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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

બટકોઇનની જેમ જયો કોઇન લાવવા માગે છે મુકેશ અંબાણી?
જયો લોકચેન ટેકનોલો પર કામ કર રાના અહેવાલો : ભારત જ નહ આંતરરાય તરે પણ સકારો ટો
કરસીના િવરોધમાં

નવી દહ તા. ૧૨ : શું દેશના સૌથી ધનાય અને સફળ બઝનેસ મેન મુકેશન અંબાણીના ફયુચર લાનમાં ટો કરંસી
પણ છે? એક અહેવાલ અનુસાર રયાલસ જયો ઇફોકોમ પોતાની ટોકરંસી જયો કોઇન લાવવાની તૈયાર કર રું છે.
બઝનેસ યુઝપેપર િમંટના અહેવાલમાં દાવો કયા મુજબ ૫૦ સદયોની એક ટમ મુકેશ અંબાણીના મોટા દકરા આકાશ
અંબાણીની આગેવાનીમાં લોકચેન ટેકનોલો પર કામ કર રહ છે. આ માહતી એવા સમયે આવી છે જયારે દુિનયાની
સાથે ભારતમાં પણ બટકોઇન કાયદેસર કે ગેરકાયદેસર મુે િવવાદ ચાલી રો છે.
હાલમાં જ સાઉથ કોરયામાં ટોકરસી એકસચેજ અને તેને માયતા આપવાવા બકસ પર યાંની સરકારે કડક
કાયવાહ કયા બાદ બટકોઇનના ભાવમાં કડાકો બોયો છે. દ. કોરયામાં ટોકરંસી એકસેચે પર તાળા લાગવાની
િથિતમાં દુિનયાભરમાં તેની માગને સૌથી વધુ અસર થવાની શકયતા વાઈ રહ છે. કેમ કે, દુિનયાની કુલ ટોકરસી
બરમાં ૨૦% જેટલો ભાગ એકલા દ. કોરયાનો છે.
લૂમબગ ારા મેળવાયેલા આંકડા મુજબ, આ કાયવાહથી બટકોઇનની કંમત ૧૨ ટકા જેટલી ઘટને ૧૨,૮૦૧ ડોલર થઈ
ગઈ છે. કે પછથી ૬ ટકા જેટોલ સુધારો આયો હતો. યારે તેના વી જ બી ટોકરસી રપલ ૧૪ ટકા અને
ઇથેરયમ ૪ ટકા જેટલી તૂટ ગઈ છે.
હકકતમાં, દુિનયાભરમાં ડજટલ કરસીના વધતા યાપ અને તેના વધતા ભાવ તરફ લોકોનું પાગલપન ઈને સાવચેત
થઈ ગઈ છે. ફકત સામાય લોકો કે રોકાણકારો જ નહ વોલટ બક પણ ટોકરંસીઝ યે આકષીત થઈ રહ છે.
ભારતમાં પણ નાણાં ધાન અણ જેટલી અને રઝવ બક ઓફ ઇડયાએ ચેતવણી આપી છે કે, 'લોક બટકોઇનનો
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વેપાર પોતાના રક પર કરે. સરકારનું કહેવું છે કે દેશમાં બટકોઇન સહત કોઈપણ ટોકરસી માય મુા નથી.'
કે હાલ જયોએ તેની આ ડજટલ કરંસીના અહેવાલ અંગે કોઇ સાવાર ટપણ કર નથી. કે રપટમાં કહેવામાં
આયું છે કે લોકચેન ટેકનોલો ારા માટ કોાકસનો ફાયદો લેવાની અંબાણીની યોજના હાલ ારંભીક ધોરણે છે.
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