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नोटाबंदी: 
काय कमावल?े काय गमावल?े 

आमची भाकरी िहसकावणारेच 
आ ही समाधानाने जगावे हणतात, 
कर वसलुी करायला नेमलंय यांना 
ते आ हीच अिधक याग करावा हणतात, 
पोटभर जेवणारेच भकेुकंगालांना 
येणार् या अभतूपवूर् काळाचा मिहमा सांगताहते, 
यांनी केले रा य िपढ्यानि्पढ्या ते 

‘क कर् यांना रा य करण ेकाय जमणार’ चा 
गजर करताहते. 
                                                      – बत त ब्रखे्त 

८ नो हबर २०१६ या रात्री दरूिचत्रवाणीव न पंतप्रधान नरद्र मोदी यांनी घोषणा केली 
की, आज म यरात्रीपासनू ५०० आिण १००० पयां या नोटांना कायदशेीर मा यता राहणार 
नाही. हणजेच या नोटा र  होतील िकंवा पंतप्रधानां या भाषेत ‘कागज का टुकडा’ ठरतील. 
यां याकडे ५०० आिण १००० पयां या नोटा आहते ते ३० िडसबरपयत बँका िकंवा 
पो ट ऑिफसात जाऊन र  नोटा आप या खा यात जमा क  शकतात. न या ५०० आिण 
२००० पयां या नोटा लवकरच चलनात आण या जातील, असेही यांनी नमदू केले. ह े
पाऊल बनावट नोटा न  कर यासाठी, दहशतवाद्यांची आिथर्क रसद बंद कर यासाठी व 
का या पैशावर आघात कर यासाठी उचलले गे याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांिगतले. 

दशेात यवहारात असले या एकूण चलनाची िकंमत १७.९ लाख कोटी पये इतकी 
आह.े यापैकी ५०० आिण १००० पयां या नोटांचे प्रमाण ८६ टक्के इतके होते. या सार्या 
र  झाले या नोटां या बद यात नवीन चलन सरकार उपल ध क न दणेार आह.े मात्र 
जोपयत सरकार जु या नोटां या जागी न या नोटा आणत नाही तोपयत चलनात असले या 
उवर्िरत १४ टक्केच नोटांद्वारे संपणूर् यवहार चालवावे लागतील. ८ नो हबरपयत यवहारात 
असले या ५०० आिण १००० पयां या नोटांची एकूण िकंमत जवळपास १५.४४ लाख 
कोटी पये इतकी होती. त बल १५ वषा या कालावधीत या नोटा छाप या गे या.1 
अथर् यव था कोसळू नये यासाठी सरकारला र  नोटां या जागी तातडीने न या नोटा 
आणा या लागतील. नोटाबंदीचे ह ेपाऊल उचल याची तयारी गे या नऊ मिह यांपासनू सु  
होती, असा दावा पंतप्रधानांनी केला आह.े2 तरीही र  नोटां या जागी अितवेगाने न या नोटा 
आण यासाठी कोणतीही पवूर्तयारी सरकारने केली न हती—ह ेवा तवच मोदी सरकार िकती 
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अकायर्क्षम आह ेह ेदाखिव यासाठी परेुसे आह.े माजी िव मंत्री पी. िचदबंरम आिण िरझवर् 
बँकेचे एक माजी ग हनर्र यां या वतर्मानपत्रांम ये छापनू आले या प्रितिक्रयेनसुार, जरी 
दशेातील सवर् चार नोटाछपाई कारखाने पणूर् क्षमतेने न या नोटांची छपाई करत असले तरी र  
नोटां या जागी न या नोटा छाप यासाठी यांना कमीतकमी सहा ते सात मिहने लागतील.3 
छपाई झा यानंतर न या नोटा दशेा या कानाकोपर्यात हणजे ५ लाख ९३ हजार ७३१ दगुर्म 
गावे, ४,०४१ नगरे, ३,८९४ जनगणना नगरे आिण १,४५६ नगरपट््टयांम ये पोहोचायला 
ह या.4 इतक्या मोठ्या संख्येने नोटाछपाईसाठी िततक्याच मोठ्या प्रमाणात कागद आिण 
शाईची आव यकता असते. कागद आिण शाई बाहे न आयात करावी लागते. ही प्राथिमक 
तयारीही सरकारने केली न हती—नोटाबंदी या घोषणे या काही िदवसांनंतर शाई आयात 
कर यासाठी सरकारला िनिवदा जारी करा या लाग या.5 

परेुशी तयारी न करता अचानक घे यात आले या या िनणर्यामळेु दशेभरात ग धळ 
माजला. यवहारातनू अचानक ८६ टक्के चलन बाद झा यानंतर आता दोन मिहने उलटून 
गेले तरी बँकांम ये परेुशी रोकड उपल ध झालेली नाही. लोकांना सवर्प्रथम यां या नोटा 
बदलनू घे यासाठी िकंवा जमा कर यासाठी बँकांबाहरे तासन ्तास रांगा लावनू उभ े रहावे 
लागले. आता वतः या हक्काचा पैसा बँकेतनू काढ यासाठी जनतेला दररोज लांबलचक 
रांगेत थांब यावाचनू ग यंतर उरलेले नाही. कारण बँके या काऊंटरपयत पोहोच यानंतरही 
लोकांना एका वेळी केवळ २००० ते ४००० पयेच काढता येत आहते. याचा सवार्त मोठा 
फटका रोजंदारीवर काम करणार्या कामगारांना बसला आह.े िदवसा या मजरुीची कामे 
सोडून बँकांबाहरेील रांगेत थांब याची वेळ यां यावर आली आह.े इतकेच न ह ेतर रांगेत 
थांब यामळेु ५० हून अिधक जणांचा मृ य ूझाला आह.े 

एटीएम कद्रहेी कायर्रत नस याने लोकां या त्रासात भरच पडत आह.े सु वातीला 
न याने छाप यात आले या ५०० आिण २००० पयां या नोटा िवतिरत कर यासाठी जनुी 
एटीएम यंते्र योग्य नस याने अडचण येत होती. िडसबर या पिह या आठवड्यापयत ९० 
टक्के एटीएम न या नोटा िवतिरत कर यायोग्य बनिव यात आ या. मात्र यानंतरही 
एटीएमम ये परेुशी रोकड नस याने रांगा संपले या नाहीत. एटीएममधनू एका यक्तीला 
अ यंत थोडी रक्कम काढता येत आह ेआिण नोटा भर यानंतर अवघ्या २ ते ३ तासांतच 
एटीएम िरका या होत आहते. 

ग्रामीण भागातील पिरि थती तर अितशय भयावह आह.े दगुर्म भागातील गावखड्ेयात 
अद्याप बँकांचे जाळे िव तारलेले नाही. अनेक गावांम ये िमळून एकच बँक आह.े या 
बँकांम ये २–३ िदवस रोकडच उपल ध नस याचे िचत्र आह.े जरी या बँकांना रक्कम 
िमळाली तरी ती इतकी अपरुी असते की अनेक लोकांना रांगेत अनेक तास थांबनूही रोकड न 
िमळा याने िरका या हाताने घरी परतावे लागत आह.े 

नोटाबंदी या िनणर्याची अमंलबजावणी अ यंत बेजबाबदारपण े सरकारने के याचा 
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आणखी एक परुावा हणजे ५०० पयाची नवी नोट यवहारात आण यापवूीर् २००० 
पयाची नोट आणण.े आप या धोरणक याची नाळ कशी जनतेपासनू तटुली आह े हचे 
यातनू िदसते. रांगेत ३–४ तास थांब यानंतर पैसे काढ यावर लोकां या हाती २००० 
पयाची नवी नोट पडत आह.े यामळेुही लोकां या सम या कमी होत नाहीत. सट्ुया 
पैशां या अभावामळेु दधू अथवा भाजीपाला िवकत घे यासाठी लोकांना ही नोट वापरता येत 
नाही. 

भाजप–रा ट्रीय वयंसेवक संघा या कायर्क यानी दशेभरात बॅनरबाजी सु  केली आह.े 
दशेासाठी याग कर यासाठी लोकांनी शांततेत बँकांबाहरेील रांगांम ये उभ े रहावे, कारण 
मोदीं या नोटाबंदी या िनणर्यामळेु काळा पैसा लवकरच बाहरे पडेल आिण अथर् यव थेला 
मोठी चालना िमळेल, पिरणामी घरां या आिण अ नधा यां या िकंमती घसरतील, अशी 
िद यवचने या बॅनरवर िलिहलेली आहते. अनेक लोकांनाही असे वाटते की नोटाबंदीमळेु 
दहशतवाद आिण काळा पैसा संपु ात येईल. यामळेुच नोटाबंदीनंतर िनमार्ण झाले या 
अडचणींना ते संयमपवूर्क त ड दते या िनणर्याचे समथर्न करताना िदसत आहते. 

चला, सरकारचे दावे तपासून पाहूया . . . 

नोटाबंदीमळेु अनेक फायद े होतील असा दावा सरकार करत आह.े याची स यता 
पडताळून पाहूया. 

१) नोटाबंदीमुळे दहशतवाद्यांची आिथर्क रसद बंद होईल का? 

दहशतवाद्यांना घातपाती कारवायांसाठी पैसा लागतो. हा पैसा ते बँके या मा यमातनू 
अथवा बनावट नोटा छापनू िमळवतात. यांना िमळणार्या पैशांपैकी सवार्िधक पैसा हा 
बँके या मा यमातनू िमळतो. यासाठी अनेक क पक मागाचा वापर केला जातो. 
नोटाबंदीमळेु याला पायबंद बसणार नाही. आिण बनावट नोटांबाबत बोलायचे तर, 
दहशतवाद्यांना या नोटा िवदशेी शक्तींकडून छापनू िमळतात. नोटाबंदीमळेु या यावरही काही 
पिरणाम होणार नाही. यामळेु नोटाबंदीनंतर दहशतवाद्यांची आिथर्क रसद बंद होईल यावर 
िव ास ठेवनू आपण वतःचीच फसवणकू करत आहोत.6 

२) नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांची सम या संपु ात येईल का? 

िरझ हर् बँके या आकडेवारीनसुार, दशेात यवहारात असले या बनावट नोटांचे एकूण 
मू य ४०० कोटी पये आह.े दशेात यवहारात असले या एकूण १७.९ लाख कोटी पये 
मू या या नोटां या तलुनेत हा आकडा अितशय छोटा िकंबहुना नग य असा आह.े7 एकूण 
रक्कमे या अवघे ०.०२२ टक्के असलेले बनावट चलन ह पार कर यासाठी सवर्सामा यांना 
इतका मोठा त्रास दे याची गरज होती का? असा प्र  उपि थत होतो. आता तर न या 
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नोटां याही बनावट प्रती िनघत अस या या बात या प्रिसद्ध झा या आहते. अमेिरकेतही 
मोठ्या प्रमाणावर बनावट डॉलर यवहारात आहते, िकंबहुना आकडे सांगतात की जगभरात 
सवार्िधक बनावट नोटा डॉलर याच आहते.8 

३) नोटाबंदीमुळे का या पैशाला चाप बसेल का? 

काळा पैसा सटुकेसम ये अथवा उशीखाली िकंवा ड्रॉवर-लॉकरम ये ठेवलेला असतो, 
अशी सवर्सामा यांची भाबडी समजतू असते. वा तव यापेक्षा वेगळे आह.े मग काळा पैसा 
हणजे नेमके काय? ह ेजाणनू घे यासाठी सवर्प्रथम काळा पैसा (black money), काळी 
प्रा ी (black income) आिण काळी संप ी (black wealth) या तीन संक पना आिण 
यातील फरक समजनू घेण ेआव यक आह.े या तीनही संक पना िमळून काळी अथर् यव था 
बनते. का या पैशाबाबत बोलताना सवर्सामा य भाबडे लोक या तीनही संक पनांम ये 
ग धळ करतात. 

आपण पैसे कमवतो. यापैकी काही पैसे आपण खचर् करतो आिण उवर्िरत पैशाची 
बचत करतो. ही बचत आपण िविवध गो ींम ये गुंतवतो. यातनू आपली वतःची संप ी 
िनमार्ण होते. ही संप ी आपण िविवध व पात ठेव ूशकतो—आपण ही संप ी िरअल 
इ टेट, सोने, शेअर माकेर् ट अशा िविवध गो ींम ये गुंतव ूशकतो, अथवा ती रोख व पातही 
बाळग ूशकतो. यामळेु रोख रक्कम हा आप या संप ीचा फक्त एक भाग असतो, आिण 
तोदखेील अ यंत छोटा भाग. 

आता पु हा का या अथर् यव थेकडे वळूया. सवर्प्रथम िविवध मागार्तनू का या 
पैशाची प्रा ी (याला आपण काळी प्रा ी असे हणयूा) होते. ह े िविवध मागर् बेकायदशेीर 
अस ूशकतात—उदा. अमंली पदाथाचा यापार, बनावट औषधांची िनिमर्ती करण े िकंवा 
बेकायदशेीर श  यापार. अथवा ह े मागर् कायदशेीरही अस ू शकतात, यात लोक कर 
वाचिव यासाठी आप या उ प नाचा काही िह सा लपिवतात—उदा. कर वाचिव यासाठी 
डॉक्टर िकंवा वकील आपले खरे उ प न लपिवतात; कर भरावा लाग ूनये हणनू उद्योगपती 
नफा कमी दाखवतात; परदशेी यापार के यावर चकुीची चलने सादर केली जातात. 

काळा यवहार अथवा काळा यवसाय हा केवळ नोटां या व पातच चालतो, आिण 
पांढरा अथवा सामा य यवहार हा चेक, के्रिडट काडर् अथवा बँकेद्वारे होतो, असे अिजबात 
समज ूनका. सामा य यवहारासाठीही नोट लागतेच. यामळेु सामा य यवहारासाठी नोटा 
बाळगण ेआिण का या यवहारासाठी नोटा बाळगण े या दो ही गो ी काही वेगवेग या 
नाहीत. असाही प्र  िवचारला जाऊ शकतो की, तु ही हणता ते ठीक आह,े पण सामा य 
यवहारा या तलुनेत काळा यवहार नोटांवर जा त अवलंबनू असतो असे न ह ेकाय? याचे 
उ रही ‘नाही’ असेच आह.े यवहार काळा असो वा पांढरा, दो ही प्रकारात कमी अथवा 
जा त कालावधीसाठी नोट जवळ बाळगली जाते आिण यानंतर ती यवहारात आणली 
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जाते. यामळेु नोटाबंदी लाग ूझा यावर यां याकडे पांढर्या नोटा हो या अन ् यां याकडे 
का या नोटा हो या, अशा दोघांवरही पिरणाम झाला आिण दोघांनाही समप्रमाणात फटका 
बसला. 

याच तकार्कडे थोडे वेग या पद्धतीने पाहूया. काळा यवहार करणारा यापारी हा 
पांढरा यवहार करणार्या यापार्याप्रमाणचे भांडवलदार असतो. कंजषू माणसू 
आप याजवळ रोख रक्कमेचा साठा ठेवतो. भांडवलदार मात्र आणखी पैसे कमिव यासाठी 
पैसे गुंतव यावर िव ास ठेवतो. यामळेुच काळा पैसाधारक ह े पांढरा पैसाधारकांप्रमाणे 
आपला धंदा वाढिव यासाठी आपला पैसा गुंतिवतात. हणनूच पांढरा पैसाधारकाप्रमाणचे 
काळा पैसाधारकही आप या एकूण प्रा ीपैकी अ यंत कमी रोख आप याजवळ बाळगतो. 

यातनू आ हाला हचे सांगायचे आह ेकी, एकूण का या प्रा ीपैकी अ यंत कमी िह सा 
नोटां या व पात जवळ ठेवला जातो. काळा पैसाधारक आपली बहुतांश प्रा ी मालम ेत 
गुंतवतात, यातनू नफा िमळतो—उदा. जमीन खरेदी करण,े शेअसर् खरेदी करणे िकंवा पैसा 
परदशेी पाठवण.े िहदंु तान टाई स या वतर्मानपत्रातील एका बातमीतही काळा पैसाधारक 
आप या प्रा ीतील अ यंत कमी िह सा नोटां या व पात जवळ ठेवतात ही बाब िविवध 
उदाहरण े दऊेन मांड यात आली आह.े या बातमीत िव  मंत्रालयातील अिधकार्याची 
प्रितिक्रयाही दे यात आली आह.े हा अिधकारी सांगतो की, अप्रामािणकपण े िमळिवलेला 
पैसा िरअल इ टेट आिण खोट्या कंप यां या मा यमातनू मोठ्या प्रमाणावर अथर् यव थेत 
आणला जातो.9 

का या प्रा ीचा जो भाग नोटां या व पात जवळ बाळगला जातो फक्त तोच काळा 
पैसा आह;े जो भाग मालम ेत गुंतवला जातो ती काळी संप ी आह.े नोटाबंदीचा केवळ 
का या पैशावर पिरणाम होऊ शकतो. याचा का या पैशा या िनिमर्तीवर काहीही पिरणाम 
होत नाही आिण का या संप ीला िकंिचतही धक्का पोहोचत नाही. 

ही बाब आणखी खोलात जाऊन समजनू घे यासाठी का या प्रा ीची िनिमर्ती कशी 
होते याचे एक उदाहरण पाहूया. काळी प्रा ी िजथे िनमार्ण होते आिण िजथे मोठ्या 
प्रमाणावर गुंतवली जाते अशा क्षेत्रांपैकी एक मह वाचे क्षेत्र हणजे िरअल इ टेट. काळा पैसा 
दशेाबाहरे अनेक बेकायदशेीर मागाद्वारे पाठवला जातो—उदा. हवाला, आयात जा त 
दाखिवण,े िनयार्त कमी दाखिवण,े ह तांतरण शु काद्वारे, इ. हा पैसा एफडीआय या 
( हणजेच परकीय थेट गुंतवणकू) पात परत दशेात आणला जातो. यालाच इगं्रजीत राउंड-
िट्रिपंग असे हणतात. या गुंतवणकुीचा एक कुख्यात मागर् हणजे मॉिरशस मागर्. या अतंगर्त 
मॉिरशसम ये खोट्या कंप यांची न द कर यात येते आिण यां यामाफर् त पैसा भारतात 
गुंतवला जातो. यासाठी पी-नोट्स सारख्या यंत्रणचेा वापर केला जातो. (पी-नोट्स हणजे 
पािटर्िसपेटरी नोट्स. गुंतवणकुी या या यंत्रणते परदशेी गुंतवणकूदार भारतीय शेअर माकेर् टवर 
िनयंत्रण ठेवणार्या सेबीकडे न दणी करत नाही. यामळेु गुंतवणकूदाराची ओळख उघड होत 
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नाही.) या गुंतवणकुीतनू िमळाले या न यावर भारतात कर बसत नाही, कारण भारत आिण 
मॉिरशसने एकमेकांशी डबल टॅक्स-अ हॉयड स करार केला आह.े (या करारा वये 
मॉिरशसमधील कंपनीने भारतात गुंतवणकू के यास ितला भारतात कर भर याची गरज नाही, 
अशा कंपनीला केवळ मॉिरशसम येच कर भरावा लागेल.) दसुरीकडे मॉिरशसमधनू भारतात 
गुंतवणकू करणार्यांना मॉिरशसम ये अ यंत कमी कर भरावा लागतो कारण तेथील 
कर यव था फारशी कठोर नाही. या इडंो–मॉिरशस कराराम ये मे २०१६ म ये दु या 
कर यात आ या हो या. मात्र, काळा पैसा गोल िफरवनू परत दशेात आण या या रचनेवर 
याचा फारसा पिरणाम होणार नाही. कारण या दु यातनू पी-नोट्स यंत्रणलेा वगळ यात 
आले होते. या यितिरक्त परदशेी पाठिवलेला पैसा जा त कर न भरता भारतात पु हा 
आण यासाठी इतरही अनेक मागर् उपल ध आहते—उदा. नेदरलँड्स मागर्.10 गे या काही 
वषात िरअल इ टेट क्षेत्रातील परकीय गुंतवणकू झपाट्याने वाढली आह—े२००५ ते २०१० 
दर यान भारतातील िरअल इ टेट आिण घरांचे बाजाराम ये एफडीआय ८० पटींनी वाढले 
आह.े २०१० म ये जवळपास ५७० कोटी डॉलर इतके परकीय धन या क्षेत्रात गुंतवले गेले. 
इतक्या मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा िरअल इ टेट क्षेत्रात ओतला गे याने जिमनी या िकंमती 
झपाट्याने वाढ या असनू घर उभारण ेअथवा िवकत घेण ेबहुतांश सवर्सामा य भारतीयां या 
आवाक्याबाहरे गेले आह.े11 

काळी प्रा ी ही बँिकंग मा यमाचा वापर क न कायदशेीर मागानी कशी गुंतवली जाते 
ह ेजाणनू घे यासाठी काळा पैसा गोल िफरवनू कसा परत आणला जातो याची चचार् आपण 
येथे केली. नोटाबंदीमळेु यावर काहीही पिरणाम होणार नाही. बेकायदशेीरपण ेपरदशेी पैसे 
पाठिवणार्यांवर आिण तो पैसा परत भारतात आणणार्यांवर सरकारने कठोर कारवाई 
के याखरेीज अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही. 

का या पैशािवषयी असले या आणखी एका गैरसमजुतीचं िनराकरण 

का या अथर् यव थे या आवाक्याचा अदंाज लाव यापवूीर् बाबा रामदवेांसारख्या 
यक्तींनी उपि थत केले या मदुद््यांचा समाचार घेऊया. स या ही मंडळी अथर्त ज्ञाची झालर 
चढवनू िफरत आहते. भारतीय अथर् यव थेची मखु्य सम या हणजे ‘काळा पैसा’ असा 
दावा ते करत आहते आिण ही सम या दरू झा यास गिरबी दरू होईल, बेरोजगारी संपेल, 
अशी धादांत खोटी मांडणी ते करत आहते. अथार्तच हा ि कोन चकुीचा आह.े 

१) सवर्प्रथम ह ेसमजनू घतेले पािहजे की भांडवलशाही हणजे फक्त आिण फक्त नफा 
कमिवण.े भांडवलशाहीत कायदशेीर आिण बेकायदशेीर यांमधील फरक, िकंवा 
पांढरी भांडवलशाही आिण काळी भांडवलशाही यांमधील फरक, अितशय सू म 
आह.े उदा. सरकार जे हा धनदांडग्या ीमंतांना करमाफी दतेे, ते हा ीमंतांना 
झालेली बचत कायदशेीर समजली जाती; पण जे हा सवर्सामा य लोक कर 
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वाचिव यासाठी आप या उ प नाची घोषणा करत नाहीत, ते हा याला बेकायदशेीर 
हटले जाते. जे हा सरकार अ यंत कवडीमोल िकंमतीत कॉप रेट घरा यांना जमीन 
दतेे, ते हा याला कायद्याचे आवरण असते; पण जे हा सवर्सामा य घर 
बांध यासाठी आप या प्रा ीतनू जमीन िवकत घतेात आिण कर वाचिव यासाठी 
या जिमनीची िकंमत कमी अस याचे दाखवतात, ते हा ही कृती बेकायदशेीर 
समजली जाते. औषध कंप या आप या मेिडकल िरपे्रझटेिट ह या मा यमातनू 
डॉक्टरांना आिमषे दाखवनू ग्णांना अनाव यक औषधे दे यासाठी भाग पाडतात. या 
अनैितक कृतीला खरे तर काळे कृ य असे संबोधले पािहजे. मात्र, आप याकडे ह े
सरार्स घडताना िदसते . . . 

२) का या कृ यांची याख्याही प्र येक दशेानसुार बदलत जाते. बँकांम ये ठेवलेला 
लोकां या बचतीचा पैसा बँकांनी शेअर माकेर् टम ये गुंतवण ेभारतात बेकायदशेीर 
मानले जाते, मात्र अमेिरकेत याला कायदशेीर मा यता आह.े 

३) शेवटी, जरी दशेात काळी अथर् यव था संपु ात आली, तरीही भांडवलशाहीचा मळू 
िनयम कायर्रत असणार, यामळेु एका बाजलूा संप ी िनमार्ण होत असताना दसुर्या 
बाजलूा गरीबी िनमार्ण होते. आिण स या या नवउदारवादा या काळात ही 
पिरि थती आणखीनच भीषण होत आह.े जे लोक जनते या दािरद््रयासाठी का या 
अथर् यव थेला दोषी ठरवत आहते, वा तिवक यांना गिरबी आिण बेरोजगारी या 
मळू कारणांपासनू लोकांचे लक्ष िवचिलत करायचे आह.े 

का या अथर् यव थेला न  कर यासाठी सरकारने पावले उचलचू नये, असे आमचे 
हणण े मळुीच नाही. पण भारतीय अथर् यव था या संकटा या गतेर्त सापडली आह,े 
यामागील कारणांपैकी काळी अथर् यव था ह ेफक्त एक कारण आह,े आिण तेही सवार्त 
मह वाचे नाही. दशेापढुील सवार्त मह वपणूर् सम या हणजे जागितकीकरण–खासगीकरण–
उदारीकरणा या ग डस नावाखाली राबवली जाणारी अ यायपणूर् आिथर्क धोरणे. गिरबी 
आिण दािरद्र वाढिव यासाठी, बेरोजगारीची सम या अिधक गंभीर कर यासाठी, महागाई 
गगनाला िभडिव यासाठी आिण कृषीसंकट िनमार्ण क न त बल ३ लाखांहून अिधक 
शेतकर्यांना आ मह या कर यास भाग पाड यासाठी ही आिथर्क धोरणेच जबाबदार आहते. 

का या अथर् यव थेचा अंदाज 

एकूण काळी अथर् यव था िकती आह े याचा अंदाज बांधण ेथोडे अवघडच आह.े 
दरवषीर् जी काळी प्रा ी िनमार्ण होते याब ल जे िविवध अंदाज वतर्िव यात आले आहते, 
यां यानसुार हा आकडा जीडीपी या २५–७५% या दर यान आह.े12 जवाहरलाल नेह  
िवद्यापीठातील सटर फॉर इकॉनॉिमक टडीज अँड लॅिनंगचे माजी अ यक्ष आिण प्रख्यात 
अथर्त ज्ञ प्रा. अ ण कुमार यांनी याबाबत फार चांगला अ यास आिण िव ेषण केले आह.े 
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यां या मते भारतात िनमार्ण होणारी काळी प्रा ी ही जीडीपी या ६२% इतकी आह.े नॅशनल 
इि टट्यटू ऑफ पि लक फायना स अडँ पॉिलसी या सं थेने २०१४ म ये प्रकािशत 
केले या अहवालात दशेांतगर्त का या पैशाचा जो अदंाज वतर्िवला आह,े तोही अ ण 
कुमार यांनी वतर्िवले या अदंाजाशी िमळता-जळुता आह.े13 २०१६–१७ म ये भारताचा 
जीडीपी अदंाजे १५० लाख कोटी पये इतका होता, या या ६२% हणजे ९३ लाख कोटी 
पये. प्रा. अ ण कुमार यां या अंदाजानसुार इतकी काळी प्रा ी दरवषीर् भारतात िनमार्ण होते. 
का या संप ीचा आकडा या या तलुनेत कैकपटीने अिधक आह,े कारण गे या अनेक 
वषापासनू काळी प्रा ी िनमार्ण होत आह,े यामळेु काळी संप ी वाढत आह.े समजा आपण 
का या प्रा ी या तलुनेत काळी संप ी कमीत कमी तीन पट आह ेअसे पकडले तर काळी 
संप ी ही ३०० लाख कोटी पये इतकी प्रचंड आह.े 

चला . . . आता आप या अथर् यव थेत रोख व पात असले या का या पैशाचा 
अदंाज घऊेया. या याच का या नोटा आहते, यांना नोटाबंदी या िनणर्याद्वारे ५०० आिण 
१००० या जु या नोटा र  क न सरकार संपव ू पाहत आह.े नोटाबंदी या िनणर्यापवूीर् 
अथर् यव थेत असले या ५०० आिण १००० या नोटांचे एकूण मू य १५.४४ लाख कोटी 
पये इतके होते. यवहारात असले या या सवर्च नोटा का या अथर् यव थेत या न ह या. ह े
लक्षात घ्यायला हवे की, जीडीपीचा एक मोठा भाग—कद्रीय सांिख्यकी संघटने या मते 
जीडीपीचा जवळपास अधार् भाग—हा असंघिटत क्षेत्रात िनमार्ण होतो. आिण जवळपास 
८५% लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबनू आह.े14 या क्षेत्रातील बहुतांश प्रा ीची कोणतीही 
न द ठेवली-घतेली जात नाही, मात्र यातील बहुतांश प्रा ी ही काळी नाही. जरी ह ेखरे आह े
की या क्षेत्रातील प्रा ी प्र यक्ष करा या जा यात येत नाही, तरी वा तिवक या क्षेत्रातील प्रा ी 
इतकी लहान असते की या यावर प्र यक्ष कर भरावा लागत नाही. दसुरीकडे भारतीय 
अथर् यव थेतील कररचनेनसुार महसलूाचा मोठा वाटा हा प्र यक्ष करापेक्षा अप्र यक्ष करातनू 
िमळतो (३०:७०), यामळेु असंघिटत क्षेत्रावर गजुराण करणारी जनता तर हा कर भरतच 
आह.े15 या क्षेत्राम ये शेतकरी, छोटे यापारी, रोजंदारीवरचे मजरू, छोट्या सेवा परुिवणारे 
यावसाियक अशा अनेक घटकांचा समावेश होतो. या क्षेत्रातील बहुतेक सवर् यवहार ह े
रोखीनेच चालतात. असंघिटत क्षेत्राबरोबरच पेट्रोल पंप, रे वे थानके, िवमानतळ 
आदींसारख्या यापार क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कमेचा वापर होतो. हा पैसाही 
काळा पैसा न ह.े यवहारात असले या एकूण रोख रक्कमेपैकी जर अधीर् असंघिटत क्षेत्रात 
आह,े आिण उवर्िरत रक्कमेपैकी ५०–६०% यापार क्षेत्रात कायदशेीर रक्कमे या व पात 
आह,े तर केवळ ३ लाख कोटी पये एवढी रोकड काळा पैशा या व पात अस याची 
शक्यता आह े (तक्ता पहा).16 िरझ हर् बँकेचे माजी ग हनर्र डी. सु बाराव, जे नोटाबंदीचे 
समथर्क आहते, यांनीही हटले आह ेकी या िनणर्यामळेु जा तीतजा त इतकीच रक्कम बाद 
होईल.17 
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तक्ता: अथर् यव थेतील का या पैशाचा अंदाज 

२०१६ मधील भारताचा एकूण जीडीपी १५० लाख कोटी पये

का या अथर् यव थेचा अंदाज जीडीपी या तलुनेत ६२%

दरवषीर् िनमार्ण होणारी एकूण काळी प्रा ी ९३ लाख कोटी पये

१००० आिण ५०० या नोटांचे एकूण मू य (१) १५.४४ लाख कोटी पये

असंघिटत के्षत्रात असलेले एकूण कायदशेीर 
चलनमू य (२) 

(१) या अंदाजे ५०%

संघिटत के्षत्रातील कायदशेीर चलनमू य (३) (१) या २५–३०%

अथर् यव थेत यवहारात असलेला एकूण काळा 
पैसा (१ – २ – ३) 

(१) या २०–२५%

नोटाबंदीमळेु बाद झालेला एकूण काळा पैसा २० x १५.४४ / १०० = ३ लाख कोटी

दरवषीर् िनमार्ण होणार्या का या प्रा ी या तलुनेत 
काळा पैसा 

३ / ९३ x १०० = ३.२%

नोटाबंदीमळेु जा तीतजा त िजतका काळा पैसा बाद होईल—३ लाख कोटी—तो 
गे या वषर्भरात भारतात िनमार्ण झाले या का या प्रा ी या (९३ लाख कोटी पये) तलुनेत 
अवघा ३% आह ेआिण का या संप ी या (जी कमीतकमी ३०० लाख कोटी पये आह े
असे मानयूा) तलुनेत फक्त १% आह.े जरी सरकार हा ३ लाख कोटी पये काळा पैसा न  
कर यात यश वी ठरले, तरी यांनी यावषीर् अथर् यव थेत िनमार्ण होणार्या का या प्रा ी या 
फक्त एका छोट्याशा भागावर आिण का या संप ी या याहूनही सू म िठपक्यावर 
‘सिजर्कल ट्राईक’ केला आह ेह ेए हाना वाचकां या लक्षात आलेच असेल. 

३ लाख कोटींचा काळा पैसा न  कर यात सरकार यश वी होईल का? 

लोकसंख्येपैकी सवार्त वर या ३ टक्के धनदांडग्यांकडे काळा पैसा आह ेअसे मानले, 
तर याचा अथर् ३ लाख कोटींचा काळा पैसा हा ३.६ कोटी लोकांकडे आह.े सरासरी 
काढ यास प्र येकाकडे १ लाख पये िकंवा यापेक्षा कमी काळा पैसा असावा. आता खु  
सरकारने जु या नोटा बँकेत जमा कर याची मयार्दा प्रित यक्ती २.५ लाख पये इतकी ठरवली 
आह,े आिण इतकी रक्कम बँकेत जमा करणार्यांना सरकार कोणतेही प्र  िवचारणार नाही. 
ह ेखरे आह ेकी, लोकसंख्ये या वर या ३ टक्के लोकांपैकी सवाकडे काळा पैसा नाही. 
हणजे अनेकांकडे सरकारने ठरवनू िदले या मयार्दपेेक्षा अिधक काळा पैसा असणार ह े
नक्की. पण अशा बहा रांनी अनेक क पक मागानी आपला काळा पैसा पांढरा क न घतेला 
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आह.े या िदवशी सायंकाळी पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची घोषणा केली, यानंतर अनेक 
शहरातील सोने-दािग यांची दकुाने पहाटे ३ पयत सु  होती असे अनेक वतर्मानपत्रात छापनू 
आले आह.े या दकुानांम ये सरार्स मागील तारखां या सोनेखरेदी या पाव या िमळत हो या. 
अनेक मालकांनी शक्कल लढवत आप या कामगारांना पढुील काही मिह यांचा आगाऊ 
पगार दते आप याकडीला काळा पैसा खपिवला, तर काही लोकांनी आपला पैसा थेट 
गिरबां या जनधन खा यात जमा केला—नंतर ते याला पांढर् या पैशा या व पात परत 
घतेील. गिरबांद्वारे उघडले या २५ कोटी जनधन खा यांपैकी ३ कोटी खा यांम ये त बल २९ 
हजार कोटी पये जमा झा याचे आढळून आले आह.े ही ३ कोटी जनधन खाती 
तपास यासाठी आव यक यंत्रणा अथवा मनु यबळही कर िवभागाकडे नाही.18 गिरबांना 
िव के्षत्रा या मखु्यप्रवाहात आण याचा मोदींचा मह वाकांक्षी प्रक प हा साठेबाजांसाठी 
आिण भ्र ाचार्यांसाठी फायदशेीर ठरला आह.े 

अशा सवर् शक्याशक्यता गहृीत धर या तर लक्षात येते की सरकार ३ लाख कोटींचा 
काळा पैसा पणूर्पण े संपिव यात अपयशी ठरेल. जा तीत जा त सरकार १ लाख कोटीं या 
आसपास काळा पैसा न  क  शकेल. आिण वा तिवक हचे घडले आह.े अलीकडेच 
आले या वृ ांनसुार नोटाबंदी या िनणर्यानंतर र बातल ठरले या एकूण १५.४४ लाख कोटी 
पयांपैकी जवळपास १५ लाख कोटी पये िडसबर या अखरेपयत बँकेत जमा झाले आहते. 
हणजे जवळपास ९७% नोटा बँकेत जमा झा या आहते.19 याचाच अथर् नोटाबंदीमळेु 
िकरकोळ काळा पैसा संपु ात आला आह.े 

प्रा. अ ण कुमार यांनी िदलेली प्रितिक्रया पहा: “जर मोठ्या प्रमाणावर र  चलन पु हा 
यव थेत आले तर सरकारचा िनणर्य हा अ यंत मखूर्पणाचा ठरेल, यामळेु सवाना त्रास 
झाला असनू हाती काहीच पडलेले नाही.” यांनी पढेु नमदू केले की, याचा अथर् असा की 
नोटाबंदीमळेु केवळ स या चलनात असले या नोटा बदल यात आ या आहते.20 

िन कषर् हा आह ेकी सरकार नोटाबंदीमागचे ितसरे उि ही गाठ यात सपशेल अपयशी 
ठरले आह.े 

मागील अनुभवही हीच कहाणी सांगतो 

भारतात नोटाबंदीचा प्रयोग काही पिह यांदाच झालेला नाही. १९७८ म ये 
मोरारजीभाई दसेाई यां या सरकारनेही नोटाबंदीचा िनणर्य घतेला होता. ते हा फक्त मोठ्या 
रक्कमेचे चलन र  कर यात आले होते—१०००, ५००० आिण १०००० पया या नोटा 
र  कर यात आ या हो या. १९७८ या काळातील १००० पये हणजे आज या 
काळातील अितशय प्रचंड रक्कम. या िनणर्यामळेु अितशय कमी प्रमाणात का या 
अथर् यव थेवर पिरणाम झाला होता. मात्र सवर्सामा यांना नोटाबंदीमळेु कोणताही फटका 
बसला न हता, कारण सवर्सामा यांकडे या मोठ्या नोटाच न ह या; यावेळी र  कर यात 
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आले या नोटांचे प्रमाण ह े यवहारात असले या नोटांपैकी केवळ ०.६% होते. तरीही 
त कालीन िरझ हर् बँकेचे ग हनर्र आय.जी.पटेल यांनी हटले होते की, “अशा प्रकार या 
प्रय नांचे क्विचतच चांगले पिरणाम होतात,” कारण यां याकडे मोठ्या प्रमाणावर काळे धन 
असते ते याचा फार कमी भाग रोकड या व पात वतःजवळ बाळगतात. “काळा पैसा 
अथवा संप ी ही बॅगम ये भ न अथवा उशांखाली दडवनू ठेवलेली असते ही क पनाच 
अितभाबडी आह.े”21 

नोटाबंदीमुळे काळा पैसा न  होऊ शकतो का? 

सरकार या नोटाबंदी या िनणर्याचा सवार्त मोठा मखूर्पणा हणजे यांचा उ शे केवळ 
लोकांनी दडवलेला काळा पैसा ( हणजे बेकायदशेीर रोकड) र  करण ेहा होता. ही रक्कम 
गत वषर्भरात िनमार्ण झाले या का या प्रा ी या तलुनेत अितशय छोटी असनू गे या काही 
काळात जमा झाले या का या संप ी या तलुनेत तर अगदीच नग य आह.े का या पैशांचा 
ोत हणजे काळी प्रा ी न  कर यासाठी अथवा ितला चाप लाव यासाठी सरकार कोणतेच 

पाऊल उचलताना िदसत नाही. गे या वषीर् िनमार्ण झाले या का या प्रा ीचा काही भाग 
नोटाबंदीमळेु न  झाला असे आपण मानले, तरी आगामी वषार्त काळी प्रा ी पु हा िनमार्ण 
होणार आह ेआिण यापढुील वषातही ह ेघडत राहणार आह.े एवढेच नाही तर कदािचत 
गे या वषीर्पेक्षा पढुील वषीर् अिधक मोठ्या प्रमाणावर काळी प्रा ी िनमार्ण होऊ शकते. 
अमंली पदाथा या गैर यवहारातनू, कॅिपटेशन फी या मा यमातनू, विकल आिण डॉक्टरांनी 
घोिषत न केले या प्रा ी या मा यमातनू, िरअल इ टेटमधील यवहाराम ये खोटी न द 
क न, कारखा यात नफा कमी झा याचे दाखवनू िकंवा आतंररा ट्रीय यापाराची कमी-जा त 
चलने सादर क न आगामी वषाम येही का या प्रा ीची िनिमर्ती होतच राहणार आह.े या 
सग या मा यमातनू रोख व पातील काळा पैसा पु हा िनमार्ण होणार आह.े यातच 
सरकारने अजनू मोठ्या चलनाची, हणजे २००० ची, नोट काढ याने का या पैशांचा साठा 
करण ेसाठेबाजांसाठी आणखी सोयीचे होणार आह.े 

नोटाबंदीमळेु का या पशैाला काहीही फटका बसत नाही याचे आणखी एक कारण 
पाहूया. गत शतकातील अिभजात राजकीय अथर्त ज्ञ अ ॅडम ि मथ आिण डेि हड िरकाड  
यांनी, कालर् माक्सर् या आधीच, असे नमदू केले आह ेकी, भांडवल ह ेकायम कमी नफा 
दणेार्या कामांकडून जा त नफा दणेार्या कामांकडे वाहते. यामळेुच जोपयत सरकार 
का या प्रा ी या िनिमर्तीवर कठोर कारवाई करत नाही, जोपयत का या कृती फायदशेीर 
राहतील, तोपयत याकडे भांडवल आकिषर्त होत राहील. 

का या अथर् यव थेशी सामना कर याबाबत सरकार गंभीर आहे का? 

अनेक जण असा प्रितवाद करतात की, जरी नोटाबंदीमळेु का या अथर् यव थेवर 
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पिरणाम झालेला नसला, तरी िकमान मोदी सरकारने यावर प्रहार कर याचा प्रय न तरी 
केला, आिण लवकरच ही सम या मळूापासनू उखडून टाक यासाठी सरकारकडून आणखी 
पावले उचलली जातील. 

जरी असे मानले की सरकारला सु वातीला फक्त का या पैशावर चाप लावायचा आह े
(आिण का या प्रा ी या िनिमर्तीवर न ह)े, तरी यासाठी जी पद्धत यांनी अवलंबली आह,े 
हणजे नोटाबंदी, ती अितशय िविचत्र आह.े यासारखचे एक उदाहरण पाहूया. ही बाब हणजे 
एखाद्या िठकाणी गु हा घडला तर पोिलसांनी या िठकाणी राहणार्या प्र येकाला पोलीस 
ठा यात बोलावनू कोणाचे हात रक्ताने माखले आहते िकंवा कोणाचे डोळे तांबरले आहते 
अथवा गु हा घडला यावेळी कोण कोठे होते, याची तपासणी घते यासारखेच आह.े 
उपल ध परुा यां या आधारे नीट तपास करणे आिण यानंतर यां यावर संशय आह े यांना 
चौकशीसाठी बोलावण ेही अशा प्रकार या गु ांमागील अपराधी शोधनू काढ याची योग्य 
पद्धत आह.े का या पैशाचे प्रकरणही यासारखचे आह.े जर कर यव था प्रामािणकपणे 
कायर्रत असेल, या या कायार्त कोणताही ह तक्षेप होत नसेल, तर ती पिर म घऊेन मोठ्या 
प्रमाणातील काळी प्रा ी आिण संप ी उजेडात आण ूशकेल. करचकुवेिगरी अथवा काळी 
कृ ये करणारी यक्ती िकतीही मोठी िकंवा बलाढ्य असली, तरी जर प्रामािणक करयंत्रणा 
या यावर खटला चालवनू याला तु ं गात धाडू शकली, तर अशा प्रकारची काळी कृ ये 
करताना इतर लोकही दहावेळा िवचार करतील. काळी अथर् यव था संपिव यासाठी 
प्रय नशील असले या अमेिरका, इगं्लंडसारख्या दशेांनीही हचे केले आह—ेगंभीरपण ेतपास 
क न आिण खटले दाखल क न का या अथर् यव थेला काही प्रमाणात चाप लाव यात ह े
दशे यश वी झाले आहते. 

या या अगदी उलट वागत काळा पैसा संपिव या या नावाखाली भारत सरकारने 
नोटाबंदीद्वारे जनतेला चलनसंकटात टाकले आह.े बहुतांश जणांकडे कायदशेीर पैसा 
असतानाही यांना त्रास भोगायला लावला आह.े दसुरीकडे का या पैशा या िनिमर्तीत 
यांचे हात बरबटले आहते अन ् यां याकडे बेिहशेबी काळी संप ी आह ेअशांवर सरकारने 
जाणीवपवूर्क कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अनेक उदाहरणातनू ही बाब परुा यािनशी 
समोर येते. 

उदाहरणाथर्, िनवडणकुांसाठी गोळा केले या िनधीतनू का या पैशाची िनिमर्ती होते. 
२०१४ म ये झाले या लोकसभा िनवडणकुीसाठी राजकीय पक्षांनी त बल ३० हजार कोटी 
पये खचर् के याचा अदंाज आह.े यापैकी सवार्िधक पैसा हा नरद्र मोदींनी आप या 
प्रचारसभांसाठी उडिवला होता. भाजप जर खरोखरच काळा पैसा न  कर याबाबत गंभीर 
असते, तर यांनी ह े घोिषत केले असते की यांना हा पैसा कुठून िमळाला, तसेच इतर 
पक्षांवर दबाव आणला असता की यांनीही यां या िनधीचा ोत जाहीर करावा. 
कायद्यानसुार राजकीय पक्षांना २० हजार पयांपेक्षा कमी िनधी दणेार्यांची नावे घोिषत न 
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कर याची सटू आह.े सवर् राजकीय पक्ष— याम ये भाजप, काँग्रेस आिण इतर राजकीय 
पक्षही (आम आदमी पक्ष सोडून) ओघाने आलेच—या पळवाटेचा फायदा उचलतात. 
आप या बहुतांश दणेगीदारांनी २० हजार पयांपेक्षा कमी िनधी िद याचे दाखवनू 
कोण याही पक्षाने आपले ोत जाहीर केलेले नाहीत. मोदींनी या कायद्यात बदल करत 
िकतीही अ प रक्कमेचा िनधी असला तरी प्र येक पक्षाला यां या दणेगीदारांची नावे जाहीर 
कर यास सांिगतले असते, तर या प्रिक्रयेत पारदशर्कता आली असती. 

दरवषीर् िनमार्ण होणार्या का या पैशाचा मोठा िह सा हा जमीन आिण सोने-
दािग यांम ये गुंतवला जातो. मोठ्या प्रमाणावरील जमीन खरेदी यवहार आिण सोने-दािगने 
खरेदी यवहारांवर सरकार सहजतेने लक्ष ठेव ूशकते आिण यांची तपासणी क  शकते. 
यािशवाय दशेाची गु चर यंत्रणाही िनयार्त यवहारांची दनंैिदन तपासणी करत असतात. 
िहदंु तान टाई स वृ पत्राने िरझ हर् बँकेकडील १९७२ ते २०१५ कालावधीतील उपल ध 
मािहतीचे िव ेषण एका बातमीत केले होते. यात १,८८,६०५ िनयार्त यवहारांमधनू 
िमळालेली रक्कम दशेात परत पाठवली गेली न हती, आिण ही िनयार्त त बल १७ लाख 
कोटी पयांची होती, असे आढळून आले होते.22 यातनू ह ेिदसनू येते की सरकारकडे परदशेी 
पैसा पाठिवणार्या यवहारांची मािहती उपल ध आह.े पंतप्रधानांनी मनात आणले तर ते 
परदशेात पैसा पाठिवणार्यांना सहजतेने रोख ूशकतात. वर चचार् के याप्रमाण,े काळा पैसा 
परदशेी पाठवनू तो गुंतवणकुी या नावाखाली पु हा मायदशेी आण याचा एक मागर् हणजे 
पी-नोट्स. यात गुंतवणकूदाराचे नाव उघड कर याची गरज नसते. काँग्रेसप्रणीत संयकु्त 
परुोगामी आघाडीचे सरकार असो वा वतःला भ्र ाचार्यांचा कदर्नकाळ हणवणार् या 
भाजपचे सरकार असो, दोघहेी पी-नोट्सवर बंदी घाल यास तयार नाहीत. सरकारने नकुतीच 
इडंो–मॉिरशस डबल टॅक्स अ हॉयड स कराराम ये दु ती केली. यावेळीही यांनी पी-
नोट्सवर कर लाव याबाबत काहीही केलेले नाही.23 

आणखी एक प  पाऊल सरकार उचल ूशकते. ते हणजे परदशेी बँकांम ये पैसा 
ठेवणार्यांवर कारवाई करण.े फेब्रवुारी २०१२ म ये भारता या गु ह ेअ वेषण िवभागा या 
(सीबीआय) प्रमखुांनी हटले आह ेकी, अंदाजे ५०० अ ज डॉलर िकंवा २४.५० लाख 
कोटी पये ह े भारतीयांनी ‘टॅक्सहवेन’ हणनू ओळख या जाणार्या दशेातील बँकांम ये 
दडवनू ठेवले आहते. (ह ेअसे दशे आहते िजथे परदशेी लोकांना अितशय कमी कर भरावा 
लागतो, व यांची ओळखही जाहीर केली जात नाही.) इतर कोण याही दशेां या तलुनेत हा 
आकडा सवार्िधक आह.े24 िनवडणकूपवूर् प्रचारसभांम ये तर मोदींनी हा काळा पैसा भारतात 
आण याचा एवढा गाजावाजा केला होता की नवे सरकार आप या जनधन खा यात १५ 
लाख पये जमा करेल असा िव ास जनतेत िनमार्ण झाला. मात्र, िनवडणकुा िजंक यानंतर 
भाजप सरकारने या िवषयावर घमुजाव केले आिण याही पढेु जाऊन परदशेात खाती 
असणार्या धनदांडग्यांची नावेही सव च यायालयात जाहीर कर यास नकार िदला. 
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यासंदभार्त सरकार या महािधवक् याने (अ ॅटनीर् जनरल) सव च यायालयात सादर केले या 
अजार्वर प्रितिक्रया यक्त करताना या खट यातील यािचकाकतेर् आिण ये  िवधीज्ञ राम 
जेठमलानी यांनी टोलाही लगावला की, “वा तिवक गु हगेारांनी करावयाचा अजर् सरकार 
करत आह.े मी आ यर्चिकत झालो आह.े”25 

आ यर्चिकत हो याची काहीच गरज नाही. ‘अ फी ट ऑफ ह चसर्’ या पु तकाचे 
लेखक आिण प्रिसद्ध पत्रकार जोसी जोसेफ िलिहतात की, टॅक्सहवेन दशेांम ये पैसे 
दडिवणार्या या भारतीयांचा तपास भारतीय यंत्रणा करत आह े यापैकी सवार्त मोठे नाव 
उद्योगपती गौतम अदानीचे आह.े26 अदानी आिण मोदी यांचे घिन  संबंध जगजाहीर आहते. 
मोदी यां या गजुरात या मखु्यमंत्रीपदा या दशकभरा या कायर्काळात एक छोटा यापारी 
असणारा अदानी दशेाचा एक मोठा, आघाडीचा उद्योगपती बनला. ह ेसवर् यानात घतेा, 
अदानीवर कोणताही खटला चालिवला जाणार नाही ह े प  आह.े27 

२०१६ म ये एका गोपनीय सतू्राने पनामाि थत मोझेक फो सेका या कायदिेवषयक 
स ला दणेार्या सं थेची १.१ कोटी कागदपते्र उघड केली आिण इटंरनॅशनल क सोिटर्यम 
ऑफ इ हिे टगेिट ह जनर्िल ट्स या सं थेने ही कागदपते्र ऑनलाईन जाहीर केली. 
जगभरातील धनदांडग्यांनी आपली संप ी टॅक्सहवेन दशेांम ये दडवनू ठेव यासाठी वापरलेले 
अनेक मागर् या कागदपत्रातनू समोर आले. ‘पनामा पेपर प्रकरण’ नावाने प्रिसद्ध झाले या या 
गौ य फोटाम ये ५०० भारतीयांची नावे उघड झाली आहते यांनी या टॅक्सहवेन दशेाम ये 
आपली संप ी दडवनू ठेवली आह.े याम ये अिमताभ ब चन, ऐ यार् राय, डीएलएफचे 
मालक के. पी. िसंग, गरवारे कुटंुबीय, नीरा रािडया, हरीश साळवे, उद्योगपती गौतम अदानींचे 
ये  बंध ू िवनोद अदानी असे अनेक राजकारणी, उद्योगपती, बॉलीवडू अिभने यांचा 
समावेश आह.े28 या खळबळजनक घटने या एका वषार्पवूीर् फेब्रवारी २०१५ म ये इिंडयन 
एक् पे्रस या वृ पत्राने २००६–०७ या दर यान एचएसबीसी बँके या िजने हा शाखेत खाते 
असले या १,१९५ भारतीय खातेदारांची नावे आिण यां या खा यातील रक्कमांची यादीच 
जाहीर केली होती. ‘ि वस लीक्स’् नावाने ह ेप्रकरण गाजले. या यादीत भारतातील अनेक 
आघाडी या उद्योगपतींचा समावेश होता—मकेुश अबंानी, अिनल अबंानी, आनंद चंद 
बमर्न, राजन नंदा, यशोवधर्न िबलार्, चंदू्र ल मणदास रहजेा आिण द ाराज सालगावकर. 
दशेातील काही बडे िहर्यांचे यापारीही या यादीत होते—रसेल मेहता, अनपू मेहता, सौनक 
पािरख, चेतन मेहता, गोिवंदभाई काकिडया आिण कुणाल शहा. याआधी एिप्रल २०१४ 
म ये जमर्न प्रशासनाने िदले या मािहती या आधारे भारत सरकारने िलंचे टाईनमधील 
बँकांम ये खाते असले या २९ जणांची नावे सव च यायालयासमोर सादर केली होती.29 

आतापयत कारवाई काय झाली? एचएसबीसी बँकेतील धनदांडग्यांची यादी उघड 
करणारे कायर्कतेर् हवर् फि सयानी नो हबर २०१५ म ये प्रसारमा यमांशी बोलताना हणाले 
की, “भारत सरकारने परदशेी बँकांम ये बेकायदशेीरपण ेकाळा पैसा लपवनू ठेवणार्यां या 
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मािहतीचा काहीही वापर केलेला नसनू अद्यापही लाखो कोटी पये बाहरे नेले जात 
आहते.”30 

यात आ यर् वाट याजोगे काहीही नाही. भ्र ाचार िनमूर्लन आिण सक्षम शासना या 
राजकीय कायर्क्रमावर स ेत आलेले मोदी सरकार प्र यक्षात मात्र भ्र ाचार िवरोधी कायद े
कमकुवत कर याचा प्रय न करत आह.े स ेत येताच या सरकारने राजकीय पक्षांना 
मािहती या अिधकाराखाली (आरटीआय कायद्याखाली) आण या या आप या 
आ ासनापासनू घमुजाव केले. जानेवारी २०१४ या राजपत्रात सिूचत केलेले असतानाही 
लोकपाल कायद्याची अमंलबजावणी कर यात सरकारला रस नाही आिण अडीच वषेर् 
उलटून गेली तरी सरकारने अद्याप लोकपाल िनयकु्त केलेला नाही. याव न सव च 
यायालयाने २०१६ या प्रारंभी सरकारवर ताशेरेही ओढले होते. इतकेच न ह े तर, जलैु 
२०१६ म ये आप या प नीची व अवलंबनू असले या मलुांची संप ी जाहीर कर या या 
कलमातनू शासकीय अिधकार्यांना वगळत सरकारने लोकपाल कायद्याला आणखी 
कमकुवत केले. याचप्रमाण ेसरकारने संसदते पािरत झालेला जाग यांना संरक्षण दे याचा 
कायदाही (ि हसल लोअर प्रोटेक्शन अ ॅक्ट) अजनू कायार्ि वत केलेला नाही. या कायद्या वये 
भ्र ाचाराची प्रकरण े उघडकीस आणणार्या कायर्क याची ओळख जाहीर न करता यांना 
संरक्षण दे याची सोय आह.े गे या काही वषात भ्र ाचार आिण सरकारी यंत्रणांमधील 
गैरकारभार उघडकीस आणणार्या साठहून अिधक सामािजक कायर्क या या ह या झा या 
आहते. जर हा कायदा कायार्ि वत झाला असता, तर यापैकी अनेकांचे जीव वाचले असते.31 

याव न भ्र ाचारमकु्त भारत कर याचे पंतप्रधान मोदींचे दावे हणजे िन वळ पोकळ 
ग पा आहते ह े प  होते. 

मोदींची कथा घसरली कॅशलेस अथर् यव थेवर 

काळी अथर् यव था उद् व त करण ेहा नोटाबंदी या प्रयोगामागील मळू हते ून हताच 
हचे आ हाला दाखवनू द्यायचे आह.े जर सरकार याबाबत खरोखरच गंभीर असते, तर 
का या पैशाची िनिमर्ती करणार्यांवर आिण याला दशेात-परदशेात साठिवणार्यांवर 
सरकारने कडक कारवाई केली असती. 

सरकारी तणुतु या या बदलले या वरांव नही ही गो  कळून येते. ८ नो हबर रोजी 
जे हा सरकारने नोटाबंदीची घोषणा करणारे िनवेदन प्रिसद्ध केले, ते हा यात केवळ का या 
पैशा या िवषयावर भा य कर यात आले होते. याम ये कॅशलेस अथर् यव थेकडे हणजे 
रोकडरिहत समाजाकडे वाटचाल कर याबाबत काहीही नमदू केलेले न हते. याच िदवशी 
पंतप्रधान नरद्र मोदींनी आप या नोटाबंदीसंबंधी या अ यार् तासा या भाषणातही कॅशलेस 
अथर् यव थेबाबत एक चकार श दही उ चारला न हता. पण का या पैशािवरोधातील 
लढाई या घोषणे या केवळ एका मिह यानंतर आप या बोल यात बदल करत मोदी 
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सरकारने कॅशलेस अथर् यव थे या अमंलबजावणीसाठी प्रय न सु  केले. 
२७ नो हबर रोजी ‘मन की बात’ या आप या कायर्क्रमात बोलताना पंतप्रधान नरद्र 

मोदींनी का या पैशािवरोधातील लढाईचा रोख बदलनू लोकांनी आपले यवहार कमी 
रोकडआधािरत व नंतर रोकडरिहत करावे, याकडे वळवला. रोकड रक्कम वापर याऐवजी 
लोकांनी डेिबट काडर् िकंवा िडिजटल वॉलेट वापर यास सु वात करावी असे आवाहनही 
यांनी केले. नोटाबंदी या िनणर्यानंतर यावर बराच काळ मौन बाळग यानंतर िरझ हर् बँके या 
ग हनर्रसाहबेांनीही याच िदवशी आपली ‘मन की बात’ यक्त करताना लोकांनी कॅशलेस 
समाजाकडे वाटचाल करावी असे आवाहन केले.32 सरकारने आप या सवर् िवभागांनाही 
कॅशलेस यवहारावर भर दे यास सांिगतले. उदा. शहर िवकास मंत्रालयाने घोषणा केली की 
आता संप ी कर, यवसाय कर, पाणीपट्टी, वीजिबल, गॅसखरेदी, परवानेखरेदी आदींचा 
भरणा कर यासाठी लोकांना इलेक्ट्रॉिनक मा यमाचा वापर करावा लागेल. जनतेने कॅशलेस 
यवहारांकडे वळावे यासाठी ८ िडसबर रोजी िव मं यांनी अनेक प्रो साहनांची घोषणा केली. 
याम ये २००० पयांखालील िडिजटल यवहारांवरील सेवा करातनू सटू, पेट्रोल आिण 
िडजेल या खरेदी, उपनगरीय रे वे ितकीटांची खरेदी आिण रा ट्रीय महामागावरील 
टोलभरणा िडिजटल मा यमातनू के यास सवलती, आिण शेतकर्यांना िडिजटल यवहार 
करता यावे यासाठी पे िकसान काडार्ची घोषणा तसेच दहा हजारपयत लोकसंख्या 
असले या १ लाख गावांम ये दोन पीओएस (पॉइटं ऑफ सेल िकंवा वाईप मशीन) यंते्र 
मोफत बसिव याची घोषणा कर यात आली.33 

आता सरकार असा दावा करत आह ेकी, जसजशी कॅशलेस अथर् यव था अि त वात 
येईल, तसतसा काळा पैसा कमी होईल आिण करचकुवेिगरी व भ्र ाचाराचे प्रमाणही कमी 
होईल.34 वा तिवक, कॅशलेस अथर् यव था आिण करचकुवेिगरी व का या पैशा या 
िनिमर्तीचा काडीचाही संबंध नाही. मळुात का या पैशा या िनिमर्तीसाठी रोख पैशांची 
गरजच नाही. बहुतांश काळी कृ ये, करचकुवेिगरी आिण भ्र ाचार कर याम ये ीमंत आिण 
बड्या कंप यांचाच हात असतो. यासाठी ह ेधनदांडगे लोक बँिकंग यव थेचा वापर क न 
िविवध आिथर्क चलाखी या मागाचा अवलंब करतात. 

अमेिरकेत, फेडरल िरझ हर् या आकडेवारीनसुार, १.४८ लाख कोटी डॉलर इतक्या 
चलनी नोटा यवहारात आहते. हा आकडा अमेिरके या जीडीपी या जवळपास ८% इतका 
आह.े अमेिरकेतील चलन ते जीडीपी गणुो र ह ेभारतापेक्षा कमी आह.े भारतीय िरझ हर् 
बँके या तपशीलानसुार, दशेात जीडीपी या १२% चलनी नोटा यवहारात आहते.35 असे 
असले तरी, अमेिरकेतील शेकडो बलाढ्य कंप या आप या न यावरील कर वाचिव यासाठी 
िविवध प्रकार या चलाख आिथर्क मागाचा अवलंब करत असतात. एका अदंाजानसुार, 
फॉ यूर्न ५०० अमेिरकी कंप यांपैकी कमीत कमी ३०३ कंप यांनी आपला २.४ लाख कोटी 
डॉलरचा नफा लपवनू ६९५ अ ज डॉलरचा आयकर थकिवला आह.े36 
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यरुोपमधील पिरि थती फारशी वेगळी नाही. यरुोझोन या दशेांम ये चलनी नोटांचे 
प्रमाण जीडीपी या १०.६३% इतके आह.े तरीही िब्रटनमधील करचकुवेिगरीचे प्रमाण दरवषीर् 
१६ अ ज प ड इतके प्रचंड आह,े तर फ्रा समधील करचकुवेिगरीचे प्रमाण ह ेदरवषीर् ४० ते 
६० अ ज यरुो इतके अस याचे तेथील संसदनेेच हटले आह.े37 

भारतात सदु्धा मू यां या पिरभाषेत बोलायचे झा यास कॅशलेस यवहारांचे प्रमाण ह े
रोख यवहारां या तलुनेत अिधक आह.े २०१५ या आिथर्क वषार् या अखरेीस रोख 
व पातील यवहारांचे प्रमाण ह े८५ लाख कोटी पये होते, तर इलेक्ट्रॉिनक यवहारांचे 
प्रमाण ह े९२ लाख कोटी पये इतके प्रचंड होते. जानेवारी २०१६ म ये िविवध िडिजटल 
यवहारां या मा यमातनू ( याम ये पीओएस, आयएमपीएस, पीपीआय, मोबाईल बँिकंग 
आिण एनएसीएच या ५ मा यमांचा समावेश होता) १.२९ लाख कोटी पयांचे ४१.१ कोटी 
यवहार झाले होते. ऑक्टोबर २०१६ पयत यात वाढ होऊन २.४८ लाख कोटी पयांचे 
६०.४ कोटी यवहार या िडिजटल मा यमातनू झा याची न द आह.े38 तरीही का या 
अथर् यव थेत िकंिचतही घट झालेली नाही. यामळेु अथर् यव थेतील रोख यवहार आिण 
काळा पैसा याम ये कोणताही संबंध नस याचे पु हा िसद्ध होते. 

दसुरीकडे रोख यवहारांऐवजी रोखरिहत िकंवा िडिजटल यवहारांम ये वाढ झा यास 
ऑनलाईन फसवणकुींचा धोकाही वाढ याची शक्यता आह.े एका अ यासानसुार जगभरात 
गतवषीर् १०.७ अ ज डॉलसर्चे फसवे ऑनलाईन यवहार झाले. हा आकडा २०२० पयत 
२५.६ अ ज डॉलसर्पयत जा याची भीती या अ यासात वतर्िव यात आली आह.े मोदीं या 
नोटाबंदी मोिहमे या घोषणे या अवघ्या एका मिह यापवूीर् भारतातील इटंरनेट बँिकंग 
सरुक्षा यव थेत सवार्त मोठी हिॅकंगची घटना घडली. वैयिक्तक मािहती चोर यासाठी आिण 
फसवे यवहार कर यासाठी त बल ३० लाख डेिबट काडर् आिण यांचे िपन क्रमांक 
समाजकंटक हकॅसर्नी चोरले. या घटनेत टेट बँक ऑफ इिंडया, येस बँक, 
आयसीआयसीआय बँक आिण अ ॅिक्सस बँकेसारख्या अनेक बँकांना तडाखा बसला. 
वतर्मानपत्रातील बात यांनसुार, हिॅकंग या या घटनेतनू त बल १.३ कोटींची रक्कम लंपास 
झा याची तक्रार बँकांनी केली आह.े भारतातील प्रचंड िनरक्षरता आिण दािरद््रय लक्षात 
घतेा, गिरबांवर डेिबट अथवा के्रिडट काडर् वापर याची सक्ती झाली, तर यांनी मोठ्या क ाने 
कमावलेली आयु यभराची कमाई लबाडांना लटुण ेसहज शक्य होईल.39 

नोटाबंदीमागचा खरा उ ेश 

जर नोटाबंदीमळेु काळी अथर् यव था न  होणार नसेल—आिण सरकारला ह ेमाहीतच 
असेल—तर मग या िनणर्यामागचा आिण दशेाला रोकडरिहत अथर् यव थेकडे 
ढकल यामागचा खरा उ शे काय? 

या िनणर्यामागचा खरा उ शे हणजे भारताची असंघिटत क्षेत्राची अथर् यव था 
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उद् व त करण,े िवशेषतः शेती, िकरकोळ यापार आिण लघउुद्योग. मा यमां या प्रचारामळेु 
भारावनू जाऊन जे मोदीभक्त बनले आहते यां यासाठी ह े अिव सनीय वाटेल, पण 
व तिु थती याकडेच बोट दाखवते. 

स ेवर आ यानंतर, भाजपने आप या िनवडणकूपवूर् आ ासनांपासनू पणूर्पण ेघमुजाव 
केले असनू दशेात गत दोन दशकांपासनू राबिव यात येणार्या जागितकीकरण–उदारीकरण–
खासगीकरणा या धोरणांची अमंलबजावणी सु  ठेवली आह.े उलट आता तर ही धोरणे 
अिधक वेगाने राबवली जात आहते. अमेिरकेसारखा प्रगत दशे आिण या या 
िनयंत्रणाखाली असले या जागितक बँक आिण आतंररा ट्रीय नाणेिनधीसारख्या 
(आयएमएफ) जागितक िव ीय सं थां या हुकूमाव न ही धोरणे भारतात राबवली जात 
आहते. आप यावरील प्रचंड परकीय कजार् या दबावामळेु भारत सरकार कतर् यदक्षतेने या 
हुकूमांचे पालन करत आह.े मोदी सरकार या काळात परकीय कजार्चा आकडा ४८५ अ ज 
डॉलर इतक्या मोठ्या पातळीला जाऊन पोहोचला आह.े (सदर पु तकाची या ी पाहता या 
िवषयाची सिव तर चचार् येथे करण ेशक्य नाही. आम या इतर पिु तकांम ये या िवषयावर 
तपशीलवार चचार् केलेली आह.े40) या आिथर्क सधुारणांचे मखु्य उि  हणजे भारतीय 
अथर् यव थेचे कॉप रेटकरण क न बड्या दशेी-िवदशेी कंप यां या हाती सोपिवण,े आिण या 
बलाढ्य कंप यांना अिधकािधक नफेखोरी करता येईल यासाठी अथर् यव थेची पनुरर्चना 
करण,े हचे आह.े यासाठी भारतातील िव ततृ असंघिटत आिण अनौपचािरक क्षेत्राला 
उद् व त करणे गरजेचे आह,े आिण जागितकीकरणा या नावाखाली या आिथर्क सधुारणा 
दशेात अमंलात आण या गे या आहते, यातनू नेमके हचे घडत आह.े भारतातील 
असंघिटत क्षेत्राचे तीन प्रमखु घटक हणजे:41 

१) शेती क्षेत्र—या क्षेत्रावर दशेातील ५३% जनता आपली दनंैिदन गजुराण करते. 
२) लहान अथवा असंघिटत िकरकोळ यापार क्षेत्र—दशेातील एकूण रोजगारा या ९% 

रोजगार या क्षेत्रातील आहते. 
३) लघ ु अथवा असंघिटत व त ू िनमार्ण क्षेत्र—दशेातील एकूण रोजगारा या ७.५% 

रोजगार या क्षेत्रातील आहते. 

जागितकीकरणा या गे या दोन दशकांत ही सवर् क्षेते्र आपले अि त व िटकव यासाठी 
धडपड करत होती. आता, या क्षेत्रांना आणखी पांगळे कर यासाठी मोदी सरकारने नोटाबंदी 
आिण कॅशलेस अथर् यव थे या नावाखाली नवी आक्रमक मोहीम छेडली आह.े र यावर 
चहा अथवा मासे िवकणार्यांकडे पीओएस मिशन असावे आिण यांनी रोजंदारीवर काम 
करणार्या मजरूासोबत के्रिडट काडर् या मा यमातनू यवहार करावा, हातगाडीवर केळी 
िवकणार् याने पेटीएम अ ॅप या मा यमातनू पैसे वीकारावे, छोट्या शेतकर्याने आप या 
शेतमजरूांना धनादशेाद्वारे मजरुी द्यावी अथवा एका छोट्या कारखा या या मालकाने 
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िदवसा या िहशोबाने काम करणार्या कामगारांना इलेक्ट्रॉिनक मा यमातनू दररोजचा पगार 
द्यावा, अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आह.े ही अपेक्षा हणजे फ्रच रा यक्रांती या काळात 
भकेुले या फ्रच माणसांनी ब्रडे िमळत नसेल तर केक खावा असे हणणार्या राणी मरीय 
अटंोिनएट या असंवेदनशील िवधानासारखीच आह.े 

अमेिरकी कंप यांचा फायदा 

जागितकीकरणाचा भाग हणनू दशेात राबव या जाणार् या अनेक मह वपणूर् 
धोरणांप्रमाणचे नोटाबंदी या पाठीमागे दखेील वॉिशंग्टनचा हात आह!े कदािचत वाचकांचा 
यावर िव ास बसणार नाही. मात्र, उपल ध असलेले अनेक परुावे हीच बाब अधोरेिखत 
करतात की पंतप्रधान मोदींची नोटाबंदीची आिण कॅशलेस यव थेची मोहीम यएूसएआयडी 
(यनुायटेड टेट्स एज सी फॉर इटंरनॅशनल डे हलपमट) या अमेिरकी सरकार या िवकास 
संघटने या दबावाखाली दशेात राबवली जात आह.े 

स ेत आ यापासनू मोदी सरकार अमेिरकी कंप यांना फायदशेीर ठरणारी अनेक धोरणे 
राबवत आह.े उदा. भसंूपादन कायद्यात सधुारणा ( यािवरोधात दशेभरातनू आदंोलने 
झा यामळेु सरकारला माघार घणे े भाग पडले); आि वक सरुक्षा उ रदािय व कायदा 
कमकुवत करण ेजेणके न अमेिरकी आि वक कंप यांना भारतात अणऊुजार् प्रक प उभारत 
असताना प्रक पा या सदोष रचनेमळेु आि वक दघुर्टना घड यास नकुसानभरपाई द्यायची 
िचंता राहणार नाही; आिण िवमा कायद्यांची मोडतोड क न भारतीय िवमा क्षेत्रात परकीय 
भांडवलाची मयार्दा वाढवण े इ.42 नोटाबंदीची मोहीमसदु्धा अमेिरकी कंप यां या नग्न 
नफेखोरीसाठीच अमंलात आणली जात आह.े 

ऑक्टोबर २०१६ म ये यएूसएआयडी आिण भारतीय िव  मंत्रालयाने कॅटॅिल ट 
इ क्लिूझ ह कॅशलेस पेमट पाटर्नरशीप (सवर्समावेशक रोखरिहत यवहार भागीदारी) या 
नावा या करारावर वाक्षर्या के या. भारतातील कॅशलेस यवहारांम ये मोठ्या प्रमाणावर 
वाढ हावी ह ेया करारामागचे उि  होते. हा करार यएूसएआयडीद्वारे २०१५ म ये अिधकृत 
केले या आिण जानेवारी २०१६ म ये सादर झाले या िबयाँड कॅश (रोखी या पलीकडे) या 
अहवालावर आधािरत होता. हा अहवाल आिण यानंतर या योजना गु  ठेव यात आ या 
हो या.43 नोटाबंदी या िनणर्याची तयारी ८ नो हबर या घोषणे या आधी अनेक 
मिह यांपासनू सु  होती, या पंतप्रधान मोदीं या िवधानाचा खरा अथर् याव नच प  होतो. 

या भागीदारीचे आिण कॅशलेस अथर् यव थे या मोिहमेचे खरे लाभाथीर् कोण आहते? 
ह ेयएूसएआयडीनेच उघड केले आह.े िबयाँड कॅश अहवाल सादर के यानंतर मा यमांकडे 
प्रिसद्धीस िदले या यां या पत्रकात घोिषत कर यात आले होते की, या उपक्रमात त बल 
३५ प्रमखु भारतीय, अमेिरकी आिण आतंररा ट्रीय सं थांनी िव  मंत्रालय आिण 
यएूसएआयडीसोबत भागीदारी केली आह.े44 या सं थांम ये बहुतांश आयटी कंप या आिण 
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पेमट सेवा परुवठादार कंप यांचा समावेश आह,े यांना िडिजटल यवहार वाढ याने आिण 
िनगडीत मािहती िनिमर्तीमळेु फायदा होणार आह.े याम ये मायक्रोसॉ ट, मा टरकाडर् आिण 
ि हसा सारख्या के्रिडट काडर् कंप या, ई-बे सारख्या इटंरनेट सेवा कंप या आिण िसटीग्रपू 
सारख्या िव ीय सेवा परुवठादार कंप यांची नावे होती. भारतीय िडिजटल यवहार 
उद्योगक्षेत्रातील उलाढाली २०२० पयत ५०० अ ज डॉलसर्पयत वाढ याचा अंदाज आह.े 
यासाठी फक्त लाखो भारतीयांना िडिजटल यवहारां या जा याखाली आण याची गरज 
आह.े तर हा आह ेपंतप्रधान मोदींनी दशेसेवेसाठी केले या नोटाबंदीचा खरा चेहरा . . .45 

या धोरणामळेु भारतातील लघ ु यापारी, उ पादक आिण दगुर्म भागात राहणार्या 
लोकांना मोठा फटका बस ूशकतो याची यएूसएआयडी आिण ित या भागीदार कंप यांना पणूर् 
क पना आह;े नोटाबंदी या पिरणामाचे पणूर् िव ेषण िबयाँड कॅश अहवालात आह.े46 पण 
यांना याची काहीही िचंता पडलेली नाही. बलाढ्य कंप यां या वचर् वाखाली असले या 
आज या जगात केवळ नफेखोरीचा िवचार केला जातो, जरी हा नफा लाखो गरीब आिण 
भकेुले या लोकां या रक्ताने माखलेला असला तरी. 

चला, नोटाबंदीमळेु भारता या असंघिटत क्षेत्रावर झाले या पिरणामांचा सिव तर 
आढावा घऊेया. 

शेतीके्षत्रावर झालेला पिरणाम 

भारतातील शेतकर्यांपैकी बहुतांश छोटे शेतकरी असनू यां याकडे एक हके्टरहून कमी 
जमीन आह.े जागितकीकरणा या नावाने राबिव या जाणार्या शेतीसधुारणांचा मखु्य उ शे 
हणजे या छोट्या शेतकर्यांना हळूहळू संपिवणे आिण यांना यां या शेतजिमनींव न 
हुसकावनू लावणे, जेणके न या जिमनी बड्या कृषीउद्योग कंप यांना आप या ता यात घेणे 
शक्य होईल. यासाठीच १९९१ नंतर कद्रात स ेत आले या सवर् सरकारांनी शेतीक्षेत्रावरील 
सावर्जिनक गुंतवणकुीत कपात केली आह,े शेतीसाठी आव यक घटकांवरील (खते, वीज, 
िसंचन इ.) अनदुानांम ये कपात केली आह,े शेतीक्षेत्राला सरकारकडून िदला जाणारा 
पािठंबा-सहकायर् (सरकारकडून अ नधा यांची खरेदी) कमी केला आह,े सावर्जिनक 
बँकांकडून शेतकर्यांना अनदुािनत दरांनी कजर्वाटप बंद केले आह ेआिण िवकिसत दशेातील 
भरमसाठ अनदुाने असले या अ नधा यांना मोठ्या प्रमाणावर आयात केले आह.े या 
धोरणांमळेुच भारतातील शेतीक्षेत्र भयंकर संकटात सापडले असनू क करी शेतकरी 
िनराशे या गतेर्त सापडला आह.े पिरणामी या सधुारणांना प्रारंभ झा यापासनू आजपयत 
त बल ३ लाखाहून अिधक शेतकर्यांनी आ मह या के या आहते. इितहासात न द झालेली 
आ मह यांची ही सवार्त मोठी लाट आह.े47 गत दोन वषात मोदी सरकारने राबिवले या 
धोरणांमळेु ह े संकट अिधकच गंभीर झाले आह.े मोदी सरकारने शेती-संबंिधत क्षेत्रांवरील 
अथर्संक पीय तरतदुींम ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आह.े २०१४–१५ या बजेट 



लोकायत आिण जनता ट्र ट २१ 

अदंाजाम ये या क्षेत्रांसाठी एकूण तरतदू जीडीपी या १.०७% होती, ती २०१६–१७ या 
बजेट अंदाजाम ये जीडीपी या ०.९२% इतकी खालावली आह—े या क्षेत्रावर अधीर् 
लोकसंख्या अवलंबनू आह े याची ही ददुैर्वी अव था.48 यामळेु २०१४ या तलुनेत २०१५ 
म ये शेतकरी आ मह यांम ये त बल ४०% एवढी मोठी वाढ झाली आह.े49 

आता नोटाबंदीमळेु कदािचत छोट्या शेतकर्यां या शवपेिटकेवर शेवटचा िखळा 
ठोकला जाणार आह ेअसे हण याची वेळ आली आह.े खरीप िपकांची कापणी अन ्र बी 
िपकां या पेरणीचा काळ असतानाच या िनणर्याची घोषणा झाली. यामळेु लाखो शेतकरी 
संकटा या कात्रीत सापडले. खरेदीदार नस याने मंडईतील धंदा २५ ते ७० टक्क्यांनी 
खालावला आह.े कारण दकुानदार, छोटे हॉटेल यावसाियक आिण र यावरील 
लघिुवके्र यांना चलनसंकटाचा चांगलाच फटका बसला आह;े यामळेु शेतकर्यांचा माल 
िवकत घे यासाठी यापार्यांकडे परेुसे पैसे नाहीत ( यामळेु काही यापारी शेतकर्यांना 
यांचा माल अ यार् िकंमतीत िवक यास भाग पाडत आहते); जरी काही यापारी धनादशे दते 
असले, तरी बँकांम येच चलनतटुवडा अस याने शेतकर्यांना पैसेच काढता येत नाहीत. 
शेतकर्यांना पसेै परुिवणारा दसुरा ोत हणजे ग्रामीण तरावरील सहकारी बँकांकडून 
होणारा कजर्परुवठा. मात्र, िरझ हर् बँकेने घातले या िनबधांमळेु या सहकारी बँकानाही फटका 
बसला आह.े यामळेु शेतकर्यांकडे िबयाण े आिण खते घे यासाठी, टॅ्रक्टर भाड्याने 
घे यासाठी, मजरूांना कामावर घे यासाठी रोख पैसेच नाहीत. शेतकर्यांना पैशांची तातडीने 
गरज आह ेकारण शेतीचा हगंाम हा काही माणसांसाठी थांबत नाही. याचा मोठा पिरणाम 
र बी िपकांवर होणार आह.े एका वृ पत्रातील बातमीनसुार, महारा ट्रातील पीककजर्वाटपाला 
या िनणर्याचा चांगलाच मोठा तडाखा बसला आह.े जरी गत दोन वषातील दु काळानंतर यंदा 
मा सनू चांगला अस याने रा यात पा याची ि थती समाधानकारक असली, तरी 
नो हबर या अखरेपयत पीककजार्साठी राखनू ठेवले या रक्कमेपैकी केवळ १७% रक्कम 
िवतरीत कर यात आली होती.50 

लघु िकरकोळ यापार के्षत्रावर झालेला पिरणाम 

जागितकीकरणा या नावाखाली होत असले या मोठ्या धोरणा मक सधुारणांतगर्त 
छोट्या िरटेल दकुानांनी यापले या भारता या िकरकोळ यापार क्षेत्रात बड्या बहुरा ट्रीय 
कंप यांना परवानगी द्यायचा प्रय न सु  आह.े स टबर २०१३ म ये त कालीन काँग्रेसप्रणीत 
संयकु्त परुोगामी आघाडी सरकारने म टीब्रडँ िरटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणकुीची मयार्दा 
५१% पयत वाढिव याची मभुा िदली. भारता या िरटेल क्षेत्रात वॉलमाटर्, टे को, कॅरेफू 
आिण मेट्रोसारख्या बलाढ्य परदशेी िरटेल कंप यां या प्रवेशामळेु छोट्या दकुानदारांचा नाश 
होण े िनि त आह.े कारण परदशेी िरटेल कंप या इतक्या बलाढ्य आहते की आप याला 
क पनाही करता येणार नाही: उदा. २००९–१० म ये एकट्या वॉलमाटर्ची एकूण जागितक 
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वािषर्क िवक्री ४०५ अ ज डॉलसर् इतकी होती, याचाच अथर् असा की वॉलमाटर् एकटी 
भारतातील १.५ कोटी दकुानदारांपेक्षा अिधक माल िवकत आह.े या बड्या िरटेल कंप यांची 
आिथर्क ताकद इतकी प्रचंड आह ेकी, या आपला माल चीनसारख्या जगातील सवार्त कमी 
िकंमतीत माल परुवणार् या िनमार् यांकडून घतेात. यामळेु या आपला माल छोट्या 
दकुानदारांपेक्षाही कमी िकंमतीत िवकू शकतात—या कंप या प्रसंगी तोटा सहन क नही 
आपला माल िवकू शकतात. पिरणामी केवळ िरटेल दकुानदारच न ह े तर र यावरील 
िवके्रतेही या यापारातनू बाहरे फेकले जाऊ शकतात, आिण घाऊक िवक्री व िवतरण 
करणार् या यापार् यांचेही संपणूर् जाळेच उद् व त होऊ शकते. यात काहीही अितशयोक्ती 
नाही, जगभरात हचे घडत आह.े िवकिसत दशेांमधील छोटे िरटेल दकुानदार अक्षरशः न  
झाले आहते. आिण या िवकसनशील दशेांनी आप या अथर् यव था या बलाढ्य िरटेल 
कंप यांसाठी खु या के या आहते, तेथील छोटे दकुानदार बरबाद हो या या मागार्वर 
आहते.51 

िवरोधी पक्षात असताना, भाजपने आकांडतांडव करत िरटेल क्षेत्रातील परकीय थेट 
गुंतवणकुीला िवरोध केला होता. मात्र, स ेत आ यानंतर यांनी या िवषयाव नही घमुजाव 
केले. २३ मे २०१५ रोजी भाजप या पक्ष मखु्यालयात झाले या पत्रकार पिरषदते िव मंत्री 
अ ण जेटली यांनी औपचािरकपण ेजाहीर केले की, म टी-ब्रडँ क्षेत्रात परकीय गुंतवणकुीस 
परवानगीबाबत मागील संयकु्त परुोगामी आघाडी सरकारचे धोरणच भाजप सरकार कायम 
ठेवणार आह.े इतकेच न ह े तर भाजप सरकारने या क्षेत्राचे दरवाजे आणखी खलेु केले 
आहते. सरकारने ई-कॉमसर् क्षेत्रात १००% िवदशेी गुंतवणकुीला परवानगी िदली आह;े 
एकल ब्रडँ यापार्याने ३०% सामान थािनक भारतीय बाजारातनू खरेदी कर याची अटही 
सरकारने अ याधिुनक तंत्रज्ञान असले या कंप यांसाठी िशथील केली आह,े याचा फायदा 
अ ॅपल सारख्या कंप यांना होणार आह;े भारतात उ पािदत अ नपदाथा या यापारातही 
सरकारने १००% परकीय गुंतवणकुीस परवानगी िदली आह.े52 

भारतातील लघ ु िरटेल क्षेत्र आधीच मोठ्या आक्रमणा या छायेत आह;े नोटाबंदी 
आिण कॅशलेस अथर् यव थेकडे होणारी वाटचाल हणजे या यासाठी मृ यसूचूक घटंाच 
आह.े भारतात जगभरातील सवार्िधक हणजे १.४९ कोटी िकराणा दकुाने आहते. यापैकी 
बहुतांश छोटे िरटेल दकुानदार आहते. अिखल भारतीय यापारी महासंघ—जी भारतातील 
प्रमखु यापारी संघटना आह—ेयां या आकडेवारीनसुार सरकारने ८ नो हबर रोजी घेतले या 
नोटाबंदी या िनणर्यानंतर दशेातील बाजारपेठांमधील यापारात त बल ७५% इतकी प्रचंड 
घट झाली आह.े गरजे या व त ू िवकत घे यासाठीही लोकांकडे पैसे नाहीत, आिण जरी 
यां याकडे नोटा अस या, तरी या २००० या नोटा असतात, आिण सट्ुया पैशां या 
अभावी छोटे दकुानदार या वीकारत नस याची पिरि थती आह.े53 
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असंघिटत लघु उद्योग के्षत्रावर झालेला पिरणाम 

१९९१ म ये भारतात जागितकीकरणास सु वात झा यानंतर, जरी अथर् यव थेत 
मोठ्या प्रमाणावर बलाढ्य पाि मा य कंप यांचा िशरकाव झाला असला, आिण जरी 
२०००–१० या दशकात भारतीय अथर् यव था वषार्ला ७.३% दराने वाढली असली, तरी 
यामळेु औपचािरक िकंवा संघिटत व त ू िनमार्ण क्षते्रात लक्षणीय रोजगार िनिमर्ती झालेली 
नाही. जागितकीकरणाला दोन दशके उलटून गे यावरही २०१० म ये भारतातील एकूण व त ू
िनमार्ण क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण फक्त ५.०७ कोटी अथवा एकूण रोजगारांपैकी केवळ 
११% होते; यापैकी अवघ े१.६ कोटी रोजगार ह ेसंघिटत क्षेत्रातील होते, उवर्िरत ३.४५ कोटी 
रोजगार असंघिटत क्षेत्रातील होते— हणजेच छोट्या कारखा यातील अथवा घरगतुी 
उ पादनाशी संबंिधत रोजगार (याम ये घरबस या पापड लाटण े अथवा िवड्या वळणे 
अशाप्रकार या रोजगाराचा समावेश होतो).54 

जरी व त ू िनमार्ण क्षेत्रात बहुतांश रोजगार असंघिटत क्षेत्रात असले, तरी गत दोन 
दशकात ह े क्षेत्र आपले अि त व िटकिव यासाठी धडपडत आह.े कारण 
जागितकीकरणा या धोरणामळेु लघ ुउद्योगांसाठी आरक्षण बंद केले जात आह ेआिण या 
क्षेत्राला कमी याजदरात िमळणार् या कजर् परुवठ्याम येही कपात केली जात आह.े 

आता नोटाबंदीमळेु ह े क्षेत्रच उद् व त होत आह.े दशेभरातील ८०% हून अिधक 
छोट्या-लघ ुउद्योजकांना याचा मोठा फटका बसला आह.े ह ेकारखाने अितशय छोटे असनू 
यांचे असंख्य िठकाणी रोख यवहार होत असतात. चलनटंचाईमळेु ह ेउद्योग डबघाईला 
आले आहते. उ र प्रदशेातील मोरादाबादमधील िपतळ उद्योगाचे उदाहरण पाहूया. भगंाराचा 
यवसाय करणार्या लोकांकडून िपतळ िनिमर्ती या उद्योगासाठी क चा माल परुवला जातो. 
भगंारवाले िविवध िठकाणाहून रोख रक्कम दऊेन भगंार खरेदी करतात आिण रोख 
व पातच याची िवक्री करतात. यानंतर हा क चा माल िवतळून िपतळेची वीट अथवा 
वडी बनवली जाते. यानंतर फुलदाणी अथवा तोटी सारख्या व तूंचा साचा बनवला जातो. 
िपतळ िवतळवनू या सा यात ओतले जाते. या ट यानंतर कारागीर यावर कलाकुसर 
करतात, अन ्मग याला घासनूपसुनू लखलखीत केले जाते व लाखरोगण लावला जातो. या 
प्रिक्रयेचा प्र येक ट पा हा रोखेवर अवलंबनू असतो. प्र येक ट यावर काम करणार्या 
कामगारांना रोज कामा या िहशोबाने मजरुी िदली जाते. कामगारांची प्र येक िदवसाची 
गजुराण या िमळकतीवर होते. त बल ६००० कोटींची उलाढाल असलेला हा उद्योग 
नोटाबंदीमळेु चलनसंकटात सापडला असनू ठ प झाला आह.े याचप्रमाण ेलिुधयानातील 
होिजअरी उद्योग, फरीदाबादमधील बांगड्या उद्योग, ित परूमधील व ोद्योग, 
लखनऊमधील नक्षीकाम उद्योग आिण अशा अनेक उद्योगांना आिण यां या लाखो 
कामगारांना नोटाबंदीचा मोठा फटका बसला आह.े हजारो कारखाने बंद पडले असनू लाखो 
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कामगार बेरोजगारी या दरीत ढकलले गेले आहते आिण यांना पु हा आपाप या गावी 
परतावे लागत आह.े55 

अथर् यव था मंदी या संकटात 

नोटाबंदी या असंघिटत क्षेत्रावर झाले या िव वंसक पिरणामामळेु मागणी घटली आह,े 
अनेक क्षेत्रांम ये उ पादन घसरणीला लागले असनू बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आह.े 
ये या काही मिह यातही चलनपरुवठा सरुळीत होणार नस याने या क्षेत्रावर झालेले वाईट 
पिरणाम आगामी वषर्भर अथवा याहून अिधक काळही कायम राहतील अशी िच ह ेआहते. 
याचा प  पिरणाम हणजे मंदी. ८ नो हबरला १००० आिण ५०० पया या जु या नोटा 
र बातल ठरिवणार्या नोटाबंदी या िनणर्याला अवघा मिहनाही उलटला नसताना समोर 
आलेले अिधकृत आकडे अथर् यव थेचा गाडा मदंावत अस याचे दाखवत आहते. 
भारताचा िनक्की/मिकर् ट उ पादन खरेदी यव थापकांचा िनदेर्शांक— यावर जगभरातनू लक्ष 
ठेवले जाते—नो हबरम ये ५२.३ पातळीवर होता; िडसबरम ये हा िनदेर्शांक ४९.६ या 
नीचांकी पातळीवर घसरला. नो हबर २००८ म ये लेहमन ब्रदसर् कंपनी बडुा यावर जागितक 
मंदी आ यानंतर झाले या घसरणीनंतरची ही सवार्त मोठी मािसक घसरण आह.े56 

मोदी सरकार: अ छे िदन ीमंतांचे, बुरे िदन सवर्सामा यांचे 

मेक इन इिंडया आिण ि कल इिंडया या पोकळ घोषणांप्रमाणचे, नोटाबंदीचे धोरण 
आिण कॅशलेस अथर् यव थे या मोिहमेलाही पंतप्रधान नरद्र मोदींनी रा ट्रवादाचा कोट 
चढवला आह.े बड्या कंप यांचे िनयंत्रण असलेली प्रसारमा यमे याला पािठंबा दते असनू 
भाजप या िवखारी-िवषारी यंत्रणनेे या िनणर्याला काळा पैसा आिण दहशतवादावर झालेला 
सिजर्कल ट्राईक हणत मोठी प्रचार आघाडी उघडली आह.े सरकार या नोटाबंदी या 
िनणर्यावर टीका करणार्यांना िवकासिवरोधी, का या पैशाचे पजुारी आिण दशेद्रो ाचे 
लेबल लावले जात आह.े आपलाच पैसा—तो दखेील मयार्िदत माते्रत आिण २००० या 
नोटां या व पात—काढ यासाठी तासन ् तास रांगेत थांबावे लागत असतानाही, शेती–
िरटेल–लघउुद्योगधंद्यांवर नोटाबंदीमळेु घातक पिरणाम झा याचे भक्कम परुावे असतानाही, 
लाखो लोकांची उपजीिवका उद् व त झालेली असतानाही, भाजप–संघाचा प्रचार लाखो 
लोकांची िदशाभलू करत आह.े अनेक लोक नोटाबंदीनंतर काळा पैसा न  होईल आिण 
चोहीकडे अ छे िदन येतील या फस या प्रचारावर िव ास ठेवत आहते. 

मोदींभोवती खोटे तेजःपुंज वलय िनमार्ण कर यात मा यमे प्रचंड यश वी झा याने 
लोकांना आप या वा तिवक जीवनाचा िवसर पडला आह.े वा तवात मात्र, संयकु्त परुोगामी 
आघाडी सरकार या तलुनेत मोदी सरकार अिधक भांडवलदारधािजर्ण े असनू अिधक 
लोकिवरोधी आह.े गे या अडीच वषापासनू स ेत असले या या सरकारने गिरबांसाठी 
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राबिव या जाणार्या शासकीय क याणकारी योजनांवरील खचार्त प्रचंड प्रमाणात कपात 
केली असनू लाखो कोटी पयांचा सावर्जिनक िनधी ीमंतां या खिज यात ओतला आह.े 

सरकार ीमंतांचे िखसे भरतच आहे 

 कद्रात स ेत आले या िविवध सरकारांनी धनदांडग्यांना दरवषीर् लाखो कोटी पयांची 
करसवलत िदली आह,े ही बाब अथर्संक पीय कागदपत्रातनू प  होते. मोदी सरकार या 
काळात तर या करसवलतीं या आकड्यांनी नवा उ चांक गाठला आह.े २०१४–१५ 
म ये मोदी सरकारने अित ीमंतांवर करसवलत/प्रो साहना या नावाखाली ५.४९ लाख 
कोटी पयांची खरैात केली आह,े तर २०१५–१६ म ये यांना दे यात आले या 
करसवलतीने ५.५१ लाख कोटी पयांची पातळी गाठली आह.े57 

 सामा य लोकांनी बँकेचे कजर् वेळेवर फेडले नाही तर यांचे घर/वाहन/इतर संप ी ज  
केली जाते. बँके या कजार्चे ह े फेडता येत नाहीत हणनू शेतकरी आ मह येस प्रवृ  
होत आहते. पण जे हा अित-अित ीमंत सरकारी क्षेत्रातील बँकांची कजेर् बडुवतात, 
ते हा यांना काहीच होत नाही. बँका यांची कजेर् सरसकट माफ क न टाकतात! मोदी 
सरकार या पिह या दोन वषा या कायर्काळात सावर्जिनक बँकांनी ीमंतांना िदलेली 
त बल १.०५ लाख कोटी पयांची कजेर् माफ केली आहते, अशी कबलुी खु  िव  
रा यमं यांनी रा यसभते िदली आह.े58 

 ीमंतांना कजर्माफी या बात यांमळेु कॉप रेट घराण े आिण सरकार/बँका दोघांचीही 
बदनामी होते. हणनू सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी या ‘हतबल’ धनदांडग्यां या 
मदतीसाठी एक नवीन डावपेच रचला आह.े ते ीमंतां या कजाची ‘पनुबाधणी’ करत 
आहते. आजकाल ‘कॉप रेट कजार्ची पनुबाधणी’ (Corporate Debt Restructuring 
िकंवा सीडीआर) हा कळीचा श द झाला आह.े ा नावाखाली कजार् या परतफेडीची 
मदुत वाढवली जाऊ शकते, याज माफ होऊ शकते, कजार्चा काही भाग हा 
समभागाम ये (equity) पांतिरत केला जाऊ शकतो; या धनदांडग्यांना ‘संकटा’तनू 
बाहरे काढ यासाठी नवीन कजर्दखेील िदले जाऊ शकते. भारतातील अनेक प्रिसद्ध 
खासगी उद्योगसमहूां या कजार्ची अशा प्रकारे पनुबाधणी केली गेली आह.े माचर् २०१५ 
पयत सीडीआर यंत्रणेअतंगर्त सावर्जिनक बँकांनी त बल ४.०३ लाख कोटी पयां या 
कजार्ची पनुबाधणी केली होती.59 जरी आ हाला मोदी–जेटलीं या शासन यव थेत 
एकूण झाले या कजार् या पनुबाधणीचे आकडे िमळाले नाहीत, तरी या ग डस 
नावाखाली कायदशेीरिर या लोकांचा पैसा कॉप रेट कंप यां या घशात घाल या या 
प्रिक्रयेने चांगलाच वेग पकडला आह े याचे प  संकेत िदसत आहते. भारतीय 
बँकांमधील बडुीत कजार्चा आकडा ६ लाख कोटी पये ( यापैकी ९०% न दी सरकारी 
बँकां या न दवहीत आहते) इतक्या मोठ्या पातळीला जाऊन पोहोचला असताना, जनू 
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२०१६ म ये िरझ हर् बँकेने मोठ्या कजर्दारां या बडुीत कजार्ची पनुबाधणी कर याची 
िनयमावली आणखी सैल केली आह.े यामळेु सावर्जिनक बँकांना धनदांडग्यां या 
कजाची पनुबाधणी करणे अजनू सोपे जाणार आह.े60 

 सावर्जिनक िनधीला मोठ्या उद्योगसमहूां या ितजोरीम ये वळव यासाठीचा आणखी 
एक नवा चलाख मागर् हणजे सरकारी–खासगी–भागीदारी (Public–Private–
Partnership िकंवा पीपीपी). ाम ये भारत सरकार पायाभतू क्षेत्राम ये गुंतवणकू 
कर यासाठी खासगी क्षेत्राला आमंित्रत करते, यांना प्रक प खचार् या ४०% रक्कम थेट 
अनदुाना या व पात दतेे, जमीन आिण इतर साधनसंप ी कवडीमोल िकंमतीत दतेे, 
सोबत िकमान न याचे आ ासनही दतेे, एवढेच नाही तर सरकार अनेकदा गुंतवणकुीचा 
िनधीदखेील कमी याजदराने दीघर् मदुती या कजा या व पात दतेे. (तरीसदु्धा याला 
मकु्त बाजार भांडवलशाही यव था असे हणतात!) िव मंत्री अ ण जेटली यांनी 
आप या २०१६–१७ या अथर्संक पात पीपीपी त वावर आधािरत र ते आिण 
महामागर् उभारणीसाठी ५५,००० कोटी पयांची तरतदू केली आह—े हणजे या वषार्त 
खासगी क्षेत्राला र ते आिण महामागर् बनव यासाठी एवढी रक्कम अनदुान हणनू िदली 
जाणार आह.े गतवषीर् यासाठी िदली गेलेली रक्कम ४३,००० कोटी पये इतकी होती.61 

मोदीं या शासनकाळात कशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावरील सावर्जिनक िनधी बड्या 
उद्योगसमहूां या िखशात भरला जात आह े याची ही काही िनवडक उदाहरण.े दसुरीकडे 
भाजप सरकारने आतापयत सादर केले या तीनही अथर्संक पात क याणकारी योजनांवरील 
खचार्म ये मोठी कपात केली आह,े यांचा उ े य गिरबांना िशक्षण आिण 
आरोग्यसेवांसारख्या आव यक सेवा परवड यायोग्य दरात उपल ध क न दणे ेआह,े तसेच 
भारतीय समाजा या सवार्त वंिचत घटकांसाठी या तरतदूींम येही मोठ्या प्रमाणात कपात 
केली आह.े 

गिरबांवरील खचार्त कपात  

 भारतात ४०% मलेु इय ा आठवी या आधीच शाळा सोडतात,62 शाळांची भयावह 
अव था आिण िशक्षणा या घसरले या गणुव ेमळेु इय ा पाचवीतील ५२% मलुांना 
इय ा दसुरी या पु तकातील धडेदखेील नीट वाचता येत नाहीत, आिण ४९% मलुांना 
दोन अकंी वजाबाक्यांची गिणतेही नीट सोडिवता येत नाहीत (ह ेखरंतर यांना इय ा 
दसुरीत असतानाच येणे अपेिक्षत आह)े.63 अशा दशेात असंवेदनशील मोदी सरकारने 
२०१६–१७ या अथर्संक पात शालेय िशक्षणावर के या जाणार्या खचार्त २०१४–१५ 
या बजेट अंदाजा या तलुनेत ३२% इतकी प्रचंड कपात केली आह े (महागाई गिृहत 
ध न).64 

 भारत रोगांची जागितक राजधानी बनला आह.े दरवषीर् २ लाखाहून अिधक भारतीय 
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मलेिरयामळेु मरण पावतात, तर ३ लाख जण क्षयरोगाने. जगात जलुाबामळेु होणार्या 
एकूण मृ युंपैकी एक चतथुाश, कु रोगामळेु होणार्या मृ युंपैकी एक ततृीयांश आिण 
जपानी मदू वरामळेु झाले या मृ युंपैकी िन मे मृ य ूभारतात झाले आहते. भारतात पाच 
वषाखालील बालकांचा मृ य ूदर जगात सवार्त जा त आह,े आिण जगभरात झाले या 
माता मृ युंपैकी एक पंचमांश मृ य ूभारतात झाले आहते. भारतात आरोग्याचे आणखी 
एक संकट आह,े ते हणजे दीघर्कालीन आजारांचा उद्रके—दशेातील ५०% पेक्षा 
अिधक मृ य ूह े दयाशी संबंिधत आजार, मधमूेह आिण ककर् रोगासारख्या आजारांमळेु 
होतात. आरोग्य सेवांवरील अितशय कमी सरकारी खचार्मळेुच भारतीय आरोग्य 
यव था या संकटां या कात्रीत सापडली आह.े यामळेुच सरकारी आरोग्य यव थेची 
अव था अितशय खराब आह.े हणनू सवर्सामा य गरीब जनतेला उपचारासाठी खासगी 
महागड्या दवाखा यांम ये जावे लागते— याम ये उपचार घणेे ह े फक्त ीमंतांनाच 
परवडते. या संकटाचा सामना कर यासाठीचा उपाय हणजे आरोग्य यव थांवरचा 
सरकारी खचर् वाढवणे. भारताचा आरोग्य क्षेत्रावरील खचर् जगभरात सवार्त कमी आह—े
सावर्जिनक आरोग्यावरील खचार् या िनकषावर १७५ दशेां या यादीत भारत १७१ या 
थानी आह.े65 तरीही िव मंत्री अ ण जेटली यांनी २०१६–१७ या बजेटम ये 
आरोग्यके्षत्रावरील तरतदुीचे प्रमाण ह ेदोन वषापवूीर् या तरतदुीइतकेच अ प ठेवले आह,े 
हणजेच खर् या अथार्ने १३% कपात (दो ही वषात महागाई वाढीचा दर ८% गिृहत 
ध न).66 

 भारतात ीचा ज म होण ेह े ददुैर्व आह.े एक तर ितला गभार्तच मा न टाकले जाते. 
आिण जर ती चकूुन ज माला आलीच तर ज म याबरोबर ितची ह या केली जाते. 
यातनूही ती जगलीच, तर मोठी झा यावर ितला छेडछाड, बला कार, कौटंुिबक 
िहसंाचार अशा अनेक गो ींना सामोरे जावे लागते. भारतात दर १०० सेकंदाला 
ीिवरोधात एक गु हा घडतो, दर ७ िमिनटाला एक िवनयभगंाची घटना, दर १५ 

िमिनटाला एक बला काराचा गु हा, दर ५ िमिनटाला सासर यांकडून छळाची घटना, तर 
दर ६५ िमिनटाला हुडंाबळीची घटना घडते.67 ि यांची अशी पिरि थती असतानाही 
मोदी सरकारने २०१६–१७ या जे डर बजेटम ये २०१४–१५ या बजेट अंदाजापेक्षा 
खर् या अथार्ने त बल २०% ची कपात केली आह.े68 

 या दशेात अ पृ यतेचे िनमूर्लन होईल आिण जाती या आधारे भेदभाव केला जाणार 
नाही, तसेच सवर् नागिरक समान असतील आिण यांना समान संधी िमळतील, असे 
आप या रा यघटनेत नमदू केले आह.े याला सहा दशके उलटून गेली. पण आजही 
अनसुिूचत जाती व जमातींना अनेक व पात अ पृ यता अनभुवावी लागत आह ेआिण 
सामािजक, आिथर्क व सं था मक भदेभाव सहन करावा लागत आह.े इतकेच न ह ेतर 
जातीव न िशवीगाळ, खनू, बला कार, दरोडे, सामािजक आिण आिथर्क बिह कार, 
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दिलत–आिदवासी ि यांची नग्न िधंड काढणे, मानवी िव ा खायला लावण े अथवा 
लघवी यायला लावणे, यासारखे अनेक भयानक गु ह े रोजच घडत आहते. यामळेुच 
दिलत आिण आिदवासीं या िवकासासाठी प्र येक कद्रीय खा याकडून ठरािवक िनधी 
खचर् होईल याची हमी हणनू सरकारने स र या दशकात अनसुिूचत जाती उपयोजना 
आिण आिदवासी उपयोजना तयार कर यास सु वात केली. या दो ही उपयोजनां या 
मागर्दशर्क िनयमाम ये असे हटले आह े की, योजनांतगर्त खचार्म ये या दो ही 
उपयोजनांसाठीची तरतदू लोकसंख्येम ये या दो ही गटांचे प्रमाण िजतके आह,े या या 
समप्रमाणात ठेवली गेली पािहजे. २०११ या जनगणनेनसुार लोकसंख्येम ये दिलतांचे 
प्रमाण १६.६% आिण आिदवासींचे प्रमाण ८.६% आह.े मात्र, मनवुादी भाजप सरकारने 
या उपयोजनांवरील खचार्त प्रचंड कपात केली आह.े मोदी सरकारने २०१४–१५ या 
बजेट अंदाजा या तलुनेत २०१६–१७ या बजेटम ये या उपयोजनांसाठी या तरतदूीत 
खर् या अथार्ने ३५% एवढी कपात केली आह.े पिरणामी २०१६–१७ या योजनांतगर्त 
खचार्म ये दिलत उपयोजनेसाठी ७.१%, तर आिदवासी उययोजनेसाठी फक्त ४.४% 
इतकी तरतदू कर यात आली आह.े69 

दशे वतंत्र झा यानंतर कद्रात स ेत आले या िविवध सरकारां या कामकाजािवषयी 
आिण धोरणांिवषयी ती  मतभदे अस ूशकतात, मात्र नरद्र मोदीं या नेतृ वाखालचे भाजप 
सरकार ह ेसवार्त जनिवरोधी आह ेयाबाबत कसलीही शंका नाही. िकंबहुना याबाबत कोणी 
शंकाच घऊे शकत नाही हचे खरे! 
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आम याब ल: लोकायत 

भारतीय रा यघटनेची मागर्दशर्क त चे शासनाला अशी सामािजक यव था 
थाप याचे िनदेर्श दतेात, िज यात: 

 सवाना सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय याय िमळेल [कलम ३८(१)]. 
 सवाना परेुशी उपजीिवका िमळव याचे अिधकार असतील [कलम ३९(क)]. 
 शासन उ प नातील िवषमता न  करेल आिण संप ीचे कद्रीकरण होऊ न दे याचा 

प्रय न करेल [कलम ३८(२), ३९(ग)]. 
 लोकांचे जीवनमान उंचावणे, लोकां या आरोग्याचा तर सधुारण े िशक्षण दणे े ह े

शासन आपले प्राथिमक कतर् य मानेल [कलम ४१ व ४७]. 

ददुैर्वाने, भारतीय संसदवेर वचर् व गाजवणार्या सवर् मखु्य पक्षांनी भारतीय 
रा यघटने या या क पनांना हरताळ फास याचेच काम चालवले आह.े दशेातील लोकां या 
िहताशी यांचे काही दणेघेेण े रािहलेले नाही. १९९१म ये अथर् यव थेचे जागितकीकरण 
चाल ूके यानंतर ते फक्त िवदशेी-दशेी बहुरा ट्रीय कंप यां या नफेखोरीसाठीच दशे चालवत 
आहते. 

 बलाढ्या कॉप रेट घराणे गिरबांवर िहं  ह ले चढवत आहते. लाखो लोकांना 
यां या जल-जंगल-जमीन-पाणी-संसाधनांपासनू बेदखल केले जात आह.े िवशेष 
आिथर्क क्षेत्र (एसईझेड) प्रक प, मोठमोठे पायाभतू सिुवधांचे प्रक प, गो फ कोसेर्स, 
आिलशान गहृ प्रक प यांसाठी यां या जिमनी घऊेन यांना बेदखल केले जात आह.े 

 दशेातील शेतीला जाणीवपवूर्क उद् व त कर यात येत आह े– जेणेक न मोठमोठ्या 
कृषी-बहुरा ट्रीय कंप या यांचा ताबा घऊे शकतील. शेती या या 
उद् व तीकरणामळेुच गे या १५ वषार्त िदड लाखाहून जा त शेतकर्यांनी आ मह या 
के या आहते. 

 सावर्जिनक उद्योग, सरकारी िवमा कंप या, बँकांनाही या डाकंू या हवाले केले जात 
आह.े 

 कंप यांना नफा कमावता यावा हणनू अ याव यक सेवा खाजगी के या जात आहते. 
 सरकारी शाळा आिण दवाखाने एकतर बंद केले जात आहते िकंवा यांचे 

खाजगीकरण कर यात येत आह.े औषधां या िकंमती वेगाने वाढत आहते; शाळा-
कॉलेजां या फी आकाशाला िभड या आहते; वीज महाग झाली आह;े बसभाडे 
वाढले आह;े रेशनची यव था संपवली जात आह.े 



३४ नोटाबंदी: काय कमावले? काय गमावले? 

 

 आज त णांसाठी चांग या नोकर्याच उपल ध रािह या नाहीत, दशेातील जवळपास 
अधीर् लोकसंख्या बेरोजगार िकंवा अधर्-बेरोजगार असेल; लाखो लघउुद्योग बंद झाले 
आहते. 

 दशे एका भयंकर पयार्वरणीय िव वंसाकडे जात आह.े कंप यांना बेलगामपण े जंगले 
तोड याची, सागरी शेती या नावाने समदु्रिकनारे न  कर याची, भजूलाचा अमाप 
उपसा कर याची, आप या नद्या-जमीन-भजूल-हवा प्रदिूषत कर याची खलुी सटू 
िदली आह.े 

पिरणाम: 

 एका बाजलूा ीमंत अजनू ीमंत होत आहते. दशेातील ५६ अ जोपतींची संप ी 
दशेा या GDP या १०% आह,े आिण ७८०० अितधनाढ्यांकडे GDP या ५०% 
संप ी आह.े 

 तर दसुरीकडे, गिरब अजनू गिरब होत आहते. 
 ७५% जनतेला दोन वेळचे पोटभर खायलाही िमळत नाही; 
 ५ वषापेक्षा कमी वयाची ५०% मलंु कुपोिषत आहते; 
 ४२% मलंु आठवी या आतच शाळा सोडतात; 
 दरवषीर् लाखो मलेु इलाज होऊ शकणार्या रोगांमळेु मरतात. 

जसजशी अथर् यव था खराब होत चालली आह,े तसतसे सामािजक आिण राजकीय 
यव थेचेही पतन चाल ू आह.े सगळीकडे या  भ्र ाचार, जातीवर आधािरत समाज 
याम ये एकाबाजलूा दिलतांवर रोज अ याचार होतात, धमार् या नावावर लोकांम ये फूट 
पाडून एक दसुर्याब ल घणृा करायला िशकवणारे राजकारण केले जाते, एक सडलेली मू य 
यव था जी क्षदु्र वाथर्, असंवेदनशीलता आिण उदािसनतेला प्रो साहन दतेे—हचे आजचे 
स य आह.े 

परंत ुसामा य लोक भारतीय रा यघट्ने या या िव ासघाताला मकूपण ेबघत बसलेले 
नाहीत. वसंत ऋततु जशी सगळीकडे फुलं उमल ूलागतात, तसे दशेभराम ये िठकिठकाणी 
लोक एकत्र होत आहते. आज ह ेसंघषर् लहान, िवखरुलेले असले, तरी दशेाचे भिव य याच 
संघषाम ये आह.े जसजसे अिधक लोक या संघषाम ये सामील होतील, ह ेलढे शिक्तशाली 
बनतील, एकत्र येतील आिण समाज पिरवतर्नाची प्रबळ ताकद बनत जातील. 

आपण िनराशा आिण तट थपणा सोडला पािहजे. सुंदर भिव याचे व न पािहले 
पािहजे, िव ास ठेवला पािहजे की दिुनया बदलता येऊ शकते. हो, ‘पयार्यी जग शक्य आह’े. 
याप्रमाण े िहमालयातील िविवध झरे एकत्र येऊन गंगा बनते, याचप्रकारे आपले ह े संघषर् 
भिव यात एकत्र येतील आिण एक दशे यापी, शिक्तशाली आदंोलन उभ े राहील जे 
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साम्रा यवादी जागितकीकरणाला आ हान दईेल, आिण रा यघटने या मागर्दशर्क त वां या 
व नानसुार एक नवा समाज थापेल. यासाठीच आ ही ‘लोकायत’ची थापना केली आह.े 

आ ही िविवध प्रकारचे कायर्क्रम आयोिजत करत असतो: 

 वाढती महागाई, अ याव यक सेवांचे खाजगीकरण आिण यापारीकरण, शहरांमधील 
सावर्जिनक वाहतकु सेवेची खराब अव था, अणऊुजेर्ची घातकता, जनकुीय परावितर्त 
अ नांचे दु पिरणाम, िवकासा या नावावर लाखो लोकांची जीिवका उद् व त करणारे 
उद्योग अशा प्र ांवर जनजागतृी करतो आिण लोकांना संघिटत कर याचा प्रय न 
करतो. या अिभयानांम ये आ ही पो टर प्रदशर्न, िफ म महो सव, सडक नाटक, गीत 
अशा िविवध कलाप्रकारांचा वापर करतो आिण सेिमनार- याख्याने-धरणे-मोचेर् यांचे 
आयोजन करतो. 

 आ ही धािमर्क दगंली, जातीय शोषण, अमेिरकेचे ितसर्या जगातील दशेांवर ह ले, 
जागितक तापमान वाढ अशा िवषयांवर सेिमनार, िवरोध प्रदशर्न आयोिजत करतो. 

 ‘अिभ यक्ती’ ही लोकायतची मिहला आघाडी आह े जी मिहलां या प्र ांवर 
सामािजक जाणीव िनमार्ण कर यासाठी िविवध कायर्क्रमांचे आयोजन करते. 

 लोकायतचा एक सिक्रय सां कृितक मंचसदु्धा आह,े जो िविवध कला-प्रकारांचा वापर 
क न लोकांची सामािजक-सां कृितक चेतना वाढव याचा प्रय न करत असतो. 

 आ ही आव यक िवषयांवर पिु तका आिण पत्रकेही प्रकािशत करत असतो. 

िमत्रहो, जर तु हाला आम याब ल जा त जाणनू घ्यायचे असेल आिण आम या 
कायर्क्रमांम ये भाग घ्यायचा असेल, तर आ हाला खालील प यांवर संपकर्  क  शकता. 
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आम याब ल: जनता सा ािहक व जनता ट्र ट 

जनता या सा ािहकाने आपले प्रकाशन जानेवारी १९४६ पासनू सु  केले, हणजे 
यावेळी भारतीय राजकीय जाणीवे या बीजांना अकुंर फुटू लागले होते. समाजवादी 
िवचारवंत, राजकीय कायर्कतेर् व कामगार संघटनां या कायर्क यानी एकत्र येऊन काँग्रेस 
सोशिल ट पाटीर् या मखुपत्रा या व पात या सा ािहकाची सु वात केली होती. लोकशाही 
समाजवादी िवचारधारेचा प्रसार करण,े लोकशाही समाजवादी ि कोनातनू रा ट्रीय व 
आतंररा ट्रीय सम यांब ल चचाना चालना दणे,े तसेच अमलूाग्र सामािजक पिरवतर्नासाठी 
दीन-दिलतां या संघषाना बळकट करण ेहा यामागील उ शे होता. 

जनताने सु वातीला सोशिल ट पाटीर् या व नंतर प्रजा सोशिल ट पाटीर् या मखुपत्राची 
भिूमका बजावली, आिण आता ते एक वतंत्र समाजवादी सा ािहक आह.े या संपणूर् काळात 
याने रा ट्रवाद, लोकशाही, धमर्िनरपेक्षता व समाजवाद या मू यांना िवघातक ठरणार् या सवर् 
कृतीं या िवरोधात ठामपण ेआपली मते मांडली आिण प्रामािणक पत्रकािरते या मू यांचा 
सदवै परु कार केला आह.े 

ऑग ट १९७१ म ये झाले या प्रजा सोशिल ट पाटीर् या कायर्कारी सिमती या एका 
बैठकीत जनता सा ािहका या प्रकाशनासाठी एक िव त सं था सु  कर याचा ठराव 
झाला. अशा प्रकारे १७ ऑक्टोबर १९७७ रोजी दशेातील प्रख्यात समाजवाद्यांनी जनता 
ट्र टची थापना केली. याम ये ना.ग. गोरे, रोिहत दवे, पे्रम भसीन, एस.एम. जोशी, मध ू
दडंवते, सरुद्र मोहन व इतर लोक सहभागी होते. 

समाजवादी िवचारांची पक्षे व चळवळी हळूहळू कमजोर झाले असले, तरी जनताने 
प्रकाशनाचे काम अिवरतपण ेचाल ू ठेवनू (आणीबाणीचा काळ वगळता, जे हा यावर बंदी 
घाल यात आली होती) आपले वतंत्र थान िनमार्ण केले आह.े या या संपादकांम ये 
अ णा असफ अली, ना.ग. गोरे, पे्रम भसीन, मध ूदडंवते, जे.डी. सेठी, एच.के. परांजपे व 
सरुद्र मोहन यां यासारख्या समाजवादी चळवळीतील अनेक िदग्गजांचा समावेश आह.े 
२०१० साली सरुद्र मोहन यां या िनधनानंतर जी.जी. पािरख यांनी संपादक हणनू जनताची 
धरुा हाती घतेली आह.े लोकशाही समाजवादा या िनिमर्तीचे व न उराशी बाळगनू जनताची 
वाटचाल सु  आह.े 

जनता ट्र ट 
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आमची इतर प्रकाशने 

ये िदल मांगे मौत (कोक-पे सी भारत छोडो)  ५/- 
दवेळांचा धमर् आिण धमार्ची दवेळे  ५/- 
ह ेमला माहीत हवं!  ५/- 
त णांनो, िवचार कराल तर ...  ५/- 
िववेकवादी, िवज्ञानवादी, समाजवादी िववेकानंद  ५/- 
मी नाि तक का आह:े शहीद भगतिसंग  ५/- 
लढा वॉलमाटर्शी  १०/- 
कद्रीय बजेट २०१५-१६  १०/-
तु ही बेकार का?  १५/- 
शहीद भगतिसंगाचे त णांना आवाहन  १५/- 
िशक्षणाची राखरांगोळी  १५/- 
इराद ेकर बलंुद  १५/- 
भारत पु हा गलुामीकडे  २०/- 
दशेावर फॅिसझमचे संकट  २०/- 
सरकार खरंच गरीब आह ेका?  २०/- 
उठ माणसा: गाणी संघषार्ची  ३०/- 
जागितकीकरण की नवी गलुामिगरी?  १५०/- 
Budget 2016-17: Achhe Din for Whom? Rs 10/- 
Demonetisation: Yet Another Fraud on the People Rs 10/- 
Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict  Rs 10/- 
Let’s Rise from the Shadows! Rs 15/- 
The Crisis of Global Warming Rs 15/- 
Who was Shivaji? Rs 20/- 
India Becoming a Colony Again Rs 20/- 
Spectre of Fascism Rs 20/- 
Is the Government Really Poor? Rs 20/- 
Unite, to Fight Nuclear Madness! Rs 20/- 
Neoliberal Fascist Attack on Education Rs 25/- 
Globalisation or Recolonisation? Rs 150/- 
Education under Globalisation Rs 275/- 
Nuclear Energy: Technology From Hell Rs 295/- 
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