
பண மதி�ப�	ைம�� எதிராக 

08.11.2016 அ	
 இர 8 மண��� நா�� ம�க��� உைர நிக��திய பாரத ப�ரதம! தி" 
நேர$திர ேமா% அவ!க', இத)� ேம* 500 ம)
, 1000 -பா. ேநா���க' ெச*லா2 என 
அ5வ�6தா!.  க" 7 பண6ைத த��க,, த8வ�ரவாத6தி)� உத, வைகய�* உ'ள க'ள  
பண6ைத ஒழி பத)�,, வ5 ஏ. ைப த��க,, இ$த நடவ%�ைக ேம)ெகா'ள ப�டதாக 
அவ! ெத5வ�6தா!. 
 பழ�க6தி* உ'ள ேநா���கள>* 86% தி",ப  ெபற ப�,. ெவ
, 14% ம��ேம 
ப5மா)ற6தி)காக இ"$த2.  ஆனா* அவ)றி)� பதிலாக அCச%�க பட ேவD%ய 
ேநா���க' ஒ" சி" அளவ�ேலேய அCச%�க ப�ட2.  இ2 சாதாரண ம�கள>	 வா��ைகைய 
க�ைமயாக பாதி6தேதா�, நா� EFவதிG, ஒ" Hறாவள>ைய ஏ)ப�6திய2.  இதனா* 
சாதாரன ஜனJக', �றி பாக ெதாழிலாள!க' க�ைமயாக பாதி�க ப�டன!.   
 க" 7 பண, பணமாக இ*லாம*, தJகமாக, ெசா6தாக, பJ�களாக உ'ள காரண6தா* 
இ$த பணமதி ப�	ைம நடவ%�ைக காரணமாக க" 7  பண6தி	 மK2 எ$த ஒ" தா�க6ைதL, 
ஏ)ப�6த E%யவ�*ைல.  நட6த ப�ட பல ஆ. E%கள>	 ப% ெமா6தE'ள க" 7  
பண6தி	 3% ம��ேம பணமாக உ'ள2 என ெத5ய வ"கிற2.   
 ெவள> நா�� வJகிகள>* ப2�கி ைவ�க ப�%"��,, க" 7  பண6ைத எ*லா, 
ேதாD% எ�62 ஒNெவா" �%மகன>	 வJகி�கண�கிG,, தலா -.15 ல�ச, ேபா�வதாக 2014 
நாடா�ம	ற ேத!த* ப�ரCசார6தி	 ேபா2 நேர$திர ேமா% அறிவ�6தா!.  அவ! பாரத ப�ரதமராக 
பதவ�ேய)ற ப�	 Oவ�O வJகி உ'ள>�ட ெவள> நா�கள>* இ"$2 க" 7  பண6ைத மK�க 
எ$த ஒ" நடவ%�ைகையL, எ��கவ�*ைல.  அவ"ைடய நி!வாக ேதா*வ�கைள மைற�க,, 
2017* நைடெபற உ'ள ச�டம	ற ேத!தலி* ெவ)றி ெப"வத)காகேவ இ$த பண மதி ப�	ைம 
அறிEக ப�6த ப��'ள2.  
 தாJக' கQட ப�� உைழ62  ெப)ற பண6ைத எ� பத)� ந8Dட வ5ைசய�* நி)க 
ேவD% உ'ளதா*, இ$த பண மதி ப�	ைம உைழ��, ம�க' ம6திய�* ஒ" ேவதைனைய 
ஏ)ப�6தி உ'ள2.  தJக' பண6ைத எ��க வ5ைசய�* நி)�,ேபா2 இ2வைர 105 ேப! 
தJக' உய�ைர எழ$2'ளன!.  நா�%	 பல ப�திகள>* ேகாபE, எதி! 7, எF$2'ள2.  இ2 
ஒ" �
கிய கால ப�ரCசைன எ	
, ஊழைலL,, க" 7  பண6ைதL, ஒழி பத)� ம�க' 
இ$த 2	பJகைள தாJகி� ெகா'ள ேவD�, என ப�ரதம! அறிவ�62'ளா!.   
 எ	கDட5* ெகா*ல ப�ட த8வ�ரவாதிகள>டமி"$2,, அரசிய* க�சி 
தைலவ!கள>டமி"$2,(ெப",பாG, பாஜகவ�ன!)  ெப5ய அளவ�* 7திய 2000 -பா.க' 
ப�%ப��'ள2 எ	ப2 த8வ�ரவாதிக��� உதவ� ெச.ய க'ள பண, உதகிற2 எ	கி	ற 
அரசி	 வாத, தவறான2 என நி-ப��க ப��'ள2.   

ெச*லா2 என அறிவ��க ப�ட 15.4 ல�ச, ேகா% "பா. ேநா���கள>* 90% எ	ற 
அளவ�லான 14 ல�ச, ேகா% -பா. ேநா���க' ஏ)கனேவ வJகிக��� தி",ப வ$2'ள2.  
க" 7  பண, ைவ6தி" பவ!க' ைக2 ெச.ய ப�வா!க' எ	கி	ற அரசி	 வாதE, 
தவறான2 என இ2 நி-ப��கி	ற2. 

பண மதி ப�	ைம இ$திய ெபா"ளாதார6ைத க�ைமயாக பாதி��, என பல ப�ரபல 
ெபா"ளாதார நி7ண!க' எCச562'ளன!.  உ'நா�� ெமா6த உ)ப6தி  �ைறL, எ	
,, 
அதிலி"$2 மK'வத)� பல மாதJக' ஆ�, என அறி�ைகக' பல ெத5வ��கி	றன.  
பண ப)றா��ைற காரணமாக ஊதிய, வழJக இயலாத காரண6தா*, உ)ப6தி, வ�வசாய, 
ம)
, க��மான, உ'ள>�ட பல 2ைறக' ேமாசமாக பாதி�க ப��'ளதா* 
ஆய�ர�கண�கான ெதாழிலாள!க' ேவைலைய இழ$2'ளன!. 

பண 7ழ�க, இ*லாத காரண6தா* BSNL உ'ள>�ட ெபா262ைற நி
வனJக�, 
க�ைமயாக பாதி�க ப��'ளன.  ேபா2மான E	ெனCச5�ைக நடவ%�ைக ஏ2மி	றி அதிக 



அளவ�லான மதி 7'ள பண6ைத தி",ப  ெப)ற2 எ	ப2 உைழ��, ம�க��� 
E	ென ேபா2, இ*லாத அளவ�)கான சிரமJகைள ெகா�62'ளதா* இ$திய 
ெபா"ளாதார6தி* மிக ெப5ய சி�கைல உD� பDண�L'ள2.  ம�கள>	 2	பJக' 
அதிக56த காரண6தா* அைன62 ப�தி ம�க�, எதி!�க 2வJகி உ'ள Hழலி*, ம�க' 
பணமி*லா ப5மா)ற6தி)� நா� மாற ேவD�, என ப�ரதம! Zறி வ"கிறா!.  ெமா6தE'ள 
ம�கள>* [	றி* ஒ" ப�தி ப% பறி இ*லாத, ெப",பாலான கிராமJகள>* வJகி 
கிைளகேளா ATMகேளா இ*லாத, இைணயதள, �ைற$த அளவ�ேலேய பய	ப�6தப�, இ$தியா 
ேபா	ற நா�%* பணமி*லா ப5வ!6தைன எ	ப2 பக* கனேவ.  இ2 ெப"Eதலாள>க���, 
7திய தைலEைற வJகிக���, PAYTM, JIOMONEY ேபா	ற நி
வனJக��� உதவ� ெச.வ2 
ம)
, மி	னe வ!6தக6தி	 [ல, அ$நிய ேநர% Eதf�ைட சி*லைற வண�க6தி* 
ஊ��வ� ப2மான ேமா% அரசாJக6தி	 தி�ட, எ	பைத தவ�ர ேவ
 எ2மி*ைல.  சாதாரண 
ம�கள>	 பண6ைத வJகிகள>* �வ�62 ெப" Eதலாள>க��� வா5 வழJ�வ2 அரசி	 
ேநா�க, எ	ப2 மிக6 ெதள>வான2.   

இ$த பண மதி ப�	ைம எ	ப2 பல மாநிலJக��� வ"வா. இழ ைப ஏ)ப�62,.  
சில மாநிலJக' தJகள>	 ஊழிய!க��� ச,பள6ைதL,, ெதாழிலாள!க��� ஊதிய6ைதL, 
வழJக க�ைமயாக ேபாரா% வ"கி	றன.  பல மாநிலJகள>* வ5 வ"வா. க�ைமயாக 
�ைற$2'ளதா*, அ2 இ$திய ெபா"ளாதார6தி* ெப", தா�க6ைத ஏ)ப�62,.   

நம2 ஊழிய!களா* நட6த ப�, Z��ற சJகJக' உ�பட Z��ற62ைறைய இ$த 
பணமதி ப�	ைம பாதி ப�)� உ'ளா�கி உ'ள2.  ஒ" வார6தி)� 24,000 -பா. எ	ற 
உCசவர, 7 இ" பதா* க*வ��கட	, அவசர கால�கட	, ம"62வ� கட	 உ'ள>�ட உடன% 
ேதைவக��கான கட	கைள� Zட ெகா��க E%வதி*ைல.  இ$த பண மதி ப�	ைம எ	ப2 
கQட ப�� ச,பாதி6த பண6ைத  ெப"நி
வனJக��� உதவ��, 7திய தைலEைற 
வJகிக��� திைச தி" ப� Z��ற 2ைறைய சீரழி பத)கான ஒ" தி�டமி�ட ெசய*பா�.   

31.12.2016  Eத* 03.01.2017 வைர ெச	ைனய�* நைடெப)ற BSNL ஊழிய! சJக6தி	 8வ2 
அைன6தி$திய மாநா� பண மதி ப�	ைமைய க�ைமயாக எதி! பேதா�, சாதாரண ம�கள>	 
2	பJகைள நிவ!6தி ெச.L, வைகய�* ேதைவயான நடவ%�ைககைள எ��க ேவD�, 
என� ேக��� ெகா'கிற2.  இ$த மாநா� வ�வசாய�கள>	 கட	கைள த'�பதி ெச.ய,, சி
  
ம)
, ந�6தர நி
வனJக��� வ5CசGைக அள>�க,, ம�கள>	 கண�கி* இ"$2 
பண6ைத ெப
வத)�,, ேபா�வத)�, உ'ள வைரயைறகைள ந8�க ேவD�, ம)
, 
Z��ற 2ைறய�	 மK2 வ�தி�க ப��'ள தைடகைள தி",ப  ெபற ேவD�, எ	
, 
ேக��� ெகா'கிற2.  மி	னe ப5வ!6தைன�கான க�டணJக', ெபா2 வ�நிேயாக6தி)� 
ஆதா! அ�ைட க�டாய, ஆகியவ)ைற அரசாJக, ந8�க ேவD�, எ	
, இ$த மாநா� 
ேக��� ெகா'கிற2.  சாதாரண மன>தh�� ஏ)ப��'ள 2	பJகைள உடன%யாக ந8இ�க 
ேவD�,.  பணமதி ப�	ைம காரணமாக பாதி�க ப��'ள ம�கள>	 நியாயமான 
உ5ைமக��காக இதர ெதாழி)சJகJகேளா� ைக ேகா!62 ேபாராட இ$த மாநா� 
த8!மான>�கிற2.                  


