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ற்ி எரியும் யிலகள்.. தரம் நக்கள்..
எரிபரருள் யிலயும், சலநனல் எரியரயு உருல யிலயும், பதரடர்ந்து உனர்ந்து பகரண்டட
இருக்கின். ரட்டின்  குதிகில், எரிபரருள் யில சதம் அடித்து யிட்டது. எரியரயு
உருல யில, கடந்த ஜூன் நரதத்தில் 825 ரூரய் இருந்தது, இன்லக்கு 850 ரூரய் ஆக
உனர்ந்துயிட்டது;
"ிபகரசநரக"

யருகின்

உள்து.

அலயகளுக்குத்

கரங்கில்,

டயரண்

டதலயனர

மூப்

ரூரய்

ஆனிபத்லத

யிலபரருட்கள்,
பரருட்கள்

எட்டியிட

யரய்ப்புகள்,

பதரமிற்சரல

டரக்குயபத்திற்கு,

உற்த்திகள்,
யரகங்கல

சரர்ந்திருக்கின். யரகங்கல இனக்கத் டதலயனர எரிபரருள் யில தரரநரரகத்
பதரடர்ந்து

உனர்யது,

அத்தினரயசின

பரருட்கின்

யில

உனர்வுக்குக்

கரபணநரக

இருக்கின்து.
கச்சர எண்பணய் இந்தினரயில் உற்த்தி பசய்னப்டயில்ல என்ரலும், பயிரட்டிலிருந்து
இக்குநதி பசய்யும்டரது இலதயிட யில அதிகநரக இருந்த டபத்தில், அதரயது ஒரு
பீப்ரய் கச்சர எண்பணய் யில 112 அபநரிக்க டரபரக இருந்தடரது கூட, பட்டபரல்
யில லிட்டருக்கு ரூ.69 ஆகத்தரன் இருந்தது. அப்டினரரல் இப்டரது கச்சர எண்பணய்
யில பீப்ரய் 75.76 டரர்தரன் என் ிலனில் ஏன் இந்த யில என்ர ிலத்தரல்,
அதற்கு முழு முதற்கரபணம் நத்தின அபசரங்கத்தின் கரல் யரி தரன். பட்டபரலின் அடிப்லட
யிலனில் 58 சதவீதம் நத்தின கரல் யரியும், நரி யரிகளும் டசர்ந்துயிடுகின்.
இடதடரல் டீசல் நீது 52 சதவீதம் யில ஏியிடுகிது.
இன்லன சூழ்ிலனில், நத்தின அபசரங்கம் பட்டபரல் நீது ஒரு லிட்டருக்கு, அடிப்லட
கரல் யரி, சிப்புக் கூடுதல் கரல் யரி, சரல நற்ரம் உள்கட்டலநப்பு டநல் யரி,
டயரண்லந உள்கட்டலநப்பு நற்ரம் டநம்ரட்டு டநல் யரி என் யலகனில் ரூ.32.90
யசூலிக்கிது. டீசலுக்கு ரூ.31.80 யசூலிக்கிது. கடந்த ஆண்டு நரர்ச் முதல் டந நரதங்கில்
நட்டும் பட்டபரல் லிட்டருக்கு ரூ.13-ம், டீசலுக்கு ரூ.16-ம் கரல் யரி உனர்த்தப்ட்டுள்து.
கடந்த

2,

3

நரதங்கரகப்

பரதுநக்கள்

பட்டபரல்-டீசல்

யரங்குயது

பருநயில்

குலந்திருக்கிது என்ரலும், அபசின் யரியசூல் பருநயில் உனர்ந்திருக்கிது.

பசன்லனில் இல்த்தபசிகள் சலநனலுக்குப் னன்டுத்தும் எரியரயு உருலனின் யிலயும்
ஒடப ரில் ரூ.25.50 உனர்ந்திருக்கிது. உணவு யிடுதிகள், டதீர்க்கலடகள் டரன் யணிக
ிரயங்கள் னன்டுத்தும் உருலகின் யில ரூ.84 உனர்ந்திருக்கிது. ிச்சனம் உணவு
யிடுதிகில், உணவுப் ண்டங்கள் யில உனரும் அரனம் இருக்கிது. கடந்த ஆண்டு
ஜூல நரதம் பசன்லனில் வீட்டு உடனரக உருல யில ரூ.610.50 ஆக இருந்த
ிலனில், ஒடப ஆண்டில் ரூ.240 உனர்ந்து இப்டரது ரூ.850.50 ஆகியிட்டது.
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லசர

உனர்வுக்டக

நரட்டு

யண்டி

கட்டி

ரடரளுநன்ம்

பசன்யர்கள்,

இன்ர

ரடரளுநன்த்தில் அரதிப் பரும்ரன்லந கட்சினரக இருந்தும் இயற்ின் யிலலனக்
கட்டுப்டுத்துயதில் எந்தக் கயமும் பசலுத்துயது இல்ல; நரரக யில உனர்வுக்குத்
தரபரநரகப் ச்லசக் பகரடி கரட்டுகிரர்கள். டநலும், இிடநல் யில உனபரது என்ர
எயரும் பசரல்த் தனரரில்ல. இது நத்தினில் என்ரல் நரித்தில் 'எரிபரருள் யிலலன
எப்டரது

குலப்பீர்கள்?

பகரடுத்த

யரக்குரதி

என்யரனிற்ர?'

என்ர

டகட்டரல்,

பநத்தப்டித்த தநிமக ிதினலநச்சர் 'குலப்டரம் என்ர யரக்குரதி பகரடுத்டதரம், டததி
குிப்ிட்டடரநர?' என்ர எதிர்க் டகள்யி டகட்கிரர். சரநரின நக்கள் டயல இமந்து,
யருநரம் குலந்து, சிப்ிணி டரக்க யமி பதரினரநல், டயதலப்ட்டுக் பகரண்டிருந்தரல்
இயர்கடர யரர்த்லத யிலனரட்டு டத்துகிரர்கள்.
பட்டபரல்-டீசல் யில உனர்யரல் சரதரபண ஏலம-எின நக்கள் யியசரனிகள் நட்டும்
ரதிக்கப்டுயடதரடு இல்ரநல், டரக்குயபத்துக் கட்டணமும் உனரும் என் யலகனில்
அலத்து பரருட்கின் யிலயும் இி உனர்ந்துயிடும் அரனம் இருக்கிது. உகில் 114
ரடுகில் இந்தினரலய யிட நிகக் குலந்த அயில் தரன் பட்டபரல் யில இருக்கிது.
ஏற்கடய பகரடபரரயரல் பரும்ரடுட்டுக்பகரண்டிருக்கும் நக்கரல் பட்டபரல்-டீசல்
யில

உனர்லயயும்,

தரங்கமுடினரது.

சலநனல்

எடய

எரியரயு

பட்டபரல்-டீசல்

உருல

யில

யிலலனயும்,

உனர்லயயும்

சலநனல்

ிச்சனநரகத்

எரியரயு

உருல

யிலலனயும் குலப்தற்குரின யலகனில் நத்தின-நரி அபசுகள் டயடிக்லக எடுக்க
டயண்டும்; நக்கலக் கரக்க டயண்டும் எக் கரந்தின நக்கள் இனக்கம் டகட்டுக் பகரள்கிது.

ர குநபய்னர,
நரிப் பரதுச் பசனரர்,
கரந்தின நக்கள் இனக்கம்.
பதரடர்புக்கு: 98410 20258

