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ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಾರಕವಾಗಿದದ  ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹಾಗೂ ಖೀಟಾ ನೀಟು ಚಲಾವಣೆ 

ತಡೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮಹತವ ದ ನಿರ್ಧಿರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ.ಲೆಕಕ ಕ್ಕಕ ಸಿಗದ ಅಸಲಿ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ 

ನೀಟುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಿಂದರ  ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಿರಗಳಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿ  ತೆರಗೆ ನಷ್ಟ ವಾಗುತಿ್ತತಿ್ತ . 

ಅನೇಕ ರೀತ್ತಯ ಕಳ್ಳ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಕ  ಅವರ್ಕಶವಾಗುತ್ತತಿ್ತ . ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ  

ಹೊಡೆತವಾಗಿತಿ್ತ . ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿದೇಶಿ ದೇಶಿ ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕಕ  ನಿಯಂತರ ಣ ತರಲು ಸರ್ಕಿರ ಈ ನಿರ್ಧಿರವನ್ನು  

ಕೈಗಿಂಡಿತಿ್ತ . 

ಉದ್ದ ೇಶಗಳು:  

ಕಪ್ಪು  ಹಣವನ್ನು  ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ನಕಲು ನೀಟುಗಳ್ನ್ನು  ತಡೆಯುವುದು ಮತಿ್ತ  ದೇಶದಲಿಿ  

ಭಯೀತ್ಪು ದನೆಗೆ ಹಣ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುವುದನ್ನು  ತಡೆಯುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಈ ನೀಟು ರದದ ತ್ತ 

ಕರ ಮವನ್ನು  ಸರ್ಕಿರ ಕೈಗಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಪ್ರ ರ್ಧನಿಯವರು ತಮಮ  ಭಾಷ್ಣದಲಿಿಹೇಳದರು. ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ 

ತಡೆಯುವುದು ಮತಿ್ತನ ಔಷ್ದಗಳ್ ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತರ ಣ, ತೆರಗೆ ಪಾವತ್ತಯಲಿಿ  ಹೆಚಚ ಳ್,  ಸರ್ಕಿರ ಆದಾಯ 

ಹೆಚ್ಚಚ ಸುವುದು, ಇಲೆರ್ಕಟ ಾನಿಕ್ ವಯ ವಹಾರ ಬೆಳ್ವಣಿಗೆ,  ಕರೆನಿಿ  ನೀಟುಗಳಗೆ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಇಳಸುವುದು 

ಮಿಂತ್ಪದ ಗುರಗಳು ಇದರ ಮಿಂದದೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮಮ  ದೇಶದೊಳ್ಗೆ ಹರದು ಬರುವ ನಕಲಿ 

ನೀಟುಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದುಬಿಲಗಳುಳ ತಿದೆ. ಮತಿ್ತ  ಇದು ಉಗರ ರಗೆ ಹಣ ದೊರೆಯುವ 

ಸುಲಭ ಮಾಗಿವಾಗಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ನೀಟುಗಳ್ನ್ನು  ಪ್ತಿೆಹಚ್ಚಚ  ಈ ನಮಮ  ದೊಡ್ಡ  ಅರ್ಿವಯ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನು  

ಸುಸೆಿ ತ್ತಗೆ ತರುವುದೇ ಒಿಂದು ದೊಡ್ಡ  ಸವಾಲಾಗಿತಿ್ತ . 

2011 ಮತಿ್ತ   2016 ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಅರ್ಿವಯ ವಸೆ್ಥ ಯು ಶೇ30% ರಷ್ಟಟ  ಬೆಳೆಯಿತ್ತ ಆದರೆ 

ಚಲಾವಣೆಯಲಿಿರುವ ನೀಟುಗಳು 40%  ರಂತೆ ಬೆಳೆದವು. 500 ರೂ ನೀಟುಗಳ್ ಚಲಾವಣೆಯು 76% ರಷ್ಟಟ  

ಬೆಳೆದರೆ 1000 ರೂ ನೀಟುಗಳ್ ಚಲಾವಣೆಯು 109% ಬೆಳೆಯಿತ್ತ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ನಕಲಿ ನೀಟುಗಳ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಬೆಳೆದದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳ್ಲಾಯಿತ್ತ.ತಯಾರರ್ಕ ವಲಯವು ಅಷ್ಟಟ  ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತಲಿ . 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸರ್ವಿ ಬ್ಯ ಿಂಕು ನಗದು ರಹತ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡುವತಿ  ವಿವಿಧ ಕರ ಮಗಳ್ನ್ನು  ಕೈಗಳುಳ ತಿ್ತದೆ. 

ಹೀಗಾದರೂ ನೀಟುಗಳಗೆ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಚ ತಿ್ತರುವುದು ವಿಚ್ಚತರ  ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟು ರದದ ತ್ತಯಿಿಂದ ಇದನ್ನು  

ಹಡಿತದಲಿಿಡ್ಬಹುದು. 

ಪರಿಣಾಮಗಳು:  

 ವಿದೇಶದಲಿಿ  ಭಾರತ್ತೀಯರು ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಕಪ್ಪು  ಹಣವನ್ನು  ಭಾರತಕ್ಕಕ  ತರಲು ಕಿಂದರ  ಸರ್ಕಿರ 

ಮಿಂದಾಯಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ತನಿಖ್ಯಗಾಗಿ 2014 ರ ಮೇ 27 ರಂದು ವಿಶೇಷ್ ತನಿಖಾ 

ತಂಡ್ವನ್ನು  ರಚನೆಮಾಡ್ಲಾಗಿತಿ್ತ  
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 ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯ ಿಂಕುಗಳ್ಲಿಿ  ಇಟ್ಟಟ ರುವ 13000 ಕೊೀಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು  ಸರ್ಕಿರ ಪ್ತಿೆಹಚ್ಚಚ ತಿ್ತ  ಮತಿ್ತ  

ಜಿನಿವಾದ ಊSಃ ಅ ಬ್ಯ ಿಂಕುಗಳು ಭಾರತ್ತೀಯರು ಇಟ್ಟಟ ರುವ ಹಣಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 400 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಬೆಳ್ಕಿಗೆ ಬಂದದುದ . 8186 ಕೊೀಟ್ಟ ಹಣ ಪ್ತಿೆ  ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ಸವ ದೇಶದಲಿಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು  ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವುದು ನಿಟ್ಟಟ ನಿಿಂದ ಸರ್ಕಿರ ಕಪ್ಪು ಹಣ 

ಘೀಷ್ಣೆ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು  ಜಾರಗೆ ತಂದದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆಯ ಅಡಿ 6500 ಕೊೀಟ್ಟ ಸವ ದೇಶಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ 

ಘೀಷ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ರದಾದ ದ ದೊಡ್ಡ  ಮೌಲಯ ದ ನೀಟುಗಳ್ ಒಟುಟ  ಹಣದ ಶೇ2% ರಷ್ಟಟ  ಇರಲಿಲಿ  

ಆದರೆ ಈಗ ರದುದ  ಮಾಡ್ಲು ಟಟ  500ರೂ ಮತಿ್ತ  1000ರೂ ನೀಟುಗಳು ಸೇರ ಚಲಾವಣೆಯಲಿಿರುವ 

ಒಟುಟ  ಹಣ ಶೇ 86% ರಷ್ಟಟ ದೆ. 

 ಜ್ನರ ಆದಾಯದ ಹೆಚಚ ಳ್ದಿಂದಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಬೆಲೆ ಏರಕ್ಕಯಿಿಂದಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ  ಮೌಲಯ ದ 

ನೀಟುಗಳು ಸಾಮಾನಯ  ಜ್ನರ ದನದ ಜಿೀವನಕ್ಕಕ  ಅವಶಯ ವೆನಿಸಿದರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಿನ ನೀಟು 

ರದಧ ತ್ತಯು ಎಲಿಾ  ವಗಿದ ಜ್ನರ ದೈನಂದನ ವಯ ವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಾದ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು  

ಬೀರದೆ. 

 ಟ್ಟೀಕ್ಕಗಳು: ನೀಟು ರದದ ತ್ತ ಕರ ಮವನ್ನು  ಕ್ಕಲವರು ಜ್ನ ವಿರೀಧಿಯಿಂದು ಬಿಂಬಸಿದರು ಹಾಗೆ ಕ್ಕಲವು 

ರ್ಕರಣಗಳ್ನ್ನು  ಕೊಡ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಹಳೆಯ ಹಣವನ್ನು  ಹೊಸ ಹಣಕ್ಕಕ  ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು. ಅನೇಕರು ಬ್ಯ ಿಂಕ್ ಖಾತೆ 

ಹೊಿಂದಲಿ . ಅವರಗೆಲಿ  ಇದು ತಿಂದರೆದಾಯಕ ಎಿಂದು ಹೇಳ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಆದರೆ ತ್ಪತ್ಪಕ ಲಿಕ ಉಪ್ಯೀಗರ್ಕಕ ಗಿ ಬ್ಯ ಿಂಕು ಖಾತೆ ಇಲಿದವರಗೂ 4000ರೂ ವಿನಿಮಯ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಅವರ್ಕಶ ಕಲಿು ಸಲಾಗಿತಿ್ತ . 

 ನಗದುವರಹತ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಕಿಂದು ಸರ್ಕಿರ ಹೇಳುತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಗಳಸಿ 

ಖಚ್ಚಿಮಾಡುವುದು ಅಪ್ರಾಧನೆ? ಹಾಗಲಿ  ಜ್ನರು ತ್ಪವುಗಳಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದರೆ ಆತಂಕಕ್ಕಕ  ರ್ಕರಣವಲಿ . 

 ಕ್ಕಲವೇ ಕ್ಕಲವು ಶಿರ ೀ ಮಂತರು ಕಪ್ಪು ಬಣಣ ದ ಹೊಿಂದದಾಗ ಎಲಿಾರಗೂ ಶಿಕೆ್ಕಕೊಡುವುದು ಸರಯ? ಈಗ 

ದೇಶದಲಿಿ  ಮೇಲಮ ದಯ ಮ ವಗಿದವರು ಮತಿ್ತ  ಮದಯ ಮ ವಗಿದವರು ಎಲಿೆಲಿಿ  ಅವರ್ಕಶವಿದೆಯೀ 

ಅಲಿಿ  ತೆರಗೆ ತಪ್ಪು ಸುವ ರ್ಕಯಿ ಸಾಮಾನಯ  ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದೆ. 

 ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು  ಹೊರಸ್ಥಳೆಯುವುದು ನೀಟು ರದದ ತ್ತಯ ಪ್ರ ಮಕ ಉದೆದ ೀಶವೆಿಂದು ಸರ್ಕಿರ 

ಹೇಳಕೊಿಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಿಂದು ಅಿಂದಾಜಿನ ಪ್ರ ರ್ಕರ ನಗದು ರೂಪ್ದಲಿಿ  ಕಪ್ಪು ಹಣವು ಕವಲ 7% 

ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಇದೆ. ಈ ಸಣಣ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು  ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡ್ಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಕರ ಮ ಜ್ರುಗಿಸುವುದು ಅವಶಯ ವಿತಿೆ ? 

 ಸರ್ಕಿರವು ಒಿಂದೇ ಏಟ್ಟಗೆ ಎರಡು ಹಕಿಕ ಗಳ್ನ್ನು  ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಈ ನೀಟು ರದದ ತ್ತಯ                       

( ಕಪ್ಪು ಹಣ + ಭಯೀತ್ಪು ದಕರಗೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕ್ಕ)  ಕರ ಮವನ್ನು  ಕೈಗಿಂಡಿತಿ್ತ  ಆದರೆ ಇದರ 

ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಕ್ಕಕ  ಸಮಪ್ಿಕವಾಗಿ ಆಗಿಲಿವೆಿಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ರ ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. 

ನೀಟು ರದದ ತ್ತಯು ಸರ್ಕಿರ ಜಾರ ಮಾಡಿದ ದಟಟ ಕರ ಮ ಇದರ ಉದೆದ ೀಶಗಳಾದ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು  ಮತಿ್ತ  

ನಕಲಿ ನೀಟುಗಳ್ನ್ನು  ನಿಯಂತರ ಣಗಳು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸರ್ಕರಗಳುಳ ವವೆಿಂಬುದನ್ನು  ರ್ಕಲವೇ  
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