
गे या ३ वषाम य ेिदललेी कजर्माफी 

टेट बँक ऑफ इिंडया ४०,०८४ कोटी 

पंजाब नॅशनल बँक ९,५३१ कोटी 

इिंडयन ओ हरसीज बँक ६,२४७ कोटी 

बँक ऑफ इिंडया ४,९८३ कोटी 

बँक ऑफ बडोदा ४,८८४ कोटी 

कॅनरा बँक ४,५९८ कोटी 

सट्रल बँक ऑफ इिंडया ४,४४२ कोटी 

अलाहाबाद बँक ४,२४३ कोटी 

िसंिडकेट बँक ३,८४९ कोटी 

ओिरएटंल बँक ऑफ कॉमसर्  ३,५९३ कोटी 

बँकांच ेखाजगीकरण थांबवा! जनतचेा पसैा वाचलाच पािहज!े 
िवजय म याला अटक करा! कजर्बडु या कंप या ज  करा! 

‘महान देशभक्त’ िवजय म याचे कारनामे 
िमत्रहो, अगोदर काँग्रेस या आिण आ ा भाजपा या पाठीं याने रा यसभेचे खासदार बनलेले ‘महान’ उद्योगपती, 

‘दशेभक्त’ िवजय म या ह ेदशेातील बँकांना ९००० कोटींचा चनुा लावनू िवदशेी पळून गेले आहते. गेले २ वषेर् म याचे नाव 
कजर् बडुव यामळेु चचेर्त आह ेआिण या यािव द्ध सीबीआय ने लक्ष ठेव याची नोटीस काढलेली होती. तरीही तो पळून कसा 
गेला? राजकीय आिशवार्दािशवाय ह ेकसे शक्य आह?े जर चोर (म या) चोरी क न पळाला तर पहारेदार (सरकार) एकतर 
याला सामील आह े िकंवा लायक नाही! म यांनी बँकांना चनुा लावला ह ेतर िदसनू आले पण, सावध हा, ह ेतर फक्त 
िहमनगाचे टोक आह!े 

तुमचे पैसे धोक्यात आहेत! 
मोठमोठ्या कंप यांनी चालवलेले िमडीया चॅने स तु हाला याब ल सावध करणार नाहीत. खरे तर बँकां या संकटाब ल 

जागितकीकरणा या धोरणांचे खंद ेपरु कतेर्, िरझवर् बँकेचे ग हनर्र रघरुाम राजन सदु्धा आता ग प बस ूशकत नाहीत. भारतातील 
बँका धोक्यात आहते. तमुचा मेहनतीचा पैसा धोक्यात आह.े 

िडसबर २०१५ म ये नऊ सरकारी बकँांनी ११,२५१ कोटींचा तोटा जाहीर केला. आजपयत या भारतातील 
बँका या इितहासातील सवार्त मोठा तोटा बँक ऑफ बरोडाने त्रैमािसक ३,३४२ कोटींचा जाहीर केला. आय.डी.बी.आय. बँकेने 
२,१८४ कोटींचा तोटा जाहीर केला आह.े कॉप रेशन बँक, बँक ऑफ इिंडया, इिंडयन ओ हरसीज बँकेनेही तोटा जाहीर केला 
आह.े इतर बँकांचे नफे कोसळले आहते. ह ेसवर् का होत आह?े 

कंप यांनी बुडवलेली कजेर् – लाखो कोटीं या घरात! 
याचे कारण प  आिण सोपे आह.े आप या, जनते या, पैशांवर 

चालणार्या या बँका मोठमोठया कॉप रेट कंप यांची लाखो कोटींची कजेर् 
माफ करत आहते. गे या ३ वषाम ये २९ सरकारी बकँांनी १.१४ लाख 
कोटींची कजर् माफ केली आहेत. २००४–२०१५ या काळात २.११ 
लाख कोटींची कजर् बँकांनी माफ केली आहते. ह े`स कमर्' करणार्या 'टॉप' 
बँकांम ये टेट बँक ऑफ इिंडया, इिंडयन ओ हरसीज बँक, अलाहाबाद 
बँक, बँक ऑफ बडोदा, आय.डी.बी.आय. बँक, कॅनरा बँक, यकुो बँक, 
सट्रल बँक ऑफ इिंडया, िसंिडकेट बँक, इ यादी सामील आहते. 

िरझवर् बँके या मते बँकांची ‘अकायर्क्षम मालमता’ (Non-
Performing Assets – NPAs) यां या एकूण मालम े या एक 
तिृतयांश वर जाऊन पोहोचली आह.े काही अंदाजांनसुार िचंताजनक 
रक्कम (Stressed Assets) ७ लाख कोटीं या घरात आह!े 

ह ेकजर् परत न करणारे लोक कोण आहते? यापैकी बहुतेक सवर् 
कजर् ीमंतांतील ीमंत आिण उ च-म यमवगार्कडे थकीत आहेत. 
१ कोटी पयांपेक्षा जा त कजर् थकवणार्यांचे प्रमाण आह े७३%. सवार्त 
मोठ्या ३० कजर्बडु यांचे एकूण कजर् आह े१.२१ लाख कोटी पये, जे बँकां या एकूण अकायर्क्षम कजार् या ४०% आह.े 

कजर्बुड यांना अजून कजर् 
ह ेकमी न हते हणनू की काय, बँका िरझवर् बँके या 5/25 सारख्या तरतदुी अंदाधुंदपण ेवापरत आहते. या तरतदुींमळेु 

यांना कंप यां या कजाची पनुरर्चना करता येते आिण कजर् 'कायम व पी हिरत' ठेवता येतात. दर ५–७ वषानी कजर्परुवठा 



ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी बधुवार, िद. १६ माचर् २०१६ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

करायचा आिण कजार्ची मदुत २०–२५ वषापयत वाढवायची असा तो मागर् आह.े सोपं आह ेअगदी! बकँा कंप यांना नवीन 
कजर् देतात आिण कंप या या नवीन कजार्तून जुने कजर् चुकवून टाकतात. बँकां या अकायर्क्षम कजाम ये आिण 
पनुरर्िचत कजर् असणार्या कंप यांम ये काही िदग्गज देशसेवक कंप यांची नावे आहेत – अदानी पावर, िरलाय स पावर, 
वेदांता, जयपी इ फ्राटेक, जीएमआर, िकंगिफशर एअरलाई स, इ यादी. 
इकडे आड, ितकडे िवहीर 

जर असेच चाल ूरािहले, तर तोट्यात गेले या बँका कोसळू शकतात. बँका कोसळ या तर जनतेचा पैसा बडुणार. बँका 
वाचव यासाठी सरकार वत:्कडचे पैसे टाकून बँका वाचव ूशकते, पण ते तर अजनू वाईट होईल. कारण सरकारने जर पैसे 
टाकले तर तो आप या कराचा पैसा असेल. हा पैसा जनतेला अ न, िशक्षण, आरोग्य, अशा सावर्जिनक सिुवधा दे यासाठी 
सरकारने खचर् करणे आव यक आह.े भारतात अगोदरच सामािजक सेवांवर फारच कमी खचर् केला जातो – रा ट्रीय उ प ना या 
फक्त ७%. जगातील सवार्त कमी सामािजक खचर् करणार्या दशेांम ये आपली गणती आह.े तर असा तटुपुंजा सावर्जिनक 
सिुवधांचा पैसा बँकांना वाचवायला वापरणार. हणजे आपण िनवड करायची आह े - बँक बडूुन पैशांवर पाणी सोडायचे की 
आप या सावर्जिनक सिुवधांवर (मलुांचे िशक्षण, ये ांचे आजार, बससेवा, इ.) पाणी सोडायचे. दो ही पैकी कशाचीही िनवड 
केली तरी, मळू प्र  सटुतच नाही – कजर्बडुव ेतर मोकाटच राहतील! 
चोर सोडून स याशाला सळुी: बकँाचे खाजगीकरण थांबवा 

काही जण हणत आहते की याम ये सावर्जिनक बँकांची 
कायर्पद्धती कारणीभतू आह ेआिण या बँकांचे खाजगीकरण केले पािहजे. 
यां या मते या बँकांमधील अिधकार्यांनी योग्य काम केलेले नाही. 
खरेतर गेली २५ वषेर् ह ेचाल ूआह.े इतके िदवस कोणालाच समजले 
नाही का? व तिु थती ही आह े की सरकार आिण बँका मोठमोठ्या 
कंप यां या तालावर नाचत आहते, आिण यामळेुच ही कजेर् दे यात 
आली. रघरुाम राजन हणतात की “ ीमंत आिण कनेक्श स असले या 
उ चभ्र ूकजर्बडु यां या मागे जा याची कोणाचीच इ छा नाही.” 

असे असनूही िशक्षा मात्र जनतेलाच दे यात येत आह.े जनते या संप ीला खाजगी कंप यां या हाताम ये दे याचे प्रय न 
चाल ू आहते. सरकार अनेक बँकांम ये ४९% खाजगी गुंतवणकुीला परवानगी दते आह.े ५१% ( हणजे बहुमत) पयत 
खाजगीकरणाची पण चचार् चाल ूआह.े व तिु थती ही आह ेकी मोठमोठ्या कॉप रेट कंप यां लोकां या पैशावर ऐश करत 
आहते. पण बँकांनाच बळीचा बकरा बनव याचा तकर्  दणेारे लोक कंप यांचे ‘कतृर् व’ लपव याचे काम करत आहते. कंप यांची 
कजेर् वसलू न करता, उलट कजेर् बडुवणार्या कंप यां या हातातच बँका दे याचे िनयोजन सरकार करत आह.े 
कंप या ता यात घ्या! 

जर तु ही तमु या घरा या कजार्चे ह े नाही फेडले तर बँका काय करतात? उ र सोपे आह ेआिण तु हाला मािहत आह.े 
बँका तमुचे घर, िरक्षा, संप ी ज  करतात. मग मोठमोठ्या कंप यां या बाबतीत ह ेका केले जाऊ शकत नाही? मोठमोठ्या 
कंप याच आज बँका चालवत आहते आिण लोकशाही यव थेची िख ली उडवत आहते ह े तर प  िदसत आह.े या 
अकायर्क्षम कंप यांना ता यात घेऊन यांचे रा ट्रीयकरण केले गेले पािहजे. िवजय म या, अंबानी, अदानीसारख्या लोकांना 
ते हाच योग्य संदशे जाऊ शकतो. 

लोकायत 
सपंकर्  प ा: लोकायत, १२९ बी/२, िसंिडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, एरंडवणे, पणु े– ४ 
(या प यावर दर रिववारी सं या. ५ ते ७:३० या वेळते लोकायतची बैठक होते. बैठकीत आपलं वागत आह.े) 
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