2018 നവംബര് 8 ല് മാതൃഭൂമി ദിനപത്തത്തില് ത്പസിദ്ധീകരിച്ച
ലലഖനം
ലനാട്ടുനിലരാധനത്തിന്റെ രടാംാം വാര്ഷികം ്ന

പാഴായ ദൗതയം
ല

ാ. ബി. എ. ത്പകാശ

ഇന്ത്യയില് നനോട്ടുനിനരോധനം നടപ്പിലോക്കിയിട്ട് നവംബര് എട്ടിന് രണ്ടു വര്ഷം കിുയുനു.
ുള്ളപ്പണവും

അഴിമകിയും

നടപടിയോയിട്ടോണ്

ഇകിനന

ഇല്ലോകോക്കുനകിനുള്ള

നുന്ദ്രസര്ക്കോര്

ഏറ്റവും

അവകരിപ്പിച്ചക്.

വിപ്ലവുരമോയ

അഴിമകി,

ുള്ളപ്പണം,

ുള്ളനനോട്ട്, ആയുധഇടപോട്, ഭൂമിയിടപോട്, കീന്ദ്വവോദ ന്ദ്പവര്തനള്ക്ക് നവണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട്
സമോഹരണം എനിവയ്ക്ക് വന്നകോകില് ുള്ളപ്പണവും ുള്ളനനോട്ടും ഉപനയോ്ിയ്ക്കുനു.
ഇകില് നനല്ലോരുപങ്ും500,1000രൂപയുനടുറന്സിനനോട്ടുുളിലോണ് സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുനക്.
ഈ സോഹചരയതിലോണ് 500, 1000 രൂപയുനട ുറന്സി നനോട്ടുു് 2016 നവംബര് 8 ന്
അസോധുവോക്കിയക്. ഡിജിറ്റലലനസഷന് വഴി ുറന്സി ഉപനയോ്ം ുുറയ്ക്കുുയോണ്
മനറ്റോരു ലക്ഷയം. എനോല് രണ്ടു വര്ഷനത അനുഭവം പരിനശോധിച്ചോല് ുള്ളപ്പണവും
ുറന്സിഉപനയോ്വുംുുറയുനകിന്പുരംവര്ധിക്കുുയോണ്ഉണ്ടോയക്.ുള്ളപ്പണതിനെ
കിക്തഫലം അനുഭവിയ്ക്കുന സോധോരണക്കോനര സംരക്ഷിക്കോന് ലക്ഷയമിട്ട് നടപ്പിലോക്കിയ
ഈനടപടിഇവര്ക്ക് സോമ്പതിുദുരികവുംസൃഷ്ടിച്ചു.ഈവിഷയംചര്ച്ചനചുുുയോണ് ഈ
നലഖനതില്.
സമ്പദഘടന മരവിച്ചു
നനോട്ടുനിനരോധനം മൂലം രോജയത് ന്ദ്പചോരതില് ഉണ്ടോയിരുന ുറന്സിയുനട 86 ശകമോനവും
അസോധുവോക്കനപ്പട്ടു (15.41 ലക്ഷം നുോടി രൂപ). പഴയ ുറന്സി മോറ്റിനയടുക്കുനകിനും
ബോങ്ുുളില് നിനും എ.ടി.എമ്മുുളില് നിനും പണം പിന്വലിക്കുനകിനും ുടുത
നിയന്ദ്ന്ത്ണള്

ഏര്നപ്പടുതി.

പുന:ന്ദ്ുമീുരണ ന്ദ്പവര്തനള് നവണ്ടിവനകിനോല്

ഏകോണ്ട് 50,000 എ.ടി.എമ്മുു് രണ്ടു മോസക്കോലം ന്ദ്പവര്തിക്കോത അവുണ്യുണ്ടോയി.
ഏകോണ്ട് 85 ശകമോനനതോളം ചില്ലറ വയോപോരവും സോധോരണ പണമിടപോടുുളും ുറന്സി
ഉപനയോ്ിച്ച് നടനിരുന ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയില് നനോട്ടുനിനരോധനവും അക് സൃഷ്ടിച്ച
അകിരൂക്ഷമോയ ുറന്സി ക്ഷോമവും വന്ുിട ഇടപോടുു് ഒഴിച്ച് മനറ്റല്ലോ സോമ്പതിു
ന്ദ്പവര്തനളനളയും

സ്തംഭനോവുണ്യിലോക്കി.

ബോങ്ുുളുനടയും

എ.റ്റി.എമ്മുുളുനടയും

മുനിനല കിക്കിലും കിരക്കിലും നപട്ട് 105നപര് മരിച്ചു. നനോട്ടുക്ഷോമം മോറി നനോട്ടുവികരണം
സോധോരണ്കിയിനലക്ക്എതോന്ഏകോണ്ട്അഞ്ചുമോസംനവണ്ടിവനു.

1

കള്ളപ്പണം കൂടി
ഏകോണ്ട് മൂനു ലക്ഷം നുോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പഴയ ുറന്സി നനോട്ടുു് ുള്ളപ്പണനമോ
ുള്ളനനോനട്ടോ ആനണനും അവ ബോങ്ുുളിനലക്ക് കിരിച്ചുവരോന് സോധയകയിനല്ലനുമോണ്
സര്ക്കോര് വൃതള് പറഞ്ഞിരുനക്. എനോല് അസോധുവോക്കനപ്പട്ട 15.41 ലക്ഷം നുോടി
രൂപയില് 99.3ശകമോനവുംബോങ്ുുളിനലക്ക് കിരിനച്ചതി.ഇക് ുോണിയ്ക്കുനക് ഈനടപടി
ുള്ളപ്പണംഇല്ലോകോക്കുനകില്പൂര്ണമോയുംപരോജയനപ്പട്ടുനവനോണ്.മോന്ദ്കവുമല്ലുള്ളപ്പണം,
ുള്ളനനോട്ട്

എനീ

ഇടപോടുു്

2016-17ല്

മുന്വര്ഷനതക്കോ്

വന്വര്ധനയുണ്ടോയി

എനോണ്, നുന്ദ്രധനമന്ദ്ന്ത്ോലയതിനെ ലഫനോന്സ് ഇനെലിനജന്സ് യൂണിറ്റിനെ വോര്ഷിു
റിനപ്പോര്ട്ടില് പറയുനക്. അകനുസരിച്ച് ബോങ്ുുളിലും മറ്റുധനുോരയ ുണ്ോപനളളിലും
നടന സംശയോസ്പദമോയ ധനുോരയ ഇടപോടുു് 2015-16ല് 1,05,973 ആയിരുനക് 2016-17ല്
4,73,006



ആയി

വര്ധിച്ചു

(346

ശകമോനം

വര്ധന).

ബോങ്ുുളില്

ുിട്ടിയ

ുള്ളനനോട്ടുുനളക്കുറിച്ചുള്ള  റിനപ്പോര്ട്ടുുളുനട എണം 2015-16ല് 4,10,899 ആയിരുനക് 201617ല് 7,33,508 ആയി വര്ധിച്ചു (78 ശകമോനം വര്ധന). ഇക് സൂചിപ്പിക്കുനക് നനോട്ടുനിനരോധനം
മൂലം ുള്ളപ്പണഇടപോടുുളും ുള്ളനനോട്ടുവികരണവും ുുറയുനകിന് പുരം ുൂടുുയോണ്
ഉണ്ടോയക്. മോന്ദ്കവുമല്ല നനോട്ടുനിനരോധനവും അനുബന്ധനടപടിു് മൂലവും ുള്ളപ്പണം
വന്നകോകില് നിനക്ഷപിച്ചിരുന ഭൂമി, റിയല് എനേറ്റ്, സവര്ണം, വിനദശരോജയളളിനല ബോങ്്
നിനക്ഷപം,

ുള്ളപ്പണം

സൂക്ഷിക്കുന

നവളുപ്പിയ്ക്കുന

രോഷ്ന്ദ്ടീയക്കോര്,

ുണ്ോപനള്,

രോഷ്ന്ദ്ടീയപോര്ട്ടിു്,

ുമ്പനിു്,

വന്കുു

ബോങ്്

ുള്ളപ്പണം
വോപപ 

കട്ടിപ്പ്

നടതിയവര്കുടളിയവരില്നിന്ുള്ളപ്പണമോയിഒനുംപിടിനച്ചടുക്കോനുംുഴിഞ്ഞില്ല.
കറന്സി യപലയാഗം വര്ധിച്ചു
നനോട്ടുനിനരോധനം മൂലം ഡിജിറ്റലലനസഷന് വര്ധിക്കുനമന ലക്ഷയം യോഥോര്്യമോയില്ല.
നനോട്ടുനിനരോധനതിനെ നകോട്ടുമുന്പ് ന്ദ്പചോരതിലുള്ള ുറന്സിയുനട മൂലയം 17.97 ലക്ഷം
നുോടിയോയിരുനക് 2018മോര്ച്ചില് 18.03ലക്ഷംനുോടിയോയിവര്ധിച്ചു.ുറന്സിക്ഷോമംമൂലം
ഡിജിറ്റല് നപയ്നമെില് വര്ധന ഉണ്ടോനയങ്ിലും പിനീട് ഈ ന്ദ്പവണക മോറി. സി.എം.എസ്
ഇന്നഫോ സിേതിനെ (57,000 തിലധിും എ.ടി.എമ്മുുനള മോനനജ് നചുുന ുമ്പനി)
ന്ദ്പസ്തോവന അനുസരിച്ച് നനോട്ടുനിനരോധനതിന് നശഷമുള്ള ുോലഘട്ടതില് ഇന്ത്യയില്
ജനള് ുൂടുകല് ുറന്സിഉപനയോ്ിയ്ക്കുനന്ദ്പവണകയിനലക്ക് മോറിനക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുനു.
എ.ടി.എമ്മുു് ുൃകയമോയിന്ദ്പവര്തിക്കോതഅവുണ്,കന്മൂലംുൂടുകല് പണംപിന്വലിച്ച്
ലുവശം വയ്നക്കണ്ട അവുണ്, ഏകോണ്ട് 20 നുോടിനയോളം ന്ദ്പോയപൂര്തിയോയവര്ക്ക് ബോങ്്
അനക്കൌണ്ട് ഇല്ലോത അവുണ്, ന്ദ്്ോമന്ദ്പനദശളളിലും മറ്റും എ.ടി.എമ്മുു് ഇല്ലോതകും,
ഇവയുനട എണം വര്ധിയ്ക്കോത അവുണ്യും, ഡിജിറ്റലലനസഷന് സന്ദ്മ്പദോയതിലുള്ള
കട്ടിപ്പും, അപുട സോധയകയും, അധിു നചലവ് കുടളിയവ മൂലം ജനള് ുൂടുകല്
ുറന്സിലുവശംവയ്ക്കുനന്ദ്പവണകയിനലക്കുംുറന്സിഉപനയോ്തിനലക്കുംമോറുനു.

2

കര്ഷകന്റര തകര്ത്തു
ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയിലുള്ള നമോതം നകോഴിലോളിുളില് 55 ശകമോനവും ുോര്ഷിു
രം്തുള്ള

ുര്ഷുരും

ുര്ഷു

നകോഴിലോളിുളുമോണ്.

നമോതം

ുര്ഷുരില്
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ശകമോനവും ഒരു നഹക്ടറിനു കോനഴ ഭൂമിയുള്ള നോമമോന്ദ്ക ുര്ഷുരും ദരിന്ദ്ദരും ആണ്
(ശരോശരി ന്ദ്പകിശീര്ഷ ുൃഷിഭൂമി 0.39 നഹക്ടര് ). നനോട്ടുനിനരോധനതിനു നശഷമുള്ള മൂനു
ുവോര്ട്ടറുുളിനല ുോര്ഷിു നമഖലയിനല സോമ്പതിു വളര്ച്ച നിരക്ക് മുന് ുവോര്ട്ടറിനന
അനപക്ഷിച്ച്നന്റ്റിവ്ആയിരുനു.ുോര്ഷിുനമഖലയിനലഏകോണ്ട്എല്ലോന്ദ്പവര്തനളളും
ഉല്പ്പനളളുനട വിപണനവും ുര്ഷുരുനട ഏകോണ്ട് എല്ലോതരം പണമിടപോടുുളും
നടനിരുനക് ുറന്സി ഉപനയോ്ിച്ചോണ്. നനോട്ടുനിനരോധനം ഏകോണ്ട് ഒരു ഭൂുമ്പം നപോനല
ുോര്ഷിു നമഖലനയയും ുര്ഷുനരയും ുര്ഷുനകോഴിലോളിുനളയും കുര്തു. നവ്ം
നുടു വരുന ുോര്ഷിു ഉല്പ്പനളളോയ പച്ചുറിു്, പഴള്, പൂക്ക്, മത്സ്യം, പോല്
കുടളിയവവോളോന്ആളില്ലോനകപലുണ്ലളളിലുംനശിപ്പിനക്കണ്ടഅവുണ്യുണ്ടോയി.
നിലംപരിശായ അസംഘടിത ലമഖല
ഇന്ത്യയിനല

നമോതം

നകോഴിലോളിുളില്

85

ശകമോനതിലധിും

നകോഴിലോളിുളും

ന്ദ്പവര്തിക്കുനക് അസംഘടിക നമഖലയിലോണ്. രോജയതിനെ ജി.ഡി.പി.യില് ഏകോണ്ട് 45
ശകമോനം ഈ നമഖലയുനട വിഹികമോണ്. സോമൂഹയ സുരക്ഷ ആനുുൂലയള് ലഭിക്കുന
ുണ്ിര സവഭോവതിലുള്ള നകോഴിലോളിു് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലോതരം നകോഴിലും അസംഘടിക
നകോഴിലോണ്.

അസംഘടിക

ുറന്സിയോണ്

നമഖലയിനല

നപോകുവില്

ഏകോണ്ട്

എല്ലോ

ഉപനയോ്ിക്കോറുള്ളക്.

ന്ദ്പവര്തനള്ക്കും
നനോട്ടു

നിനരോധനം

മൂലം

വന്ന്ദ്പകിസന്ധിയോണ് ഈ നമഖലയില് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളക് ഇകുമൂലം ലക്ഷുണക്കിന് നചറുുിട
വയവസോയ സര്വീസ് ുണ്ോപനള് പൂട്ടിനപോയി. നസെര് നഫോര് നമോണിറ്ററിള് ഇന്ത്യന്
എനക്കോനണോമിയുനട ുണക്കനുസരിച്ച് വയവസോയ നമഖലയില് മോന്ദ്കം 15 ലക്ഷനതോളം
നപര്ക്ക് നകോഴില് നഷ്ടനപ്പട്ടു. എനോല് കളളുനട ന്ദ്പവര്തനള്ക്ക് ുറന്സിനയകര
സംവിധോനള്

ഉപനയോ്ിക്കുന

വന്ുിട

വയവസോയ,

സര്വീസ്

ുണ്ോപനളനള

നനോട്ടുനിനരോധനംബോധിച്ചില്ല.
ഈ

ചര്ച്ച

ഉപസംഹരിക്കോം.

ലക്ഷയമിട്ടിരുന

ുള്ളപ്പണനമോ,

അഴിമകിനയോ,

ുള്ളനനോനട്ടോ, ുറന്സി ഉപനയോ്നമോ നനോട്ടു നിനരോധനം മൂലം നനടോന് ുഴിഞ്ഞില്ല.
സോധോരണക്കോനര സംരക്ഷിക്കോന് ലക്ഷയമിട്ട് നടപ്പിലോക്കിയ ഈ നടപടി രോജയനത
ബഹുഭൂരിപക്ഷം നപര്ക്കും സോമ്പതിു ന്ദ്പകിസന്ധിയും ദുരികവും ആണ് നല്ുിയക്.
ജനളളുനട

സോമ്പതിു

ുണ്ികിയും

രോജയതിനെ

സോമ്പതിു

യോഥോര്ഥയളളും

പരി്ണിക്കോനകയും നവണ്ട മുന്ഒരുക്കള് ഇല്ലോനകയും നടപ്പിലോക്കിയ ഈ നടപടി
്ുണനതക്കോ്നദോഷനമഉണ്ടോക്കിയിട്ടുള്ളൂഎനപോഠമോണ്നല്ുുനക്.
(അഞ്ാം സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മിഷന്റെ അധയഷനാനായിരുനു ലലഖകന്)
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