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2016 നവംബര്  എട്ടിന്, 500, 1000 രൂപയുൄെ കറന്സിന്ട്ടളക   അസ്ധുവ്ക്കിൄക്ണ്ട്, 

കള്ളപ്പണം ഇലല്ത്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്െുകൂെി സ്മ്പതിക അെിയനിര്വസ്ഥയ്ക്ക്ക് 

സമ്നമ്യ ഒരു നെപെി കന്ദ്രസര്ക്ക്ര്  നെപ്പില്ക്കി. ഇതിന് സര്ക്ക്രിൄന ന്ദ്പരിപ്പിച 

ക്രണങ്ങ   ത്ൄഴ പറയുന്നു: (1) കള്ളപ്പണതിലുള്ള വന്  വര്ധന, െകക്കൂലി, ധയുധ 

ഇെപ്ട്, ഭൂമി ഇെപ്ട്, ഭീകരന്ദ്പവര്തനം തുെങ്ങിയവയ്ക്ക്ക് വന്ത്തി്  കള്ളപ്പണം 

ഉപയ്ഗിയ്ക്ക്കുന്നു. (2) കള്ളപ്പണം ൄവളളപ്പിക്ക്ന്  കന്ദ്രസര്ക്ക്ര്  ൄക്ണ്ടുവന്ന 

പധതിക   വിജയിചിലല. (3) ശന്ദ്തുര്ജയങ്ങ   ഇനയയിലക്ക് വന്ത്തി്  500, 1000 

രൂപയുൄെ കള്ളന്ട്ടളക   കയറ്റിവിെുന്നു. (4) ര്ജയത് നെക്കുന്ന ൄതരൄെെുപ്പളകളി്  

ര്ന്ദ്രീയപ്പ്ര്ട്ടിക   വന്ത്തി്  കള്ളപ്പണം ഉപയ്ഗിയ്ക്ക്കുന്നു. (5) നിലവി്  

ന്ദ്കയവിന്ദ്കയം നെതുന്ന കറന്സിയുൄെ 80 ശതമ്നവും 500, 1000 രൂപ ന്ട്ടളകള്ണ്. 

കള്ളപ്പണമ്യി സൂക്ഷ്ിചിരിയ്ക്ക്കുന്നതി്  നൄലല്രു പങ്ും ഈ ന്ട്ടളകള്ണ്. 

സവതന്ദ്നഇനയയുൄെ ചരിന്ദ്തതി്  കള്ളപ്പണവും, അഴിമതിയും ഇലല്ത്ക്ക്ന്  

നെപ്പില്ക്കിയ ഏറ്റവും ധീരമ്യ നെപെിയ്യ്ണ് ഇതിൄന കന്ദ്രസര്ക്ക്ര്  

വിശഷിപ്പിചത്. 

ന്ട്ടളനിര്ധനം മൂലം വന്ത്തി്  കള്ളപ്പണം ഇലല്ത്ക്ക്ന്  കഴിയുൄമന്ന 

ന്ദ്പതീക്ഷ് യ്ഥ്ര്്യമ്യിലല. ന്തല മുത്  അഞ്ചു ലക്ഷ്ം ക്െി രൂപയുൄെ കള്ളപ്പണം 

ര്ജയത് ന്ദ്പച്രതിലുൄണ്ടന്നും, അന്ദ്തയും തുക തിരിച് ബ്ങ്ുകളിലക്ക് വരിൄലലന്നുമ്ണ് 

സര്ക്ക്ര്  വൃതങ്ങ   പറെിരുന്നത്. ഈ തുകയ്ക്ക്ക് പുതിയ കറന്സി അചെിച് 

ദ്രിന്ദ്ദനിര്മ്ര്ജന പരിപ്െിക   നെത്ൄമന്നും സവപ്നം കണ്ടിരുന്നു. എന്ന്്  ഇത് 

യ്ഥ്ര്്യമ്യിലല. അസ്ധുവ്ക്കിയ ന്ട്ടളകളി്  99 ശതമ്നവും തിരിൄചതിയത്യി 

റിസര്് ബ്ങ്് സ്ഥിതീകരിചിരിയ്ക്ക്കുന്നു. അസ്ധുവ്ക്കിയ ന്ട്ടിൄെ മൂലയം 15.44 

ലക്ഷ്ം ക്െിരൂപയ്യിരുന്നു. അസ്ധുവ്ക്ക്  നെപെി അന്വശയൄചലവിനും ഇെയ്ക്കി. 

പുതിയ ന്ട്ടെിയ്ക്ക്ക്ന്  7965 ക്െി രൂപയ്ണ് റിസര്് ബ്ങ്് ൄചലവഴിചത്. 

മുന്വര്ഷം ൄചലവഴിച തുകയുൄെ ഇരട്ടിയിലധികം തുക. 

കള്ളപ്പണക്ര്ക്ക് പണം നിക്ഷ്പിക്ക്ന്  ഭൂമി, റിയ്  എേറ്റ്, സവര്ണം, 

വിദശബ്ങ്ുക , കള്ളപ്പണം ൄവളളപ്പിക്ക്ന്  വണ്ട സ്മ്പതിക സ്ഥ്പനങ്ങ , 

കചവെസ്ഥ്പനങ്ങ , കമ്പനിക   തുെങ്ങിയ ഒട്ടൄറ ഉപ്യങ്ങ   ഉണ്ട്. കറന്സി റദ്ക്ക്  

മൂലം മ്ന്ദ്തം കള്ളപ്പണം ഇലല്ത്ക്ക്ന്  കഴിയിലല എന്ന പ്ഠമ്ണ് ഈ നെപെി 

ന്കുന്നത്. 

കള്ളപ്പണം ഇലല്ത്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പര്ജയൄപ്പട്ടള എന്ന്   മനസ്സില്ക്കിയപ്പ്   

ഈ നെപെിയ്ക്ക്ക് മറ്റള ലക്ഷ്യങ്ങളളം ഉൄണ്ടന്നും കന്ദ്രസര്ക്ക്ര്  പറയ്ന്  തുെങ്ങി. 



കറന്സി ഇലല്ത സമ്പ വ വയവസ്ഥയിലക്കുള്ള മ്റ്റതിന്ണ് ഇൄതന്ന് ന്ദ്പചരിപ്പിക്ക്ന്  

തുെങ്ങി. ബ്ങ്ിംഗ് എലല്വരിലക്കും എതിക്കുക, ബ്ങ്് അക്കൗണ്ടുക   വഴി 

സബ്സിഡികളളം മറ്റ് ധനുകൂലയങ്ങളളം നരിട്ട്ന്കുക, ന്ട്ടിൄെ ഉപയ്ഗം 

കുറയ്ക്ക്കുക, ബിന്മി ഇെപ്െുക   കുറയ്ക്ക്കുക തുെങ്ങിയവയും ന്ട്ട് 

അസ്ധുവ്ക്കലിൄെ ലക്ഷ്യമ്യി ഇപ്പ്   പറയുന്നു. 

ന്ട്ട് അസ്ധുവ്ക്ക്  മൂലം അതിരൂക്ഷ്മ്യ കറന്സിക്ഷ്്മം ഉണ്ട്കുകയും, 

എലല് സ്മ്പതിക മഖലകൄളയും മ്രയതിലക്കും തകര്ചയിലക്കും നയിചള 

എന്നത്ണ് യ്ഥ്ര്്യം. പ്ര്ലൄമെ് ധനക്രയ േ്െിഗ്കമ്മിിറ്റിയുൄെ ന്ദ്പ്ഥമിക 

വിലയിരുത്  അനുസരിച് ന്ട്ട്നിര്ധനം മൂലം, ദശിയസ്മ്പതിക വളര്ചയി്  ഒരു 

ശതമ്നതിലധികം കുറ് ഉണ്ട്യിട്ടളൄണ്ടന്ന് വ്ര്തക   ഉണ്ട്. ഒരു ശതമ്നം വളര്ച 

കുറയുകൄയന്ന്്  ര്ജയത് ഉത്പ്ദനതി്  1.5 ലക്ഷ്ം ക്െിരൂപയുൄെ 

കുറവുണ്ട്യിട്ടളണ്ട് എന്ന്ണ് അര്്ം. ഇതുമൂലം വന്ത്തി്  ൄത്ഴിലവസരങ്ങ   

നരൄപ്പട്ടിട്ടളണ്ട്. 

ചുരുക്കതി്  ധീരനെപെി എന്ന പരി്  നെപ്പില്ക്കിയ ഒരു നയം ലക്ഷ്യം 

നെിയിലല്ന്നുമ്ന്ദ്തമലല, ര്ജയൄത ഭൂരിഭ്ഗം ജനങ്ങ ക്കും സ്മ്പതിക ദുരിതം സൃരിച 

നെപെിയ്യി മ്റി. 

 


