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Abstract 

Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi has started digital initiatives from time 

to time. You can see that a kind of digital revolution has taken place in India in the last few 

years. Indian citizens have become more aware of digital payment methods which are 

improving the quality of life. In the financial year 2023, India will start issuing digital currency, 

as Finance Minister Nirmala Sitharaman would have announced in the budget. On 2 August 

2021, the Prime Minister of India Shri Narendra Modi has launched a digital payment platform 

named e-RUPI digital platform. National Payments Corporation of India (NPCI) has launched 

an innovative digital solution called 'e-RUPI' in collaboration with Department of Financial 

Services (DFS), National Health Authority (NHA), Ministry of Health and Family Welfare 

(MoHFW) and partner banks. The boat has been given. What is the function of this rupee 

through paper, its function and its effect on the Indian economy will be put into practice. 
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प्रस्तावना-  

भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी िेळोिेळी वडवजटल उपक्रम सुरू केले आहेत. 

गेल्या काही िर्ाांत भारतात एक प्रकारची वडवजटल क्रांती झालेली आपणास वदसून येते आहे. भारतीय 

नागररक वडवजटल पेमेंट पद्धतीबंद्दल अवधक जागरूक झाले आहेत ज्यामुळे जीिनमानात सुधारणा होत 

आहे. आवर्थक िर्थ 2023 मधे्य भारत वडवजटल चलन जारी करण्यास सुरुिात करेल, असे अर्थमंत्री वनमथला 

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोर्णा केली होती. 2 ऑगस्ट 2021 रोजी, भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र 

मोदी e-RUPI वडवजटल पॅ्लटफॉमथ नािाचे वडवजटल पेमेंट पॅ्लटफॉमथ लॉन्च केले आहे. नॅशनल पेमेंट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इंवडया (NPCI) ने वडपाटथमेंट ऑफ फायनान्शशयल सन्हथसेस (DFS), नॅशनल हेल्थ 
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ऑर्ॉररटी (NHA), आरोग्य आवण कुटंुब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) आवण भागीदार बँकांच्या 

सहकायाथने हे अवभनि वडवजटल सोलू्यशन लॉन्च केले आहे ज्याला  'ई- RUPI' असे नाि देण्यात आले 

आहे. या पेपर च्या माध्यमातून ई रुपया काय आहे, त्याची काये आवण भारतीय अर्थव्यिस्रे्िरील त्याचा 

होणारा पररणाम अभ्यासण्यात येणार आहे. 

णक शब्द - ई रुपी, चलन, अर्थव्यिस्र्ा 

ई रुपी म्हिजे काय? 

ई रुपी हे मुळात एक वडवजटल हाउचर आहे जे लाभार्थ्ाथला त्याच्या फोनिर SMS वकंिा QR 

कोडच्या स्वरूपात वमळते. हे एक प्री-पेड हाउचर आहे, जे तो/ती जाऊन ते स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही 

कें द्रािर त्याची पूतथता करू शकतो. या अखंड िन-टाइम पेमेंट यंत्रणेचे िापरकते रुपी स्वीकारणाऱ्या 

व्यापाऱ्यांकडे काडथ , वडवजटल पेमेंट अॅप वकंिा इंटरनेट बँवकंग प्रिेशावशिाय हाउचर ररडीम करू 

शकतील. हे संपकथ रवहत ई रुपी सोपे, सुरवित आवण सुरवित आहे कारण ते लाभार्थ्ाांचे तपशील पूणथपणे 

गोपनीय ठेिते. या हाउचरद्वारे संपूणथ व्यिहार प्रवक्रया तुलनेने जलद आवण त्याच िेळी विश्वासाहथ आहे, 

कारण आिश्यक रक्कम आधीच हाउचरमधे्य साठिलेली आहे.    

ई रुपी आता कुठे वापरता येईल? 

सुरुिात करण्यासाठी NPCI ने 1,600 हून अवधक रुग्णालयांशी करार केला आहे वजरे् ई रुपी 

ररडीम करता येईल.तज्ज्ांचे म्हणणे आहे की, येत्या काही वदिसांत e-RUPI चा िापरकताथ आधार 

िाढण्याची अपेिा आहे, अगदी खाजगी िेत्र देखील कमथचार्यांना लाभ देण्यासाठी आवण MSMEs 

व्यिसाय ते व्यिसाय (B2B) व्यिहारांसाठी त्याचा अिलंब करतील. से्टट बँक ऑफ इंवडया, एचडीएफसी 

बँक, अॅन्िस बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडसइंड बँक आवण 

आयसीआयसीआय बँक हे यात भागीदार आहेत.  

 ई रुपी हे खाजगी कॉपोरेट्स आवण इतर ग्राहक विभागांसाठी देखील त्याचा िापर करण्यास 

प्रोत्साहन देईल, जसे की मोठ्या मूल्याच्या कॉपोरेट वगन्टंग, टर ान्शझट/पेरोल/विद्यार्ी काडथ , फॉरेि 

टर ॅहल काड्थस, इतरांसह. ई रुपी चा सरकारसाठी मुख्य फायदा म्हणजे बँक नसलेल्या आवण फीचर फोन 

िापरकत्याांमधे्य प्रिेश सिम करणे, प्राप्तकत्याथचे बँक खाते वकंिा KYC वशिाय इशू्यला परिानगी देते.  

ई रुपी णडणजटल चलनाांपेिा वेगळे कसे आहे? 

ई रुपी ची ओळख भारतात वडवजटल चलन असण्याच्या वदशेने पवहले पाऊल असले तरी, ते 

स्वतः च वडवजटल चलन नसून एक सामावजक सेिा हाउचर प्रणाली आहे, ज्यामुळे पात्र लाभार्थ्ाांपयांत 

कोणत्याही विसंगतीवशिाय विवशष्ट लाभ विना विलंब पोहोचतील याची खात्री करणे हा आहे. हे 

वक्रप्टोकरन्सीपेिा िेगळे आहे जे आपणाला िसू्त आवण सेिा खरेदी करू देतात वकंिा फायद्यासाठी त्यांचा 

व्यापार करतात. महत्त्वाचे म्हणजे ते शासन-वनयंवत्रत आहे. प्रीपेड हाउचर ज्यासाठी सरकारने पैसे वदले 

आहेत ते मोठ्या प्रमाणािर िापरले जाईल, वकमान सुरुिातीला, कल्याणकारी सबवसडी देण्यासाठी याचा 

िापर केला जाणार आहे.  चीन, युरोप आवण इतर काही देशांप्रमाणे हचु्यथअल कॅश जारी करण्याच्या 
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शयथतीत भारत आघाडीिर नाही , परंतु Facebook च्या Diem सारख्या वक्रप्टोकरन्सीच्या िाढीमुळे 

अवधकाऱ्यांना घाऊक आवण वकरकोळ िेत्रातील पर्दशी प्रकल्पांना नजीकच्या भविष्यात प्रोत्साहन वदले 

आहे. . 

“वक्रप्टोकरन्सी ब्लॉकचेनिर आधाररत आहे, तर ई रुपी UPI वसस्टमिर आधाररत आहे. हे 

आपल्याला ऑनलाइन वमळणाऱ्या वगट हाउचरसारखेच आहे परंतु यािेळी ते सरकार जारी करत आहे. 

वडवजटल चलन सुरू करण्यासाठी सरकारचे हे पवहले पाऊल आहे. श्री. मालिीय म्हणतात वक,  

“वक्रप्टोकरन्सी आवण ई-रुपी यांचा उदे्दश एकच आहे - बँक नसलेल्या लोकांपयांत पोहोचणे परंतु येरे् 

दृष्टीकोन वभन्न आहे, वक्रप्टोकरन्सी वितररत केल्या जातात आवण एिचेंजचे विकें वद्रत माध्यम आहे तर  

दुसरीकडे, ई रुपी हे कें द्रीकृत आहे परंतु त्याच  प्रकारचे वडवजटल पेमेंट प्रोटोकॉल आहे”. 

कॉपोरेट्ससाठी फायदे - 

१) कॉपोरेट्स त्यांच्या कमथचाऱ्यांचे कल्याण करू शकतात. 

२) वडवजटल व्यिहार केल्याने खचथ कमी होईल. 

३) जारीकत्याथद्वारे हाउचर ररडम्शनचा मागोिा घेतला जाऊ शकतो. 

४) जलद, सुरवित आवण संपकथ रवहत हाउचर वितरण व्यिस्र्ा. 

सेवा पुरवठादाराांना फायदे-  

१) सुलभ आवण सुरवित - हाउचर सत्यापन कोडद्वारे अवधकृत असणार आहे. 

२) त्रासमुक्त आवण संपकथ रवहत पेमेंट संग्रह - रोख वकंिा काडथ हाताळण्याची आिश्यकता नाही. 

३) त्वरीत ररडम्शन प्रवक्रया. 

उपभोक्त्याला होिारे फायदे-  

१) संपकथ रवहत - लाभार्ींना हाउचरची वपं्रट आउट घेण्याची गरज नाही. 

२) सुलभ विमोचन - 2-चरण विमोचन प्रवक्रया. 

३) सुरवित - विमोचन करताना लाभार्ीला िैयन्क्तक तपशील सामावयक करण्याची आिश्यकता नाही 

म्हणून गोपनीयता राखली जाते. 

४) वडवजटल वकंिा बँक उपन्स्र्ती आिश्यक नाही - हाउचर ररडीम करणार्या ग्राहकाकडे वडवजटल 

पेमेंट अॅप वकंिा बँक खाते असणे आिश्यक नाही. e-RUPI हे बेवसक फोनिरही चालते. 

 सेंटरल बँक ऑफ इंवडयाने ई-रुपी वडवजटलची मयाथदा िाढिली आहे. लोकांना अवधक लाभ 

हस्तांतररत करण्याचा मागथ मोकळा करण्यासाठी सरकारने जारी केलेले हाउचर असल्याने  भारतीय 

ररझहथ बँक ई रुपी हाउचरची कमाल मयाथदा रु. 10000 िरून 1 लाख रुपये करणार आहे. वशल्लक 
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संपेपयांत वसंगल हाउचरचे एकावधक िापर देखील केले जाऊ शकतात. पूिी e-RUPI हे फक्त एकिेळचे 

हाउचर होते. हे हाउचर गेल्या िर्ी ऑगस्टमधे्य लाँच करण्यात आले होते. हे हाउचर नॅशनल पेमेंट 

कॉपोरेशन ऑफ इंवडयाच्या युवनफाइड पेमेंट इंटरफेस पॅ्लटफॉमथिर काम करते. कोविड-19 

लसीकरणासाठी सरकारकडून ई रुपी हाउचर मोठ्या प्रमाणात जारी केले जात आहेत. इतर अनेक 

प्रकरणे आहेत ज्यांचा विविध राज्य सरकारे आवण कें द्र सरकारांकडून सवक्रयपणे विचार केला जात आहे. 

हे हाउचर जारी करणार्या 16 बँका आहेत तर 8 बँका ई रुपी चे अवधग्रहण करणार्या आहेत. 

समारोप - 

ई रुपी सुरू केल्याने, हे स्पष्ट झाले आहे की सरकार निीन वडवजटल उपक्रमांना पावठंबा देत 

आहे, कारण त्यांना अपेिा आहे की भारतामधे्य विविध सेिांसाठी व्यिहार आवण पैसे देण्याची पद्धत 

बदलण्याची प्रचंड िमता आहे. लहान मूल्याच्या व्यिहारांसाठी, विशेर्त: देशातील वबगर-वडवजटल 

ग्राहक िगाथद्वारे वडवजटल पेमेंटचा अिलंब िाढिून याला समर्थन वमळते. भारताच्या उच्च चलन ते जीडीपी 

गुणोत्तरामुळे हे प्रमावणत होते की असे वडवजटल उपक्रम आवण वक्रप्टो मालमत्ता/वडवजटल चलने सह-

अन्स्तत्वात राहू शकतात आवण संपूणथ वडवजटल अर्थव्यिस्र्ा तयार करण्याच्या वदशेने भारताला 

आघाडीिर ठेिू शकतात. पुढे, e-RUPI भारतातील PPIs चा िापर चांगल्या प्रकारे चॅनेलीकरण आवण 

वनधीचे वनरीिण करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. 
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