
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

અખબાર  યાદ             તા. ૧૯/૦૧/૨૦૨૩  
 

 આંતરરા ીય ુડના ભાવમા ં ૩૨ ટકાનો ઘટાડો છતા ં પે ોલ-ડીઝલ-સીએન મા ં અસ  ભાવ વધારો એ ભાજપ સરકારની િસ ધી : 
આંતરરા ીય ડુના ભાવમાં ઘટાડાનો લાભ સ વરે નાગ રકોન ેઆપવામાં આવ.ે  

 ુડ ઓઈલના સતત ભાવ ઘટાડોમાં ભાજપ સરકાર પોતાની િતજોરી ભરવામાં મ ત અન ેદશેની જનતા ત 
 
 આંતરરા ીય ડુના ભાવમાં ૩૨ ઘટાડો છતાં પે ોલ – ડીઝલ – સીએન માં અસ  ભાવ વધારાએ લોકોની કમર તોડી નાખી છે. 'અ છે 
દન'નાં વાયદા અને વચન આપનાર  ભાજપએ દેશ અને ગુજરાતની જનતા સાથે િવ વાસઘાત કય  છે, તેવા આકરા હાર કરતા ગુજરાત દેશ ક સે 

સિમિતના વ તા ી િહરેન બે કરએ જણા યુ ંહતું ક ેછે લા ૮ મિહનાથી આતંરરા ીય ડુ ઓઈલમા ં32 ટકાનો ઘટાડો અન ેએલપી મા ં40 ટકા જેટલો 
ઘટાડો છતા ંસામા ય જનતાન ેભાવ ઘટાડાનો લાભ આપવામા ંઆવતો નથી. જૂન ૨૦૨૨થી ૂડ ઓઇલ િત લીટર િપયા 57 થી ઘટીન ે િપયા 39 
જેટલંુ થઈ ગયું. આતંરરા ીય ડુના ભાવમા ંસતત ઘટાડો છતાં પે ોલ-ડીઝલ-સીએન માં અસ  ભાવ વધારો એ ભાજપ સરકારની િસ ધી છે.  ુડ 
ઓઈલના સતત ભાવ ઘટાડોમાં ભાજપ સરકાર પોતાની િતજોરી ભરવામાં મ ત અને દેશની જનતા ત બ યા છે. ભાજપ સરકાર ે ણે 'લુટતં ' 
ચાલતુ ંહોય તેમ નાગરીકોના િખ સામાંથી 28 લાખ કરોડ િપયા લંૂટી લીધા છે. ભાજપ સરકારે પે ોલ, ડીઝલ, સીએન , રાંધણ ગસે સિહત અનાજ, 
દાળ, લોટ, ચોખા, દહી, પનીર, મધ જેવી રોજબરોજની આવ યક ચીજવ તુઓ પર આકરો એસટી ઝીકી નું વન વવુ ંમુ કેલી વધારવાનુ ંકામ 
કયુ છે.જેના લીધે દેશની 130 કરોડ અને ગુજરાતની 6 કરોડ જનતા મ ઘવારીનાં મારમાં પીસાઈ રહી છે. 
 મ ઘવારીને કાબુમાં લેવાને બદલે ભાજપ સરકાર  પર આકરા ટે સનો બોજ લાદીને પોતાની િતજોરી ભરવામાં ય ત છે. ભાજપ સરકાર 
ઈ છે તો પે ોલ-ડીઝલની ક મતમાં ૧૮ િપયા જેટલો ઘટાડો કરી શકે છે પરંતુ ભાવ ઘટાડવાને બદલે મા  એક જ વષમા ંએટલે કે વષ ૨૦૨૧-૨૨માં 
કે  સરકાર ે૭.૭૪ લાખ કરોડ નાણા ંઅન ે રા ય સરકાર ે૧.૪ લાખ કરોડ ટે  પેટ ેઉઘરાવી લીધા છે. પે ોલ-ડીઝલમાં અસ  ભાવ વધારા પાછળ 
ભાજપ સરકાર અને કંપનીઓ સુિનયોિજત રીતે નગ રકોના ં િખ સા પર લંૂટ ચલાવી રહી છે. છે લા બે વષમાં તવુેરદાળ અને અડદની દાળનો ભાવ 
અસ  વધીને . 110ને પાર થયો છે. 410માં મળતો િસલી ડર આજે ડબલથી પણ વધારે ભાવ સાથે 1100માં મળી ર ો છે ઉપરથી ગસે િસલી ડરમા ં
મળતી સબસીડી બધં કરી દીધી છે. વષ 2014માં પે ોલ િત િલટર 64માં મળતું હતુ જેને વધારીને 97 અને ડીઝલ િત િલટર 54 િપય ેમળતુ હતુ જે 
વધીન ે92 િપયા પહ ચાડી દેવામાં આ યુ છે. જે સીએન  ક સેના શાસનમાં 42  િપયે િત કલો મળતો હતો જે ભાજપ સરકારે 84 િપયા 
પહ ચાડી દીધો છે. જંગી ભાવવધારાએ જનતાની કમર ભાંગી નાખી છે.  
 આ થક અસમાનતા વધી રહી છે, બચત કરવાનું તો દુર વનિનવાહ કરવાનું પણ અધ ં બ યું છે. બકોમાં યાજના દર ઘટાડો, િપયાનું સતત 
અવમુ યન અને નાગરીકોની આવકમા ં ઘટાડોએ ભાજપની ભેટ છે. આ થક બદહાલીમાંથી યુવાનોન ે બચવાની જ યાએ ભાજપ સરકાર પોતાના 
ઉ ોગપતી િમ ોનુ ંલાખો કરોડો િપયાનું દેવુ ંમાફ કરી ર ા છે. યારે ગુજરાતના યુવાનો, મિહલાઓ, ખેડૂતો, ગરીબ-શોિષત-વંિચત સહીત તમામ વગન ે
આંતરરા ીય ડુના ભાવમાં ઘટાડાનો લાભ સ વરે આપવામાં આવે તવેી ક સે પ  માંગ કર ેછે.  

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 ( હરન બકર) 

    વ તા 
 

મ  મ હનો  િત લીટર ભાવ  

૧  ુન ૨૦૨૨  56.63 

૨  ુલાઈ ૨૦૨૨  52.38  

૩  ઓગ ટ ૨૦૨૨  48.62 

૪  સ ટ બર ૨૦૨૨  45.47 

૫  ઓ ટોબર ૨૦૨૨  47.77 

૬  નવે બર ૨૦૨૨  44.32 

૭  ડ સે બર ૨૦૨૨  39.95 

૮  આુર  ૨૦૨૩  39.13 


