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1. ‘இந்தியாவின் தாய்ம ாழி’ குறித்த ஆய்வை நடத்திய நடுைண் அவ ச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துமை அமைச்சகை்  

இ. கலாச்சார அமைச்சகை் 

ஈ. வவளியுைவு அமைச்சகை் 

✓ நடுைண் உள்துவை அவ ச்சக ானது 576 ம ாழிகளின் புல காம ாளியியலுடன் இந்திய தாய்ம ாழி ஆய்வை 

நிவைவுமசய்துள்ளது. 576 ம ாழிகளின் ஆய்ைான MHA தாய்ம ாழி குறித்த ஆய்ைானது ததசிய தகைலியல் 

வ யத்தில், ஒவ்மைாரு தாய்ம ாழியின் அசல் சுவைவயயும் பாதுகாக்கும் தநாக்தகாடு ஓர் இவ ய ஆை க் 

தகாப்பகத்தில் தசமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட 2011 ம ாழிைாரி  க்கள்மதாவகக் 

க க்மகடுப்புத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வின்படி, இந்தியாவில் 19,500 ம ாழிகள் அல்லது கிவளம ாழிகள் தாய் 

ம ாழிகளாகப் தபசப்பட்டு ைருகின்ைன. 

2. 2022இல் இந்தியாவின் தவலவ யில் இருக்கும் G20 அவ ப்பின் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. ஜன் பகிதாாி 

ஆ. வசுமதவ குடுை்பகை்  

இ. வாழ்க்மக (சுை்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்மக முமை) 

ஈ. பாரத ைாதா 

✓ ஜி–20  ாநாட்டின் இந்திய தவலவ க்கான இலச்சிவன, கருப்மபாருள்  ற்றும் இவ யதளத்வத இந்தியப்பிரத ர் 

நதரந்திர த ாதி மைளியிட்டார். இந்திய ததசியக்மகாடியில் இடம்மபற்றுள்ள நிைங்களிலிருந்து ஜி–20 இலச்சிவன 

ைவரயப்பட்டுள்ளது. இயற்வகயுடன் நல்லி க்கத்துடன் ைாழ்ைதற்கான இந்தியாவின் புவிசார் அணுகுமுவைவய 

பூமிச்சின்னம் பிரதிபலிக்கிைது. G20 இலச்சிவனக்குக் கீதே எழுதப்பட்டுள்ள “பாரத்” என்ை மசால் ததைநாகிரி 

முவையில் இடம்மபற்றுள்ளது. இந்தியாவின் G20 தவலவ த்துைத்திற்கான கருப்மபாருள் – ைசுவதைக் குடும்பகம் 

அல்லது ஒரு பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒரு எதிர்காலம் – என்பது  கா உபநிஷத்தின் பேவ யான ச ற்கிருத உவரயில் 

இருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

3. ‘ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங்தகல் விருதுகளானது’ கீழ்க்காணும் எத்துவையில் மசய்த சிைந்த தசவைகளுக்கான 

அங்கீகார ாக ைேங்கப்படுகின்ைன? 
அ. வபாருளாதாரை் 

ஆ. கமல ைை்றுை் கலாச்சாரை் 

இ. வசவிலிப்பணி  

ஈ. அைிவியல் ைை்றுை் வதாழில்நுட்பை் 

✓ கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங் தகல் (வகவிளக்தகந்திய காரிவக) விருதுகவள 

மசவிலியர்களுக்கு குடியரசுத்தவலைர் திமரௌபதி முர்மு ைேங்கினார். மசவிலியர்கள்  ற்றும் மசவிலிப்பணிகளில் 

ஈடுபடுதைார் சமூகத்திற்கு ஆற்றிய சிைந்த தசவைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் ைவகயில் நடுைண் சுகாதாரம் 

 ற்றும் குடும்பநலத்துவை அவ ச்சகம் கடந்த 1973ஆம் ஆண்டு ததசிய புதளாரன்ஸ் வநட்டிங் தகல் விருதுகவள 

ஏற்படுத்தியது. 
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4. இந்தியா, அண்வ யில் எந்த நாட்டுடன் இவ ந்து, ‘இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் ைாரம் – 2022’ நிகழ்ச்சிவய 

நடத்தியது? 
அ. அவைாிக்கா 

ஆ. வஜா்ைனி  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இங்கிலாந்து 

✓ இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் – 2022இன் இந்தியா–மெர் னி ைாரம் மதாடங்கப்பட்டது. இந்த இரு நாடுகவளச் தசர்ந்த 

இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கவள ஒருங்கிவ த்து அைர்களின் ஆராய்ச்சி ஆர்ைத்வத பகிர்ைதும், நீண்டகால ஆராய்ச்சி 

பங்களிப்வப கட்டவ ப்பதும் இதன் தநாக்க ாகும். இதவன அறிவியல்  ற்றும் மபாறியியல் ஆராய்ச்சி ைாரியமும் 

இந்தியா  ற்றும் மெர் ன் ஆராய்ச்சி அைக்கட்டவளயும் இவ ந்து ஏற்பாடுமசய்தன. இந்தியா  ற்றும் மெர் னிவயச் 

தசர்ந்த 30 நம்பிக்வகக்குரிய இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரசாயன அறிவியலில் ச கால விஷயங்கவளப்பற்றி 

விைாதிப்பார்கள். இந்த  ாநாட்டின் முதன்வ  குறிக்தகாள், ஆரம்ப  ற்றும் இவடக்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள்  ற்றும் 

விஞ்ஞானிகளிவடதய ஒத்துவேப்வப ஊக்குவிப்பதாகும். 

5. ‘ததசிய உயிரி ஆற்ைல் திட்டத்வத’ அறிவித்துள்ள நடுைண் அவ ச்சகம் எது? 

அ. புதிய ைை்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமைச்சகை்  

ஆ. எாிசக்தி அமைச்சகை் 

இ. வணிகை் ைை்றுை் வதாழிை்துமை அமைச்சகை் 

ஈ. MSME அமைச்சகை் 

✓ நடுைண் புதிய  ற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அவ ச்சகம், ததசிய உயிரி எரிசக்தித் திட்டத்தின் அறிவிக்வகவய 

மைளியிட்டது. நிதியாண்டு 2021–22 முதல் 2025–26 ைவரயிலான காலகட்டத்திற்கு இத்திட்டத்வத அவ ச்சகம் 

மதாடர்ந்துள்ளது. இத்திட்டத்வத இரண்டு கட்டங்களில் அ ல்படுத்த பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது. `858 தகாடியில் 

முதற்கட்ட பணிகவள த ற்மகாள்ள அனு தியளிக்கப்பட்டுள்ளது. கழிவிலிருந்து எரிசக்தித் திட்டம், உயிர் ம் திட்டம் 

 ற்றும் உயிரி எரிைாயு திட்டம் ஆகிய துவ த்திட்டங்கள் ததசிய உயிரி எரிசக்தித் திட்டத்தில் இடம்மபற்றுள்ளன. 

6. 2022– உலக உ வுப் பாதுகாப்பு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Safer Food, Better Health  

ஆ. Leave No one Behind 

இ. Sustainable Food Options 

ஈ. Food and Co–existence 

✓ ஒவ்தைார் ஆண்டும் ெூன்.7 அன்று உலக உ வுப் பாதுகாப்பு நாளாக உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

உ வினால் ஏற்படும் இடர்கவளத் தடுத்தற்கும், கண்டறிதற்கும், நிர்ைகிப்பதற்கும் விழிப்பு ர்வை ஊக்குவிப்பதத 

இந்த நாளின் தநாக்க ாகும். உ வுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்பு ர்வை ஏற்படுத்துைதற்காக 2018ஆம் ஆண்டு 

ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, உலக உ வு பாதுகாப்பு தினத்தின் 

கருப்மபாருள், “பாதுகாப்பான உ வு, சிைந்த நலம்” என்பதாகும். உலக நலைாழ்வு அவ ப்பின் அறிக்வகயின்படி, 

உலகில் ஆண்டுததாறும் 600 மில்லியனுக்கும் அதிக ான தநாய் பாதிப்புகள் உ வுப்மபாருட்களால் பரவுகின்ைன. 

7. 2022 – உலக உ வு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Safer Food, Better Health ஆ. Leave No one Behind  

இ. Sustainable Food Options ஈ. Food and Co–existence 
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✓ சத்தான உ வுகவள முவையாகப் மபறுைதன் அைசியத்வத எடுத்துவரப்பதற்காக ஆண்டுததாறும் அக்.16 அன்று 

உலக உ வு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. உ வு  ற்றும் உேவு அவ ப்பின் (FAO) தவலவ யில் இந்த நாள் 

நடத்தப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு, உலக உ வு நாளுக்கானக் கருப்மபாருள், “Leave No one Behind” என்பதாகும். 

8. 2023இல் 14ஆைது உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாட்வட நடத்தும்  ாநிலம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. ைகாராஷ்டிரா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ககரளா 

✓ 14ஆைது உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாடானது 2023 பிப்ரைரியில்  காராஷ்டிர  ாநிலத்தின் நவி மும்வபயில் 

நவடமபைவுள்ளது. இந்திய நறு  ப் மபாருட்கள் ைாரியத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட உலக நறு  ப் மபாருட்கள் 

 ாநாடு, இந்தியாவின் G20 தவலைர் பதவியேற்பை ஒட்டி நடத்தப்படும். உலக நறு  ப் மபாருட்கள்  ாநாட்டின் 

தற்தபாவதய பதிப்பிற்குத் ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ட கருப்மபாருள், “Vision 2030: SPICES (Sustainability– Productivity – 

Innovation – Collaboration– Excellence and Safety)” என்பதாகும். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவை நவடமபறும் 

இந்த நிகழ்வு நறு  ப் மபாருட்கள் துவைக்கான மிகப்மபரிய பிரத்தயக ைணிகத்தள ாக உள்ளது. 

9. CII  ற்றும் IOCL ஆகியவை கீழ்க்காணும் எந்த  ாநிலத்தில், ‘ைாயு அம்ரித்’ என்ை பயிர் உயாவு த லாண்வ  

முவனவைத் மதாடங்குைதாக அறிவித்துள்ளன? 
அ. தைிழ்நாடு 

ஆ. உத்தர பிரகதசை் 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. ைத்திய பிரகதசை் 

✓ இந்திய மதாழிற்துவை கூட்டவ ப்பானது இந்திய எண்ம ய் நிறுைனத்துடன் இவ ந்து பஞ்சாபின் சங்ரூரில் 

‘ைாயு அம்ரித்’ என்னும் பயிர் உயாவு த லாண்வ  முவனைான மதாடங்கப்பட்டது. CII ஏற்கனதை பஞ்சாப்  ற்றும் 

ஹரியானாவில் ைளி ாவசக் குவைப்பதற்காக பயிர்த்தூர்கவள எரிப்பவதக் குவைப்பதற்காக பயிர் உயாவு (crop 

residue) த லாண்வ  முவனவை நடத்தி ைருகிைது. 

10. ைணிகம்  ற்றும் மதாழிற்துவை அவ ச்சகத்தின், ‘மிகவும் பிரபல ான GI’ விருவத மைன்ை உ வுப்மபாருள் 

எது? 
அ. பழனி பஞ்சாைிா்தை் 

ஆ. மைதராபாத் ைலீை்  

இ. கைை்கு வங்க இரஸகுல்லா 

ஈ. இரத்லாைி கசவ் 

✓ நாடு முழுைதும் 15–க்கும் த ற்பட்ட உ வுப்மபாருட்களுடன் நடந்த தபாட்டியில், ‘மிகவும் பிரபல ான GI’ விருவத 

புவிசார் குறியீட்டுடன் (GI) கூடிய புகழ்மபற்ை வஹதராபாத் ஹலீம் மபற்றுள்ளது. ைணிகம்  ற்றும் மதாழிற்துவை 

அவ ச்சகத்தால் ைேங்கப்படும் இந்த விருது மபாது க்களின் கருத்தின் அடிப்பவடயில் ததர்ந்மதடுக்கப்படுகிைது. 

வஹதராபாத் ஹலீம் என்பது இர லான்  ாதத்தில் மசய்யப்படும் ஒரு பாரம்பரிய உ ைாகும். இதற்கு கடந்த 

2010ஆம் ஆண்டில் GI தகுதி கிவடத்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. புதிய சர ாலய ாக உருமைடுத்தது காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலயம்: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு 

தமிழ்நாட்டின் புதிய சர ாலய ாக, காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான 

அறிவிப்வப தமிழ்நாடு அரசு மைளியிட்டது. 

இதுகுறித்து அரசின் மசய்திக்குறிப்பு: காவிரி மதற்கு ைனவுயிரின சர ாலய ானது, தமிழ்நாட்டின் காவிரி ைடக்கு 

ைனவுயிரின சர ாலயம்  ற்றும் கர்நாடக  ாநிலத்தின் காவிரி ைனவுயிரின சர ாலயம் ஆகியைற்வை 

இவ க்கும் மபரிய பகுதியாக அவ ந்துள்ளது. இந்தப் பகுதி சூேலியல் பாதுகாப்பு  ற்றும் தாைர இனங்கள், 

விலங்குகளின் ைாழ்விடப்பாதுகாப்பு ஆகியைற்றின் அடிப்பவடயில் முக்கியப்பகுதியாக உள்ளது. இப்பகுதியானது, 

மதன்னிந்தியாவில் யாவனகள் ைாழ்விடங்களில் முக்கிய ானதாகவும், காவிரி ஆற்றுப்படுவகயில் 

ைனவுயிரினங்களுக்கு முக்கிய ைாழ்ைாதார ாகவும் அவ கிைது. 

காவிரி மதற்கு ைன உயிரின சர ாலய ானது, நீலகிரி உயிர்தகாளக்காப்பகப்பகுதி ைவர, மதாடர்ச்சியான 

பாதுகாக்கப்பட்ட ைனவுயிரின ைாழ்விடத்வத ஏற்படுத்துகிைது. இந்தப் பகுதிகளில் புலிகளின் எண்ணிக்வக 

அதிகரித்துள்ளது ஏற்மகனதை க க்மகடுப்புகளின்மூலம் மதரியைந்துள்ளது. இப்தபாது சர ாலய ாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், புலிகளின் எண்ணிக்வக அதிகரிக்கும் என அச்மசய்திக்குறிப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 50ஆைது உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக சந்திரசூட் பதவிதயற்பு 

உச்சநீதி ன்ைத்தின் 50ஆைது தவலவ  நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட் பதவிதயற்ைார். உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  

நீதிபதியாக இருந்த யு யு லலித்தின் பதவிக்காலம் சமீபத்தில் நிவைைவடந்தது. இவதயடுத்து உச்சநீதி ன்ைத்தின் 

50ஆைது தவலவ  நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட்டுக்கு குடியரசுத்தவலைர் திமரளபதி முர்மு பதவிப்பிர ா ம் 

மசய்துவைத்தார். 

நீண்ட கால தவலவ  நீதிபதியின்  கன் 

கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு பிப்.22-ஆம் தததிமுதல் 1985-ஆம் ஆண்டு ெூவல 11-ஆம் தததி ைவர, நாட்டில் நீண்ட 

காலம் உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக பதவி ைகித்தைர் ஒய் வி சந்திரசூட். அைரின்  கன் டி ஒய் சந்திரசூட். 

தீர்ப்பளித்த முக்கிய ைேக்குகள் 

கடந்த 2019 நை.9-ஆம் தததி உத்தர பிரததச  ாநிலம் அதயாத்தியில் சச்சரவுக்குரிய நிலத்தில் இரா ர் தகாயில் 

கட்டுைதற்கு ஒப்புதல் அளித்து உச்சநீதி ன்ைம் தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்வப அளித்த ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய 

அரசியல் சாசன அ ர்வில் சந்திரசூட் இடம்மபற்றிருந்தார். 

சபரி வல தகாவிலுக்கு அவனத்து ையது மபண்களும் மசல்லலாம் என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் அரசியல் சாசன 

அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்வப அ ர்வில் இடம்மபற்றிருந்த சந்திரசூட் உள்பட 4 நீதிபதிகள் ைேங்கினர். 

முன்னாள் நீதிபதி ஹிந்து  ல்தஹாத்ரா  ாறுபட்ட தீர்ப்வப ைேங்கினார். 

இராணுைத்தில் மபண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆவ யம் அவ க்கதைண்டும் என சந்திரசூட் தவலவ யிலான 

அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அரசவ ப்புச் சட்டப்படி ஆதார் எண் மசல்லுபடியாகும் என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் அரசியல் 

சாசன அ ர்வில் இடம்மபற்றிருந்த மபரும்பான்வ  நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர். எனினும் அந்த அ ர்வில் இடம்மபற்ை 

சந்திரசூட், அரசவ ப்புச் சட்டம்  ற்றும் அடிப்பவட உரிவ களுக்கு எதிரானது ஆதார் என்று தீர்ப்பளித்தார். 

சட்டப்பிரிவு 377-ஐ இரத்துமசய்து, தன் பாலின தசர்க்வக குற்ை ல்ல என்று உச்சநீதி ன்ைத்தின் 5 நீதிபதிகள் 

அடங்கிய அரசியல் சாசன அ ர்வு தீர்ப்பளித்தது. அந்த அ ர்வில் இருந்த நீதிபதிகளில் சந்திரசூட்டும் ஒருைர். 

சட்டப்பிரிவு 497-ஐ இரத்துமசய்து, திரு  ம் தாண்டிய முவையற்ை உைவு குற்ை ல்ல என்று ஒரு னதாகத் 

தீர்ப்பளித்த 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அ ர்வில் சந்திரசூட் இடம்மபற்றிருந்தார். உச்சநீதி ன்ைத் தவலவ  நீதிபதியாக 

2024 நை.10ஆம் தததி ைவர சந்திரசூட் பதவி ைகிப்பார். 
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3. விண்ணில் மசலுத்த தயார்நிவலயில் முதல் தனியார் இராக்மகட்! 

நாட்டின் முதல் தனியார் இராக்மகட்டான ‘விக்ரம்-எஸ்’ விண்ணில் மசலுத்துைதற்கான தயார்நிவலயில் உள்ளது. 

ஸ்வகரூட் ஏர்ஸ்தபஸ் என்ை தனியார் நிறுைனம் இந்த இராக்மகட்வட ைடிைவ த்துள்ளது. நாட்டில் தனியார் 

நிறுைனம் சார்பில் ைடிைவ க்கப்பட்டுள்ள முதல் ராக்மகட் இதுைாகும். 

 

4. எண்  ரூபாய்: மசலாைணி சந்வதயின் பலம்! 

கிரிப்தடாகரன்சி என்பது... 

 ற்ை மசலாைணிகள், சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின்  த்திய ைங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிவலயில், கிரிப்தடா 

கரன்சிகள் தனிநபர்கள் அல்லது நிறுைனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. அவத வ ய ாக வைத்தத கிரிப்தடா 

கரன்சிகள் அதிக அளவில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன. அதிக லாபம் கிவடக்கும் என நம்பி பலரும் கிரிப்தடாகரன்சிகள் 

மீது முதலீடுகவள த ற்மகாண்டனர். 

கிரிப்தடாகரன்சியின் சைால்கள் 

‘பிளாக்மசயின்’ மதாழில்நுட்பத்வத அடிப்பவடயாகக் மகாண்டு உருைாக்கப்படும் கிரிப்தடாகரன்சிகளில் தரவுப் 

பாதுகாப்பு அதிக ாக இருக்கும். அதத தைவளயில், அவை தனியாரால் நிர்ைகிக்கப்படுைதால் அரசின் முடிவுகளுக்கு 

 ாைாக மபாருளாதாரத்தில் மபரும் தாக்கங்கவள ஏற்படுத்த ைாய்ப்புள்ளது. 

கிரிப்தடாகரன்சிகவள பயங்கரைாதக் குழுக்களும் அரசுக்கு எதிராக மசயல்படும் குழுக்களும் தைைான நடைடிக்வக 

-களுக்காகப் பயன்படுத்தக் கூடிய அபாயம் உள்ளது. கிரிப்தடாகரன்சிகவள ஒழுங்குபடுத்துைது அரசுகளுக்கு மிகப் 

மபரிய சைாலாக இருக்கும். 

எண்  மசலாைணி 

கிரிப்தடாகரன்சிகள் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்தவதயடுத்து, அைற்வை ஒழுங்குபடுத்த தைண்டும் என்ை 

தகாரிக்வக பல்தைறு தரப்பில் இருந்தும் அரசுக்கு எழுந்தது. அவதயடுத்து, நடப்பு 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 

எண்  மசலாைணிவய இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி மைளியிடும் என  த்திய அரசு பட்மெட் தாக்கலின்தபாது அறிவித்தது. 

எண்  ரூபாய் 

பட்மெட்டில் அறிவித்தபடிதய எண்  ரூபாவய ஆர்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ம ாத்த விவல அடிப்பவடயிலான 

எண்  ரூபாயானது தசாதவன அடிப்பவடயில் நை.1-ஆம் தததி முதல் பயன்பாட்டுக்கு ைந்துள்ளது. நாம் அன்ைாடம் 

பயன்படுத்தும் ரூபாவயப் தபான்ைதத எண்  ரூபாயும். ஒதர ஒரு வித்தியாசம் அது எண்  ைடிவில் இருக்கும். 

அவ்ைளதை. 

கிரிப்தடாகரன்சியும் எண்  ரூபாயும் 

கிரிப்தடாகரன்சிவயயும் எண்  ரூபாவயயும் மதாடர்புபடுத்த முடியாது. கிரிப்தடாகரன்சிவய தனியாதர நிர்ைகித்து 

ைரும் நிவலயில், எண்  ரூபாய் ஆர்பிஐ-இன் அங்கீகாரத்வதப் மபற்ைது. கிரிப்தடாகரன்சிகளால் நாட்டின் நிதி 

நிவலவ யில் சீரற்ை தன்வ  நிலை ைாய்ப்புள்ளது. ஆனால், எண்  ரூபாயானது நாட்டின் நிதிநிவலத்தன்வ வய 

த லும் ைலுப்படுத்ததை மசய்யும். 

கிரிப்தடாகரன்சிகவள ததசப்பாதுகாப்புக்கு எதிராகப் பயன்படுத்த ைாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், எண்  ரூபாயின் 

பரிைர்த்தவனவய RBI மதாடர்ந்து கண்காணிக்கும் என்பதால், ததசப்பாதுகாப்பு சார்ந்த சைால்கள் அதில் இல்வல. 

எண்  ரூபாயின் பயன் 

நாட்டில் தற்தபாது நவடமுவையிலிருக்கும் மசலாைணிகளுக்குக் கூடுதல் ைலுதசர்க்கும் ைவகயில் எண்  ரூபாய் 

மசயல்படும். தற்தபாவதய மசலாைணிகளுக்கு  ாற்ைாக எண்  ரூபாய் இருக்காது. மசலாைணி சந்வதவயயும் 

எண்  ரூபாய் ைலுப்படுத்தும். 
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ரூபாய் தநாட்டுகவள அச்சிடுைதற்கான காகிதமும், வ யும் மைளிநாடுகளில் இருந்து இைக்கு தி மசய்யப்படுகிைது. 

 க்களிவடதய எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு அதிகரித்தால், ரூபாய் தநாட்டு அச்சிடுைதற்கான ததவை குவைைததாடு 

அதற்கான மசலவும் மபரு ளவில் குவையும். அவதக் கருத்தில்மகாண்டு எண்  ரூபாயின் பயன்பாட்வட RBI 

ஊக்குவித்து ைருகிைது. 

எண்  ரூபாயின் ைவககள் 

1. சில்லவை விவல அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாவய அவனைராலும் பயன்படுத்த முடியும். 

2. ம ாத்த விவல அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாவய அனு தி மபற்ை நிதி நிறுைனங்களால்  ட்டுத  

பயன்படுத்த முடியும். 

ம ாத்த விவல எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

முதற் கட்ட ாக அரசின் நிதிப்பத்திரங்கவள ம ாத்த ாகக் மகாள்முதல் மசய்யும் நடைடிக்வககளில் எண்  ரூபாயின் 

பயன்பாட்டுக்கு அனு தி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு நிதிப்பத்திரங்கவள ம ாத்த ாகக் மகாள்முதல் மசய்யும் 

ைங்கிகள் தசாதவன அடிப்பவடயில் எண்  ரூபாவயப் பயன்படுத்தலாம். 

அனு திக்கப்பட்டுள்ள ைங்கிகள் 

பாரத ைங்கி, பதராடா ைங்கி, யூனியன் ைங்கி, HDFC, ICICI, தகாட்டக்  கிந்திரா, YES ைங்கி, IDFC, HSBC ஆகிய 9 

ைங்கிகளுக்கு தசாதவன அடிப்பவடயிலான எண்  ரூபாயின் பயன்பாட்டில் பங்தகற்க அனு தி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சில்லவை விவல எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

சில்லவை ைாடிக்வகயாளர்களுக்கான எண்  ரூபாயின் தசாதவன பயன்பாடு நாட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் ஒரு 

 ாதத்துக்குள் மதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்தச் தசாதவனகளின் அடிப்பவடயில் எண்  ரூபாயின் பயன்பாடு 

த ம்படுத்தப்பட்டு, முழு தநரப் பயன்பாட்டுக்குக் மகாண்டுைரப்படவுள்ளது. 

ரூபாய்-எண்  ரூபாய் பரிைர்த்தவன 

நாம் தற்தபாது பயன்படுத்தும் ரூபாய் தநாட்டுகவளக்மகாண்டு எண்  ரூபாவயப் பரி ாறிக்மகாள்ள முடியும். எண்  

ரூபாயானது ஆர்பிஐ-இன் அங்கீகாரத்வதப் மபற்றுள்ளதால், ரூபாவய ைேக்க ாகப் பயன்படுத்துைவதப் தபாலதை 

எண்  ரூபாவயயும் பயன்படுத்த முடியும். 
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