
जागे �हा ! नोटबंद��या बोग�या पल�कड ेउजेड नाह�. 
 
अ�लगढ �या र�झयाचे ४ �डसे�बरला �नधन झाले. 'ज�ुया ५०० �पया�या नोटा बदल ून शक�याने ३ 
�दवसांपासनू मा�या मलुांची होणार� उपासमार सहन न झा�यामळेु मी �वतःला जाळून घेतले' असं २० 
नो�ह�बर�या रा�ी िज�हा ��णालयात दाखल होताना �तने प�कारांना सां�गतले होत.े 
 
नोटबंद�ने अ�ा पय�त शंभर�या वर लोक म�ृय ूपावले आहेत. �यात रांगेत उभं राह�याची �मता नसणार� 
�हातार� माणसं, ��णालयात उपचार नाकारले  गेलेले  लोकं, फ� न भ� शकणारे �व�याथ�, इ�याद� नोटबंद� 
आ�ण चलना�या अभावी �नमा�ण झाले�या प�रि�थती म�ये सापडले�या असहा�य लोकांचा समावेश आहे. 
 
इत�या मो�या �नण�या�या प�रणामांचा पणू� �वचार व �यासाठ� लागणार� �चंड मोठ� पवू�तयार� के�या 
�शवाय, चलनात असले�या ८६.४% नोटा अचानक र�द क�न, �या बरोबर दैनं�दन �यवहारांसाठ� कमी 
वजना�या नोटांचे परेुसे �ावधान न के�याने लोकां�या कमाई व खरेद� श�ती वर अभतूपवू� घाला पडला आहे 
आ�ण प�रणामी आ�थ�क ग�धळाने �दवसेन �दवस प�रि�थती �बकटच होत आहे.  
 
�डस�बर म�ह�या�या सरुवाती पासनू पगार� मा�यम-वग�य लोकांची पण बँकेत पसेै पण हातात नाह� अशी 
गत झाल� आहे. 
 
 
खरा हेतू  
 
काळा पसैा �व�यमान  आ�थ�क �णाल� मळेु तयैार होतो. �धान मं�ी झा�यावर  मोद�ंनी  १०० �दवसात परदेशी 
खा�यांम�ये जमा असलेला काळा पसैा परत आण�याचे आ�ण ��येक भारतीय नाग�रका�या खा�यात १५ 
लाख �पये जमा कर�याचे वचन �दले होत.े अपे�े�माणे �या बाबतीत काह�ह� हालचाल तर झाल� नाह�च; 
उलट कॉप�रेट काळा पसैा धारकांना संर�ण देत, मौ�रशस माग� थेट �वदेशी गुंतवणकु��या (FDI ) वेशात 
�यांचे अवधै पसेै परत भारतात आणनू अ�धक संप�ी गोळा कर�यास �यांना �ो�साहन �दले गेले. खरंतर 
स�ाधार� सरकार �वारे �न�म�त जा�तीत जा�त काळा पसैा ि�वस बँक व अ�य �कारे देशाबाहेर असनू, �याचे 
�माण आप�या रा���य उ�प�ना�या द�ुपट आहे �या मा�हतीला अ�धकृत मा�यता आहे. उरले�या २० 
ट��यात �सहंाचा वाटा जमीन, सोनं, आ�ण शअेस� म�ये अबंानी -अदानी सार�या कॉप�रेट अ�जाधीशांचा 
आहे. काळा पसैा आ�ण ��टाचारा �व��ध नोटबंद� केल� अस�याचा दावा एक� कड ेस�ु असताना दसुर�कड े
�व� मं�ालयाने देशातील बे�हशोबी संप�ीचे फ�त ६% नोटांम�ये अस�याचे कबलू केले आहे. �या 
�हमनगा�या फ�त टोकावर क�जा कर�यासाठ� मोद�ने सामा�य लोकांना �यां�या जीवाची व उपजी�वकेची 
�कंमत भरायला भाग पाडलय.  
 
संघी �चार काह�ह� �हणो, पण �या सग�या �ासाचा आ�ण लोकां�या �यागाचा देशाला काह�ह� फायदा 
होणार नाह�. उलट �या �नण�याने फ�त कॉप�रेट भांडवलाला �ो�साहन �मळेल. उ�च� ूसमाज आ�ण 
�लाि�टक पसेै वापरणा�यां�शवाय सव� भारतीय - मा�यम वग�य, छोटे �यापार�, कामगार वग�, छोटे शतेकर� 
इ�याद� - �या लोकांचे जगणे रोख रकमे�या देवाण-घेवाणीवर अवलंबनू आहे �या सग�यांची अव�था गंभीर 
झाल� आहे. लहान �व�ेत,े दकुानदार व फेर�वाले आपला �यवसाय काड�-र�डर असले�यांकड ेगमावत आहेत. 
छो�या दकुानदारांनी आधीच  दकुाने बंद केल� आहेत आ�ण आता छो�या व म�यम भां�वलदारांवर ह� वळॆ 
लवकरच यॆणार आहे. �या सव� �करणाम�ये अ�धका�धक पसैा भांडवलशाह��या क��यात जा�या पल�कड े
काह� उपल��धी  होणार नाह�.  
 
बँकांम�ये पसेै साठून �याज दर कमी झा�याचा फायदाह� कॉप�रेट कंप�यांनाच होईल. माच� २०१५ म�ये 
भारता�या १० सवा�त जा�त कज� बाजा� कॉप�रेट �ु�स चे �मळून ७.३ लाख कोट� �पयांचे कज� होत.े 
�याजदरात फ�त १ ट�का कमी झाला तर� �या कंप�यांना एका वषा�त ७,३०० कोट� �पयांचा फायदा होईल. 
करोडो लोक आप�याच प�ैयाला हात लाव ूशकत नसताना, बँक आ�ण कॉप�रेट कंप�यांना मा� �याच 
प�ैयाचा �चंड फायदा होईल.  
लाखो करोडो नॉन परफॉ�म�ग असे�स असणा�या बँकांकड ेआता अचानक  सव�सामा�यांचे सगळे पसेै जमा 
आहेत. लोकांनी क�ट क�न कमावलेले पसेै �वतः�याच खा�यातनू  काढ�यावर �नब�ध आहेत, पण कॉप�रेट 



कंप�यांना अवाढ�य कज� �दल� जात आहेत . अ�या प�रि�थतीत कॉप�रेट गु�हेगार मोद�ंचे  �दवस रा� गुण 
गान करतायत �यात काय आ�चय�? 
 
अ�याव�यक असले�या लहान नोटांचा बंदोब�त कर�या ऐवजी २००० �या नोटांची आगाऊ छपाई फ�त 
कॉप�रेट अ�जाधीशांना शांतव�या साठ� आहे. काळा पसैा लपवता ये�या�या श�यत�ेया नावाखाल�, मोद�ंनी 
शतेकर� आ�ण सव�सामा�य लोकांचे सहकार� बँक, कृषी पतसं�था, सहकार� गहृ �नमा�ण सं�था इ�याद�ं 
म�ये असलेले पसेै गोठवनू ठेवले. आ�ण ऐन पेरणी�या वेळी शतेीसाठ� उपल�ध गुंतवणकु�ची गळचेपी 
केल�. बी खरेद�साठ� ज�ुया नोटा वापर�यास परवानगी दे�यासारखे उपायह� दोन आठव�यां नंतर केले गेले. 
प�ह�या २० �दवसात बँकांनी फ�त शहरांमधल� रोख रकमेची गरज परुवल� आ�ण �ामीण भागात मा� 
जेमतमे माणशी ३५० �पयांची सोय केल�. 
 
नो�ह�बर संपता संपता १४ लाख करोड पकै� जवळ जवळ ११ लाख करोड �पये बँकांम�ये परत आले. �याच 
बरोबर बे�हशोबी पशैाची �व�हे वाट लाव�यास कम�चार� व शतेक�यांचा जबरद�तीने  वापर क�न घे�यात 
आ�याचेह� पढेु आले. नोटबंद�ने खरंतर का�या प�ैया�या उ�पादनास अजनू उ�ेजन �दलं आहे. आ�ा�या 
जवळ जवळ ��येक धाडी म�ये न�या २००० �या नोटा �मळणं �याचाच परुावा आहे. आ�ण न भरले�या 
करावर २००% दंड लाव�या�या बाता करणारं सरकार आता कर चकुवणा�यांकडून फ�त ५०% कर घेऊ 
�हणतय.  
 
स�ाधार� सरकार आ�ण कॉप�रेट अ�जाधीशांची यतुी असनू �या �नद�य �नण�यास �यांचा पणू� पा�ठंबा 
अस�याचे �माण �रझव� बँके�या मंडळात  कॉप�रेट कंप�यांशी  �नकट संबंध असले�या सद�यां�या 
उपि�थतीने �मळत.े �यात नटराजन चं�शखेरन - टाटा क�स�ट�सी स�व�सेसचे �यव�थापक�य संचालक व 
म�ुय काय�कार� अ�धकार�, भारत नरो�म दोषी - म�ह�ंा अडँ म�ह�ंाचे अ�य�, न�चकेत मोर - �बल अडँ 
मे�लडंा गे�स फ�डशेन चे म�ुय संचालक, मोद�ं�या कार�कद�त २००५-२००७ म�ये गुजरातचे म�ुय स�चव 
असलेले सधुीर मांकड ं इ�याद�ंचा समावेश आहे. सरळ आहे क�  �रझव� बँके�या ग�हन�र मंडळाने भेटून 
नोटबंद��या �नण�याला दजुोरा दे�या पवू� एक म�ह�या आधी पासनूच �या मो�या कॉप�रेट कंप�यांना 
�याची क�पना होती. सामा�य जनतलेा मा� नोटबंद�चा भयानक ध�का बसला.  
 
एवढेच न�हे तर भारतीय जनता पाट�ला पण नोटबंद�ची क�पना होती आ�ण नो�ह�बर ८ �या काह� काळ 
आधी पासनू भाजपा�या �ादे�शक शाखा झपा�याने जमीन खरेद� करत हो�या हे ह� आता बाहेर येत आहे. 
पंत �धानां�या ८ नो�ह�बर�या घोषणे�या आधी, �या �दवशी सकाळीच भाजपा�या पि�चम बंगाल रा�य 
शाखेने ५०० आ�ण १००० �या नोटांम�ये ३ करोड �पये खा�यात जमा के�याचे उघड झाले आहे.  
 
 
नोटबंद�चा प�रणाम  
 
भारताम�ये ९५% �यवहार रोख पशैात  होतो. अशा  प�रि�थतीत नोटबंद�चा द�ुप�रणाम उ�पादन �े�, शतेी, 
लघ ुउ�योग, बांधकाम, �यापार आ�ण पारंप�रक रोजगारा�या पया�यांवर झाला आहे.  देशातले एकूण ९०% 
कामगार, �हणजेच ४४० दशल� कामगार, आ�ण जवळ जवळ ९६% म�हला कामगार अनौपचा�रक �े�ात 
काम करतात. �यांचा जा�तीत जा�त �यवहार रोख रकमेत असतो. नोटबंद�मळेु �यां�यावर अ�नयं��त 
कपात, नोक�या कमी होणे,  पगार न �मळणे �कंवा ५०० - १०००�या अवधै नोटांम�ये पगार �मळणे 
अशासारखी कठ�ण संकटं कोसळल� आहेत. नोकर� अभावी �बगार� आ�ण अनौपचा�रक मजरुांनी �यांची 
असलेल� थोडीफार बचतह� गमावल� आहे. दररोज �कंवा आठव�याचे राशन घेणा�या �या कामगारांची, 
हातात रोख पसेै नस�यामळेु, उपासमार चाल ूआहे.  
 
२४ नो�ह�बर पय�त बँकात ज�ुया नोटा बदलनू �मळत हो�या ख�या, पण बँके पय�त पोचणं कठ�ण होतं. आधी 
मालकांकडून स�ुट� �मळवावी लागल� आ�ण ब�याचदा �दवस भर रांगेत उभं राहायला लाग�या मळेु 
�दवसाची मजरु� पण गमावल�. पेरणी वर प�रणाम झा�यामळेु अजनूह� गावांत मजरु� �मळत नाह�ये, �कंवा 
केले�या कामाचे पसेै �मळत नाह�येत. बायकांवर तर �याचा ती� प�रणाम होतोय आ�ण तो येणा�या 
�दवसांम�ये वाढ�याची श�यता आहे. २४ नो�ह�बर पासनू सांग�यात आले �क ज�ुया नोटा फ�त �रझव� 
बँके�या काउंटर वर बदलता येतील. �यामळेु कामगारांची प�रि�थती अजनू अ�नि�चत झाल� आहे, �वशषेतः 
नोटबंद� आ�ण �या�या प�रणामांची मा�हती उ�शराने पोचले�या दगु�म �े�ातील र�हवा�यांची. इतकच नाह� 



तर ब�तर सार�या संघष� चाल ूअसले�या �ठकाणी, �वतःचे पसेै बदलायला गेले�या लोकांना त�ुह� 
बंडखोरांचे आ�ण माओवा�यांचे पसेै बदलताय �हणनू अ�धका�यांनी �ास �द�याचे �क�येक व�ृांत आहेत. 
 
५०० आ�ण १००० �पयैा�या नोटबंद�मळेु हंगामी रोजगार, �वशषेतः गारम�ट, �गरणी, लेदर, दा�गने 
बनवणा�या �मबहूल �े�ात, मो�या �माणात आ�सले आहे. जवळ जवळ ४ लाख कामगारांची नोकर� 
सटुल� आहे, �कंवा पगार न �मळत अस�याने सोडल� आहे. येणा�या �दवसात हा आकडा वाढतच जाणार 
आहे. �गरणी आ�ण गारम�ट �े�ातील ३२ दशल� कामगारांपकै� २०% कामगार - �यांना दररोज �कंवा 
आठव�याचे वेतन �मळत े- आ�ा पय�त नोकर� गमवनू बसलेत �कंवा नोकर� जा�या�या भीतीत गुरफटले 
आहेत. गारम�ट �े�ात, �वशषेता ��परु सार�या क� ��थानी, बरेच कामगार देशा�या उ�र �कंवा उ�र पवू� 
भागातनू आ�याने, ७०% कामगारांची बँकेत खातीह� नाह�त.  तसेच मो�या �माणात  लघ ुआ�ण म�यम 
कारखाने असले�या लेदर उ�योग�े�ावर �चंड प�रणाम झाला आहे आ�ण २.५ लाख कामगारांपकै� २० ते 
२५% कामगार �बगार� कामगार अस�याने अडचणीत पडले आहेत. दा�गने बनवणारे, चहा आ�ण �यटू 
उ�योगातले कामगार, �कंवा बांधकाम �े�ातले ४४ दशल� कामगार �यांचे सगळे �यवहार रोख रकमेत 
होतात – �या सग�यांवर नोटबंद�मळेु काय प�रि�थती ओढवल� आहे �याची क�पनाह� करणं कठ�ण आहे.  
 
 
म�हलांची ि�थती  
 
भारतात जवळ  जवळ ८० % म�हला  बँ�कंग �णाल��या बाहेर आहेत. करोड� म�हला घर� पसेै साठवनू 
छो�या छो�या �माणात बचत करतात. ब�याचदा नव�यां�या नजरे आड साठवलेले हे पसेै �यां�या व 
�यां�या मलुां�या भ�व�यासाठ� �कंवा आपा�काल�न ि�थतीत  थो�या सरु��तत ेसाठ� आधार असतात, 
�वशषेतः घरघतुी �हसंाचारा�या बळी असले�या बायकांसाठ�. हा काळा पसैा नसनू खपू क�टाणे आ�ण 
�यागाने साठवलेल� पूंजी असत.े एकाच �णात पंत�धानांनी ह� पुंजी - जी साहिजकच ५०० �कंवा १००० �या 
नोटांतह� होती - उ�धव�त केल�. प�रणामी म�हलांना फ�त प�ैयाची कमतरता �कंवा बेकार नोटाच नाह� तर 
�यां�या गु�त बचती�या उघड  हो�यालाह� सामोरे जावे लागले. हे क�न मोद�ने �पतसृ�ाक समाजाशी झुंज 
देताना म�हला व मलुांना सरु��तता आ�ण आ�म�व�वास आ�ण बळ देणा�या �या सा�याचा आधारच काढून 
घेतला आहे.  
 
का�या प�ैयावर ह�ला बोल कर�यासाठ� घेतले�या �या �नण�याने एका नवीन जाती�या दलाल�  ला ज�म 
�दला -  दलाल�  देऊन असहा�य म�हला, बँकांपासनू दरू राहणार� लोकं, दगु�म  व  �ामीण भागात वसलेले 
आ�दवासी, द�लत  अशा लोकांमाफ� त ५०० व १००० �या नोटांची �व�लेवाट लावायला अनेक जण स�ज 
झाले.  
 
नोटबंद�ची घोषणा करताना तर मोद�ंनी  �ीमंतांची आता झोप उडणार असा दावा क�न गर�ब लोकांची साथ 
मा�गतल� आ�ण ५० �दवस क�ट सहन कर�याचे आवाहन केले. पण  हे क�ट फ�त सामा�य जनत�ेया 
न�शबी होत.े �याच काळात खाणस�ाट जनाध�न रे�डीने आप�या मलु��या ल�नात ५०० करोड �पये खच� 
केले. आ�ण �या अवधै संप�ी�या न�न नाचात भाजपाचे नेतहे� एकजटु�ने समा�व�ट झाले. वाहतकू 
�यवसाय बंद पडायची वेळ येत असतानाच �नतीन गडकर�ं�या मलु��या ल�नात हजारो पाहुणे चाट�ड� 
�वमानाने नेले गेले. अदरू �काश सारखे काँ�ेस नेतहे� भाजपा ने�यां�या तोडीसतोड ल�न काय� गाजवत 
आहेत. सरकारचा दावा आहे �क जनाध�न रे�डी कड ेकाळा पसैा नाह�. पण एका कना�टक ऍड�म�न��े�ट�ह 
सि�ह�स �या अ�धका�या�या �ाय�हरने, �याला  १०० करोड �पयेै बदलायला मदत कर�यास भाग पाडले, 
असा �या�या आ�मह�या करताना �ल�हले�या प�ात दावा केला आहे. 
 
मोद� सरकारने  सव�सामा�य लोकांना काळा पसैा साठवणा�यांसाठ� काम करणारे गु�हेगार ठरवलं आहे. 
५०,००० �पयां�या वर जन धन खा�यात ठेव जमा झा�यास तपास केला जाईल �या धम�या �द�या गे�या 
आहेत. एका कुटंुबाला आठवडाभरह� परुणार नाह� अशा  २००० �पयां�या रकमे�या बदल� साठ� न पसुता 
येणार� शाई लावल� क� परत परत येता येणार नाह�.  
 
एकूण लोकसं�ये�या फ�त २०% लोकांना '�लाि�टक मनी' �हणजेच ड�ेबट काड�, �े�डट काड�, मोबाईल 
�कंवा इंटरनेट बँ�कंग, �कंवा इले��ॉ�नक मा�यमातनू पशैा�या �यवहाराची साधने �याची मा�हती आहे. 
देशात एकतर लोकसंखये�या �हशोबाने खपू  कमी एट�एम मशी�स आहेत, आ�ण जी आहेत ती �व�श�ठ 



रा�य आ�ण �यातह� शहर� �वभागांम�ये �दलेल� आहेत. र�शयात एक लाख लोकांम�ये १८४ एट�एम मशीन 
आहेत, तर भारतात फ�त १८. �नर�रता, इंटरनेटचं अ�ान, अ�नय�मत वीज परुवठा �या सार�या 
सम�यांनी �ासले�या गावक�यांनी '�लाि�टक मनी' कसं वापरावं ? आ�ण कोणीह� श�ुक भरले तर� �या 
इले��ॉ�नक देवाणघेवाणीचा फायदा तर �फना�स कंपनीलाच होणार ना! कॅशलेस अथ��यव�थेसाठ� 
लागणा�या मलूभतू तां��क �णाल� गरजे पे�ा �चंड कमी �माणात उपल�ध असताना, रोख प�ैयांचा सवा�त 
मोठा �ह�सा अवधै घो�षत करणं �हणजे जनतलेा, �वशषेतः म�हलांना म�ुदाम �श�ा ठोक�यासारखंच आहे. 
खरं तर कॅशलेस चा ढोल नोटबंद��या �यव�थापनातील ग�धळांना लपव�यासाठ� वाजवला जातोय.  
 
 
 
 
एक उदास भ�व�य  
 
गर�ब जनत�ेया उ�वल भ�व�याचे वचनह� मोद�ं�या �नवडणकु�त�या आ�वासनां सारखे मगृजळ आहे. 
सरकार गरजे इत�या नोटा अथ��यव�थेत परत आणायला अ��य आहे आ�ण हे काम पणू� करायला �यांना 
कैक म�हने लागतील. अशा  प�रि�थतीत ��य�ात मा� अथ��यव�थेत उदासीनता वेगाने  पसरत जाईल. ५० 
�दवसांची मोद�ने मा�गतलेल� मदुत फ�त लोकांचा �ोध  लांबव�याचे एक साधन आहे. वर �याला 
देशभ�तीची झालर लावल� आहे. काळा पसैा वा�यांची झोप उडा�याचे काह�च परुावे �मळाले नाह�त. उलट 
कर खा�या�या छा�यांम�ये ज�ुया नोटांबरोबर  नवीन २००० �पयैा�या नोटांची बंडलं �मळतायत. �तकडचे 
नोकर� जाणं, झोप उडणं, अ�न, औषधं इ�याद� गरजे�या व�त ूघे�यासाठ� आधी बँके�या रांगेत �दवस 
घालवणं हे सामा�य जनतचेे नवीन वा�त�य बनले आहे. 
 
�शवाय नोटांची पतू�ता झा�यावरह� लोकांचे आय�ुय परत सरुळीत होईल असे नाह�. येणा�या म�ह�यातल� 
गर�बी आ�ण कज�बाजार�पणातनू सावरायला �यांना �कती वेळ लागेल सांगता येणार नाह�. कॉप�रेट 
कंप�यां�या फाय�याची �व�न बघणाया�नी  अथ��यव�थेतले  गुंतावळे ओळखले नस�याने, �यांची �व�नह� 
परु� होणार नाह�त. मागणी कमी होऊन ऑटोमोबाईल उ�योगाने आ�ापासनूच उ�पादन कमी कर�यासाठ� 
कामाचे �दवस आ�ण �श�ट अ�या�ने कमी के�या आहेत.  
 
मोद� आ�ण �या�या समथ�कांचा दावा आहे क� जनतचेा �यांना पा�ठंबा आहे. पण ��य�ात प�रि�थती 
वेगळीच आहे. �वरोधी मतं मांडणा-यांना का�या प�ैयाचे समथ�क �हणनू �यां�यावर दबाव आणला जात 
आहे. इि��ट�यटू ऑफ चाट�ड� अकाउंटं�सनी तर च�क ९ �डसे�बरला "सद�यांनी नोटबंद� �व��ध �यांची 
मतं लेखा �कंवा मलुाखती माग� कुठेह� ��स�ध क� नयेत" असा अ�ध�नयम काढला. सरकार� 
अ�धकाऱयांनीह� �या �वषयावर मतभेद �य�त करणाऱयांना चेतावणी �दल� आहे.  
 
'ल��गक �हसंा आ�ण राजक�य दडपशाह� �व��ध म�हला' मधले आ�ह�  मोद� सरकार�या नोटबंद�चा समाज 
आ�ण असरु��त जनतवेर एक �ूर आ�ण घातक ह�ला �हणनू �ध�कार करतो.  आ�ण म�हला आ�ण 
कामगारांना आवाहन करतो क� �या कॉप�रेट ह��याला �वरोध क�न, मोद�ं�या लोक-�वरोधी आ�ण 
म�हला-�वरोधी सरकारचा खरा चेहरा उघडा पडावा.  
 
�याच बरोबर आ�ह� मागणी करतो क�  
१. सरकारने नोटबंद�मळेु �थ�गत झालेले उप�म आ�ण �भा�वत झालेल� लोकसं�या �यांचे म�ूयांकन 
क�न �यावर एक �हाईट पेपर काढावा. �यात अथ��यव�थेला पनु�था�नी आण�यासाठ� सरकारची काय 
योजना आहे हेह� अधोरे�खत करावं. 
२. रोख पशैा�या  कमतरतवेर मात कर�यासाठ� तातडीचे उपाय व कामगार आ�ण शतेक�यांना झाले�या 
आ�ण होणा�या �ासावर उपाय �हणनू अ�न-सरु�ा कायदा, मनरेगा साठ� व�ध�त वाटप आ�ण शहर� 
कामगारांसाठ� रोजगार  हमी योजनेची �व�रत अमंलबजावणी �हावी. 
३. परदेशी साठवले�या का�या प�ैयाची पनु�ा��ती क�न ख�या गु�हेगारांना �श�ा �हावी.  
४. काळा पसैा परत वधै कर�यासाठ� कर माफ� र�द �हावी. 
५. ��येक भारतीय नाग�रका�या खा�यात १५ लाख �पये जमा कर�या�या �नवडणकू वचनाची पतू�ता �हावी 
आ�ण 
६. कॅशलेस अथ��यव�थेचा नाद सोडून कमी म�ूया�या नोटांचं �व�रत म�ुांकन �हावं.  



 
 
 
 
 
 
 


