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डिडिटल रूपया 

संसदेत 2022-23 साठी कें द्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, सेंट्र ल बँक डिडिट्ल करन्सी (CBDC) ची ओळख डिडिट्ल 

अर्थव्यवस्रे्ला कशी महत्त्वपूर्थ चालना देईल यावर त्ांनी डवशद केले. "डिडिट्ल चलनामुळे अडिक कायथक्षम आडर् स्वस्त 

चलन व्यवस्र्ापन प्रर्ाली देखील डनमाथर् होईल".  

मध्यवर्ती बँक डिडिटल चलन/ Central Bank Digital Currency (CBDC) 

• हे फक्त देशाच्या डफयाट् चलनाचे (Fiat Currency) डिडिट्ल रूप आहे. कागदी चलन डकंवा नार्ी छापण्याऐविी 

कें द्रीय बँक इलेक्ट्र ॉडनक ट्ोकन िारी करते. या ट्ोकन मूल्याला सरकारचा पूर्थ डवश्वास आडर् शे्रय (faith and credit) 

आहे. 

• हे सावथभौम चलनात (Sovereign Currency) नामांडकत केले िाते आडर् राष्ट्र ाच्या मध्यवती बँकेच्या ताळेबंदावर 

डदसते. 

• ते समान मूल्यांडकत रोख (Denominated Cash) आडर् राष्ट्र ाच्या पारंपाररक कें द्रीय (Traditional Central Bank) 

बँक ठेवीचं्या बरोबरीने रूपांतररत/डवडनमय केले िाऊ शकते. 

गरि (Need) 

गैरप्रकाराांना आळा घालणे 

• डवद्यमान डिप्टोकरन्सीची अरािक रचना, ज्यामधे्य त्ांची डनडमथती आडर् देखभाल, दोन्ही लोकांच्या हातात असते, 

ज्यामुळे अनेक गैरव्यवहार होतात, ज्यामुळे राष्ट्र ीय डिडिट्ल चलन तयार कररे् आवश्यक असते, आरबीआय द्वारे 

देखरेख आडर् देखरेख ठेवते. 

• करचोरी, टे्रर फंडिंग, मनी लाँडिर ंग इत्ादी सारख्या गैरप्रकार. 

नागररकाांचे सांरक्षण 

• डिप्टोकरन्सीशी संबंडित प्रचंि अस्स्र्रता कारर् ती कोर्त्ाही मालमते्तशी डकंवा चलनाशी िोिलेली नाहीत, त्ामुळे 

अनेकदा नागररकांच्या आडर्थक आरोग्याला हानी पोहोचते. 

र्तांत्रज्ञानार्तील प्रगर्तीच्या बरोबरीने राहणे 

• बँक फॉर इंट्रनॅशनल सेट्लमेंट््स (BIS) च्या सवेक्षर्ात असे डदसून आले आहे की प्रडतसाद देर्ाऱ्या 66 मध्यवती 

बँकांपैकी सुमारे 80 ट्के्क बँकांनी सांडगतले की त्ांनी मध्यवती बँकेने िारी केलेल्या डिडिट्ल चलनावर (CBDC) 

काही स्वरूपात काम करण्यास सुरुवात केली आहे. 

• डशवाय, चीन आिीच आपला डिडिट्ल रॅस्िन्बी (Digital Renminbi) पायलट् प्रकल्प राबवत आहे आडर् तो देशात 

मोठ्या प्रमार्ावर लागू करण्याचे उडिष्ट् ठेवत आहे. 

िॉलरवरील अवलांडबत्व कमी करणे 

• भारत आपल्या िोरर्ात्मक भागीदारांसोबत व्यापारासाठी डिडिट्ल रुपया वापरू शकतो, त्ामुळे िॉलरची गरि 

कमी होईल. 

अर्थसांकल्पार्तील घोषणेचा अर्थ काय? 

• अर्थसंकल्पातील घोषर्ा मूलत: डिप्टोकरन्सी आडर् इतर आभासी चलनांवर सरकारचा हेतू व्यक्त करते. RBI ने 

अनेक वेळा डबट्कॉइन, इर्र इत्ादी खािगी डिप्टोकरन्सीिसह मनी लाँिररंग, दहशतवादी डवत्तपुरवठा, कर 

चुकवेडगरी इत्ादीबंाबत डचंता व्यक्त केली आहे आडर् स्वतः ची CBDC िाहीर करण्याची योिना आखली आहे. 
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सांबांडिर्त डचांर्ता (Associated Concerns) 

सायबर सुरक्षा िमक्या 

• सायबरसे्पस स्पायवेअर आडर् इतर िोक्ांसाठी असुरडक्षत आहे. हे महत्त्वाचे आहे कारर् राष्ट्र ीय डिडिट्ल चलनावर 

हल्ला झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्र्ा पंगु होऊ शकते डकंवा डदवाळखोरी देखील होऊ शकते. 

• तंत्रज्ञानातील अपयश िे सामान्य आहेत, डवशेषत: सरकारमधे्य, अर्थव्यवस्रे्ला आर्खी हानी पोहोचवू शकतात आडर् 

सायबर गुने्हगारांच्या हल्ल्ांना बळी पिू शकतात. 

भारर्तार्त अपुरी डिडिटल साक्षरर्ता 

• डिडिट्ल एम्पॉवरमेंट् फाउंिेशनच्या 2018 च्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 90% लोकसंख्या डिडिट्ल डनरक्षर 

आहे. 

• त्ामुळे, पुरेशी साडहस्त्क िागरूकता डनमाथर् न करता डिडिट्ल चलनाची ओळख भारतीय अर्थव्यवस्रे्समोर अनेक 

नवीन आव्हाने डनमाथर् करेल. 

गोपनीयर्ता समस्या 

• डिडिट्ल चलनाने एखाद्या व्यक्तीची काही मूलभूत माडहती गोळा कररे् आवश्यक आहे िेरे्करून ती व्यक्ती त्ा 

डिडिट्ल चलनाचा िारक असल्याचे डसद्ध करू शकेल. डवशेषत: भारतात कोर्त्ाही वैयस्क्तक गोपनीयता 

कायद्याच्या अनुपस्स्र्तीत, ही एक महत्त्वपूर्थ डचंता आहे. 

• यामुळे डनयमन, गंुतवरू्क आडर् खरेदीचा मागोवा घेरे्, व्यक्तीवंर कर आकाररे् इत्ादी डवडवि संबंडित आव्हाने 

देखील डनमाथर् होऊ शकतात. 

डिडिटल रुपयाचे फायदे (Benefits of Digital Rupees) 

सांपूणथ चलनडवषयक िोरण प्रसाररर्त करण्यार्त मदर्त 

• सध्या बँका चलनडवषयक िोरर्ातील बदल पूर्थपरे् प्रसाररत करत नाहीत, पररर्ामी RBI ची िोररे् कुचकामी ठरतात. 

• डििीट्ल रुपयाचा वापर करून डनमाथर् आडर् पुरवठा प्रवाहावर रे्ट् प्रभाव पािरे्, व्यावसाडयक बँकांवर अवलंबून 

न राहता िोरर्ातील बदलांचे पररर्ाम त्ांना योग्य वाटे्ल तेव्हा ते लगेचच प्रडतडबंडबत करतील. 

रोखरडहर्त समाि डनमाथण करणे 

• डिडिट्ल आडर् कॅशलेस समाि डनमाथर् करण्याच्या उिेशाने सरकारने आिार, डिडिट्ल इंडिया डमशन, नोट्ाबंदी 

इत्ादीसारखे अनेक उपिम घेतले आहेत.  

• या संदभाथत, कॅशलेस आडर् डिडिट्ल समाि डनमाथर् करण्यासाठी डिडिट्ल रुपया हा एक मैलाचा दगि ठरेल. 

चलन व्यवस्र्ापनाची डकां मर्त कमी करा 

• कारर् ते कोर्त्ाही आंतर-बँक सेट्लमेंट्डशवाय ररअल-ट्ाइम पेमेंट् सक्षम करेल. 

• CBDC सुरू झाल्यामुळे चलन-ते-िीिीपी गुर्ोत्तरात घट् झाल्यामुळे कागदी चलनाची छपाई, वाहतूक आडर् 

साठवरू्क खचाथत लक्षर्ीय घट् होईल. 

खासगी खेळािुांना सांिी 

• राज्य-समडर्थत डिडिट्ल चलन गंुतवरू्कदार/ग्राहकांना संरक्षर् प्रदान करू शकते म्हरू्न, खािगी त्ाच्या 

डनयमनाबिल कोर्तीही शंका न घेता संबंडित पायाभूत सुडविांमधे्य आत्मडवश्वासाने गंुतवरू्क करू शकतात. त्ामुळे 

लोकांच्या सेवांमधे्य सुिारर्ा होर्ार आहे. 

यामुळे नागररकाांमधे्य काय बदल होर्तो? 

• डिडिट्ल रुपयाचा व्यवहार कसा केला िाऊ शकतो याडवषयी तंत्रज्ञान तज्ञ आडर् प्रचारकांनी अनेक मॉिेल्स 

प्रस्ताडवत केल्या आहेत परंतु भारतीय ररझव्हथ बँकेच्या औपचाररक घोषरे्मधे्य नागररकांकिून डिडिट्ल रुपयाचा 

व्यवहार कसा केला िाईल याची माडहती डदली िाईल. 
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• एक मुख्य फरक असा असेल की सध्याच्या डिडिट्ल पेमेंट् अनुभवाच्या डवरोिात डिडिट्ल रुपयाचा व्यवहार तात्काळ 

होईल. 

वे फॉरविथ  

• डिडिट्ल रुपयाच्या डनडमथतीमुळे भारताला आपल्या नागररकांना सशक्त बनवण्याची आडर् आपल्या सतत डवस्तारत 

असलेल्या डिडिट्ल अर्थव्यवस्रे्त त्ाचा मुक्तपरे् वापर करण्याची आडर् कालबाह्य बँडकंग प्रर्ालीपासून मुक्त 

होण्याची संिी डमळेल. 

• मॅिो इकॉनॉमी आडर् डलस्िडिट्ी, बँडकंग डसस्टीम आडर् मनी माकेट्वर होर्ारे पररर्ाम पाहता, िोरर्कत्ाांनी 

भारतातील डिडिट्ल रुपयाच्या संभाव्यतेचा पूर्थपरे् डवचार कररे् अत्ावश्यक आहे. 

 

 

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

