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नोटाबदं चे भारतीय अथ यव थेवर झालेले प रणाम 

 

कु.गायकवाड सायली संतोष  

ट . वय. बी. ए, अथशा  वभाग , मु.सा काकडे महा व ालय सोमे रनगर  

ता-बारामती  ज-पुणे. 
 

तावना:- (Introducation) 

भारतीय अथ यव था ह  वकसनशील अथ यव था असून येथे लोकशाह  प तीने कारभार केला जातो. 
भारताचे आजी पंत धान मा. ी नर  मोद जींनी देशातील लोकां या वकासात भर पदवी या उ ेशाने ८ नो हबर 
२०१६ रोजी म यरा ी नोटाबंधीचा िनणय घेतला. यामुळे सवसामा य जनतेचे धाबे दणाणले. मोद जींनी हा 
िनणय थम घेतालाव नोटाबंद आधी व नोटा छपाई नंतर कर यात यावी हादेखील हा देखील एक िनणय घेतला. 
यािनणयामुळे सवसामा य शेतकर , शेतमजूर, नोकरदार, कामगार, िमक वग, व ाथ , सरकार  कमचार , 
उ च ूवग यां या जीवनात यातना सोसा या लाग या. लोकांना तासंतास रांगेत उभे रहावे लागले. मो या 
माणात लोकांनी शेतक-यांनी वीकारला तर मोद जीं या या िनणयामुळे काह  माणात का हाईना पण कला 

पैसा (Black money) बाहेर यायला मदत झाली. अनेक 
लोकांना रोख पैसे िमळत न हते हणून यांनी कॅश 
े ड ट काड, डे बट काड ऑनलाईन बँ कं गचा वापर केला 

हे व ता रत र या पुढ ल माणे सांगता येईल. 
 

 नोटाबंद चे भारतीय अथ यव थेवर झालेले प रणाम:- 
नोटाबंद चे भारतीय अथ यव थेवर दोन कारचे प रणाम 
झाले ते प रणाम पुढ ल माणे : 
अ) चांगले प रणाम:- 
नोटाबंद चे भारतीय अथ यव थेवर चांगले प रणाम झाले. 
भारताचे व मान पंत धान मा. ी नर  मोद जींनी ८ 
नो हबर २०१६ रोजी म यरा ी नोटाबंधीचा िनणय घेतला. नोटाबंद या यािनणयामुळे सवसामा य जनतेला काह  
माणात का हाईना पण फायदे झाले. नोटाबंद मुळे चांगले झालेले प रणाम आप याला पुढ ल माणे सांगता 

येतील. 
 
१) नोटाबंद मुळे ाचार  पैसा अथात कला पैसा (Black money) काह  माणात का हाईना पण बाहेर आला. 
२) लोक रोखीचे यवहार न करता कॅशलेस यवहाराकडे वळाले. 
३) भारतीय अथ यव थेत मोठया माणात खेळता पैसा उपल ध झाला व लोकांना भांडवल िमळाले. 
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४) नोटाबंद मुळे सामा य लोकांना ाचार  लोकां या यवहारां वषयी जाणीव िनमाण झाला. 
५) रोख यवहारांतील लविचकता कमी झाली. 
६) कॅशलेस यवहारांतील लविचकता वाढ स लागली. 
७) ाचार  लोकांना काह  माणात का हाईना पण भीती वाटू लागली. 
८) रोख पैशाचा वापर कमी झाला. धनादेश , DD, कॅश े डत इ. साधनांचा अित र  वापर होऊ लागला. 
यामुळे अथ व ास बदल घड यास मदत झाली. 

९) सामा य लोकांना नोटाबंद  या संक पनेची क पना आली. अ क  नोटाबंद  हणजे काय असते हे समजले. 
१०) अथ यव थेत कॅशलेस यवहारांची सं या वाढत गेली. 
११) अथ यव थेतील कॅशलेस यवहारांची सं या वाढ यामुळे अथ यव थेचा थोडया माणात का हाईना वकास 
झाला. 
१२) मानवी जीवन सु थतीस वाढ याचे साधन हणून नोटाबंद कडे प हले जाते. 
१३) सामा य लोकां या खा यातील रकमांचा यो य कारणासाठ  वापर होऊ लागला. 
१४) मोड  सरकार या या िनणयामुळे करकोळ व े ते १०००  , ५००  या नोटा वीकारत न हते. हणून 
मोठया मोठया दुकानात, करकोळ यापा यांनी वीप मिशन (swipe machine) 

बसवून घेतली. 
१५) सामा य लोकांना कला पैसा संक पने वषयी मा हती ा  झाली. 
१६) यवसायात कॅ ेश यवहारांची होणारा वापर वा यामुळे या या ट केवार त वाढ झाली. 
१७) लोक रोख पैशांचा जा त साठा कर यापे ा ते पैसे बँकेत भ  लागले. 
१८) लोकांकडून हॉ पटल, यायालये, ल नकाय यासाठ  थम कॅश पेमट कर याची जी प त होती ट काह  
माणात का हाईना बंद झाली व यासाठ  लोक े ड ट काड, डे बट काड या ारे पेमट क  लागले. 

१९) ऑनलाईन पेमटमुळे सामा य लोक बँ कं ग सु वधांचा वापर क  लागले यामुळे याम ये बँका किमशन 
आका  लाग या व यांना काह  माणात का हाईना फायदा झाला. 
 

ब) वाईट प रणाम :- 
मा. नर  मो दजींनी ८ नो हबर रोजी घेतलेला नोटबंद या िनणयामुळे चांग या प रणाम पे ा वाईट 

प रणाम अथाताच दु प रणाम मोठया माणावर झाल.े ाचार  लोकांचा कला पैसा बाहेर िनघणे याम ये 
अपे त होत मा  याचा ास सामा य जनतेला अनेक हाल अपे ांना सामोरे जावे लागले. यातील काह  
मह वाचे प रणाम आपणास पुढ ल माणे सांगता येतील. 
१) सामा य लोकांना बँकेतून पैसे कढ यासाठ  तासनतास रांगेत उभे राहायला लागले. 
२) अनेक लोकांना रांगेत उभे राहून Heart Attack आले. अनेक लोक देवाघर  गेले. 
३) लोकांना जे हा पैशांची गरज होती ते हा यांना पैसे उपल ध झाले नाह त. 
४) अनेक गैर यवहार लोकांनी आपले पैसे लपव यासाठ  वाईट मागाचा वापर केला. 
५) मोठया मोठया गैर यवहार करणा या ाचार  लोकांनी आप या कळा पैसा सामा य लोकांना किमशनची 
अिभलाषा दाखवून  यां या खा यावर जमा केला. 
६) ATM (Automatic Tailor Machine) समोर लोकां या तासनतासरंग लाग या. सामा य लोकांना ास झाला. 
७) सु टे पैसे िमळ याची चणचण भासू लागली. सु या पैशांअभावी करकोळ व े यां या यापारावर प रणाम 
झाला. 
८)सामा य जनतेचे जीवन व कळ त झाले व लोकांना ास झाला. 
९) नोटबंद मुळे सामा य लोकांना आव यक तेवढा व पुरवठा झाला नाह . 
१०) सामा य जनतेला यवहार करणे कठ ण झाले कारण सुटते पैसे उपल ध होणे श य न हते. 
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११) मोद  सरकारने नोटबंद चा िनणय थम लागू केला व नंतर नोटा छपाई केली यामुळे   

सामा य लोकांना नोटा उपल ध झा या नाह . 
१२) अनेक शेतकर  बांधवांनी आप या मुली या ल नासाठ  बँकेत पैसे जमा केले होते मा  ऐनवेळ  पैसे न 
िमळा याने यांना आ ह ेचा पयाय वीकारावा लागला. 
१३) एखादा िनणय सामा य जनते या जे हा जीवावर बेततो, एखा ाला आप या जीवाशी हात धुवावा लागतो 
अशा िनयाचे कतीह  चांगले प रणाम असले तर  मा या दु ीकोनातून तो िनणय वाईटच आहे, आ ण मला 
वाटते ते तु हालाह  मा य असावे. 
१४) नोटबंद मुळे यापार, उ ोग, सेवा, वा ण य इ. े ांवर अिन  प रणाम झाले. 
सामा य लोकांना नोटबंद चे अनेक ास सहन करावे लागले. 
१५) सु या पैशांची चणचण , रांगेत तासनतास उभा राहणे वेळेचा अप यय अशा अनेक वाईट प रणामांना 
सामा य जनतेला त ड ावे लागले.  

१६) शेतायाचा शेतमाल हा कमीत कमी कंमतीत वकला जाऊ लागू लागला. शेतकर  राजा हताश झाला. 
शेतीसाठ  याला भांडवलाची अडचण िनमाण झाली. 
१७) अशा कारे ८ नो हबर रोजी मोड  सरकारने घेतले या नोटाबंद या िनणयामुळे सामा य जनता शेतकर , 
व ाथ , मजूर, नोकरदार यां या अनेक वाईट प रणाम झाले अथातच दु प रणाम झाल.े 

 

िन कष :- 

नोटाबंद या िनणयामुळे सामा य जनतेवर दोन प रणाम झाले यात चांगले प रणाम व वाईट प रणाम 
यांचा समावेश आहे यां या प रणाम व न आपणास पुढ ल िन कष काढता येतील. 
१) वाईट प रणामां या तुलनेत वाईट प रणाम हे चांग या प रणामांपे ा जा त आहेत. 
२) जे प रणाम सा या करायचे होते ते प रणाम कमी माणात सा य झाले. 
३) या वगावर यांचा प रणाम करायचा होता याएवजी सामा य लोकांवरती याचा प रणाम झाला आहे. 
४) मो दजींनी अगोदर नोटाछपाई करायला हवी होती व नंतर नोटाबंद चा िनणय यायला हवा होता. 
५) अगोदर नोटाबंद  व नंतर नोटाछपाई यामुळे सामा य लोकांचे जनजीवन व कळ त झाले यांना हाल 
अपे ांना सामोरे जावे लागले. 
६) नोटाबंद या िनणयामुळे सामा य जनतेचा पळवटा झाला. 
७) मोद ंनी यो य वचार, िनयोजन, नोताछापाई क नच हा िनणय यायला हवा होता. 
८) सामा य लोक या अस या फालतू िनणयामुळे लोक ितिनधी िनवडून देतात १००० वेळा वचार करतील हे 
मा  न क .......!!! 
  
 
 
 
 


