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मु ेचा िवकास व व प 

 
ा.शैल  देिवदास तेलंग 

सहा यक ा यापकअथशा  िवभाग मुख  
लोकनायक बापूजी अणे मिहला महािव ालय,यवतमाळ. 

 

ाचीन व आधुिनक काळातही मु ेची भू िमका अ यंत मह वाची आहे. याची अनेक कारणे आहेत. मानवाने लावलेला 

धातूचा शोध हणजे एक मह वाची देणगी होय. मानवाने धातू  व कागद यांचा उपयोग क न मु ा चलनात आणली. हे सव 

जाणतात. या संदभात चॅड्लर हणतात क , “आधुिनक जीवनात पैशाचे हणजे मु ेचे थान िकती मह वाचे आहे हे जाणून 

घे यासाठी येक य  अथशा  अस याची श यता नाही.” या िवचारला कोणीही िवरोध करेल असे वाटत नाही. मु ा ही 

यवहारासाठी, जीवनजग यासाठी राहणीमान उंचाव याक रता आव यक आहे. मु ा ा ी कधी सोपी तर कधी कठीण असते 

याच माणे मु ेचे मू य देखील कधी अनुकूल तर कधी ितकूल असते. हे आपण जाणतो. ाचीन काळात व तूंचा मु ा हणून 

वापर हायचा याला य  िविनमय हणतात. पण यात अनेक अडचणी अस यामुळे आधुिनक काळात मु ा ही धातूची िकंवा 

कागदी अस याचे िदसून येते. याला अ य  मु ा असे हटले जाते. मु ेचा वतःचा कोणताच उपयोग नाही पण मु े या 

सहा याने मानवाला आव यक व तू  व सेवा खरेदी करता येतात. हणून मानव मु ेला उपयोगात आणतो व सं िहत सु ा करतात. 

मु ेचे अनेक उपयोग आहेत, अनेक काय आहेत हणून मु ेचा शोध व उ ांती कशी झाली याचा आढावा घे याचा  य न या 

शोध िनबंधात केला आहे.  
 

व तू  िविनमयातील अडचणी :- 

१. व तू  व गरजा यां या दु हेरी संयोगाची आव यकता. 

२. अिवभा य व तू या िवभाजना या कारणाने िविनमयात होणारी अडचण. 

३. िविनमय दर िनि त हो याची अडचण. 

४. मू य ह तांतरणाची अडचण. 

५. संप ी साठवून ठेव याची अडचण. 

६. कज यवहारातील  अडचण. 

व तू  िविनमयातील वरील अडचणीमुळे य  िविनमय करणे अवघड झाले व यामुळे मु ेचा शोध लागला. सुरवातीला 

मानवाने धातूचा शोध लावला व हणून धातचूा मु ा हणून वापर हायला लागला. या संदभात ाउथर हणतो, “ या माणे 

यं शा ात च , िव ानात अ नी व रा यशा ात मत मह वाचे, याच माणात अथशा ात मानवी समाज जीवना या आिथक 

बाजू  मु ेवर आधा रत आहेत”. थोड यात मु ा हा अथशा ातील मुलभूत शोध होय. मु े या शोधा सं बंधी दोन िस ांत मांडले 

जातात. 

1. मु ेचा आकि मक िस ांत  

2. मु े या िवकासाचा िस ांत  
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मु ेचा िवकास : 

१. व तूमु ा :- मु ेचा ारंभ व तू  मु ेने झाला. मानवाचा अनेक अव थेतून िवकास झाला यात िशकारी अव था, 

पशुपालनाव था, कृषीव था यानुसार मु ा वेगवेग या काळात िवकिसत होत गेली व जी व तू  मु ा हणून काय 

करायची ितला व तू  पैसा असे हटले जायचे. 

२. धातू  मु ा :- मानवा या िवकासात धातूचा शोध मह वाचा मानला जातो व या धातूचा मु ा हणून सु ा वापर होत होता. 

धातू या ना यांची सुरवात ‘िहरोडोटस’ या इितहासकारा या मते लीिडया या राजाने ि तपूव आठ या शतकात केली 

असावी 540 BC काळात सामोस या पॉिल टसनं  पाटात या लोकांना सो याची खोटी नाणी देऊन फसवलं  होतं  

हणून खरी नाणी ओळख यासाठी ना यांवर मु ा िकंवा छाप उमटवायला सु वात झाली होती. भारतात नाणी 

ऋ वेदा या काळापासून होती. अशी इितहासात न द आहे. इ.स. पाच या शतकात मगध सा ा यासकट अनेक रा यां नी 

आपली नाणी काढली होती. कौिट या या अथशा ात सो याचे, चांदीचे, तां याचे आिण िश या या ना यां चे बरेच 

कार सां िगतले आहेत. शेरशहानने पिहला पया तयार केला. िशवाजीने ‘होन’ हे सो याचंआिण ‘िशवराई’ हे तां याचं  

अशी नाणी तयार केली होती. अनेक धातूची नाणी व अनेक आकाराची नाणी वेगवेग या देशात वेगवेग या काळात 

वापरली जात असे. आि का आिण जपान म ये लोखंडी नाणी होती. अठरा या शतकात मुं बई व ह देशात िश याचा 

उपयोग नाणी बनव यासाठी केला होता. इं लंडम ये १६८० साली दु स या चालसने किथला पासून नाणी बनवली होती. 

ाचीन िहं ु  लोकांची नाणी तां याची होती. भारतात अनेक वष तां या या ना याचा उपयोग होत होता. ही  नाणी ‘पण’ 

या नावाने वापरली होती. पूव  चीन म ये ‘तागल’ु हे िपतळेचं  नाणं  वापरत होते. नंतर मा  चां दीची आिण सो याची नाणी 

सव  उपल ध झाली होती. १८२८ साली रिशयाने लाटीनम ची नाणी बनवली होती. कमी िकंमतीची नाणी ही हल या 

धातूची केली जात असे. ई ट इं िडया कंपनीने पाडले या एका ना याचे नाव ‘िटनी’ होते. तर जा त िकंमतीची नाणी ही 

सो या चां दी पासून बनवली जायची.  

१९०० या शतका या शेवटी शु  अॅ यु िमिनयमची नाणी बनवली गेली यात एकपै, पैसा, अधा आणा, दोन, 

चार, आठ आणे आिण पया ही सव नाणी होती. वतं  भारतात 1964 म ये थम तीन पैशांची नाणी अॅ यु िमिनयमची 

होती. १९७५म ये अॅ यु िमिनयमचं  दोन पैशाचं  नाणं  एकदम चलनातून कमी झालं. याचे कारण शोधले ते हा असे 

ल ात आले क  या ना याची िकंमत दोन पैशा पे ा जा त होती. एखा ाने850 पयाची दोन पैशाची नाणी 

(४२५००)िदली तर या या मोबद यात १००० पये िमळायचे. हणजे जवळपास १८ % नफा आिण यातील म य त 

१० ते १५ % नफा घेऊन ती नाणी िवतळून ते अॅ यु िमिनयम कारखानदारास िवकत असे, आज हा धातू  खूप खालचा 

मानला जातो. हे अॅ यु िमिनयम ऐके काळी सो या पे ाही जा त मौ यवान होते. ा स या ितस या नेपोिलयनने िदले या 

मेजवानी म ये दरबारातील सव लोक सो या चां दी या ताटवाट्यात खाली मान घालून जेवत होते. पण वतः स ाट 

आिण यांचे नातेवाईक मा  मोठ्या बाबात अॅ यु िमिनयम या ताटात जेवत होते. याचा सव दरबाराला राजाचा खूप 

हेवा वाटायचा अशी इितहासात न द आहे. 

म ययुगात वाढ या यापाराबरोबरच खरी आिण भेसळ केलेली खोटी नाणी चलनात येऊ लागली. याव नच 

‘वाईट पैसा चांग या पैशाला मागे ढकलतो ’ हे पिह यां दा ‘ओरे मे’ आिण कोपिनकस यां नी आिण नंतर सर  ‘थॉमस 

ेशम’ यांनी १५५८ ला एक िनयम मांडला यालाच ‘ ेशमचा िनयम’  हणतात.  

अमे रकेतील ि मथोिनयम यु िझयम म ये ८५०००० त हेची नाणी ठेवली आहेत. वरील सव चलनी  ना याचा 

वापरात अनेक अडचणी आ या कारण धातू या ना याचे वजन, जागा, आकार इ यादी कारणांमुळे चलना या 
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वहिनयते या अडचणी येऊ लाग या. महागाई वाढ याने बरीच नाणी वापरावी लागत असे. मोठ्या रकमे या  यवहारात 

अडचण येऊ लागली यातून प चलन मु ा उदयास आली. हे कागदी चलन पिह यां दा चीन म ये अि त वात आले. 

ाचीन काळात काळात यापार करताना यापा यां ना वास करावा लागायचा व वासात व तू  व नाणी बाळगणे 

जोखीमेचे होते यावर पयाय हणून एखा ा िव ासू  माणसाकडे ा व तू  व नाणी ठेवली जायची व तो य  या 

बद यात एका कागदावर पावती हणून रकमेचा तपशील िलहायचा. पु ढे  ही पावतीच कागदी चलन हणून वापरायला 

सु वात झाली.  

‘िजओझी’ हे कागदी चलन 600 इ.स. साली टॅग राजवटीत चीन म ये पिह यां दा िनमाण झाले. ते हलके 

अस याने सहज उडत असे हणून याला लाइंग कॅश असे नाव पडले. ९६० साली साँग आिण युआन राजवटीत 

कागदी चलनाचा उपयोग होत होता. खोट्या नोटा छापणा यां ना मृ युदंडाची िश ा हायची १२६० ते १३०९ या साठ 

वषात युआन राजवटीत नोटा छाप या या तं ात जवळ जवळ एक हजार वेळा बदल केला गेला. माक  पोलोन तेरा या 

शतकात चीन वास वणनात कागदी नोटा छाप याची कृती सिव तर िलिहलेली आहे. युरोप म ये १५७४ साली 

उपासमारीमुळे लोकांनी यावेळी असले या चामड्याची नाणी सु ा खा ली. याचा उ लेख आहे. युरोपात चलनासाठी 

झाडा या साली, धम ंथाची क हस यांचा उपयोग क न नोटा बनिव या  १६६० साली ‘ बँक ऑफ वीडन ’ िनमाण  

केलेला कागदी चलन १६६४ पासून यवहारात आणले  गेले. 

१६८५ साली अमे रकेत, च, कॅनेडा म ये तर पिह या महायु ानंतर जमनीत खेळाय या प यांचा नोटांसाठी 

वापर केला गेला. अमे रकेत कागदी नोटा लोकांनी वापरा यात हणून १०० डॉलर पे ा जा त िकंमतीचे यवहार सो यात 

करणा याला १०००० डॉलर इतका दंड आिण दहावषा या कारावासाची िश ा एि झ युटी ह ऑडर ६१०२ माफत 

बजाव यात आली.  

१७६३-६४ या दर यान कॅनेडा म ये हडसन बे कंपनीनं  लाकडापासून नोटा बनिव याचा य न केला. 

‘युनायटेड टेट ेझरी’ ला १८७९ साली ‘ े न अॅ ड कंपनी ’ ने पुकारले या नोटा म ये रेशमी धागा वापरला होता. 

१९०२ साली बोएर वॉटर या काळात इमज सी मनीसाठी खादीचा वापर केला गेला. तर रिशयन राजवटीत 

अला काम ये चामड्याचा उपयोग नोटा बनव यासाठी केला होता. १९८८ साली ‘ रझव बँक ऑफ ऑ ेिलया’ ने 

पॉलीमर नोटा यवहारात आण या. यानंतर या काळात या नोटांचा वापर अनेक रा ाने सु  केला. 

२००५ साली बेि जयम म ये जगातली पिहली पेपर-पॉलीमर हाय ीड नोट छाप यात आली. इितहासाचा 

िवचार करता आतापयत नोटा बनव यासाठी लाि टक, फायबर, रेिशम, चामडे, लाकूड, खादी, लॅटीनम इ. चा वापर 

कर यात आला. पण शेवटी पु हा कागदावरच नोटा छाप यात आ या. असे सवच देशा या चलानाव न ल ात येते. 

भारतात पिहली नोट ‘ बँक ऑफ िह दु थान ’ कलक यात १७७० साली छापली. यानंतर बँक ऑफ बगाल, बँक ऑफ 

िबहार इ. खाजगी बँकां नी नोटा छाप या. १८४० साली बँक ऑफ बॉबेने तर बँक ऑफ म ासने ही नोटा छाप या हो या. 

१८८१ म ये भारत सरकाने १०  पिहली नोट छापली. भारतातील नोटांचा इितहास २५०० वष जुना आहे. नोटा 

फाट या तरी या बँकेला वीकारा या लागतात. ५१ % फाटलेली नोट बँक वीकारते. पया हे भारतीय चलन व डॉलर 

हे अमे रकन चलन याचा िविनमय दर १९१७म ये १  = १३ डॉलर या बरोबरीचा होता. १९४७ म ये हा दर १  = १ 

डॉलर असा होता. भारतावरील कजाचा भार िदवसिदवस वाढत आहे. यामुळे हे कज कमी कर यासाठी इं िदरा गांधी 

यां नी कजाचा भार कमी कर यासाठी पयाची िकंमत कमी कर याचा िनणय घेतला. यानंतर आजपयत पयाची िकंमत 

कमी कमी होत आहे. आज पया व डॉलर चा िविनमय दर ६५  = १ डॉलर असा आहे. भारतीय नोटांवर १५ भाषा 
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िलिहले या आहेत. पूव  १   हणजे १६ आणे असा िहशोब कर यासाठी आता १  हणजे १०० पैसे असे १९५७ 

म ये लागू  कर यात आले. RBI ची थापना १ एि ल १९३५ ला झाली आिण जानेवारी १९३८ ला पिहली ५  नोट 

छापली. यावर िकंग जॉज-6 यां चे िच  छापले होते. याच वष  १०,००० ची नोट पण छाप यात आली. पण १९७८ला 

ा नोटेला पूण पणे बंद केले गेले. भारत पािक तान फाळणी नंतर पािक तान ने भारतीय पयाचा मु ा हणून वापर 

केला. जोपयत यां या कडे नोटा छाप या या हो या तो पयत. एके वेळी बां लादेश लेड बनव यासाठी भारता या ५  

या ना याचा वापर करीत होता. बांगलादेशात ५  या ना यापासून ६ लेड बनवीत असे व एका लेड ची िकंमत २  

होती. यातून यां ना बराच फायदा झाला. पण नंतर भारत सरकारने ५  या ना याचा धातू  बदलिवला. भारतातील नाणी 

वातं ानंतर तां याची होती. १९६४ म ये अॅ यु िमिनयमची तर १९८८ पासून टेनलेस टीलची नाणी बनव यात सु वात 

झाली. भारतीय नोटेवर महा मा गांधीज चा फोटो १९९६ पासून छाप यात सु वात झाली. या आधी अशोक तंभ 

छापला जायचा. भारतातील ५०० आिण १००० पयाचे नोट नेपाळ ला वीकारले जात नाही. नो हबर २०१६ पासून 

जु ने ५०० व १०००  ची जुनी नोट बंद झाली. ५००  ची पिहली नोट १९८७ म ये तर १००० ची पिहली नोट २००० 

म ये बनवली गेली. आता ५०० व २०००  ची नवीन नोट २०१६ पासून चलनात आली आहे. एके काळी भारतात 

७५, १०० आिण १०००  नाणी होती. भारतात १  ची नोट भारत सरकार तर २  ची नोट २०००  पयत या नोटा 

RBI कडून छाप यात येतात. एके काळी भारतातील ाचाराला रोख यासाठी ०  ची नोट 5th pillar नावाने गैर 

सरकारी सं थेकडून छापली गेली होती. भारतातील १०  चे नाणे बनव यासाठी ६.१०  खच येतो. भारतीय बाजारात 

िकती नोटा आहेत हे जाणून घे यासाठी RBI नोटेवर िसरीयल नंबर िलिहतात. भारताचे चलन पया आहे. याच माणे 

इंडोनेिशया, मा रशस, नेपाळ, पािक तान आिण ीलंका या देशाचे चलन सु ा पया आहे. RBI भारतात दर वष  

जवळपास २००० करोड  चे नोट छापतात. भारतीय पयाचे नवीन िच ह हे आता   असे आहे. या क रता कॉ पुटर वर 

ctr+shift +$ ा बटनां ना एका वेळेस दाबावे लागते.  या िच हाची सु वात २०१० पासून उदयकुमार यां या क पनेतून 

साकार झाली. या क रता यां ना २.५ लाख पयाचे ब ीस सु ा िमळाले. रझव बँक ऑफ इं िडया ए ट१९३४ नुसार 

RBI १०,०००   िकंमती या नोटा छापू  शकतो. यापे ा जा त िकंमती या नोटा छाप यासाठी वरील काय ात बदल 

करावा लागेल. औ ोिगक करणामुळे मिशनरी चा िवकास झाला तरी देखील अगिणत नोटा RBI छापू  शकत नाही. 

कारण मु ा फ ती, GDP growth, RBI चा stock इ. चा िवचार क नच नोटा छाप या जातात. भारतातील टंकन 

केलेली नाणी यावर वषाचा उ लेख असतो व या या खाली खास िच ह असते. याव न ही नाणी कुठे बनली गेली 

याची मािहती िमळते. जसे मुं बई-हीरा (), नोएडा- डॉट (.) हैदराबाद - टार (*)कोलक ा- िनशाण नाही. भारतातील 

नोटा छाप यासाठी िकती खच येतो. १  -क रता १.१४ , १०  क रता- ०.६६ , २०  क रता- ०.९४ , ५०  

क रता-  १.६३ , १००  क रता- १.२० , ५००  क रता- २.४५ , २००० क रता- मािहती उपल ध नाही.  

वरील माणे नोटा व नाणी हे भारतीय चलन आहे व या संदभातील पु रेशी मािहतीचा वर उ लेख केला आहे. 

वरील चलनातील नोटा व नाणी यां यात अनेकदा बदल कर यात आले. येक वेळी जनतेला सम यांचा सामना करावा 

लागला. पण जसजसा काळ गेला तसतशा उपाय योजना अमलात येत गे या व यातून मु ेचा िवकास झाला हे आपणास 

वरील लेखनाव न ल ात येईल. 
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