
नोटाबंदी : काय कमावल ेकाय गमावल?े 

‘ या िदवशी’ पंतप्रधान नरद्र मोदी यांनी 
पाचशे आिण हजारा या नोटा चलनातनू बाद 
के याची घोषणा केली होती. 

लोक भाबड्या आशा बाळगनू होते. 
“का या पैशाला लगाम बसेल, महागाई कमी 
होईल, दहशतवाद्यांची आिथर्क रसद बंद होईल, 
बनावट नोटा बंद होतील, साठ वषाची घाण 
उपस याचं काम मोदी सरकार करत आह,े” अशा 
प्रितिक्रया जनता या वेळी यक्त करत होती. 
नोटाबंदीच े गणुगान करणार्यांना ‘दशेभक्तीची’ 
प्रमाणपते्र िदली जात होती. “नोटाबंदीमळेु गरीब 
िनधार् त झोपत आहते आिण ीमंतांची झोप 
उडाली आह.े” अशी आवई पंतप्रधान उठवत होते. 
ह ेदावे पणुर् झाले? काळा पैसा हाती लागला? झोप 
कुणाची उडाली – ीमंताची की गरीबांची? ५० 
िदवसांनंतर लोकांच े िजवन सरुळीत झाले? खरंतरं 

नोटाबंदी या नावाखाली मोदी सरकारने संपणूर् दशेाची अथर् यव थाच बड्या कंप यांकडे सोपवली! चला, वा तव काय ते पाहूयात. 

 नोटाबदंीमळेु बनावट नोटा बदं झा या का? दहशतवाद्याचंी नाकेबदंी झाली का? 
सरकारचे ह े दो ही दावे हा या पद होते. र  झाले या पाचशे, हजारां या नोटांचे एकूण मू य १४.५ लाख कोटी होते. 

कोलकातामधील इिंडयन टॅिटि टकल इि टट्यटूने केले या अ यासानसुार समुारे ४०० कोटींचे बनावट चलन भारतात वापरात 
होते. हणज ेबनावट नोटांचे प्रमाण र  कर यात आले या नोटां या तुलनेत फक्त ०.०३ टक्के. हणज ेमुंगी मार यासाठी 
ड गर पोखरणं! दसुरी बाब – बनावट नोटा छापणार्यांनी न या नोटांचीही नक्कल सु  केली आह.े आता पु हा नवीन नोटा र  
करणार का? दसुरीकडे दहशतवाद्यां या आिथर्क नाड्या आवळ याचा दावा केला जात होता. मात्र, दहशतवाद्यांना मखु्यतः इतर 
दशे बनावट नोटा छापनू परुवतात. ह ेदशे न या नोटांचीही नक्कल क  शकतात. याच ेकाय? 

 नोटाबदंीमळेु काळा पैसा सपंु ात आला का? 
लोकांची अशी समजतू असते की, काळा पैसा हणजे नोटांच े बेिहशेबी गठे्ठ 

असतात आिण ते टं्रकांम ये, गादीखाली, उशां या अ यात िकंवा जिमनीखाली दडवनू 
ठेवलेले असतात. नोटाबंदीनंतर आता काळे पैशेवाले आपापले दडवलेले गठे्ठ बाहरे 
काढतील आिण बँकेत घऊेन जातील. मग प्रा ीकर िवभाग या साठेबाजांना अटक 
करेल. ह ेदावे तपास यापवूीर् काळा पैसा हणजे काय ह ेआधी समजनू घऊेया. 

काळा पैसा हा एकूण का या अथर् यव थेचा अ यंत छोटा घटक आह.े काळी अथर् यव था ही काळी प्रा ी, काळा पैसा 
आिण काळी संप ी या तीन घटकांनी बनते. समजा एखाद्या डॉक्टरनं करचकुवेिगरी क न पैसा िमळवला तर ती याची काळी प्रा ी 
असते. या प्रा ीपैकी तो अ यंत छोटी रक्कम आप याजवळ ठेवतो – या रक्कमेला काळा पैसा हणतात. कारण यातनू यांना 
काहीच परतावा िमळत नाही. यामळेु उवर्िरत रक्कम तो जमीन खरेदी, लॅट, शेअसर्, सोने-दािग यात गुंतवतो. ही गुंतवणकू हणजे 
काळी संप ी. प्रा ीकर िवभागानसुार फक्त ५% काळा पैसा आह.े उवर्िरत ९५% काळा पैसा साठेबाजांनी का या संप ीत गुंतवला 
आह.े या संप ीकडे दलुर्क्ष क न फक्त ५% का या पैशा या मागे हात धवुनू लागणे िकती तकर् शदु्ध होते? 

नोटाबंदी या िनणर्यामळेु चलनात असले या १४.५ लाख कोटी िकंमती या पाचशे आिण हजारा या नोटा चलनातनू बाद 
झा या हो या. हा सवर् या सवर् काळा पैसा न हता. यापैकी ७५ टक्के नोटा मजरु, शेतकरी, कामगार, छोटे यापारी, दकुानदार ह े

१ वषार्नंतर... 
 एकूण चलना पैकी ९९ टक्के रक्कम बकेँत जमा 
 फक्त १६,००० कोटी पयेच अथर् यव थेतुन ह पार 
 नवीन नोटा छापायचा खचर् ३०,००० कोटी पये 
 नोटा बदलिव याकिरता बळी पडले १५० लोकं 
 िविवध के्षत्रातील १५ लाख नोकर्या न  
 हजार  लघ-ुउद्योग बंद, यातील लाख  कामगार बेकार 
 बांधकाम के्षत्रात मोठी मंदी, लाख  कामगारांची उपासमार 
 आ ासन ५० िदवसांचे पण ३६५ िदवसांनंतरही 

अथर् यव था पुवर्पदावर नाही 
 का या पैशावा या एकाही मोठ्या धडावर कारवाई नाही 



ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी बधुवार, िद. ८ नो हबर २०१७ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

वापरत होते. खरंतर ‘सिजर्कल ट्राईक’ ही या सवर्सामा य प्रामािणक जनतेवर झाली. करबडुवे धनदांडगे आिण मजुोर कंप या मात्र 
िनधार् त हो या आिण आहते. यांनी िविवध मागानी का याच े‘पांढरे’ क न घतेले. यांना काडीचाही धक्का लागलेला नाही. 

 सरकारला खरोखरंच का या पैशािव द्ध युद्ध छेडायचं होतं का? 
नाही! खालील त यातनू िसद्ध होतं: 

 ि वस बकेँतील सवर् खातेदारांची मािहती सरकारकडे असनूदखेील सरकारकडून यां यावर काहीच कारवाई नाही.  
 पनामा पेपसर् प्रकरणात परदशेात संप ी लपिवणारे अिमताभ ब चन, ऐ यार् 

राय, उद्योगपती अदानी यां यासह अनेक उद्योगपती, नेतेमंडळी आदी ५०० 
जणांची नावे जगजाहीर झाली आहते. या धडांना सरकारने हातही लावलेला 
नाही. 

 भ्र ाचार संपव या या बाता मारणार्या सरकारने अजनूही लोकपाल िनयकु्त 
केलेला नाही. 

 स ाधारी भाजपने वतः आिण इतर राजकीय पक्षांना मािहती या 
अिधकाराखाली आणलेले नाही. गत लोकसभा िनवडणकुीत ३० हजार कोटी इतका पैसा पा यासारखा खचर् केला गेला. 
यापैकी सवार्िधक रक्कम भाजपने उधळली. हा पैसा कुठून आला ह ेअद्यापही भाजपनं जाहीर केलेलं नाही. 

 दशेातील बड्या धनदांडग्यांनी ५०० अ ज डॉलरहून अिधक संप ी करचुकवेिगरी क न परदशेात दडिव याची मािहती खु  
सीबीआय या संचालकांनी िदली आह.े यावर सरकारने काहीही कारवाई केली नाही. 

 िनलर् ज सरकार, तघुलकी कारभार! 
सगळे दावे फोल ठरले असतानाही ‘हा िनणर्य फसला’ ह ेमा य करायला सरकार तयार नाही. उलट िनलर् जपणे ८ नो हबर 

ला ‘का या पैशा िवरोधी िदवस’ साजरा करत परत एकदा लोकां या डो यात धळुफेक करत आह.े पनामा पेपसर् पाठोपाठ 
‘पॅराडाईस पेपसर्’ बाहरे आ यावर परत शेकडो पाढरपेशे चोरांची मािहती बाहरे आली आह.े पण पनामा पेपसर् सारखे पॅराडाईज 
पेपसर्ही र ीतच पडुन राहाणार हचे अनभुवाव न समजते. 

 मग नोटाबदंीचा अट्टहास कशासाठी? 
वा तिवक सरकारला भारतीय अथर् यव था बड्या कंप यां या ता यात द्यायची आह.े नोटा उपल ध नस याने लोकांना 

‘कॅशलेस’ हो याकडे ढकलले जात आते. के्रिडट-डेिबट काडर्चा वापर, ऑनलाईन खरेदी यांना प्रो साहन िदलं जात आह.े यातून 
छोटे दुकानदार उद् व त होतील आिण अमेझॉन, ि ल काटर् यांसारख्या बलाढ्य कंप यांचा धंदा जोरात चालेल. 
शेतकरी उद् व त झा यावर शेतीचे कंपनीकरण करता येईल. सहकारी बकँांचे ख चीकरण क न या खासगी 
बकँां या घशात घालता येतील. याचसाठी नोटाबंदी आिण कॅशलेस इिंडयाचा गजर सु  केला आहे. 

या दशेात ६०% जनता खेड्यांम ये राहते, ७०% जनता रोज २० पयापेक्षा कमी वर जगते आिण ५०% लोकांच ेबँकेत 
खातेच नाही, अशा दशेाला कॅशलेस बनव याचा प्रय न करणे ही गोरगिरबांची केलेली कू्रर थट्टा आह.े आधीच मोदी सरकारने 
स ेत आ यापासनू िशक्षण, आरोग्य के्षत्रावरील खचार्ला कात्री लावली आह.े आता तर गिरबांची संपणूर् अथर् यव थाच उद् व त 
केली जात आह.े मात्र दसुरीकडे ीमंतां या, कंप यां या तुंबड्या भर याचे काम सरकार िनलर् जपणे करत आह.े 

िमत्र-मैित्रणींनो, एका लोकशाही दशेाच े नागरीक हणनू आप याला प्र  िवचारावेच लागतील. चला, िवचार क या, 
संघिटत होऊया आिण खर् या अथार्ने दशेात लोकशाही आण याचा प्रय न क या! 
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