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பத்திரிக்ைக ெவளிய�ீ

ெசன்ைன
உடன� ெவளியட்ீ�க்காக

நிதிச் ேசைவகளின் ெசயல்பாட்�கைள இைணயதளங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
மாற்றிய�ள்ள�. இ� நாம் இ�வைர அறிந்திராத அளவில், எளிதாகவ�ம் வசதியாகவ�ம்
மாற்றியைமத்�ள்ள�. ஆனால் இத�டன் ேசர்ந்� பல விதமான ேமாச�க�ம்
வளர்ந்�ள்ளன. ப�த்திசாலித்தனமான, பல சிக்கல்கள் நிைறந்த திட்டங்கள் �லம் நம�
தகவல்கைள தி�� , அதன்பின் நம்�ைடய பணத்ைதய�ம் தி��கின்றன. இதில் யா�ம்
விதிவிலக்� இல்ைல; ஆனால் �றிப்பாக பாதிக்கப்படக்��ய �தியவர்கள் மற்�ம்
ப�ப்பறிவற்றவர்கள் பணமில்லா ச�கத்�டன் உடன்பட ேவண்�ய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் அண்ட் சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் மற்�ம் தமிழ்நா� & பாண்�ச்ேசரி
�கர்ேவார் அைமப்ப�களின் �ட்டைமப்ப� உடன் இைணந்� வல்�னர்களின்
வழிகாட்டல்க�டன் பா�காப்பான நிதிச் ேசைவகள் மற்�ம் ஆன்ைலனில் பா�காப்பாக
இ�ப்ப� �றித்� �கர்ேவார் வழிகாட்�தல் க�த்தரங்� நடத்திய�.

'நாட்�ன் ெபா�ளாதாரத்தில் ப�ரட்சிைய ஏற்ப�த்�ம் ெவற்றிகரமான மற்�ம் விரிவான
�ஜிட்டல் �ற்�ச்�ழல் அைமப்ப�கைள உ�வாக்க உ�தி�ண்�ள்ள இந்தியா ேபான்ற ஒ�
ேதசத்தில் அதிக மக்கள் ெதாைகயான� �ஜிட்டல் ேசைவகைளப் பயன்ப�த்�வ�
அச்சத்�க்�ரியதாக க�தப்ப�கிற�. நிதி பற்றாக்�ைறயினால் பணேமாச� ேபான்ற
நடவ�க்ைககளில் ஈ�ப�பவர்கைள மிகவ�ம் எச்சரிக்�ம் வைகயில் தண்�க்கப்பட்டால்
அவர்கள் மண்ீ�ம் இம்மாதிரியான ெசயல்களில் ஒ�ேபா�ம் அ�கமாட்டார்கள் என்�
�றிய �வாரா ஆராய்ச்சி அைமப்பின் அ��தி சிங் இம்மாதிரியான ேமாச�யால் பணத்ைத
இழந்த ஒ� சி� ெதாழில் ெசய்ய�ம் வியாபாரியின் உண்ைமக்கைதைய விவரித்தார். ‘
பிற்காலத்தில் ெகாள்ைககைள உ�வாக்�ம்ேபா� இந்த நிகழ்வ�கைள மனதில் ெகாண்� ஒ�
பா�காப்பான ெகாள்ைககைள உ�வாக்க ேவண்�ெமன்றார்’.



ரிசர்வ் ேபங்க் ஆப் இந்தியாைவ ேசர்ந்த தி�. விேனாத் ராஜ்�மார், UPI ேபான்ற அைமப்ப�கள்
எவ்வா� உலகின் மிகப்ெபரிய ெநட்ெவார்க்�களில் ஒன்றா�ம் என்பைத விளக்கி,
ெவவ்ேவ� கட்டண �ைறகைள விவரித்தார். 'அைவ நம் தினசரி வாழ்க்ைகைய எப்ப�
எளிதாக்�கிற�. ேம�ம் ரிசர்வ் வங்கி ஒ�ங்�ப�த்�ம் அைமப்ப�கைளப்
பயன்ப�த்�வதற்�ப் பா�காப்பாக இ�ப்பைத உ�திெசய்ய அதிக �யற்சி எ�க்கிற�
என்றார். எவ்வாறாயி�ம், �கர்ேவார்கள் விழிப்ப�டன் இ�க்�ம் ேவண்�ம்' என்றார்.
'எங்களிடம் தீர்வ�க்கான வழி�ைறகள் உள்ளன, ஆனால் வா�க்ைகயாளர் தன� பின்
அல்ல� OTP ஐப் பகிர்ந்� ெகாண்டால் இைவ ெபா�ந்தா�' என்� அறிவ��த்தினார்.

பின்னர் ேபசிய மனிைலஃப் அறக்கட்டைளைய ேசர்ந்த தி� ேயாேகஷ் சப்கேல, KYC
ெசயல்�ைற மற்�ம் �ைற தீர்க்�ம் ெசயல்�ைறைய விரிவாக விளக்கினார். ச�க
ஊடகங்களில் தனிப்பட்ட தகவல்கைள ெவளியி�வைதத் த�க்க அவர் எச்சரித்தார்,
ஏெனனில் நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் பகிர வி�ம்பாத தகவல்கைள ேமாச� ெசய்பவர்கள்
எளிதாக ேசகரிக்க ��ய�ம். ெதாடர்ந்� நடந்த கலகலப்பான கலந்�ைரயாடல்,
பங்ேகற்பாளர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட அ�பவங்களில் இ�ந்�ம் ஏற்கனேவ உள்ள
ெகாள்ைககள் �றித்�ம் ேகள்விகைளக் ேகட்�ம் வாய்ப்பாக அைமந்த�.

�ஜிட்டல் நிதிச் ேசைவகள் �றித்த சி.ஏ.ஜி.யின் சமபீத்திய ஆய்வின்ப�, ஆன்ைலன் வங்கிப்
பரிவர்த்தைனக�க்� �ன்றாம் தரப்பினைரப் பயன்ப�த்�வ� ஆபத்தான� என்ப�
அதிகளவிலான �கர்ேவார்கள் அறியாமல் இ�க்கிறார்கள் என்ப� ெதரியவந்�ள்ள�. 2022
ஆம் ஆண்�ன் உலக �கர்ேவார் உரிைமகள் தினத்ைத �ன்னிட்� ‘நியாயமான �ஜிட்டல் நிதி’
என்ற க�ப்ெபா��டன் இந்த க�த்தரங்� நடத்தப்பட்ட�. 'அைவ நம் வாழ்வில் ெகாண்�
வ�ம் வசதிையத் தவிர, �ஜிட்டல் நிதிச் ேசைவகள் மிகவ�ம் வ��ட்�வதாக இ�க்�ம்.
உண்ைமயிேலேய ெபா�மக்க�க்� ஒ� வரப்பிரசாதமாக இ�க்க, பா�காப்பான ச�க
அைமப்ப�கள், திடமான ெகாள்ைககள் மற்�ம் விழிப்ப�டன் ��ய ெபா�மக்கள் ேதைவ'
என்கிறார் சி.ஏ.ஜி.யின் நிர்வாக இயக்�நர் எஸ்.சேராஜா.
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சி.ஏ.ஜி பற்றி

சிட்�சன் கன்ஸ்�மர் அண்ட் சிவிக் ஆக்�ன் ��ப் (சி.ஏ.ஜி) என்ப� 36 வ�டங்களாக
இயங்கி வ�ம் ஒ� லாப ேநாக்கமற்ற மற்�ம் எந்த அரசியல் கட்சிையய�ம் சாராமல்,
ெதாழில்�ைறயில் இயங்கி வ�ம் ஒ� ெதாண்� நி�வனமா�ம். இந்த அைமப்ப� �கர்ேவார்
சார்ந்த பிரச்சைனகளி�ம், �ற்�ச்�ழல் சார்ந்த பிரச்சைனகளி�ம், ��மக்களின்
உரிைமகைளப் பா�காக்கவ�ம் மற்�ம் ெவளிப்பைடயான தன்ைம, ெபா�ப்ப�ணர்வ�,



��ெவ�த்தல் ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கி ேமம்பட்ட நிர்வாகச் ெசயல்பா�கைள
ஊக்�விக்கவ�ம் பா�பட்� வ�கின்ற�.


