
 

 

धनाड ेतपुाशी, जनता उपाशी 
देशातील १% ीमंतांकडे ६०% संप ी! असं का? 

देशाची सद्यपिरि थती काय आहे? 

 घरगतुी गॅस या भावात जवळपास १०० पयांची वाढ; 
 रेशन यव थेवरील खचार्त ६० ते ७० हजार कोटींची कपात; 
 बेरोजगारी ४५ वषा या उ चांकावर; तरीही सरकारची रोजगार िनिमर्तीसाठी कसलीही उपाययोजना नाही; 
 इय ा ८वी पयत येता येता ४० टक्के मलुांना िशक्षण सोडून द्याव ंलागते; 
 आरोग्यावरील खचार्मळुे २००४ ते २०१४ या काळात ५ कोटी लोक अतीव गिरबीत ढकलले गेले; 
 LIC, BHEL, SAIL इ यादी सरकारी कंप यां या खाजगीकरणाची सु वात. 

ही पिरि थती बदल यासाठी िकती पैसे लागतील? 

 भारतातील सवर् मलुांना पदवीपयतच ंचांगलं आिण मोफत िशक्षण द्यायच ंअसले 
तर सरकारला आणखी ६.३ लाख कोटी पये खचर् करावे लागतील. 

 सवर् जनतलेा चांगली आिण व त आरोग्य यव था द्यायची असले तर 
आणखी ४.२ लाख कोटी पये लागतील. 

 वद्धांना योग्य पे शन द्यायच ेअसले तर आणखी २.९ लाख कोटी पये लागतील. 
 सवर् जनतेला चांगला आहार परुवायचा असले तर आणखी २.२ लाख कोटी पये लागतील. 
पण एवढा पैसा येणार कुठून? 

 मोदी सरकार अित ीमंतांना दरवषीर् सरासरी ५.५ लाख कोटी पये करमाफी दते आह.े 
 भारतातील ११९ अ जाधीशांची एकूण संप ी ही भारत सरकार या वािषर्क बजेटपक्षाही जा त आह.े 
 दशेातील सवात ीमंत १% लोकांकडे दशेा या एकूण संप ीचा ६०% िह सा आह.े 

 या सवात ीमतं १% लोकांवर जर फक्त १% 
संप ी कर लावला तरी सरकारला जवळपास ४.४ 
लाख कोटी पयांचं उ प न िमळू शकते. 

 तसचं या सवात ीमतं १% लोकांना वारसा हणनू 
िमळाले या सपं ीवर ३३% वारसा कर लाव यास 
जवळपास ६.५ लाख कोटी पये िमळू शकतात. 

 सरकारने धनदांडग्यांवरील ही सवर् उधळपट्टी थांबवली, तर जनतेला दजेर्दार िशक्षण, आरोग्य, 
रेशन, पे शन व इतर अनेक सुिवधा पुरवू शकते! यांमुळेच अनेक रोजगार देखील िनमार्ण होतील! 

ीमंतांची संप ी ६०% ीमंतांची सं ा १% 

 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. ५ माचर् २०२० रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

पण सरकारने अस ंका केलं पािहजे? 
सपं ीचं कद्रीकरण होऊ न दणे ेह ेतर सरकारच ंकतर् य आह.े भारतीय रा यघटनेम ये रा यकारभाराची 

मागर्दशर्क त व ंआहते. या त वांअतंगर्त येणार्या कलम ३९ (ग) नुसार देशा या सरकारने आिथर्क धोरणं 
आखताना व राबवताना देशात िनमार्ण होणार्या संप ीचं कद्रीकरण होणार नाही याची काळजी 
घेणं हे मूलभूत कतर् य आहे. पण आप या दशेात ा या ठीक उलटा कारभार चाललाय. दशेातील 
सपं ीचा खपू मोठा वाटा काही मठूभर ीमतंां या िखशात जातोय, तर बहुसख्य भारतीयांना काहीच िमळेना. 
मग सरकार असं का करत नाहीये? 

सरकार वतःहून अस ेकायद ेकधीच करणार नाही. 
कारण दशेातील उद्योगपतींच ंसरकारवर िनयंत्रण आह.े ह े
उद्योगपती सवर् पक्षांना हजारो कोटी पयांचा िनधी दतेात. 
यामळुे कोण याही पक्षाच ं सरकार बनल ं तरी ते ा 
मोठ्या उद्योगपतीं या फायद्याचीच धोरण ंराबवते. 

भाजप सरकार या गे या पाच वषा या काळातच 
मकुेश अबंानींची सपं ी दु पट झाली. अदाणींची सपं ी 
पाच पट झाली. एकीकडे दशेातील अ जाधीशांची सख्या ५६ व न ११९ झाली आह ेआिण दसुरीकडे गरीब 
आणखी गरीब होत आह.े देशातील ा वाढ या िवषमतेकडे आपलं लक्ष जाऊ नये हणून NPR–
NRC–CAA सारखे मु े आणून सरकार जनतेम ये धमार् या नावाने भांडणं लावत आहे. 
आपण काय केलं पािहजे? 

जे काही करायच ंते आप यालाच करावं लागणार आह.े जर सरकारला यां या कतर् याची जाण नसले 
तर आप याला सरकारला याची जाणीव क न द्यावी लागले. आज सरकार ९९% जनतलेा डावलनू १% 
ीमतंां या फायद्यासाठी धोरण ंआखतंय आिण ाकडे लक्ष जाऊ नये हणनू ९९% जनतेम ये धमार् या 

नावावर भदेभाव आिण भांडण ंलावणारी NPR–NRC–CAA सारखी धोरणं आणत आहे. हा डाव 
आप याला ओळखावा लागेल आिण आपण ९९% जनतने ेसगळे भदे िमटवनू एकत्र येवनू NPR–NRC–
CAA ला िवरोध करत आप या िशक्षण–आरोग्य–रोजगार–रेशन–पे शनसाठी सरकारने काम करावं 
यासाठी मागणी करावी लागेल. तु हाला आमच ं हणण ं पटत असले तर आम या उपक्रमांम ये नक्की 
सामील हा. यासाठी खालील प यांवर आम याशी सपंकर्  क  शकता. 
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