
OOnn  ddeemmoonneettiissaattiioonn..  
  
OOnn  88tthhNNoovveemmbbeerr,,  22001166,,  SShhrriiNNaarreennddrraaMMooddii  aaddddrreesssseedd  tthhee  nnaattiioonn  aanndd  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  RRss..550000//--  &&  
RRss..11,,000000//--  wwoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  lleeggaallllyy  vvaalliidd..  HHee  ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  mmoovvee  wwaass  nneeeeddeedd  ttoo  ccuurrbb  
bbllaacckk  mmoonneeyy,,  aanndd  ffaakkee  nnootteess  iinn  cciirrccuullaattiioonnss  wwhhiicchh  aaddddss  ffuueell  ttoo  bboooosstt  tteerrrroorriissmm  aanndd  ttaaxx  eevvaassiioonnss..  
  

8866%%  ooff  tthhee  ccuurrrreennccyy  iinn  cciirrccuullaattiioonn  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  aanndd  oonnllyy  1144%%  wwaass  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ttrraannssaaccttiioonn..BBuutt  
oonnllyy  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ccuurrrreennccyy  nneeeeddeedd  ttoo  rreeppllaaccee  tthheemm  hhaass  bbeeeenn  pprriinntteedd..  TThhiiss  hhaass  sseerriioouussllyy  
aaffffeecctteedd  tthhee  nnoorrmmaall  lliiffee  ooff  oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee  aanndd  pplluunnggeedd  tthhee  wwhhoollee  ccoouunnttrryy  iinnttoo  aa  ttuurrmmooiill..  TThhee  
ccoommmmoonn  ppeeooppllee  eessppeecciiaallllyy  tthhee  wwoorrkkeerrss  wweerree  tthhee  wwoorrsstt  aaffffeecctteedd..  
  
TThhee  ddeemmoonneettiissaattiioonnss  hhaass  nnoott  mmaaddee  aannyy  iimmppaacctt  oonn  sseeiizziinngg  bbllaacckk  mmoonneeyy  ssiinnccee  bbllaacckk  mmoonneeyy  iiss  nnoott  
kkeepptt  iinn  lliiqquuiidd  ccaasshh  bbuutt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ggoolldd,,  rreeaallttiieess  aanndd  sshhaarreess..  AAss  ppeerr  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  vvaarriioouuss  ssttuuddiieess  
tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd,,  oonnllyy  33%%  ooff  tthhee  ttoottaall  bbllaacckk  mmoonneeyy  kkeepptt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccaasshh..  
  

DDuurriinngg  tthhee  eelleeccttiioonn  ccaammppaaiiggnn,,  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001144,,  SShhrriiNNaarreennddrraaMMooddii,,  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  tthhee  bbllaacckk  mmoonneeyy  
ddeeppoossiitteedd  iinn  tthhee  ffoorreeiiggnn  bbaannkkss  wwiillll  bbee  uunneeaarrtthheedd  aanndd  aa  ssuumm  ooff  RRss..1155  llaakkhhss  wwiillll  bbee  ddeeppoossiitteedd  ttoo  eeaacchh  
cciittiizzeennss  aaccccoouunntt..  BBuutt  nnootthhiinngg  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  bbyy  SShhrriiNNaarreennddrraaMMooddii,,  aafftteerr  aassssuummiinngg  ooffffiiccee  aass  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr  ttoo  uunneeaarrtthh  tthhee  bbllaacckk  mmoonneeyy  ddeeppoossiitteedd  iinn  tthhee  ffoorreeiiggnn  bbaannkkss  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  SSwwiissss  BBaannkk..  
NNooww  ddeemmoonneettiissaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoovveerr  uupp  hhiiss  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffaaiilluurree  aanndd  ttoo  wwiinn  tthhee  
ssttaattee  aasssseemmbbllyy  eelleeccttiioonnss  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001177..      
  
BBuutt,,  ddeemmoonneettiissaattiioonn  hhaass  ccrreeaatteedd  ppaanniicc  aammoonngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  ssttaannddiinnlloonngg  
qquueeuueess  ffoorr  hhoouurrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthheeiirr  hhaarrdd  eeaarrnneedd  mmoonneeyy..110055  ppeeooppllee  hhaavvee  ddiieedd  dduurriinngg  tthhiiss  
ppeerriioodd  wwhhiillee  ssttaannddiinngg  iinn  qquueeuueess  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthheeiirr  mmoonneeyy..  PPrrootteesstt  aanndd  rreesseennttmmeenntt  ssttaarrtteedd  iinn  sseevveerraall  
ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  sshhoorrtt  tteerrmm  aanndd  nneecceessssaarryy  ppaaiinn  tthhaatt  tthhee  
ppeeooppllee  hhaavvee  ttoo  ssuuffffeerr  ttoo  cclleeaannssee  tthhee  bbllaacckk  mmoonneeyy  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn..  
  

TThhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthhee  ccoouunntteerrffeeiitt  nnootteess  aarree  uusseedd  ttoo  ffuunndd  tteerrrroorriissmm  hhaass  aallssoo  ffaaiilleedd  wwhheenn  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  nneeww  22,,000000//--  ccuurrrreennccyy  nnootteess  wweerree  sseeiizzeedd  ffrroomm  tteerrrroorriissttss  wwhhoo  wweerree  kkiilllleedd  iinn  tthhee  eennccoouunntteerr  
wwiitthh  tthhee  aarrmmyy  aass  wweellll  aass  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss,,  mmoossttllyy  BBJJPP..  
  

OOuutt  ooff  tthhee  1155..44  llaakkhh  ccrroorreess  ooff  ssccrraappppeedd  ccuurrrreennccyy  nnootteess,,  aallrreeaaddyy  1144  llaakkhh  ccrroorree,,  wwhhiicchh  ccoommeess  ttoo  9900%%,,  
hhaass  aallrreeaaddyy  ccoommee  bbaacckk  ttoo  tthhee  bbaannkkss..  TThhaatt  cclleeaarrllyy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthhee  bbllaacckk  mmoonneeyy  
hhoollddeerrss  wwiillll  bbee  ppuutt  uunnddeerr  cchhaaiinn  aallssoo  bbeeccaammee  ffaakkee..  
  

MMaannyy  pprroommiinneenntt  eeccoonnoommiissttss  hhaass  wwaarrnneedd  tthhaatt  ddeemmoonneettiissaattiioonn  wwiillll  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  IInnddiiaann  eeccoonnoommyy  
sseerriioouussllyy..  RReeppoorrttss  aarree  tthheerree  tthhaatt  tthhee  GGDDPP  wwiillll  ccoommee  ddoowwnn  aanndd  iitt  wwiillll  ttaakkee  mmoonntthhss  ttoo  rreeccoovveerr..  
DDeemmoonneettiissaattiioonn  hhaadd  aaffffeecctteedd  sseevveerraall  sseeccttoorrss  lliikkee  pprroodduuccttiioonn,,  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  eettcc..  wwhheerree  
tthhoouussaannddss  ooff  ppeeooppllee  wweerree  tthhrroowwnn  oouutt  ooff  jjoobb  dduuee  ttoo  ccaasshh  ccrruunncchh  ttoo  ppaayy  tthhee  wwaaggeess..  
  

TThhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  IInnssttiittuuttiioonnss  iinncclluuddiinngg  BBSSNNLL  wweerree  aallssoo  aaffffeecctteedd  wwhheerree  tthhee  ccaasshh  ffllooww  hhaass  ddrraassttiiccaallllyy  
ggoonnee  ddoowwnn..  TThhee  ssuuddddeenn  wwiitthhddrraawwaall  ooff  hhiigghh  vvaalluuee  ccuurrrreennccyy  nnootteess  wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  pprreeccaauuttiioonn  hhaass  
ccrreeaatteedd  uunnpprreecceeddeenntt  ssuuffffeerriinnggss  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  aanndd  aallssoo  ccrreeaatteedd  ccrriissiiss  ttoo  tthhee  IInnddiiaann  EEccoonnoommyy..  
AAss  tthhee  mmiisseerryy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  hhaass  ggrroowwnn  mmuucchh  aanndd  ppeeooppllee  ffrroomm  aallll  wwaallkkss  ooff  lliiffee  ssttaarrtteedd  tthheeiirr  pprrootteesstt,,  
tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy  sshhoouulldd  mmoovvee  ttoowwaarrddss  tthhee  ccaasshh  lleessss  ssoocciieettyy..  IInn  aa  ccoouunnttrryy  
lliikkee  IInnddiiaa  wwhheerree  oonnee  tthhiirrdd  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  aarree  iilllliitteerraattee,,  aanndd  tthheerree  aarree  nnoo  bbaannkkss  aanndd  AATTMMss  iinn  mmoosstt  
ooff  tthhee  vviillllaaggeess,,  tthhee  ppeenneettrraattiioonn  ooff  iinntteerrnneett  iiss  vveerryy  llooww,,  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccaasshh  lleessss  ssoocciieettyy  iiss  oonnllyy  
aa  ddrreeaamm..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  hheellpp  tthhee  ccoorrppoorraatteess,,  nneeww  
ggeenneerraattiioonn  bbaannkkss,,  ccoommppaanniieess  lliikkee  PPAAYYTTMM,,  JJiioommoonneeyy,,  aanndd  aallssoo  ttoo  eennccoouurraaggee  FFDDII  iinn  rreettaaiill  ttrraaddee  
tthhrroouugghh  EE--CCoommmmeerrccee  rroouuttee..  IItt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  tthhee  iinntteennttiioonn  ttoo  ppooooll  tthhee  mmoonneeyy  ooff  
tthhee  oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee  ttoo  tthhee  bbaannkkss  ffoorr  hhaannddiinngg  oovveerr  ttoo  ccoorrppoorraatteess..  
  
TThhiiss  ddeemmoonneettiissaattiioonn  wwiillll  lleeaadd  ttoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreevveennuuee  lloossss  iinn  mmaannyy  ssttaatteess..  SSoommee  ssttaatteess  aarree  
ssttrruugggglliinngg  hhaarrdd  ttoo  ppaayy  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthheeiirr  eemmppllooyyeeeess  aanndd  wwaaggeess  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss..  TThhee  ttaaxx  ccoolllleeccttiioonn  
hhaass  ddrraassttiiccaallllyy  rreedduucceedd  iinn  sseevveerraall  ssttaatteess,,  wwhhiicchh  wwiillll  hhaavvee  aaddvveerrssee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  IInnddiiaann  eeccoonnoommyy..    
  

DDeemmoonneettiissaattiioonn  hhaass  aaffffeecctteedd  tthhee  CCoo--ooppeerraattiivvee  SSeeccttoorr  iinncclluuddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  CCoo--OOppeerraattiivvee  
SSoocciieettiieess  rruunn  bbyy  oouurr  ssttaaffff..  EEvveenn  llooaannss  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  aassssiissttaannccee  lliikkee  EEdduuccaattiioonnaall  LLooaann,,  EEmmeerrggeennccyy  
LLooaann  aanndd  MMeeddiiccaall  LLooaannss  ccoouulldd  nnoott  bbee  ddiissbbuurrsseedd  dduuee  ttoo  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  iimmppoosseedd  oonn  ccaasshh  wwiitthhddrraawwaall  



aass  RRss..2244,,000000//--  ppeerr  wweeeekk..  TThhiiss  iiss  aa  ccaallccuullaatteedd  mmoovvee  ttoo  ddeessttaabbiilliizzee  tthhee  CCoo--ooppeerraattiivvee  SSeeccttoorr  iinn  oorrddeerr  ttoo  
ddiivveerrtt  tthhee  hhaarrdd  eeaarrnneedd  mmoonneeyy  ttoo  nneeww  ggeenneerraattiioonn  bbaannkkss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ccoorrppoorraatteess..  
  
TThhiiss  88tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  ffrroomm  3311sstt  DDeecceemmbbeerr,,  22001166  ttoo  33rrdd  
JJaannuuaarryy,,  22001177,,  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseess  tthhee  ddeemmoonneettiissaattiioonn  aanndd  ddeemmaannddss  eeaarrllyy  rreemmeeddiiaall  mmeeaassuurreess  ttoo  eeaassee  
tthhee  hhaarrddsshhiippss  ooff  ccoommmmoonn  ppeeooppllee..TThhee  ccoonnffeerreennccee  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  ddeebbtt  ooff  tthhee  ffaarrmmeerrss  sshhoouulldd  bbee  
wwaaiivveedd,,  ttaaxx  rreebbaattee  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  eenntteerrpprriisseess  rreemmoovvee  aallll  rreessttrriiccttiioonnss  aanndd  oonn  
ddeeppoossiittss  aanndd  wwiitthhddrraawwaall  ooff  mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  ppeeooppllee,,  aanndd  tthhee  rreessttrriiccttiioonn  iimmppoosseedd  oonn  
ccoo--ooppeerraattiivvee  sseeccttoorr  bbee  wwiitthhddrraawwnn..  TThhee  ccoonnffeerreennccee  uurrggeess  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aabboolliisshh  tthhee  ddiiggiittaall  
ttrraannssaaccttiioonn  ccoossttss  aanndd  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  mmaakkiinngg  AAaaddhhaarr  CCaarrdd  ccoommppuullssoorryy  ttoo  ggeett  rraattiioonn  bbee  ttaakkeenn  aawwaayy,,  
eettcc..  TThhee  hhaarrddsshhiippss  ccaauusseedd  tthhee  ccoommmmoonn  mmaann  bbee  rreemmoovveedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  TThhiiss  ccoonnffeerreennccee  ffuurrtthheerr  
rreessoollvveess  ttoo  jjooiinn  wwiitthh  ootthheerr  ttrraaddee  uunniioonnss  ttoo  ffiigghhtt  ffoorr  tthhee  lleeggiittiimmaattee  rriigghhttss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  
ddeemmoonneettiissaattiioonn..  
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