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क्रिप्टोकरन्सी 

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका आडि डित्तीय संस्ांना डिप्टोकिन्सी धािक आडि एक्सचेंजेस यांच्याशी 

व्यिहाि किण्यािि घातलेली बंदी सिोच्च न्यायालयाने िद्द केली आहे. 2018 मधे्य, RBI ने डिडिध बँकांना आभासी 

चलन डिडनमय आडि िैयक्तिक धािकांशी व्यिहाि किण्यािि बंदी घातली होती कािि या चलनांमधे्य कोितेही 

अंतडनहडहत डफएट (औपचारिक अडधकृतता) नाही. 

• डिप्टो चलनािि बंदी घालिाऱ्या RBI च्या 2018 च्या परिपत्रकानंति, इंटिनेट आडि मोबाईल असोडसएशन ऑफ 

इंडिया (IAMAI) ने अशा डिडजटल चलनांमधे्य व्यिहाि किण्यापासून बँका आडि डित्तीय संस्ांना प्रडतबंडधत 

किण्याच्या RBI च्या अडधकािांना आर्व्ान डदले होते. 

क्रिप्टोकरन्सीबद्दल/ About Cryptocurrencies 

• आभासी चलनाची जागडतक स्तिािि स्वीकािलेली व्याख्या नाही. काही एजन्सीनंी याला मूल्याच्या देिािघेिािीची 

पद्धत म्हटले आहे, ति काहीनंी याला िसू्त, उत्पादन डकंिा कमोडिटी असे नाि डदले आहे. 

• डबटकॉइनचे संस्ापक आडि ब्लॉकचेन नािाचे अंतडनहडहत तंत्रज्ञान, सातोशी नाकामोटो यांनी डबटकॉइन्सची व्याख्या 

एक निीन इलेक्ट्र ॉडनक िोख प्रिाली म्हिून केली आहे जी पूिहपिे पीअि-टू-पीअि आहे ज्यामधे्य कोिताही डिश्वासू 

तृतीय पक्ष नाही. 

• याचा अ ह् चलनांचे सिह िापिकते होिाऱ् या व्यिहािांचा मागोिा ठेिण्यास सक्षम असतील. 

• र्व्च्ययहअल चलन ही सिह प्रकािच्या नॉन-डफएट चलनाची ऑनलाइन व्यापािासाठी एक छत्री संज्ञा आहे. ते बहुतेक 

स्ाडनक आभासी नेटिकह मधे्य तयाि, डितरित आडि स्वीकािले जातात. 

• दयसिीकिे, डिप्टोकिन्सीमधे्य एक्तरिप्शन अल्गोरिदमच्या रूपात सयिडक्षततेचा अडतरिि स्ति असतो. 

• बहुतेक डिप्टोकिन्सी आता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानािि चालतात ज्यामयळे नेटिकह ििील प्रते्यकाला जागडतक स्तिािि 

होिाऱ्या व्यिहािांचा मागोिा ठेिता येतो. 

RBI च्या बंदीचे कारण/ Reason for the ban by RBI 

• कोित्याही मूलभूत डफएटचा अभाि. 

• त्यांच्या मूल्यात जास्त अक्तस्िता. 

• त्यांची िचना, िापि आडि ऑपिेशन याडिषयी माडहतीचा अभाि. 

• ते व्यापािी बँकांच्या व्यिसाय मॉिेलमधे्य गंभीिपिे व्यत्यय आिू शकतात. 

• डिप्टोकिन्सीचे अनाडमक स्वरूप जे जागडतक मनी-लाँिरिंग डनयमांच्या डििोधात जाते. 

• िेटा सयिक्षा आडि ग्राहक संिक्षिाशी संबंडधत आभासी चलनांशी संबंडधत जोखीम आडि डचंता. 

• चलनडिषयक धोििाच्या परििामकािकतेिि त्याचा परििाम होऊ शकतो. 

बंदीच्या क्रिरोधात युक्तििाद/ Arguments against the ban 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• नॉन-डफएट चलन हे असे चलन नाही म्हिून RBI ची काििाई त्याच्या कके्षबाहेि होती. 

• आिबीआय डकंिा कें द्र सिकािने कोिताही अभ्यास केला नाही. 

• ही बंदी केिळ नैडतकतेच्या आधािािि लािण्यात आली होती आडि डसक्ययरिटीज अँि एक्सचेंज बोिह ऑफ इंडिया 

(सेबी) सािख्या इति डनयामकांनी घेतल्याप्रमािे आिबीआयने ्ांबा आडि पहा असा दृडिकोन स्वीकािला पाडहजे. 

क्रिप्टोकरन्सीिर सिोच्च न्यायालयाचा क्रिकाल/ Supreme Court’s judgment on Cryptocurrency 

• कोटाहने म्हटले आहे की आजपयंत आिबीआयने अशी भूडमका मांिलेली नाही की डतच्याद्वािे डनयंडत्रत केलेल्या 

कोित्याही संस्ांना आभासी चलन डिडनमयामयळे कोितेही नयकसान झाले आहे डकंिा त्याचा डिपरित परििाम झाला 

आहे. 

• म्हिून, RBI परिपत्रक "अप्रमाडित" आहे कािि ते समानयपाडतकता तपासण्यासाठी खालील पाच-लांबी चाचिीमधे्य 

लहान आहे. 

• मूलभूत अडधकािांिि ्ेट आडि त्वरित परििाम. 

• व्यापक जनडहताची खात्री केली पाडहजे. 

• नागरिकांच्या स्वातंत्र्यािि मयाहदा घालण्याची गिज. 

• डनडषद्ध कृत्याचे जन्मजात हाडनकािक स्वरूप 

• कमी कठोि संयम लादून समान उडद्दि साध्य किण्याची शक्यता. 

• परिपत्रक जािी किण्यापूिी आिबीआयने पयाहयांच्या उपलब्धतेचा डिचाि केला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले 

आहे. 

• न्यायालयाने म्हटले आहे की इति देशांनी स्वीकािल्याप्रमािे “लाइट-टच” दृडिकोन न स्वीकािल्याबद्दल आिबीआयला 

दोष देता येिाि नाही, कािि यूएस, यूके, जपान डकंिा डसंगापूि या डिकडसत अ ह्व्यिस्ा असलेल्या इति देशांशी 

तयलना होऊ शकत नाही. 

• पयढे, न्यायालयाने दोन मसयदा डिधेयके असूनही अडधकृत डिडजटल चलन सयरू किण्यात कें द्र सिकािच्या अपयशाकिे 

लक्ष िेधले. 

क्रिप्टोकरन्सीिर सिोच्च न्यायालयाच्या क्रिकालाचे पररणाम/ Effects of Supreme court judgement 

on Cryptocurrency 

• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अंतभाहि किण्यात मदत होईल. 

• डिप्टोकिन्सी पयाहयी गयंतििूक म्हिून काम करू शकतात जेिेकरुन डित्त बाजािातील जागडतक अक्तस्ितेचे संिक्षि 

किता येईल. 

• तो औद्योडगक िांती 4.0 चा एक महत्त्वाचा भाग असू शकतो. 

• असाही अंदाज आहे की ब्लॉकचेन 2030 पयंत $3.1 डटर डलयन निीन व्यिसाय मूल्य उत्पन्न किेल आडि 

डिप्टोकिन्सीला पििानगी डदल्याने भािताला याचा भाग बनता येईल. 
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• भािताला जागडतक महासत्ता होण्यासाठी, डिप्टोकिन्सी आडि ब्लॉकचेन यांसािख्या उदयोन्मयख तंत्रज्ञानाचा स्वीकाि 

कििे आिश्यक आहे. 

जगातील आभासी चलिांची क्तथिती/ Status of Virtual Currencies in the world 

• जगभिातील संस्ांनी आभासी चलनांचा व्यिहाि किताना चेताििी जािी केली आहे. 

• कोित्याही प्रकािची बँ्लकेट बंदी संभाव्यपिे संपूिह प्रिालीला भूगभाहत ढकलू शकते ज्याचा अ ह् असा होतो की 

कोितेही डनयमन होिाि नाही. 

• चीन, िडशया आडि क्तर्व्एतनाम सािख्या देशांनी डिप्टोकिन्सी िापिण्यास पूिह बंदी घातली आहे. 

• ति यूएस, यूके, क ं िा, डसंगापूि आडि ऑस्ट्र ेडलयासािख्या देशांनी आभासी चलनाचा िापि कोित्या ना कोित्या 

स्वरूपात स्वीकािला आहे. 

भक्रिष्यातील दृष्टीकोि/ Future Outlook 

• र्व्च्ययहअल चलन गयंतििूकदाि आडि व्यिसायांसाठी डदलासा हा केिळ तात्पयिता असू शकतो कािि कें द्र सिकािने 

एका मसयद्यामधे्य आिबीआयने जािी केलेल्या डिप्टोकिन्सी िगळता सिह डिप्टोकिन्सीिि बंदी घालण्याचा प्रस्ताि 

डदला आहे. 

• कें द्र डिप्टोकिन्सीिि कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासाठी आडि सिकािी मालकीची डिप्टोकिन्सी आडि डिडजटल 

रुपया जािी किण्यासाठी आिश्यक मूलभूत पायाभूत सयडिधा उभािण्यासाठी डिधेयक सादि करू शकते. 

• पिंतय, बंदी घालण्यापेक्षा, सिकािने डिप्टोकिन्सीशी संबंडधत सिह पैलू हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञान, अ ह्शास्त्र आडि डित्त 

के्षत्रातील क्षमता असलेली एक निीन तज्ञ डनयामक संस्ा स्ापन केली पाडहजे. 

• RBI या तांडत्रक प्रगतीच्या िास्तिाशी संबंडधत निीन फे्रमिकह  डकंिा डनयमन घेऊन येऊ शकते. 

• सिकािने डप्ररे्व्रशन ऑफ मनी लाँिरिंग ऍक्ट् (PMLA) अंतगहत रिपोडटंग संस्ा म्हिून आभासी चलन मध्यस्ांना 

डनययि केले पाडहजे. 

• एक दोलायमान डिप्टोकिन्सी डिभाग भािताच्या आड ह्क के्षत्रात अडधक मूल्य िाढिू शकतो. अशाप्रकािे, आड ह्क 

के्षत्रातील िाढत्या तांडत्रक निकल्पनांच्या ययगात, भािताच्या डनयामक चौकटांना बळकट कििे महत्त्वाचे आहे. 
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