
 
 
 
 
 
 
 

देशा या अथर् यव थेची इतकी दुदर्शा का झाली? 
पिह यांदा नोटबंदी मग जीएसटी आिण अ यंत अिवचाराने आिण 

पवूर्सचूना न दतेा जाहीर केललेी टाळेबंदी या सग याचा भारतीय 
अथर् यव थेवर गंभीर पिरणाम झाला. टाळेबंदी आिण कोरोना सकंटान े
तमाम छोटे-मोठे उद्योग पणूर्पण ेठ प झाले. वतंत्र भारता या इितहासात 
अथर् यव थेची अव था इतकी खराब झाली न हती. यापवूीर् 
अथर् यव थेचा वगे मदंावला होता, लोडाउनही पाहायला िमळाला पण यावळेी पिरि थती खपूच गंभीर आह.े 

चार वषापवूीर् ८ नो हबर २०१६ रोजी नोटाबंदी या िनणर्याद्वारे . ५०० व १००० या नोटा र  क न 
अथर् यव थेतील 86% चलन बेकायदशेीर ठरव यात आले. ा तघुलकी िनणर्याचा पिरणाम हणज ेनोटा 
बद या यासाठी बँकां या बाहरे लागले या रांगांम ये जवळपास १५० लोकांनी आपले प्राण गमावले. रोख 
पशैांवर आधािरत बरेच उद्योग िवषेशतः छोटे-म यम दकुानदार- यापारी, भाजीिवक्रते, पथारीवाले, भगंारवाले 
इ. या यवसायांवर िवपिरत पिरणाम झाला. लोकांना कामधदं ेसोडून नोटा बदल यासाठी िकंवा आपलेच पसै े
बँकेतनू काढ यासाठी तासनतास रांगांम ये थांबाव ेलागल.े लाखो लोकांच ेरोजगार गेले. 

 १ ऑग ट २०१७ रोजी व त ूआिण सवेा कर (जी.एस.टी) ही अितशय िक्ल  
अशी कर आकारणीची नवीन पद्धत घोिषत केली गेली. तसचे कर भर यासाठी 
आिण इनपटू टॅक्स क्रिडट िमळव यासाठी सरकारने उभारले या जी.एस.टी. 
नेटवकर् या अकायर्क्षमतेमळुे छोटे-म यम दकुानदार- यापार्यांना आिण यांवर 

अवलंबनू असले या असघंिटत क्षेत्राला मोठा फटका बसला. 
याचप्रमाण े२४ माचर् रोजी अचानक घोिषत झालेली टाळेबंदी! ही जवळपास जगातील 
सवार्त दीघर्काळ चाललेली ५ मिह यांची टाळेबंदी होती.  

कोरोना िवषाणचूा प्रसार रोख यासाठी दशेा या सपंणूर् (सरकारी + खाजगी) 
आरोग्य यव थेला एकजटू क न, मोठ्या प्रमाणावर मोफत टेि टंग आिण उपचार करण े
आिण यासाठी आरोग्य यव थेवर खचर् वाढवण ेगरजेच ेहोत.े भारत सरकारने यापकैी 
काहीही केल े नाही. याचबरोबर बाजारात मागणी वाढव यासाठी आिण लोकांच े रोजगार िटकव यासाठी 

रा ट्रीय आिथर्क सकंट िदवस 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. 5 नो ह. 2020 रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

जनते या हातात थेट रक्कम पोहोचवण ेआव यक होत,े परंत ूसरकारने ह ेदखेील केल ेनाही. याचाच पिरणाम 
हणज ेलाखो उद्योग- यवसाय बंद पडले, संघिटत क्षेत्रातील लाखो 
कामगारांना नोकर्या गमवा या लाग या, असघंिटत क्षेत्रातही 
कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले. 
देश केवळ अित ीमंतांसाठी चालवला जात आहे 

या आिथर्क सकंटाच ेकारण हणज ेआज छोटे-म यम शतेकरी, 
दकुानदार, यापारी यवसाियक यांना सपंवनू दशेाची अथर् यव था 
मोठमोठ्या दशेी-िवदशेी उद्योगां या िखशात घाल या या ीनचे आखलेली सवर् धोरण.े कोरोना टाळेबंदीचा 
फायदा घऊेन कद्र सरकारने जनिवरोधी कायद ेपािरत कर याचा सपाटा लावला आह े याम ये नवीन िशक्षण 
धोरणाद्वारे (NEP) मोठ्या प्रमाणावर िशक्षणाच ेखाजगीकरण कर यात येणार आह,े नवीन शतेी िवषयक 
कायद्यांद्वारे शतेीला पणूर्पण ेदशेी-िवदशेी बड्या कंप यां या हाती सोपव यात येत आह.े कामगार कायद ेमोडीत 
काढून नवीन गलुामिगरीची यव था आणली जात आह.े ‘आ मिनभर्र’ते या नावाखाली सावर्जिनक क्षेत्रातील 
उद्योगां या खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आह.े 

जनतेची लूट, अ जाधीशांना सटू! 
गे या ६ वषार्त मोदी सरकारने मोठ्या कंप यांना जवळपास ३३ 
लाख कोटी पये करमाफी िदली आह.े ४.५ लाख कोटी कॉप रेट 
कजर्माफी केली आह.े अित ीमतंांवरील सपं ी कर हटवला आह.े 
कॉप रेट कर ३०% व न २२ % इतका खाली आणला आह.े 
पिरणामी २०१४ ते २०१९ काळात दशेातील डॉलर 

अ जाधीशांची संख्या ५६ व न १०६ झाली आहे आिण यां या सपं ीत २९ लाख कोटी पये इतकी 
वाढ झाली आह.े इतकच नाही तर, कोरोना टाळेबंदी या काळात जे हा लाखो लोकांना यांचे रोजगार गमवावे 
लागल ेते हा भारतीय उद्योगपतीं या सपं ीत ३५%नी वाढ झाली.  

अशाप्रकारे कंप यासाठी चालणार् या या सरकारने आप यासारख्या ८०% गरीब जनतेची क्रर थट्टा चालवली 
आह.े सिंवधानाने िदले या आप या मलूभतू हक्कांना पायदळी तडुवले जात आह.े आिण या पिरि थतीपासनू 
आपले लक्ष भरकटव यासाठी समाजात धािमर्क आिण जातीय तेढ िनमार्ण केली जात आह.े  

ह ेसमजनू घवेनू आप याला आपसातील भदे बाजलूा सा न सवाना चांगल ेिशक्षण, आरोग्य यव था, घर, 
रोजगार, पशन या या य अिधकारांसाठी एकत्र येण ेगरजेच ेआह.े 
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