
 

 

पेट्रोल-िडझेल-गॅसचे दर कमी करा 

दशेात गे या 6 आठवड्यात पेट्रोल व िडझले या िकंमती सात याने वाढत 
आहते. दशेात या काही भागात पट्रोलने प्रितिलटर शभंरी पार केली आह ेतर 
उवर्िरत भागात पट्रोल 96 . या आसपास आह.े पु यातही याच िदशनेे 
वाटचाल होत आह.े अगोदरच महागाई या वण यात होरपळत असले या 
जनतेवर सतत इधंन दरवाढीचा बोजा टाकला जात आह.े यामळुे बस, िरक्षा, 
वाहतकूीच ेदर वाढणार; पिरणामी भा या, िकराणा सग याच गो ींच ेदर वाढून 
महागाईची आग अजनूच भडकणार! का वाढतात इधंनाच ेदर? समजनू घ्यायलाच हव!े 
पेट्रोल या दराचे गौडबंगाल

 

आतंररा ट्रीय तेलबाजारात तेला या िकंमती कमी झा या तरी दशेात मात्र पट्रोल-िडझलेच ेदर कमी होताना 
िदसत नाहीत कारण कद्र व रा यां या वाढ या अबकारी करांचा बोजा ग्राहकावर पडतो. ह ेआप याला ा 

तक् याव न लक्षात येईल. पट्रोल या मळू िकमतीवर 
जवळपास 180% कर लावला जातो. यातही मोठा 
िह सा कद्र सरकारने लावले या कराचा आह.े 
मोदी सरकार – लूटेरी सरकार

 

 मोदी सरकार 2014 म ये स ेवर आले; यावळेी 
आतंररा ट्रीय बाजारात क या तेला या िकंमती 110 

डॉलर प्रितबॅरल हो या. आता या 64 डॉलर प्रितबॅरल आहते. तरीही 2014 ते 2021 या काळात 
वयंपाकाचा गॅस आिण पट्रोल-िडझले या िकमती कमी होण े दरू, उलट या वाढतच आहते. करां या 
टक्केवारीत सांगायच,े तर गे या सात वषात पट्रोलवरील उ पादनकर 350 टक्के, तर िडझलेवरील उ पादनकर 
900 टक्के वाढला. खालील तक् याव न आप याला ह े प  होईल. 

पट्रोल-िडझले या दरवाढी सोबतच 
घरगतुी गॅसच ेदरही वाढत आहते. घरगुती 
गॅस िसिलंडरची िकंमत २०१५ म ये 
४५० पये होती. याच गॅस िसिलंडरने 
आता एक हजार पयांचा ट पा गाठला 
आह.े आिण आ ा या कद्रीय 
अथर्सकं पात घरगतुी िसलडरसाठी िदल े
जाणारे अनदुान दखेील आणखी कमी 
कर यात आले आह.े याचा अथर् ये या 
वषार्त गॅस आणखी महाग होणार!  

 िकंमत( .) 
क च ेतेल + शिुद्धकरण + वाहतकू 32.10 
पेट्रोल पंप डीलरच ेकिमशन 3.68 
कद्र सरकारची एक्साईज ड्यटुी (कर) 32.98 
रा य सरकारचा मु यविधर्त कर (VAT) 26.64 
एकूण 95.40 

 भाजप स ेत 
ये यापवूीर् (2014) 

भाजप स ेत 
आ यानंतर (2021) 

क या तेलाच ेदर $ 110 / बॅरल $ 64 / बॅरल 
कद्र सरकारचा कर 
- पेट्रोल 

9.48 . / िलटर 32.98 . /िलटर 

कद्र सरकारचा कर 
- िडझले 

3.56 . /  िलटर 31.83 . / िलटर 

पेट्रोलची िकंमत 80 . / िलटर  96 . / िलटर 

 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. 20 फेब्रवुारी 2021 रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

जनता उपाशी आिण धनाडे तुपाशी
 

पट्रोल आिण िडझले वरील ा वाढीव करां या मा यमातनू कद्र 
सरकारने गे या वषार्त 3.1 लाख कोटी पयांची कमाई केली आह.े 
अशाप्रकारे एकीकडे सामा य जनतेची लटू तर दसुरीकडे दशेातील 
मठूभर ीमतंांना सटू िदली जात आह.े गे या सहा वषार्त ा मठूभर 
ीमतंांना मोदी सरकारने 30 लाख कोटी पयांची करमाफी केली 

आिण ाच कंप यांची 22 लाख कोटी पयांची कजेर्ही माफ कर यात आली आहते. यािशवाय सरकारी 
कंप या तसचे दशेाची साधनसपं ी याच खाजगी कंप यांना कवडीमोल भावात िवक यात येत आह.े 
संिवधानाची पायम ली

 

सिंवधानातील रा यधोरणाची मागर्दशर्क त व कलम 38(2) नसुार सरकारने आिथर्क िवषमता दरू 
कर या या ीने धोरण े आखली पिहजेत. परंत ू दशेाची पिरि थती अगदी उलट होत चालली आह.े 
सरकार या ीमतंधािजर् या धोरणांमळुे गे या सहा वषार्त दशेातील डॉलर अ जािधशांची सख्या 54 व न 
119 झाली आह.े 1% ीमंतांकडे देशाची 50% संप ी एकवटली आहे. या लॉकडाऊन या काळात 
कोट्यावधी गिरबांच े ससंार उ व त झाले, जागितक भकू िनदेर्शांका या 107 दशेां या यादीत भारताचा 
क्रमांक 94 वा आला, याच काळात दशेातील अित ीमतंांची सपं ी 35% नी वाढली.  

आज दशेात िनयोिजत पद्धतीन ेसामा य-गरीब जनते या लटुीचा कायर्क्रम राबवला जात आह.े आिण 
ापासनू आपले लक्ष भरकटव यासाठी धमर्-जाती, मिंदर-मि जदच ेमु  ेकाढले जात आहते. आप याला हा 

डाव ओळखनू जाती-धमर्-िलंग-प्रांताच ेभदे तोडून एकत्र ये याची आिण चांगले िशक्षण, आरोग्य यव था, 
सावर्जिनक िवतरण यव था, रोजगार, व त इधंन इ. आप या या य हक्कासाठी सिंवधािनक मागार्ने 
लढ याची गरज आह.े सवर्सामा य माणसू जोपयत लढ यासाठी उभा राहणार नाही तोपयत कोणतेही प्र  
सटुणार नाही. आ ही सवर् अ यायांिव द्ध लढ यासाठी एकत्र येतो. तु हीही सामील हा, ह ेआवाहन! 
आम या माग या

 

1. पट्रोल-िडझले वरील सरकारी कर कमी करा. गॅस दरवाढ र  करा. 
2. मठूभर ीमतंाना िदली जाणारी करमाफी आिण कजर्माफी बंद करा. 
3. 1% ीमतंां या सपं ीवर फक्त 2% सपं ी कर लावा, यातनू 10 लाख कोटी . उभ ेकेले जाऊ शकतात. 

ते वाप न सरकारी ितजोरीवरील ताण कमी करा. सामा य जनते या िशक्षण, आरोग्यावर खचर् वाढवा. 

वापरलेले ऑईल वेचक क करी पंचायत अंगणवाडी कमर्चारी सभा महारा ट्र 
बांधकाम मजदूर सभा          डबे बारदान क करी पंचायत          लोकायत 

संपकर्  प ा: लोकायत, 129 बी/2 एरंडवणे, कॅनरा बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, पणु े– 4. 
(या प यावर दर रिववारी सं या. 5 ते 7.30 या वेळते लोकायतची बैठक होते. यात आपलं वागत आह!े) 
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