 

कनार्टक िनवडणकुीवेळी ि थर ठेवले या पेट्रोल–िडझेल या 
िकंमती िनवडणकुीनंतर या वाढायला लाग या या थांबायच ं नावच 
घते नाहीत. महारा ट्रात पेट्रोल ८९ . व िडझेल ७८ . झाले आह.े 
अगोदरच महागाई या वण यात होरपळत असले या जनतेवर पु हा 
एकदा इधंन दरवाढीचा बोजा टाकला गेला आह.े आता बस, िरक्षा, 
वाहतकुीच ेदर वाढणार; पिरणामी भा या, िकराणा सग याच गो ींच ेदर 
वाढून महागाईची आग अजनूच भडकणार! पु यासारख्या शहरांत तर 
बहुतांश लोकं दचुाकी वापरतात व ा दरवाढींमळेु हरैाण झाले आहते. 
ही इधंन दरवाढ का? 

भारतातील इधंनदर जगातील सवार्िधक दरांपैकी आहते कारण 
भारतात इधंना या मळू िकंमती या तलुनेत जवळपास तेवढाच कर कद्र 
व रा य सरकारांचा िमळून आह!े हणनू इधंना या मळू िकंमतीपेक्षा 
दु पट दरात आपण इधंन घतेो! याचा अथर् सरळ आह ेकी सरकार पेट्रोल–
िडझेलवरील करांमधनू प्रचडं उ प न घतेे. गे या ५ वषार्त १० लाख 
कोटींपेक्षा जा त कर वसूल केलेला आहे. 

भारताला लागणार् या एकूण क या तेलापैकी १६% क चे तेल 
दशेांतगर्त ोतांमधनू उपल ध होते. पण यातनू िनघणारे पेट्रोल–िडझले 
सदु्धा आपले सरकार आप याला आंतररा ट्रीय दरानेच िवकते! ही तर 
जनतेसोबत बेईमानी आह!े 
सरकार एवढा जा त कर का वसूल करत आहे? 

भारतात क याणकारी योजनांवर जगाचे बहुतांश दशेां या तलुनेत 
सवार्त कमी खचर् केला जातो. ‘सबका साथ सबका िवकास’ अशा 
घोषणा करत ही सरकारं स ेवर येतात, ‘ये गरीब  की सरकार ह’ै असे 
फक्त भाषणात हणतात. पण प्र यक्षात धोरणं मात्र दशेातील ीमंत आिण 
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ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी मंगळवार, िद. १८ स टबर २०१८ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

उद्योगपतींचे िखसे भर याचीच राबवतात. गे या १० वषात िविवध सरकारांनी बजेटम ये 
धनदांडग्यांना ५० लाख कोटी पयांपेक्षा जा त करसवलत िदलेली आह.े यापैकी गे या चार 
वषात स या या सरकारने २२ लाख कोटी पयांची करमाफी िदली आह.े यािशवाय आतापयत 
उद्योगपतींना १९ लाख कोटी पयांची बकँांची कजर्माफी दे यात 
आली आह.े एवढा प्रचंड पैसा उद्योगपतींकडे िद यावर सरकारकडे पैसा 
येणार कुठून, तर तमु या आम या िखशातनूच! हणजेच जनतेवर 
अिधकािधक कर लावनू! आिण जनतेकडून कर वसलू कर याचा 
सग यात सोपा मागर् हणजे पेट्रोल–िडझेलवर ‘कर लगाओ! कर 
बढाओ!’ आिण हणनू ज े पेट्रोल आप याला ५० . प्रित लीटर दराने 
िमळायला पािहजे, ते आपण ८८ . प्रित लीटर दराने घतेोय! 
संिवधान काय हणते 

संिवधानात िदले या रा यधोरणा या मागर्दशर्क त वांतील कलम ३८(२) नसुार सरकारने 
आिथर्क िवषमता दरू कर या या ीने धोरणे आखली पिहजेत. पण सरकारची धोरणे याउलटच 
आहते. संिवधानाप्रमाणे दशे चालवायचा असेल तर ीमंतांना दते असलेली करमाफी–कजर्माफी बंद 
केली पािहजे, ीमंतांवरील कर वाढवले पािहजेत आिण गरीब जनतेवरील करांचा बोजा कमी केला 
पिहजे. तसेच दशेासमोरील इधंन तटुवड्याचे आिण पयार्वरणाच े संकट लक्षात घतेा दरूगामी उपाय 
हणनू शहरपातळीवर सावर्जिनक बस यव था व त व उ म केली पािहजे व खाजगी मोटारींवर 
कर व िनबध वाढवले पािहजेत! दशेा या पातळीवर रे वेद्वारे वाहतकू सवर् यापी, परेुशी व चांगली 
केली पािहजे. 
आवाहन 

ही काही अशक्य गो  नाही. पण ह े आपोआपही होणार नाही. आप याला आप या 
हक्कांसाठी संघिटत होऊन आवाज उठवावा लागेल, सरकारला जाब िवचारावा लागेल. ते हाच 
खर् या अथार्ने एक या य व समतापणूर् समाज िनमार्ण होऊ शकतो. आ ही याच येयासाठी झटत 
आहोत. तु हाला आमचं हणणं पटत असेल तर आम या प्रय नांम ये नक्की सामील हा! 
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