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કે�� સરકાર 	ારા સતત એ�સાઈઝમા ંવધારો ઝ�કીન ે દેશની ૧૩૦ કરોડ અને ગજુરાતની છ કરોડ 

જનતા મ$ઘવારીના મારથી હરેાન પરેશાન છે. Ôબહુતં હુઈ મહગાઈં કી મારÕ ના /પાળા સ3ૂથી 

45ની લાગણી 8તી સ9ા મેળવનાર મોદી સરકાર – કે�� સરકારે દેશની જનતા સાથ ેછેતરપ�ડી 

કરી હોવાનો િવગતો સાથે આ<ેપ કરતા ગજુરાત 4દેશ ક$=ેસના નતેા ડૉ. મિનષ દોશી એ જણા@યુ ં

હત ુ ંકે, કે��મા ંવષD ૨૦૧૪ મા ંસ9ામા ંઆવનાર મોદી સરકારે ૧૨ વખત એ�સાઈઝ અને 3ણ વખત 

સેસની રકમ Hતર રાિJKય બ5રમા ંMડના ભાવમા ંસતત ઘટાડાનો લાભ દેશની જનતાન ેમળતો 

નથી. જૂન-૨૦૧૦ મા ંપKેોલન ેડીરેRયલેુટ કરીન ેHતરરાિJKય બ5રમા ંMડના ભાવમા ંવધારા-ઘટાડા 

4માણે પKેોલના ભાવ નSી થવાની િનતી સિુનિTત કરવામા ંઆવી હતી.  

 કે�� સરકાર નSી કરેલ ભાવવધારા-ઘટાડા Uગેની િનિતનુ ં5ત ેજ ઉXલઘંન કરીન ે દેશની 

જનતા પાસથેી સિુનયોિજત રીતે લ ૂટં ચલાવી રહી છે. કે��ની મોદી સરકારે નવ\ેબર-૨૦૧૪ થી 

5�યઆુરી-૨૦૨૦ પેKોલ પર ૧૪૨.૪૧ ટકા અને ડીઝલ પર ૪૨૮.૯૩ ટકા એ�સાઈઝ ડ_ટુીમા ંવધારો 

ઝ�કી દીધો છે.  

 દેશના નાગિરકોને પKેોલ-િડઝલ સિહતના aધણમા ં સબસીડી /પ ે ૨૦૦૪-૨૦૦૫ થી વષD 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ એટલે કે, ૧૫ વષDના ૧૦,૯૯,૨૩૪ કરોડની સામે િહ�દુdતાનના નાગિરકો પાસે ૨૦૧૪-૧૫ 

થી વષD ૨૦૧૮-૧૯ એટલે કે પાચં જ વષDથી િવિવધ કરવરેા પેટે /ા. ૧૧,૯૦,૭૭૭ કરોડ fટલી 

માતબર રકમ એક3 કરવામા ંઆવી છે.  

 Hતર રાિJKય બ5રમા ંવષD ૨૦૧૩ મા ંMડનો ભાવ અમરેીકન ડોલર ૧૦૯ હતો gયારે દેશના 

નાગિરકોન ે /ા. ૭૪/- મા ં મળત ુ હત ુ.ં Hતર રાJKીય બ5રમા ંવષD ૨૦૨૦ મા ં Mડનો ભાવ ૩૧.૦૨ 

અમરેીકન ડોલર fટલો અિત તળીયે ભાવ હોવા છતા ં િહ�દુdતાનના નાગિરકો પાસેથી /ા. ૭૦.૨૯ 

fટલો વસલૂવામા ંઆવી રહી છે.  
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૩૧-૧૧-૨૦૧૪ ૯.૪૮ ૩.૫૬ 

૦૩-૧૨-૨૦૧૪ ૩.૮૬ ૨.૫૮ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૫ ૨.૦૬ ૨.૦૬ 

૧૭-૦૧-૨૦૧૫ ૨.૦૬ ૨.૦૬ 

૦૭-૧૧-૨૦૧૫ ૧.૬૦ ૦.૪૦ 

૧૬-૧૨-૨૦૧૫ ૦.૩૦ ૧.૧૭ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૬ ૦.૩૭ ૨.૦૦ 

૧૫-૦૧-૨૦૧૬ ૦.૭૫ ૨.૦૦ 

૩૦-૦૧-૨૦૧૬ ૧.૦૦ ૧.૫૦ 

ઓ�ટોબર, ૨૦૧૭ -૨.૦૦ -૨.૦૦ 

તારીખ 5ણમા ંનથી.  ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

૧૪-૦૩-૨૦૨૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ 

L/8 ������ �� ��� 8"�� 	�M  22.98 18.83 

������ ��/����� � ��2  

(17-01-2015 !" 14-03-2020) 

13.50 15.27 

������ ��/�� � ��2 �к��������  

 

142.41 428.93 

 
   
 
          

ક$=સે સરકાર ૨૦૧૩ UUUUSSSS    $$$$     ૧૦૯ ૭૪ /ા.  

ભાજપ સરકાર ૨૦૨૦ UUUUSSSS    $$$$     ૩૧.૦૨ ૭૦.૨૯ /ા.  
 
 
 
 

         ( ડૉ. મિનષ એમ. દોશી)  

            મો. ૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯ 


