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भारतातील सार्वजवनक क्षेत्रातील बँकांनी वर्डीओकान, एस्सार,भूषण स्टील सारख्या ऄनेक मोठ्या कापोरेट कंपन्यांना 

ददलेले कजव न फेडल्यान ेस्टेट बैंक ऑफ आवडडया,पंजाब नेशनल बैंक,बैंक ऑफ आंवडया ऄश्या सार्वजवनक क्षेत्रातील 30 बँकांचा नॉन 

परफोर्ममग ऄसेटस ् (एनपीए) 8.50 लाख कोटींर्र रुपयांर्र पोहोचला.ररलायन्स कम्युवनकेशनचे  ऄवनल ऄंबानी र् ऄदानी समूह 

यांच्याकडेही वर्वर्ध बँकांचे 75000 कोटी थकीत अहते.ककगदफशर ककग प्रवसद्ध ईद्योगपती वर्जय मल्ल्या भारतीय बँकाना 9000 

कोटीचा चुना लार्ून लंडनला पलायन  केले,पररणामी सार्वजवनक क्षेत्रातील बँका डबघाइला अल्या अहते. त्यातून मागव 

काढडयासाठी सरकारने सुरर्ातीला “ बेल अईट ” च्या माध्यमातून वर्वर्ध कम्पन्यांचे 1.14 लाख कोटी रुपयांचे कजव (writt–

off) माफ़ केले.तर बँकांना मजबुती दडेयासाठी सार्वजवनक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ऄवधक भांडर्ल गुंतर्डयाचा वनणवय सरकारने  

घेतला अवण त्यासाठी 2.11 लाख कोटीची तरतूद  करडयाची घोषणा ऄथवमंत्री ऄरुण जेटली यांनी केली होती, त्यानंतरही बँकेतील 

एनपीए ची पररवस्थती वनर्ळली नाही.बँकऄवधकारी,ईद्धध्योजक, सत्ताधीश,अवण वमवडया यांच्या संगनमतान ेतयार झालेल्या “ 

क्रोवन कॅवपटालीझमने ”- सार्वजवनक क्षेत्रातील बँकाना डबघाइस अणले अह.ेत्यातुन मागव काढडयासाठी  फायनावन्सयल 

ररजोल्युशन & वडपावसट आन्सुरंन्स(एफअरडीअय) वर्धेयक अणले.त्यात बेल आन तरतूद अह,े ती शोले वचत्रपटाची अठर्ण करून 

दतेे.गब्बर ससगचा शोले अठर्तो का ? शोले वचत्रपटावतल कावलयाच्या, “ऄरे ओ शंकर,ऄरे ओ ढोलीया, क्या लाये हो...ऄनाज 

लाया हु मावलक...मुट्ठीभर ऄनाज ??......नहीं नही …... सारा का सारा ऄनाज लाया मावलक’’ ऄश्या  बळजबरीने लगान 

मागणाऱ्या कवलयाच्या डायलागची अठर्ण करून दतेे. एफअरडीअय वर्धेयकातील“बेल आन” तरतूद बँकेतील ठेर्ीदारांना पैस े

काढडयास ऄटकार् करणारी अहे.ईदा.तुमचे बँकेत बचत खात ेर् दफक्स डीपावसट म्हणून दहा  लाख  रुपये ऄसल्यास तुम्हाला दहा 

लाख न वमळता केर्ळ एक लाख रुपयेच वमळतील. ईर्वररत रक्कम वह आदिटीत ककर्ा ऄधव-आदिटी सारख्या आतर वर्त्तीय साधनांमध्य े

रूपांतररत होइल र् भवर्ष्यात दडेयाचे सांवगतले जाइल. परंतु ज्या बँक – कंपन्या वलदिडेशन मध्ये गेल्या त्या बँकेतील ठेर्/आदिटी 

ही “ कंगाल बँकेचा पुढील तारखेचा कधीही न र्टणारा चेकच ” ठरणार अह.े त्यामुळे “ बेल आन ’’ म्हणजे बँकेतील 

सर्वसामान्यांच्या पैशार्र  टाकलेला दरोडाच अह े? सायप्रस या दशेातील जनतेची बन्केवतल 50% रक्कम “ बेल आन ” मुळे बुडाली 

होती. 
 

ऄमेररकेतील मंदी र् बेल आन 

2008 साली ऄमेररकेतील आन््हसे्टमेंट बँक लेहमन ब्रदसव  ददर्ाळखोर झाल्यान ेऄमेररकेसह जगभरातील ऄनेक दशेात मंदी अली 

होती.त्यामंदीतून बाहरे येडयासाठी ऄमेररकेने अधी “बेल अईट” धोरण स्र्ीकारले.परतु त्यामुळे बँन्कांची वस्थवत न सुधारल्यान े

ऄमेररका र््  G-20 दशेांनी Financial Stability Board स्थापून “ बेल आन ” चे धोरण स्र्ीकारले. फ्रान्स, जमवनी, आटली, 

नेदरलँड्स, स्पेन, वस्र्त्झलंड, हाँगकाँग, युनायटेड ककगडम (यूके) अवण युनायटेड स्टेट्स (यूएस) यासारख्या दशेांनी एफएसबीने 

सांगीततेल्या सात अंतरराष्ट्रीय मानकानुसार ररझॉल्यूशन ऄमलात अणली अहते.जपान अवण कॅनडा यांनी काही प्रमाणात ह े

धोरण स्र्ीकारले. दसुरीकडे, ऄजेंरटना, ऑस्रेवलया, ब्रावझल, चीन, आंडोनेवशया, दवक्षण कोररया, मेवक्सको, सौदी ऄरेवबया, 

ससगापूर, दवक्षण अदफ्रका अवण तुकी या दशेांनी एफएसबी धोरणाची ऄंशतः ऄंमलबजार्णी केली. जागवतक पातळीर्रील 

महत्र्ाच्या दशेात ऄशी पररवस्थती ऄसताना अर्थथक साक्षरतेचा लर्लेश  नसलेल्या भारतात तोच  दकत्ता एफअरडीअय ऄर्लंबरु् 

पाहत अह.े र्ास्तवर्कता भारतासारख्या वर्कसनशील ईदयोन्मुख ऄथवव्यर्स्था ऄसलेल्या राष्ट्रासाठी बेल आन तरतूद योग्य नाही. 

भारतातील सार्वजवनक क्षेत्रातील सर्ावत मोठी बँक, स्टेट बॅंक ऑफ आंवडया(एसबीअय) जागवतक स्तरार्रील 100 बँकांमध्ये 55 व्या 

स्थानार्र अह ेअवण या बँकेकडे  आतर दशेांच्या तुलनेत प्रचंड (493 ऄब्ज डॉलर) मालमत्ता अहे.याईलट,चीनमधील "चार मोठ्या 

" सरकारी बँका म्हणज ेऔद्योवगक अवण व्यार्सावयक बँक ऑफ चायना (3.4 ररवलयन डॉलर), चीन कंस्रक्शन बँक कॉपोरेशन(3 

ररवलयन डॉलर), ऄॅग्रीकल्चरल बँक ऑफ चायना (2.8 ररवलयन डॉलर) अवण बँक ऑफ चायना(2.6 ररवलयन डॉलर) , एर्ढीच 

संपत्ती, अह.े जपानची वमत्सुवबशी यूएफज ेफायनावन्शयल ग्रुप (2.58 लाख कोटी), ऄमेरीकाची जेपी मॉगवन चेस (2.49 ररवलयन 

डॉलसव) अवण यूकेच्या एचएसबीसी (2.37 ररवलयन डॉलर)एर्ढी अहे. ऄश्यावस्थतीत ज्या दशेात अर्थथक साक्षरता जास्त अहे त्या 

G-20 दशेासाठी बेल आन ईपयुक्त ठरू शकते,भारतात न्ह?े 
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FRDI-2017 कशासाठी ? 

FRDI वबलाचा मुख्य ईद्देश सध्या ऄवस्तत्र्ात ऄसलेल्या Diposit Insurance And Credit Guarantee  Corporation ( 

DICGC) च्या ऐर्जी Resolution Corporation स्थापन करणे हा अह.ेएफअरडीअय वर्धेयक ददर्ाळखोरीच्या बाबतीत बँक, 

वर्मा कंपन्या, नॉन-बँककग वर्त्तीय सेर्ा (एनबीएफसी) कंपन्या अवण स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या वर्त्तीय संस्थांची दखेरेख करडयासाठी 

एक चौकट तयार करडयाचा प्रस्तार् अह.ेएफअरडीअय मसुदयातील "रेझोल्यूशन कॉपोरेशन",बँका र् आतर  वर्त्तीय संस्थांच्या 

प्रदक्रयेची दखेरेख करेल अवण बँकांना ददर्ाळखोर होडयापासून रोखेल. डीअयवजसीअय प्रमाण े ते एक महामंडळ ऄसेल.बँकांचे 

दावयत्र् रद्द करण,ेदावयत्र्ाच्या ऄटी र् शतीत बदल करणे,प्रसंगी  “ बेल आन ’’ ची परर्ानगी दणेे,भवर्ष्यात बँकामधे NPA 

र्ाढणार नाही यार्र लक्ष ठेर्णे,एनपीए र्ाढल्यास र्षवभराच्या अत त्यार्र  वनणवय दणेे,ददर्ाळखोर  कंपन्यांच्या कजावत  कपात 

(Haircut) करडयाची परर्ानगी दणेे.तसेच ऄत्यंत वर्दारक पररवस्थतीत ऄसणारया बँकाना वलदिडेशन मधे टाकणे अवण प्रसंगी 

त्या फमव बंद करणे, आत्यादद कामे ररजोलुशन कॉपोरेशन कडे सोपर्डयात अली अहे. 
 

प्रस्तावर्त वर्धेयकानुसार  सार्वजवनक क्षेत्रातील बँका र् खासगी बँकासोबतच ,वर्मा कंपन्या,म्युच्युऄल फंड,पेन्शन फंड र् आतर 

वर्त्तीय संस्था, "रेझोल्यूशन कॉपोरेशन" च्या ऄवधकारक्षेत्रात अणल्या अहते.(ज्या सध्या या कक्षेत येत न्हत्या) सध्यस्थीतीत 

कॉपोरेट मंत्रालय,ररज़र्व बँक,डीअयसीवजअय ही संस्था बँका अवण कम्पन्या यांच्या कामकाजार्र वनयंत्रण ठेर्ते.त्यासाठी संसदनेे 

काही कायदे पाररत केले अहे.र् र्ेळोर्ेळी त्या कायद्यात सुधारणाही केल्या अहते (1) Banking Regulation Act 1949, (2) 

Deposit Insurance And Credit Guarantee Corporation Act 1961 (3) Banking Regulation (Amendment) 

Act 2017 (4) Insolvency And Bankruptcy Act 2016 (5) Insolvency And Bankruptcy (Amendment) Act 

2017  यातील बँककग रेगुलेटटग कायद्यात ररजर्व बँकेला सक्षम करडयासाठी नुकतीच सुधारणा केली.या सुधारणा करडयापूर्ी 

सुप्रीम कोटावकडे कँपन्यांच्या एनपीए संबंधी मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल झाल्यान ेददर्ाळखोर कंपन्याची प्रकरणे हाताळडयासाठी 

सुप्रीम कोटावन ेराष्ट्रीय कंपनी कायदा लर्ाद स्थापन करडयाची वशफारस सरकारला केली होती. त्यानुसार 1 जून   2016 ला राष्ट्रीय 

कंपनी कायदा लर्ाद (National Company Law Tribunal ) स्थापन केले.परंतु NCLT ने वनणवय दतेाना धोरण 

ठरवर्डयासाठी Resolution Corporation स्थापन करडयाच्या सूचना सरकारला ददल्या त्यानुसार कॉपोरेट मंत्रालयान े

एफअरडीअय वर्धेयक अणले अहे. या वर्धेयकानुसार एक Resolution Corporation स्थापन करडयात येइल. हे महामंडळ 

सार्वजवनक र् खाजगी क्षेत्रातील बँका,वर्मा कम्पन्या,र् शेऄर बाजार ऄश्या वर्त्तीय संस्थार्र वनयंत्रण ठेर्ेल. Resolution 

Corporation मध ेएक ऄध्यक्ष,वर्त्त मंत्री,अरवबअय गर्नवर ,आन्शुरन्स क्षेत्रासाठी आन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऄँड डे्हलपमेंट ऑथॉररटी 

(अयअरडीए), वसक्युररटीज ऄॅडड एक्स्चेंज बोडव ऑफ आंवडया (सेबी) वसक्युररटीज फमव अवण म्युच्युऄल फंडासाठी अवण पेन्शन 

फंड रेग्युलेटरी ऄँड डे्हलपमेंट ऑथॉररटी (पीएफअरडीए),वसडबी,व्यार्सावयकांच े दोन प्रवतवनवध ऄसे या महामंडळात सदस्य 

ऄसतील. ह ेमहामंडळ एनपीए बाबत एनसीएलटीला वशफारसी करेल तसेच कंपन्या र्  बँकाबाबत सर्ंकष धोरण अखेल.परंतु या 

एफअरडीअय  वर्धेयकाला वर्रोध झाल्यान ेत ेसंसदचे्या जॉआंट पालवमेंटरी कवमटी (Joint Parliamentary Committee-JPC) 

कड़े वर्चाराथव पाठवर्ले अह.े दरम्यान संसदचे्या वहर्ाळी ऄवधरे्शनात नो्हेंबर मध्ये काढलेला ऄध्यादशे  Insolvancy and 

Bankruptcy (Amendment) Bill 2017 म्हणून 29 वडसेंम्बर ला लोकसभेत पाररत केला. या सुधारणा वर्धेयकानुसार 

वलदिडेशन मध्ये जाणाऱ्या कंपन्याना त्यांच्याकडे ऄसलेले थकीत ड्युज र् त्यार्रील व्याज  भरले तरच वलदिडेशनची बोली 

लार्डयाची परर्ानगी या कँपन्यांना राहणार अह.ेऄनैवतक कम्पनीस अयबीसीच्या तरतुदींचा गैरर्ापर ककर्ा वर्चवलत करडयास 

प्रवतबंध करणे हा यावर्धेयकाचा ईद्देश अह ेऄसे वर्त्तमंत्री  ऄरुण जेटली यांनी वर्धेयकार्र बोलताना म्हटले.  
 

 “बेल आन” – र्ादाचा मुद्दा  

एफअरडीअय वर्धेयकात कलम 52 र् 53 मध्ये बेल आन चे प्रार्धान अहे.र् हाच वर्रोधाचा खरा मुद्दा अहे. काय अहे बेल आन ? 

बँकांना बेल आन परर्ानगी वमळाल्यास  बँकां सर्वसामान्यांनी बँकेत ठेर्लेला पैसा   काढडयास प्रवतबंध करू शकते. A “bail-in” is 

when bank accounts are frozen and then seized in order to prop up the bank… a “bail-in” is what 

happened in Cyprus. It is when savings are STOLEN . बेल आन नुसार बँकांचे ठेर्ीदारा प्रतीचे ऄसणारे दावयत्र् 

(Liability ) राहणार नाही.तसेच काही प्रकरणात या दायीत्र्ाच्या ऄटी,शतीत  सुधारणा करून याची  र्गवर्ारी करडयाची  

मुभादखेील बँकाना दडेयात येणार अहे.त्यामुळे सर्वसामान्यांनी ऄत्यंत वर्श्वासान े बँकेत ठेर्लेल्या ठेर्ी परत घेताना स्र्ातंत्र्य 

राहणार नाही. सध्या डीअयसीजीसी ऄंतगवत एक लाख पयंत वर्मा संरक्षण अह.े प्रस्तावर्त एफअरडीअय वर्धेयकातही वर्मा 

संरक्षण एक लाख ठेर्ले अह.ेत्यामुळे ठेवर्दाराना त्यांच्या ठेर्ी सुरवक्षत राहतील दक नाही याबाबत वर्धेयकात स्पष्टता 

नाही.त्यामुळे बेल आन हा र्ादाचा मुद्धा अहे. 
 

ददर्ाळखोर कंपन्या 

कॉपोरेट कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या  कजावची परतफेड न केल्यान े  साडेअठ लाख कोटी  नोन परफोरसमग  ऄसेट वनमावण 

झाला,त्यामुळे बँकांचे कम्बरडे मोडले. सर्ावत जास्त एनपीए ऄसणाऱ्या कम्पन्यात  भूषण स्टील (44,478 कोटी रुपये), एस्सार 

स्टील (37,284 कोटी), भूषण पॉर्र अवण स्टील (37,248 कोटी), अलोक आंडस्रीज (22,075 कोटी), एमटेक ऑटो (14,074 

कोटी रुपये) मोनेट आस्पात (रु. 12,115 कोटी), लॅन्को आन्फ्रा (44,364.6 कोटी), आलेक्रोस्टील  (10,273.6 कोटी रुपये), एरा 
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आन्फ्रा (10,065.4 कोटी रुपये), वजप्पी आन्फ्राटेक (9,635 कोटी रुपये) एबीजी वशपयाडव (6,953 कोटी रुपये) अवण ज्योती 

स्रक्चसवने (5,165 कोटी) ,वर्डीओकान आंडस्रीज(45102 कोटी)जीएमअर ग्रुप (47976 कोटी),एस्सार,नागाजुवना 

अइल,जयप्रकाश आंडस्रीजईत्तम गल्र्ा मेटवलक्स, अय्हीअरसीएल, एसइएल मॅन्युफॅक्चटरग, कॅस्टेक्स टेक्नॉलॉवजज, ऑर्थचड फामाव, 

रुची सोया, ईषदरे् आंटरनॅशनल, कोस्टल पेपर अवण युवनटी आन्फ्राप्रोजेक्ट्स यासह आतर काही कजवबुडव्या कम्पन्या अहते. 
 

NPA’s PSB बँक  

मोठ्या ईद्योजकाना कजव ददलेल्या स्टेट बैंक ऑफ आवडडया,अयडीबीअय बँक,पंजाब नशनल बँक , आंवडयन ओ्हरसीज बँक, यूको 

बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंरल बँक ऑफ आंवडया,बँक ऑफ बरोडा , दनेा बँक, युनायटेड बॅंक ऑफ आंवडया अवण कॉपोरेशन बँक  र्् 

खाजगी क्षेत्रातील अयसीअयसीअय ,एवक्सस बैंक, याबँकात  एनपीए र्ाढला अहे. 8.50 लाख कोटी एनपीएच्या तुलनेत  सहा 

लाख कोटी  एनपीए सार्वजवनक क्षेत्रातील(पीएसबी) बँकात अहे.एकट्या स्टेट बँकेत  1 लाख 88 हजार कोटी रुपये एनपीए अह.े 

दशेातील सर्ावत मोठे कापोरेट घराणे म्हणून ओळख ऄसलेल्या ऄंबानी बंधू पैकी ऄवनल ऄंबानी यांच्या नेतृत्र्ातील Reliance 

Communication industries -RCOM र्र 45,000 कोटी रुपये कजव अह.े म्हणून मुंबइतील  ररलायन्स आन्फ्रास्रक्टरचा  वर्ज 

प्रकल्प ऄदानी समूहाला 19 हजार कोटी रुपयाला नुकताच वर्कला.तर चीनच्या डेर्लपमेंट बँन्केकडून घेतलेले  20000 कोटी रूपये 

कजव ओर्र डू्य झाल्यान ेबँकेने ररलायन्स वर्रोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लर्ादाकडे धार् घेतली.वशर्ाय भारतातील सार्वजवनक 

क्षेत्रातील बँकानीही त्यांच्याकडे कजव परतफेडीसाठी तगादा लार्ला अह.ेत्यामुळे ऄवनल ऄम्बानी यानी दरूसंचार क्षेत्रातील कम्पनी 

जानेर्ारी/फेब्रुर्ारी 2018 च्या दरम्यान बंद करीत ऄसल्याच े र्् त्यांच्याकडे ऄसणारे स्पेकटम,र्् काही मालमत्ता वर्कून कजव बोजा 

कमी करडयात येणार ऄसल्याचे  प्रवसवद्ध माध्यमाना सांवगतले होते.त्यांनतर  काही ददर्सांनी मुकेश ऄंबानी यांनी अरकॉम वर्कत 

धेडयाचे घोवषत केले.यावर्क्रीतून  अरकॉम र्रील 45,000 कोटी पैकी 25,0000 कोटी चा बोजा कमी करडयाचा ररलायन्सचा  

प्रयत्न अह.े 
 

भारतात अर्थथक साक्षरता कमी 

भारतातील नागररकांचा बँकेर्र ऄत्यंत वर्श्वास (Trust)अह.ेत्यामुळे कष्टाने कमार्लेला पैसा बँकेत सुरवक्षत अह,ेया भार्नेने त े

बँकेत पैसा जमा करतात. ऄश्यावस्थतीत सर्वसामान्यांच्या बचत र् ठेर्ी जर क्रोवन कॅवपटेलीझममुळे  ददर्ाळखोर झालेल्या कम्पन्या 

र् बँकांना सुवस्थतीत अणडयासाठी आदिटीत बदलत ऄसतील, तर बेल आन ची तरतूद भारतीय बँकांच्या वर्श्वासाहतेर्र गालबोट 

लार्णारी ठरेल ? भारतात नोकरदार,संघटीत र् ऄसंघटीत क्षेत्रातील कामगार,बचत गट,पेन्शनसव,ऄश्या ठेर्ीदारांचा 60  %  तर 

सरकारच्या  वर्वर्ध योजनांचा  15 % पैसा सार्वजवनक बँकेत अहे.महत्र्ाचे म्हणजे दशेभरातील 30 कोटी जनधन खात्यातच 

एकाहत्तर हजार कोटी रुपये बँकांत जमा अह.े व्यापारी र् ऄन्य व्यार्सायी बँकेत पैसा गुंतवर्डया ऐर्जी ऄन्य व्यर्सायात गुंतर्तात 

बँकेत पैसे ठेर्त नाहीत.भारतात अर्थथक साक्षरता ऄसलेल्यांची संख्या ऄत्यंत कमी अहें.अवण जीएसटी र् नोटाबंदीमुळे भारताची 

ऄथवव्यर्स्था अधीच हलेकार्े घेत अह.े ऄशावस्थतीत  भारतासारख्या वर्कसनशील ईदयोन्मुख ऄथवव्यर्स्था ऄसलेल्या राष्ट्रासाठी 

बेल आन ची तरतूद योग्य नाही.ज्या दशेात अर्थथक साक्षरता जास्त अह ेऄश्या G-20 दशेासाठी ती ईपयुक्त ठरू शकते. 
 

लोकशाही मुल्यांचा वर्सर 

भारताने स्र्ातंत्र्य,समता र् न्याय या तत्र्त्रयीर्र अधाररत लोकशाही स्र्ीकारली अह.े व्यक्तीची प्रवतष्ठा हा भारतीय संवर्धानान े

मूलाधार मानला.त्यामुळे जनवहत नजरेपुढे ठेर्ून संसद कायदे होतील. स्र्ातंत्र्यापूर्ी स्र्ीकारलेल्या मूल्य े ,अदशव र् स्र्प्ांचा तो 

अवर्ष्कार ऄसेल ऄसे मानले जात होत,ेकाही कालखंड तस े झालेही.1990 पासून  भारतान े मुक्त ऄथवव्यर्स्था स्र्ीकारल्याने 

नंतरच्या काळात कल्याणकारी राज्याचा सामावजक न्यायाचा पोत बदलला. डंकेल त े 100% एफडीअयचे धोरण मुक्त ऄथव 

व्यर्स्थेने सुरू केलेले कॉपोरेट लोकशाहीचे ऄधवर्तुवळ पूणव करडयासाठी म्हणून की काय एफअरडीअय वबल अणल्या गेले,ऄशी शंका 

येते ? भारतात डीअयसीजीअय वह संस्था ऄसताना  एफअरडीअय  वबल का अले ऄसेल, तर या पूर्ीच्या कायद्यात “ बेल आन ” 

ची तरतूद न्हती एर्ढेच.एकीकडे बँकांनी शेतकऱ्याना कजव न ददल्यान े सार्कारी पाशात कजवबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना 

अत्महत्या करार्ी लागत अह ेतर दसुरीकडे याच बँका क्रोनी कॅवपटेवलझम पुढे लाल कारपेट (Red Carpet )घेर्ून ईभ्या अहते. 

क्रोवन कॅवपटेवलझमने भारताची पारदशी र्् प्रवतस्पधी ऄथवव्यर्स्था पार वखळवखळी केलीेे,ऄसे ररझर्व बँकेचे माजी गर्नवर रघुराम 

राजम यांनी नुकतेच केलेले र्क्तव्य फार बोलके अहे. म्हणूनच एफअरडीअय वबल हे सर्वसामान्याच्या वहतापेक्षा  बैंक र्् 

ददर्ाळखोर कंपन्यांना र्ाचर्डयासाठी अणल्या गेले,ह े वचत्र लोकशाही एक  वजर्नपद्धती(way of life) म्हणून स्र्ीकारलेल्या 

भारतात कल्याणकारी राज्याचा सारीपाट मोडीत काढत कॉपोरेट लोकशाहीत रुपांतरीत (Democracy Transform Welfare 

to Corporate) करडयासाठी सत्ताधार्-याना लोकशाही मूल्याचा वर्सर पडला अह,ेहचे या वर्धेयकातून स्पष्ट होते. 
 

Conclusion/समारोप 

भारतातील ददर्ाळखोर कम्पन्यामूळे सार्वजवनक क्षेत्रातील बँकांत ईद्भर्लेल्या एनपीएच्या समस्यातून मागव 

काढडयासाठी एफएसबीच्या अंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे  रीजोलुशन कापोरेशनची स्थापना करडयास  कुणाचेही दमुत 

नाही.पण  बँका र् कंपन्याच्या अयुष्यात नव्या स्र्प्ांची पहाट ईगर्डयासाठी जनतेच्या पैशार्र दरोडा घालणारी“बेल 

आन” तरतूद म्हणजे “रोगापेक्षा आलाज लयभारी”अह.ेकारण सदर वर्धेयक अह े तस े पाररत झाले तर ररजोलुशन 

कॉपोरेशन बँकाना ददर्ाळखोर कंपन्याच्या कजावत 50-60 %( haircuting) कपात  करडयाची परर्ानगी देउ शकते.तस े
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झाल्यास साधारणत: पाच-सहा लाख कोटी कजव कपात होडयाची शक्यता अह.ेर् ही तूट सर्वसामान्यांनी 

बँकांत,म्युच्युऄल फंडात, शेऄर माकेट मध्य ेगुंतर्लेल्या पैशातून भरून काढडयात येणार अह.ेऄथावत बँका सुवस्थतीत 

येइपयंत ठेर्ीदारांना पैसे काढडयाची मुभा राहणार नाही. 1961 च्या डीपाजीट आंसुरन्स एंड के्रवडट गारंटी कारपोरेशन 

ऍक्ट नुसार 1993 पासून बँकेतील ठेर्ीदारांना एक लाख वर्मा संरक्षण होते.त्यात नैसर्थगक र्ाढ Natural Grouth 

लक्षात घेता अजघडीला 10 लाख एर्ढे वर्मा संरक्षण वमळणे ऄपेवक्षत अह.ेपरन्त ुप्रस्तावर्त वर्धेयकात  एक लाखच 

ठेर्ल ेअह.ेऄमेररकेन ेबेल आन चे धोरण स्र्ीकारल ेते्हा तेथील नागररकांच्या ठेर्ी र्र $2.50,000 डॉलर वर्मा संरक्षण 

ददल े अवण दर पाच र्षावने त्यात सुधारणा करडयाची तरतूद सुद्धा केली अह.ेतस े कुठलेच संरक्षण एफअरडीअय 

वर्धेयक देत नाही.त्यामुळे ऄथवमंत्री ऄरुण जेटली जनतेचा पैसा बँकेत पूणवत: सुरवक्षत अह ेऄस े दकतीही सांगत ऄसल े

तरी या वर्धेयकावतल “बेल आन” तरतुदीमुळे  सायप्रस प्रमाणे भारतातील सर्व सामान्य ठेवर्दाराना अपल्या कष्टाच्या 

कमाइच्या  पैश्यार्र  पाणी सोडारे् लागेल, ह ेवनर्थर्र्ाद सत्य अह.े 
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