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વિકેન્દ્રીકરણ દ્વારા િૈવિક િેપાર
અને પરરિહન માાં ક્ાાંવિ

શ્વેતપત્ર

વૈશ્વશ્વક વેપાર અને પરરવહન - શ્વવકેન્દ્રીકરણ દ્વારા ક્ાાંશ્વત

સાર
CargoCoin માંચ બ્લોકચેન સાથે િેપાર અને પરરિહનના મુખ્ય વિિને જોડે છે .
CargoCoin નો પાયો બે મુખ્ય આધારસ્િાંભ પર આધારરિ છે - પ્રથમ આધારસ્િાંભ ઓનલાઈન માંચ છે જે કાર્ગો, િેમની પરરિહનની જરૂરરયાિો
િેમજ પ ૂરક સેિાઓને લર્ગિી વિવિધ ભાર્ગને જોડિા અને વિવનમય કરિાની પરિાનર્ગી આપે છે . બીજો આધારસ્િાંભ એ સ્માર્ટ કરાર છે : જેનો ઉપયોર્ગ
િાસ્િવિક ચુકિણીને સરળ બનાિિા માર્ે િેનો ઉપયોર્ગ કરી શકાય છે અથિા, રડલીિરીની ઓફરની સાંપ ૂણટ પ્રરક્યાને રે કોડટ કરિાના ઇલેક્ટ્રોવનક
સરે રાશ િરીકે પણ થઈ શકે છે , િે સીધી ચુકિણી, એસ્ક્ો ચુકિણી અથિા એસ્ક્ો વિવિધ િબક્કામાાં અંશિઃ ભાંડોળ વિવનમય સાથે ચુકિણી કરિા
માર્ે િાપરી શકાય છે .
સેિા વિભાર્ગોમાાં CargoCoin માંચ િપરાશકિાટઓની રક્યાપ્રવિરક્યાઓ કુ દરિી રીિે માંચની સ્માર્ટ ઉપયોર્ગીિાની માાંર્ગ પ ૂરી પાડે છે . આ સ્માર્ટ
ઉપયોગર્ગિાઓને CargoCoin ર્ોકન્દ્સ દ્વારા સહાવયિ કરિામાાં આિે છે . િે વનઃશુલ્ક ઓનલાઈન સેિાઓનો પ્રારાં ભ અને અમલ કરીને અરબો ડોલરના
B2B બજારમાાંથી વિશાળ િપરાશકિાટ િર્ગટને આકર્ટિા માર્ે રચાયેલ છે . માંચનો હેત ુ CargoCoin ર્ોકન્દ્સ માર્ે મહત્તમ માાંર્ગ િધારિાનો છે . ર્ોકન્દ્સની
માાંર્ગ દ્વારા CargoCoin ICOના ર્ે કેદારોને મ ૂલ્ય િધારાનનો લાભ પ્રાપ્િ થાય છે .
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૧. સારાાંશ
િૈવિક િેપાર અને પરરિહનનુાં વિકે ન્દ્રીકરણ કરિા માર્ે CargoCoin ને સ્માર્ટ કરાર અને રક્પ્ર્ો ચલણ માંચ િરીકે વિકસાિિામાાં આિી રહ્ુાં છે , માંચ
નુાં લક્ષય િેપારીઓ, ભાડાથીઓ, વશવપિંર્ગ લાઇન, બુરકિંર્ગ એજન્દ્ર્ િેમજ આંિરરાષ્ટ્રીય િેપાર અને ચીજિસ્તુ િેમ જ કાર્ગો પરરિહનમાાં સામેલ અન્દ્ય
િમામ દળો િચ્ચેની રક્યાપ્રવિરક્યાને સાનુકૂળ અને ઉત્તમ બનાિિાનુાં છે . માંચ િપરાશકિાટઓ િીક્ષણ ધારદાર રક્પ્ર્ો સુરક્ષા અને ઘર્ટણ મુક્ટ્િ
રક્યાપ્રવિરક્યાઓ આધારરિ સારી-અને-સાંતગુ લિ ઇકો-વસસ્ર્મ નો અનુભિ કરાિશે.
CargoCoin નો હેત ુ િેપાર અને કાર્ગો દસ્િાિેજોના વનદોર્ વિવનમય અને િાસ્િવિક ઓછા સમયના ખચે ચુકિણી વિકલ્પો માર્ે ન ુાં િાિાિરણ અને
સાધનો પ ૂરા પાડિાનો છે . માંચનુાં આકીર્ે ક્ટ્ચર ઉચ્ચ સ્િરની સુરક્ષા, પારદવશિિા, રે સીગબગલર્ી અને જિાબદારીના વસદ્ાાંિો પર આધારરિ છે . િેને એક
બહુ સરળ માંચ િરીકે અથિા વિવિધ ચુકિણી વિકલ્પો માર્ે જરર્લ સ્માર્ટ કરાર ઉપયોગર્ગિા િરીકે પણ ઉપયોર્ગ કરી શકાય છે .િેના કોઈપણ એક
ભાર્ગનો સહભાર્ગીઓ લાભ લઈ શકે છે અથિા અન્દ્ય ભાર્ગો સાથે િેને સાંયોજજિ કરી શકે છે . ઓનલાઈન રક્પ્ર્ો ર્ે કનોલોજી સાથે ભૌવિક િેપાર અને
પરરિહન િચ્ચેન ુાં જોડાણ મોર્ા પાયે પ્રોજેક્ટ્ર્ના અમલીકરણ માર્ે ની િક પહોંચાડે છે અને િધુ વિસ્િરણ માર્ે પરિાનર્ગી પણ આપે છે .
CargoCoin માંચના વિકલ્પો િપરાશકિાટઓ અને સહભાર્ગીઓને િધિા મ ૂલ્ય માર્ે અનાંિ શક્યિાઓ પ ૂરી પાડે છે . માંચ પરની િમામ ઉપયોર્ગીિાઓ
CargoCoin સાથે કામ કરે છે . િેનો અંવિમ ઉદ્દે શ માાંર્ગ િધારિાનો અને ર્ોકન્દ્સના ઉપયોર્ગને સરળ બનાિિાનો છે . CargoCoin ર્ીમનો રસ ICO
સમથટકોના રહિ સાથે સુયોજજિ થયેલ છે !

૧.૧. CargoCoin શુ ાં છે ?
આ પ્રોજેક્ટ્ર્ સાંપ ૂણટ પણે િમામ પરરિહન માર્ે જ વિસ્િરરિ છે - વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગ (કન્દ્ર્ે નર, બલ્ક, બ્રેક બલ્ક, ગલક્ક્ટ્િડ બલ્ક), અંિદે શીય પરરિહન (રક,
રે લ્િે), એર કાર્ગો (વિમાનો, ડ્રૉન િર્ગેરે દ્વારા પરરિહન), અન્દ્ય પ્રકારો પરરિહનનો સમાિેશ થાય છે , પરાં ત ુ િેમાાં: પાઇપલાઇન પરરિહન, સ્પેસ કાર્ગો,
ઇન્દ્ર્રસીર્ી અને બાહ્ય શહેર શેરરિંર્ગ સિારી મયાટરદિ નથી. અનાંિ પરરિહન કાયટક્ષમિા માર્ે પરિાનર્ગી આપિા માર્ે પરરિહનના વિકાસમાાં વિવિધ
પ્રકારો માર્ે સમવપિિ માંચ આંિરરક રીિે જોડાયેલા હશે, જેનો ઉદ્દે શ એ છે કે િસ્તુ અને કાર્ગો િેપારીઓ િચ્ચે િમામ પરરિહન રચના િૈવિક ધોરણે
કરિી. બધા સહભાર્ગીઓ અને સાધનોનુાં સાંકલન અનન્દ્ય, એક પ્રકારની ઈકો-શ્વસસ્ટમ છે .
સ્માર્ટ કરારના માધ્યમથી બન્ને સુરગક્ષિ રાન્દ્સફર અને સ્ર્ોરે જ પધ્ધવિ િેમજ પરરિહન સેિાઓ અને કાર્ગો માર્ે ચ ૂકિણી એકમ માર્ે CargoCoin માંચ
રચાયેલ છે . CargoCoin નો વિચાર સાંપ ૂણટપણે રક્પ્ર્ો મુરાની સાંભાિનાને અમલમાાં મ ૂકે છે , નહીં કે માત્ર ચુકિણી અને મ ૂલ્યના સાંગ્રહના સાધન િરીકે ,
પરાં ત ુ પ્રરક્યા દ્વારા મોકલિા, પ્રાપ્િ કરિા, માંજૂર કરિા, નકારિા અને હસ્િાક્ષર કરિાના એક અરસપરસ રીિ િરીકે પણ અમલમાાં મ ૂકે છે .
CargoCoin એક નિા અને ખ ૂબ જ નજીકના ભવિષ્ટ્યમાાં ઉપલબ્ધ થનાર ERC૨૨૩ ર્ોકન માનક આધારરિ હશે, જેમાાં ERC૨૦ ર્ોકન માનકની
સરખામણીમાાં મોર્ા સુધારાઓ છે . સાંભવિિ ર્ોકન ની િરાપ ર્ાળિા જે િે સમયે સ્માર્ટ કરારના િધુ અદ્યિન, ચોક્કસ અને સાિટવત્રક હેન્દ્ડગલિંર્ગ પ્રોજેક્ટ્ર્
ુ ને િારાફરિી સેિા આપિા માર્ે અમલમાાં મુકેલા ર્ોકન્દ્સ સોગલરડર્ીમાાં પ્રોગ્રામ થયેલા સ્માર્ટ કરારો
માર્ે ERC૨૨૩ જરૂરી છે , પ્રોજેક્ટ્ર્ના બધા હેતઓ
િરીકે સાંપ ૂણટપણે કાયટ કરશે અને કોડની સમીક્ષા અને વનરીક્ષણ માર્ે દરે ક માર્ે ઓપન સોસટ િરીકે ઉપલબ્ધ રહેશ.ે ઊભા થયેલા ભાંડોળનો ઉપયોર્ગ
માંચ અને રક્પ્ર્ો મુરાના વિકાસ અને ક્મશઃ અમલીકરણ માર્ે , કાર્ગો અને પેસન્દ્ે જર ઉદ્યોર્ગોના પરરિહનમાાં, વિિભરમાાં કરિામાાં આિશે. પ્રારાં ગભક
કોઈન પેશકશ (ICO) માંચ અને ર્ોકન્દ્સને ભાર્ગ લેિા અને ર્ે કો આપિા માર્ે વિશાળ રસ ધરાિિા પક્ષોને માંજૂરી આપશે.

CargoCoin માંિ બ્લોકિેન સાથે વેપાર અને પરરવહનના મુખ્ય શ્વવશ્વને જોડે છે .

૧.૨. સમસ્યા
પરરિહન ઉદ્યોર્ગનુાં કદ જબરજસ્િ છે – માત્ર દરરયાઈ િેપારનુાં િૈવિક મ ૂલ્ય ૧૨ રરગલયન ડોલર (WTOના આંકડા પ્રમાણે) થી િધારે છે . ૨૦૧૭ માાં
ભાડાનુાં મ ૂલ્ય ૩૮૦ અબજ ડોલર હત ુાં (UNCTAD). વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગ સૌથી મોર્ા આવથિક ક્ષેત્રો પૈકીનુાં એક હોિા છિાાં િે િકનીકી રીિે િે ઓછામાાં ઓછાં
અદ્યિન છે . પરરિહનના અથટથી કોઈ વનસ્બિ ણ હોિા છિાાં આજે કાર્ગળના દસ્િાિેજો બધા મોકલેલા કાર્ગો માર્ે જારી કરિામાાં આિે છે . સમય અને
નાણાાં ખચટિા બધા મ ૂળ દસ્િાિેજો ને િારહયાિ મોકલિામાાં આિે છે ,.બેંક િાયર રાન્દ્સફર અથિા લેર્ર ઓફ ક્ેરડર્ દ્વારા િમામ કાર્ગો અને માલ
માર્ે ની નીવધ પરાં પરાર્ગિ રીિે ચ ૂકિિામાાં આિે છે જે ખચાટળ, ધીમી અને ગબન-ર્ગોપનીય પદ્વિઓ છે . ઘણી િાર ડોલર અને યુરો વ્યિહારો સાંરદગ્ધ
બેન્દ્કો દ્વારા અઠિારડયાઓ માર્ે અર્કાિિામાાં આિે છે . વ્યિસાયમાાં દરે કને આિી સમસ્યા છે . મની રાન્દ્સફર વિલાંબ અને અસલ દસ્િાિેજોની વિલાંબમાાં
લાાંબા ર્ગાળાની પુરિઠાને અસર પહોંચાડિાથી, િધારાનાાં અકસ્માિ ખચટ, િક ખચટ અને અસ્કયામિોના ઘસારો લાર્ગે છે . CargoCoin બ્લોકચેન
ર્ે ક્ટ્નૉલોજીને ઉત્તેજન કરી િેપાર અને પરરિહનની ક્ાાંવિ પ ૂરી પાડે છે . જે ઘણી સમસ્યાઓને દૂ ર કરશે, પરાં ત ુ આના સુધી મયાટરદિ નહીં જેમ કે ,:
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૧.

છે તરશ્વપિંડી ઘટાડવી - CargoCoin છે િરપીંડીના જોખમને ઓછાં કરે છે અને ઘણા રકસ્સાઓમાાં બાંને પક્ષોની અર્ગાઉ થી નક્કી કરે લ શરિો પ ૂરી
ન થાય તયાાં સુધી કોઈપણ ચ ૂકિણી ન કરીને છે િરપીંડીને સાંપ ૂણટપણે દૂ ર કરે છે , ચુકિણી માર્ે સાિટજવનક ઉપલબ્ધ પુરાિા પ ૂરા પાડિામાાં
ે રી આપિામાાં આિશે. કપર્પ ૂણટ સમથટન
આિે છે અને / અથિા એસ્ક્ોમાાં િેને સુરગક્ષિ કરિામાાં આિે છે . ચુકિણીઓ મિે રડફૉલ્ર્ રૂપે બાાંહધ
અને માગલકી દસ્િાિેજોનુાં ડુ પ્પ્લકે શન નકારિામાાં આિશે.

૨.

ખિચમાાં ઘટાડો - બૅન્દ્કો, બ્રોકરો, એજન્દ્ર્ો, રે ખાઓ, બાંદરો, રરિાજો, કુ રરયસટ, િીમા કાંપનીઓ, િર્ગેરે દ્વારા સમગ્ર પ્રરક્યા દ્વારા ચાર્જ કરિામાાં
આિિી મોર્ી ર્કાિારી અને અન્દ્ય ફાઈન વપ્રન્દ્ર્ ફીની તુલનામાાં CargoCoin નોંધપાત્ર રીિે ખચટમાાં ઘર્ાડો કરશે. આ ક્ષણે L/C િાળા રકસ્સાના
સમયે બાાંયધરીકૃિ ચ ૂકિણીઓ કોઈપણ ખચટ લેશે નહીં.

૩.

શ્વવલાંબમાાં ઘટાડો - CargoCoin તિરરિ વિવનમય આપીને, સમીક્ષા અને દસ્િાિેજોની માંજૂરી અને સામેલ પક્ષો િચ્ચેના ચ ૂકિણી સમય સર
કરી વિલાંબને ર્ાળે છે . િધુ વિલાંબ વિવિધ સમય ઝોન, વિવિધ જાહેર રજાઓ, િર્ગેરે ને લીધે થાય છે . બ્લોકચેન હાંમશ
ે ાાં ૨૪/૭ કાયટરિ હોય
છે અને માનિ હસ્િક્ષેપ પર આધાર રાખતુાં નથી, અને િેને કોઈ રજાઓની જરૂર નથી. એિો અંદાજ છે કે ચુકિણીની વિલાંબથી નુકસાનમાાં
લર્ગભર્ગ ૧૯ ગબગલયન ડોલર નો ખચટ થાય છે (*UNCATD).

૪.

શ્વવશ્વાસ માાં વધારો – CargoCoin Etherium બ્લોકચેનના જાહેર ઈન્દ્રાસ્રક્ટ્ચર પર આધારરિ છે , જે પીઅર-ટુ -પીઅર વિકે ન્દ્ન્દ્રિ આંિરમાળખામાાં
હજારો લોકો દ્વારા સમવથિિ હોય છે . જે આપના માર્ે સાગબિ અને વિિસનીય િકનીક છે .

૫.

મારહતીની સુરક્ષા - CargoCoin કુ દરિી રીિે સુરગક્ષિ છે . િે બ્લોકચેન હેશીંર્ગ ઍલ્ર્ગોરરધમ ર્ે કનોલોજી પર મારહિીને મધ્યસ્થીઓ જેમ કે બેંકો,
દલાલો, એજન્દ્ર્ િર્ગેરે દ્વારા સાંિદ
ે નશીલ મારહિી ભેદિાની કોઈપણ સાંભાિના િર્ગર સુરગક્ષિ રાખે છે . િે સાંપ ૂણટપણે ર્ગોપનીય છે અને િે
વ્યિહારોની વિર્ગિોને સાંપ ૂણટ પ્રચાર માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે જે િમામ પક્ષો અને જનિા દ્વારા જોઈ શકાય છે .

૬.

સલામત સાંગ્રહ - CargoCoin િમામ ઐવિહાવસક વ્યિહારોના સાંપ ૂણટ સાંગ્રહ પર આધારરિ છે , આમ દસ્િાિેજોના ભૌવિક નુકશાન અથિા
વિનાશના જોખમોથી િે બચી શકે છે . જ્યારે િે જ સમયે ક્ટ્લાઉડમાાં સાંગ્રરહિ ભ ૂિકાળની મારહિીને સરળ શોધ અને રીવ્યુ કરિાની માંજૂરી પણ
િે આપે છે .

૭.

સુગમતા પ ૂરી પાડવી - CargoCoin લચીક છે અને િેપક્ષો કે જેઓ િેમની સાથે િાિચીિ કરિાનુાં પસાંદ કરે છે િેને સરળિાથી પસાંદ કરે
છે . જેમાાં માનક અથિા કસ્ર્મ િાર્ાઘાર્ોની શરિો, બોલીઓ અને સ્િરૂપોના વિકલ્પો િપરાશકિાટ અનુભિને પ્રોતસાહન આપશે. આમાાં ભાર્ાના
અિરોધો દૂ ર કરિાથી ઈકો-વસસ્ર્મના સહભાર્ગીઓને સરળિા પ્રદાન કરશે.
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૧.૩. CargoCoin નો વિકાસ
CargoCoin નો વિકાસ નીચેના િબક્કામાાં રજૂ કરિામાાં આવ્યો છે :
૧.

શ્વિશ્વપિંગ માંિ - માંચ આયાિકારો, વનકાસકારો, ન ૂર ફોરિડડ ટ સ, બુરકિંર્ગ એજન્દ્ર્, જહાજ દલાલો, જહાજ માગલકો, િર્ગેરેને એકીકૃિ કરી બજારથી જોડે
છે અને િૈવિક શીપીંર્ગ માંચનો વિકાસ, સ્માર્ટ કરાર (સ્માર્ટ ગબલ ઓફ લેન્દ્ડીંર્ગર્ગ, સ્માર્ટ લેર્ર ઓફ ક્ે રડર્, િર્ગેરે) નો ઉપયોર્ગ, આ િેિપત્રમાાં
માંચ િરીકે ઓળખિામાાં આિે છે .

૨.

અંતગચત માંિ - અંિર્ગટિ માંચ િમામ ગ્રાઉન્દ્ડ આધારરિ પરરિહનને આિરી લેશે, જેમ કે રક, રે લરોડ, પાઈપો િર્ગેરે અને િૈવિક અંિદે શીય
પરરિહન માંચનો વિકાસ, સ્માર્ટ કરારનો ઉપયોર્ગ થશે.

૩.

કાગો ઓલ-પપચઝ માંિ - બજારના વિકાસ, સ્માર્ટ કરારનો ઉપયોર્ગ કરીને, ઉતપાદકોને િેમની પેદાશોનુાં પ્રદશટન કરિાની અને ગ્રાહકો સાથે સીધુ
જોડીને જહાજ અને અંિદે શીય પરરિહનના માંચ મારફિે ગલિંકને જોડિા માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે .

૪.

એર કાગો માંિ - એર કાર્ગો પરરિહનનો વિકાસ, કાર્ગો વિમાનો, કાર્ગો હેગલકોપ્ર્ર અને ડ્રૉન સરહિના સ્માર્ટ કરારનો ઉપયોર્ગ કરિાનો છે .

આ િેિપત્ર સ્ર્ે જ ૧ - વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગ માંચનુાં સારાાંશ આપે છે , જે પ્રોજેક્ટ્ર્નો મુખ્ય ભાર્ગ છે .
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૨. િૈવિક સ્િરે િેપાર અને પરરિહનનો પરરચય
કોઈપણ ભૌવિક સામાન કે જેનુાં ઉતપાદન થાય છે અને િે વિિરરિ
કરિામાાં આિે છે િે માર્ે પરરિહન એ આંિરરાષ્ટ્રીય િેપારનુાં મુખ્ય
ઘર્ક છે . કાયટક્ષમ અને ખચટ અસરકારક િેપારને સુવનવિિ કરિા માર્ે
પરરિહનનો યોગ્ય પ્રકાર જરૂરી છે . પરરિહનના ચાર માર્ગો છે - સમુર,
માર્ગટ, રે લ અને હિા. મોર્ા ભાર્ગના રકસ્સાઓમાાં મોર્ાભાર્ગના
પરરિહનનો ઉપયોર્ગ કરિામાાં આિે છે . શીપીંર્ગ ઉદ્યોર્ગ એ િકનીકી
રીિે ઓછામાાં ઓછાં વિકવસિ આવથિક ક્ષેત્ર છે . આ હકીકિે અમને
CargoCoin દાખલ કરિાની અને પ્રમાણમાાં ઓછી સ્પધાટ સાથે િૈવિક
બજારમાાં િધુ ઝડપી ર્ગવિએ પ્રિેશ કરિા દે છે . પરરિહન લોકો િચ્ચે
િેપારને સક્ષમ કરે છે , જે સાંસ્કૃવિઓના વિકાસ માર્ે આિશ્યક સાગબિ
થઈ છે . કાયટક્ષમિા હાાંસલ કરિા માર્ે સાચો ભાર્ગીદાર, યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય ભાિ જરૂરી છે .
ઉદ્યોર્ગના નાણાકીય પાસાઓ અને સાંભવિિ બજારના સાંગક્ષપ્િ આંકડા.
•

૨૦૧૬ માાં ૧૦.૩ અબજ ટન - વિિનો દરરયાઈ િેપાર; *UNCTAD (િેપાર અને વિકાસ પર સાંયક્ટ્ુ િ રાષ્ટ્ર સાંઘ કોન્દ્ફરન્દ્સ)

•

૧.૮ ચબચલયન ટન કન્દ્ટે નર દ્વારા વારહત કરવામાાં આવે છે ;

•

૮.૫ અબજ ટન બલ્ક, બ્રેક બલ્ક, પ્રવાહી રૂપે વારહત કરવામાાં આવે છે ;

•

૨૦૧૬ માાં વિિભરમાાં બાંદરો પર ૭૦૧ શ્વમચલયન TEUનુાં સાંચાલન કરિામાાં આવ્યુ;ાં (*UNCTAD)

•

િૈવિક િેપારમાાં િેપારી જહાજોનુાં સાંચાલન, અંદાજે કુ લ વિિ િેપારના આશરે ૫ ર્કા જેર્લુ,ાં િૈવિક અથટિત્ર
ાં માાં ન ૂરના દરમાાં ૩૮૦ ચબચલયન
ડોલર, (*UNCTAD);

•

DWTના ૧.૯ ચબચલયન ટન - િૈવિક િેપારી કાફલો *શીપીંર્ગની આંિરરાષ્ટ્રીય ચેમ્બર;

•

શ્વવશ્વ વેપારના ૯૦%: આંિરરાષ્ટ્રીય વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગ વિિના િેપારના લર્ગભર્ગ ૯૦% િહનો માર્ે જિાબદાર છે ; *IMO (ઇન્દ્ર્રનેશનલ મેરરર્ાઇમ
ઓર્ગેનાઇઝેશન)

•

દરે ક પ્રકારની કાર્ગો પરરિહન અને આંિરરાષ્ટ્રીય સ્િરે ૫૦,૦૦૦ વેપારી જહાજો; (*IMO)

•

૧૨ રિચલયન ડોલર - દરરયાઈ િેપાર મ ૂલ્ય, (ચીનના અથટિત્ર
ાં ના કદ િરફ આર્ગળ િધવુ!ાં ); (*વિિ િેપાર સાંર્ગઠન અંદાજ.)

•

િાસ્િવિક રીિે દરે ક રાષ્ટ્રીયિામાાંથી ૧.૨ શ્વમચલયન જેર્લા લોકો;

•

િીપીંગ એ સૌથી વધુ ઇંધણ કાયચક્ષમ અને િાગણજ્જ્યક પરરિહનનુાં કાબચન મૈત્રીપ ૂણચ સ્િરૂપ છે ; (*UNCTAD)

•

િૈવિક ધોરણે િેપાર અને પરરિહનની સ્સ્થરતા તેમ જ લાાંબા-ગાળાની વ ૃદ્ધિ જોિા મળે છે ; (*UNCTAD)

CargoCoin માંચનો ઉદ્દે શ્ય િૈવિક વ્યિસાયનાાં આંકડા ધ્યાનમાાં લેિા અને સેિાઓ અને ઉપયોગર્ગિા પ્રદાિા િરીકે , સ્માર્ટ કરાર રક્પ્ર્ો સમાધાન સાથે
આંિરરક રીિે જોડાયેલા અરબો ઉદ્યોર્ગોને ભેર્ગ કરિાનો છે .
માંિ િારીરરક શ્વવશ્વ અને રક્પ્ટો બ્રહ્ાાંડ વચ્િે મજબ ૂત જોડાણ બનાવી રાખે છે .
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૩. CargoCoin ઇકોવસસ્ર્મ
૩.૧. સહભાર્ગીઓ અને પ્રેક્ષક લક્ષયાાંક
CargoCoin માંચનો લક્ષયાાંક કોઈ પણ રે રડિંર્ગ કાંપની અથિા વ્યક્ક્ટ્િર્ગિ, વશવપિંર્ગ રે ખા, નૌકાદળ ફોરિડટ , જહાજ દલાલ અને િૈવિક િેપાર અને
પરરિહનમાાં સામેલ અન્દ્ય પક્ષો માર્ે િૈવિક સ્િરે વિસ્િરે છે . પ્લેર્ફોમટમાાં ૨ ર્ગર એર્લે કે સેવાઓ અને ઉપયોચગતાઓ છે . મેરીર્ાઇમ પરરિહન એ
િકનીકી રીિે ઓછામાાં ઓછાં વિકવસિ ઉદ્યોર્ગ છે . આ ચોક્કસ ક્ષેત્ર સાથે આ પરરયોજના શરૂ કરિાનુાં વનણટય પાછળનુાં મુખ્ય કારણ છે .
આ સેવાઓ મફત છે (જેની કોઈ માવસક અથિા િાવર્િક ફી નથી) અને િેને િેપાર અને પરરિહન માર્ે િૈવિક બજાર બનાિિા માર્ે િૈયાર કરિામાાં
આિેલ છે . બહોળા પ્રમાણમાાં ઉપયોર્ગ થિો એ િેનો મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય છે . માંચ ઉપયોચગતાઓ CargoCoins ના ઉપયોર્ગ અને માાંર્ગ પેદા કરે છે . CargoCoins
માર્ે ની માર્ગ અને િેના મ ૂલ્યની વ ૃદ્ી ICO નો અંવિમ ઉદ્દે શ છે . સ્થાપકો, ર્ીમ અને ICO સમથટકોનુાં રહિ સાંપ ૂણટપણે સમક્ન્દ્િિ થયેલ ુાં છે . વિભાર્ગ ૪ માાં
કે િી રીિે માંચ ચલાિિામાાં આિે છે િેની વિર્ગિો આપેલ છે .

મુખ્ય ઇકોવસસ્ર્મ સહભાર્ગીઓ:
- િેપારીઓ, આયાિકારો, વનકાસકારો, સનદી
- ખાનર્ગી વ્યક્ક્ટ્િઓ
- રેર્ ફૉિટડટસટ

- NVOCC (નોન-જહાજ સાંચાગલિ કન્દ્ર્ે નર
કે રરયસટ)

- કન્દ્ર્ે ઈનર રે ખાઓ
- બુરકિંર્ગ એજન્દ્્સ

- વશપ માગલકો / જહાજ મેનજ
ે રો / જહાજ
ઓપરે ર્સટ

- વશપ દલાલ

- વશપ એજન્દ્્સ

૩.૨. સાંભવિિ બજાર: ઉપરોક્ટ્િ િમામ દશાટિેલ જૂથોમાાંથી લાખો
િપરાશકિાટઓની સાંખ્યા
•

કાંપનીઓ અને દલાલો

- િેરહાઉસ / સ્ર્ોરે જ સુવિધા

બધા સહભાર્ગીઓને "અવધકાર" રકિંમિ, સમય અને સ્થળ પર "અવધકાર" સેિા
શોધિાની રહેશ.ે

•

- કાર્ગો / જહાજ / પરરિહન સાધનો િીમા

બધા સહભાર્ગીઓને ઓછા ખચે ઝડપી લેદેદેન અને સુરગક્ષિ રક્યાપ્રવિરક્યા કરિાની
જરૂર છે .

•

બધા સહભાર્ગીઓને સુરગક્ષિ અને ઝડપી દસ્િાિેજોના વિવનમયની જરૂર છે .

•

સહભાર્ગીઓને િધારાની સેિાઓની જરૂર છે , જેમ કે , કાર્ગો મોજણીદાર, િીમા બ્રોકર,
કસ્ર્મ્સ દલાલ, જહાજ દલાલ, સ્ર્ોરે જ વિસ્િાર િર્ગેરે.

- કસ્ર્મ્સ એજન્દ્્સ

- સ્િિાંત્ર કાર્ગો મોજણીદાર / સુપરરન્દ્ર્ે ન્દ્ડન્દ્્સ /
પોર્ટ કે પ્ર્ન

- વશપ ચૅન્દ્ડલસટ, સપ્લાયસટ અને સવિિસ

પ્રોિાઇડસટ સરહિ જોર્ગિાઈઓ / ર્ે કવનકલ /
દરરયાઈ

- લોકો / ક્રૂ

- રાજ્ય સત્તાિાળાઓ (છે લ્લુાં પરાં ત ુ ઓછામાાં

•

િૈવિક કિરે જ

•

બેન્દ્કની ચ ૂકિણી ધીમી છે - ૨ થી ૩ બેંરકિંર્ગ રદિસ

•

PCનાાં યુર્ગ પહેલાાં અને ઈન્દ્ર્રનેર્ કરિા દાયકાઓ પહેલાાં SWIFT વસસ્ર્મની રચના

ઓછાં નથી, િેમ છિાાં સ્િીકૃિ હોિા છિાાં િે

૧૯૭૩ માાં કરિામાાં આિી હિી. િેમ જ વ્યિહારો પર અવધકૃિ અમેરરકી વનયાંત્રણને

વિકાસશીલ દે શોમાાં ખાસ કરીને થોડો સમય
લેશ)ે

- વશપ િર્ગીકરણ માંડળીઓ, ફ્લેર્ગ રાજ્ય િહીિર્.

કારણે િે િધુ અવિિસનીય અને ધીમુાં છે .
•

બેંકો માત્ર અઠિારડયાના ચાલુ રદિસોમાાં ૯:૦૦ થી ૫:૦૦ દરવમયાન કામ કરે છે જેથી
અલર્ગ સમય ઝોન, વિવિધ રાષ્ટ્રીય રજાઓ ને લીધે વ્યિસાયમાાં સમસ્યા ઉભી છે .

•

િાવર્િક ૧.૬ રરગલયન ડોલર સાથે બેન્દ્કની ચુકિણી ખચાટળ છે . * (વિિ િેપાર સાંર્ગઠન, આંિરરાષ્ટ્રીય નાણા સાંસ્થા, ફેડરલ રરઝિટ)

•

3G પક્ષકારો દ્વારા ડોક્યુમન્દ્ે ર્ પ્રોસેવસિંર્ગની ગુપ્િિાની કોઈ ર્ગેરેંર્ી નથી.

•

કુ રરયર ધીમા (૨-૪ રદિસ) અને ખચાટળ છે .

9

www.thecargocoin.com

•

મ ૂળ દસ્િાિેજો રસ્િામાાં અને ઓરફસમાાં ખોિાઈ જિાની ભીવિ છે .

વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગમાાં નાણાાં ચુકિણીમાાં વિલાંબ થાય છે , જેથી િધારાના ખચો ઉદભિે છે અને સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને વિક્ષેવપિ કરે છે . ચુકિણી વિલાંબને
કારણે સાધનો (જહાજો, કન્દ્ર્ે નર અને પોર્ટ સિલિો) ની િકની રકિંમિ પ્રતયેક િર્ટમાાં ૨૯ ગબગલયન ડોલર હોિાનો અંદાજ છે . (*UNCATD)
િૈવિક િેપાર અને પરરિહન માર્ે CargoCoin માંચ ઉપયોચગતાની ક્ાાંશ્વત લાિે છે અને તે એક પ્રકારની, અનન્દ્ય ઇકો વસસ્ર્મમાાં બનાિે છે . વશવપિંર્ગ
ઉદ્યોર્ગ એ િકનીકી રીિે ઓછામાાં ઓછો વિકવસિ ઉદ્યોર્ગ છે . િે "જૂની ફેશન" છે CargoCoin નો સ્માર્ટ માંચ સાંપ ૂણટપણે િૈવિક િેપાર અને િમામ
સાંકળાયેલા પક્ષો િચ્ચે પરરિહન વ્યિહારને સરળ બનાિે છે .

૩.૩. માંચ કેિી રીિે કાયટ કરે છે – સમજાિર્
CargoCoin સ્માટચ માંચનો ઉદ્દે િ સ્માર્ટ કરારો અને રક્પ્ર્ો ચુકિણી પદ્વિઓ દ્વારા આધારભ ૂિ િેપાર અને પરરિહન સેિાઓ માર્ે એક િૈવિક બજાર
સ્થળ બનાિિાનો છે .
સ્માટચ ઉપયોગીતા (સ્માર્ટ કરાર અને ચુકિણી પદ્વિઓ) નો પરરચય
આપિા માર્ે કે જે CargoCoinના મ ૂલ્યને બનાિી અને િધારે છે અમે
રરિસટ પરાં ત ુ સાંપ ૂણટપણે બજાર આધારરિ અગભર્ગમ લે છે .
મફત સેિાઓનો ઉપયોર્ગ માંચની સ્માટચ ઉપયોચગતાને કુ દરિી રીિે
અમલમાાં મ ૂકે છે . બજાર બધા િપરાશકિાટઓને િેનો ઉપયોર્ગ મફિ
ક્ર્િાદે િા માર્ે રચાયેલ છે .ર્ગર એ િૈવિક બજાર માંચ (સેવા) છે જે
િમામ કાર્ગો પ્રકારના પરરિહન માર્ે નાાં પુરિઠા અને માર્ગને સાનુકૂળ
કરે છે , જેમાાં વશવપિંર્ગ અને રે રડિંર્ગ માર્ે આિશ્યક સેિાઓનો સમાિેશ
થાય છે .
CargoCoin નો ઉદ્દે શ િપરાશકિાટઓની મહત્તમ સાંખ્યા, સહભાર્ગીઓ
અને િેમના સાંપકટ ની વ ૃદ્ધદ્ કરિાનો છે .

ફક્ટ્િ CargoCoin સેિાઓ નાના ભાર્ગોને પણ આિરી લે છે જેના માર્ે
સમાન માંચ અક્સ્િતિમાાં છે . િેમાાંથી બધાને દર મરહને ૨૫૦ ડોલર
ચ ૂકિિામાાં આિે છે . િે કા િો નફો પેદા કરિા માર્ે અથિા ગ્રાહકો
અને િેના મુખ્ય માગલક (ફોરિરડિંર્ગ કાંપની અથિા વશવપિંર્ગ લાઇન) ને
મારહિી મેળિિા માર્ે ઉપયોર્ગ કરિામાાં આિે છે .
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માકે ર્ લીડર બનવુાં સાંભવિિ િપરાશકિાટઓને પ્રમોર્ કરિા અને પહોંચિા માર્ે સાચી માકે રર્િંર્ગ વમશ્રણ સાથે મફિ સેિાઓ ઓફર કરિાની િક
છે .િેપાર અને પરરિહન કાર્ગો માંચ માર્ે બજાર ગબન-સાંત ૃપ્િ છે અને િેનો પ્રિેશ સરળ છે .
િિટમાનમાાં બજાર પર કોઈ માંચ અક્સ્િતિમાાં નથી કે જે સાંપ ૂણટ સ્માર્ટ કરારની ક્ષમિા આપે અને િમામ પ્રકારના પરરિહનને આિરી લે. CargoCoin
એક િતુળ
ટ બનાિિાની િૈયારીમાાં છે જે િમામ પ્રકારના પરરિહન અને કાર્ગોને એક માંચમાાં આિરી લે છે અને પછી િે િેપારીઓ સાથે જોડાય છે .
Etherium બ્લોકચેન ર્ે કનોલોજીનાાં ઉપયોર્ગથી CargoCoin દ્વારા િેના બે સ્થાપના સ્િાંભ પ્રાપ્િ કરશે - સેિા પ્લેર્ફોમટ અને સ્માર્ટ કરાર,
"મોર્ા ખેલાડીઓ" િે હકીકિને અનુરૂપ છે આ રીિે િેઓ બજારના ખચે છે . આ "નાના"
ગ્રાહકો પરાં ત ુ સાંભવિિ રીિે લાખો લોકો પાસેથી બજારની મુલાકાિ લેિાના અમારા વનણટય
પાછળનુાં કારણ છે , અમે માનીએ છીએ કે વિિ અથટિત્ર
ાં "અરશ્ય હાથો" દ્વારા ચલાિિામાાં
આિે છે .
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૪. માંચ: સેિાઓ
૪.૧. વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગ: ઇકોવસસ્ર્મની અન્દ્ડરલાઇંર્ગ એસેર્
િે મુખ્ય ૬ વિભાર્ગો સાથે રચાયેલ છે . દરે ક વિભાર્ગમાાં િેના સાંબવાં ધિ પેર્ા-વિભાર્ગો છે . આ બજાર સ્થળ છે જે ઇકોવસસ્ર્મ સહભાર્ગીઓને મફિમાાં
મ ૂલ્ય વ ૃદ્ધદ્ની સુવિધા આપે છે .
િે ઉપયોર્ગકિાટને CargoCoin ને િાહન બૉડટ પર લાિે છે અને સેિાઓ કે જે ICO સમથટકોને મ ૂલ્ય બનાિે છે િે માર્ે મેદાન ઊભુાં કરે છે અને દરરયાઈ
પરરિહન માંચ ઇકો વસસ્ર્મની સ્થાપના કરે છે .

૪.૨. કન્દ્ર્ેનર. (FCL, LCL, OOG)
માંચ િપરાશકિાટઓ િેમના કાર્ગોનો ઓડટ ર મ ૂકે છે અને ઑફસટ અને ફોરિડડ ટ સ, બુરકિંર્ગ દલાલો, NVOCC, કન્દ્ર્ે નર રે ખા િર્ગેરેથી ગબડ મેળિે છે .
ઉ.દા. િેપારની સુવિધા માર્ે એક
આયાિકારને વશવપિંર્ગ ક્ટ્િોર્ની જરૂર
છે . િેઓ સરળ ફોમટ ભરે છે :
•

પ્રવિ / સુધી: હેમ્બર્ગટ / રરયો ડી
જાનેરો

•

કાર્ગોનુાં િણટન: પ્રકૃવિ / િજન /
કદ

•

લોડ િૈયારીની િારીખો.

•

સાધનો, અને ટુ કડાઓ

•

વશવપિંર્ગ અને િેપારની શરિો
(દા.િ. CIF, લાઇનર આઉર્)

અર્ગાઉથી ર્ગાંિવ્ય કિરે જ િર્ગેરે દ્વારા પ્રદે શ દ્વારા, સૉર્ટ કરે લ સબ્સ્ક્ાઇબ કરનારા, ઓડટ ર, શેરધારકો, ભાંડાર ફોરિડટ , બુરકિંર્ગ એજન્દ્્સ, કન્દ્ર્ે ઈનર
રે ખાઓને ઓડટ ર પ્રશાવપિ કરિામાાં આિે છે .
પારદવશિિા એક અગ્રિા છે સાંપ ૂણટ પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂવમ અને બન્ને પક્ષોના ભ ૂિકાળની કામર્ગીરી ઉપલબ્ધ છે . સ્માર્ટ માંચ મારફિે કોમ્યુવનકે શન સુરગક્ષિ અને
તિરરિ છે . ઓફર વિર્ગિો સાથે રજૂ કરિામાાં આિે છે - ન ૂરની રકિંમિ, પરરિહન સમય, સાધનોની ઉપલબ્ધિા િર્ગેરે. આયાિકાર CargoCoin માંચ
દ્વારા પસાંદ કરે લ ગબડને આર્ગળ કરે છે .
પરરિહનની શરિો અને િધારાની સેિાઓની પુન્દ્ષ્ટ્ર્ થયા પછી, સહભાર્ગીઓ પાસે સ્માટચ ઉપયોગ સુવિધા માર્ે વિકલ્પો છે . િેમાાં સ્માર્ટ B/L, રક્પ્ર્ો
વ્યિહારો (ચુકિણી) અને સ્માર્ટ L/C એસ્ક્ો ચુકિણી શામેલ છે .
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૪.૩. ડ્રાય બલ્ક / બ્રેક બલ્ક.
માંચ સાંચાર ચેનલોની શ્રેણી માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે . િે સીધી રીિે આર્ગળ િધિા માર્ે અને સમય બચાિિા માર્ે સરળ સ્િરૂપો પર ભાર મ ૂકે છે .
મુખ્ય શરિોની િાર્ાઘાર્ોનો વિકાસ થિાાં, વિર્ગિિાર, િૈકપ્લ્પક-ક્ષેત્ર-માાંર્ગને ઊંડાણપ ૂિટકના રક્યાપ્રવિરક્યા માર્ે માંજૂરી આપે છે . UNCTAD ૨૦૧૬
ના આંકડા દશાટિે છે કે વિિમાાં ૮૫% જેર્લા િેપારને દરરયાઈ કન્દ્ર્ે નરમાાં મોકલિામાાં આિે છે , ગબન-કન્દ્ર્ે નરિાળા CargoCoin માંચ આને આિરી લે
છે , પરાં ત ુ લર્ગભર્ગ કોઈ સ્પધાટ સાથે વિવશષ્ટ્ર્ બજાર િથા દાયકાના અનુભિ સાથે CargoCoin ર્ીમ જાણે છે કે ઓનલાઇન એન્દ્િાયરમેન્દ્ર્ જહાજ
ુ ને કન્દ્ર્ે નર દ્વારા મોકલિામાાં આિે
દલાલો, જહાજ માગલકો, ચાર્ટ સટ અને િેપારીઓ શુાં અપેક્ષા રાખશે. સામાન્દ્ય જનિાને ખબર છે કે ઘણા બધા િસ્તઓ
છે . CargoCoin પરરિહન ઉદ્યોર્ગ સ્પધટકો મુખ્યતિે કન્દ્ર્ે નર િેપાર આિરી લે છે .
CargoCoin સ્માટચ ઉપયોગીતા પયાટિરણમાાં સરળિાથી અને કુ દરિી રીિે
રફર્ છે . વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગમાાં ચોક્કસ ક્ષેત્રે મોર્ાભાર્ગનાાં વ્યિહારોનો સમાિેશ
થાય છે . જેમ કે , સામાન ચ ૂકિણી, જહાજ એજન્દ્ર્ ચુકિણી, મોજણીદાર
ચુકિણી િે બધા સમય અને ખચાટળ સાંિદ
ે નશીલ છે .
તે કે વી રીતે કાયચ કરે છે તેન ાંુ ઉદાહરણ. તે બાંને રીતે કામ કરે છે :
શ્વિપ બ્રોકર, જહાજ માચલક, બુરકિંગ એજન્દ્ટ માંિમાાં એક જહાજ સ્સ્થશ્વત
ઇનપુટ્સ: (સરળ ફોમચ)
• િેસલ
ે નુાં િણટન / પ્રકાર / કદ િર્ગેરે.
• િેસલ
ે ની ખુલ્લી ક્સ્થવિ િારીખો અથિા જહાજ લાઇનર શેડય ૂલ
• િેપારીઓ / સનદી સરળ શોધ દ્વારા જહાજ શોધી શકે છે : પ્રકાર / માપ
/ ખુલ્લી િારીખો
અથવા
િાટચ સચ, શ્વિપ દલાલ, ફોરવડચ અથવા બુરકિંગ એજન્દ્ટનો કાગો ઓડચ ર
• લોડ પોર્ટ / રડસ્ચાર્જ પોર્ટ
• કાર્ગો સ્િભાિ, િણટન,
• જરૂરીયાિો / વિર્ગિો
• વશવપિંર્ગ શરિો - એર્લે કે FLT, FIOS l/s/d

કોઈ પણ ભાિે િમામ સહભાર્ગીઓ માર્ે ફાયદા ધરાિતુાં બજાર ઝડપથી અને સરળિાથી
બનાિિામાાં આિે છે .

૪.૪. ગલક્ક્ટ્િડ બલ્ક (ર્ેન્દ્કરો, રાસાયગણક િાહકો, LNG, LPG)
આ વિભાર્ગની ક્ષમિાઓ અર્ગાઉ વિભાર્ગ ૪.૨.૧ માાં દશાટવ્યા સમાન છે . િફાિિ એ છે કે િે ખાસ કરીને ર્ે ન્દ્કસટ, કે વમકલ કે રરયસટ, LNG અને LPG
દ્વારા મોકલેલા ગલક્ક્ટ્િડ બલ્ક કાર્ગો માર્ે રચાયેલ છે . િેમના સ્પષ્ટ્ર્ીકરણો ખાસ કરીને અલર્ગ વિભાર્ગમાાં પ્રવિગબિંગબિ થાય છે .
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૪.૫. લાઇનર સેિાઓ
લાઇનર િહાણ મુખ્યતિે બહ-ુ હેત ુ અને રોલ-ઑન / રોલ-ઓફ જહાજો છે . આજે આશરે
૪૦૦ લાઇનર સવિિસ િપરાશમાાં છે , મોર્ાભાર્ગના િમામ બાંદરોમાાંથી સાપ્િારહક પ્રસ્થાનો
જે દરે ક સેિા કોલ કરે છે િે પ્રદાન કરે છે . લાઇનર વશવપિંર્ગ એ ઊંચી ક્ષમિાિાળા સમુરી
જહાજો દ્વારા માલનુ ાં પરરિહન કરિાની સેિા છે , જે વનયિ સમયપત્રક પર વનયવમિ રૂર્નુ ાં
સ્થળાાંિર કરે છે .
બ્રેક બલ્ક અને RO-RO લાઇનર સેિાઓ ગ્રાહકોને મયાટ રદિ કાર્ગો જથ્થો ધરાિે છે જે
સ્પધાટ તમક ભાિે પહોંચાડિા માર્ે મોકલે છે . લાઇનર વશવપિંર્ગ દે શો, બજારો, વ્યિસાયો અને
લોકો સાથે જોડાય છે , અર્ગાઉ શક્ય ન હોય િેિા માપદાં ડ પર માલ ખરીદિા અને
િેચિાની માંજૂરી આપે છે .
આયાિકારો અને વનકાસકારો િેમના પાસટલ માર્ે યોગ્ય સવિિસ શોધી, તુલના અને બુક કરી શકે છે અને લાઇનર સેિાઓ માંચ બુરકિંર્ગ
એજન્દ્્સને લાઇનર શેડયુલ્સ અને િારીખોનો ઇનપુર્ કરિાની માંજૂરી આપિા માર્ે રડઝાઇન કરિામાાં આિી છે .

૪.૬. િેપાર અને પરરિહન માર્ે સસ્િી સેિાઓ
િમામ CargoCoin કુ દરિી ઇકો વસસ્ર્મનો એક ભાર્ગ છે . સવિિસ પ્રોિાઇડસટ વિવશષ્ટ્ર્ કાંપનીઓ છે એર્લે કે કાર્ગો મોજણીદાર, િીમા
દલાલો, રરિાજો એજન્દ્ર્ો, જહાજ એજન્દ્ર્ો, વશપ ચૅન્દ્ડલસટ, િકનીકી સપ્લાયસટ, નોરર્કલ સપ્લાયસટ િેમ જ સાંભવિિ અને સરળ બનિા
માર્ે પરરિહન ઉદ્યોર્ગને સ્િિાંત્ર સેિાઓ દ્વારા સાંચાગલિ િધારાની સેિાઓની આિશ્યકિા છે . આંિરરાષ્ટ્રીય િેપાર અને પરરિહન
સેિાઓની ઘણી માાંર્ગણી કરે છે . િેમાાંના કે ર્લાક કાર્ગો જથ્થો અને ગુણિત્તાની ચકાસણી માર્ે , ભૌવિક િેપાર પ્રરક્યાને સરળ
બનાિિી િખિે, જ્યારે અન્દ્યને િાહકો દ્વારા આિશ્યક હોય છે , ભૌવિક પરરિહન પ્રરક્યાની સુવિધા આપે છે .

મોર્ાભાર્ગની આિશ્યક સેિાઓને ટૂાંકી નોરર્સ પર
ઓડટ ર આપિામાાં આિે છે અને ઓડટ રરિંર્ગ પાર્ી દ્વારા
િાતકાગલક

ચ ૂકિણીની

જરૂર

છે .

CargoCoinની

સુવિધાઓ ૧ થી ૩ ના વિભાર્ગોમાાં સામેલ છે , જે
વિિભરના વિવિધ સેિા પ્રદાિાઓના ઉપયોર્ગ માર્ે
પરિાનર્ગી આપે છે , જેમ કે રે ખાકૃવિ પર પ્રરક્યા સાથે
જોડાયેલા િધારાના ખચટ અને સગચત્રિા.
સહભાર્ગીઓ હકીકિ એ છે કે કોઈ પણ વિલાંબ ખચટ
િધે છે કારણે સરક્ય છે .પરરિહન ઉદ્યોર્ગ એ હાંમશ
ે ા
બદલાતુાં પયાટિરણ છે જે ઘણી િખિ ઝડપી
પ્રવિરક્યાની જરૂર છે . જરર્લ પરરક્સ્થવિઓમાાં ૨૪/૭
ઉદ્ભિે છે .
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ઉદાહરણ િરીકે , જ્યારે િેપારી અથિા િાહકને સપ્િાહના અંિે લાર્ગોસ, નાઇજજરીયામાાં પ ૂિટ
લોરડિંર્ગ કાર્ગો મોજણીદારની િાતકાગલક જરૂર હશે. લાયકાિ ધરાિિા, સરર્િફાઇડ અને માંજૂર
સિેક્ષરોની સ ૂગચ િેમના પ્રભાિ પર પ્રવિસાદ સાથે એક માઉસ પ્ક્ટ્લક સાથે દે ખાશે અને જરૂરી
ચુકિણી CargoCoin પ્લેર્ફોમટ દ્વારા િરિ કરી શકાય છે .
કાર્ગો મોજણીદાર, કાર્ગો સુપરિાઇઝસટ / સુવપ્રન્દ્ર્ેન્દ્ડન્દ્્સ, વશપ ચૅન્દ્ડલસટ, પોર્ટ કેપ્ર્ન, ર્ે ક્ક્ટ્નકલ
સપ્લાયસટ, સ્ર્ીિેડોરરિંર્ગ કાંપનીઓ અને અન્દ્ય ઘણા લોકો પરરિહન અને િેપાર સાંબવાં ધિ પક્ષો
જેિા પ્જીકૃ િ CargoCoin ના િપરાશકિાટ ઓ "ધ એસેક્ન્દ્શયલ સવિિવસસ" નો કે િી રીિે સાંપકટ
કરી શકે છે િેન ુ ાં આ એક ઉદાહરણ માત્ર છે .

૪.૭. મેવનિંર્ગ સેિાઓ (દરરયાઈ જહાજો / ક્રૂ)
મેવનિંર્ગ એક વિિવ્યાપી ઉદ્યોર્ગ છે જેમાાં વિવિધ દે શોમાાંથી જુ દા જુ દા પ્રકારના કૌશલ્ય, અનુભિ અને લાયકાિ ધરાિિા યા્સથી લઈને
સુપર ર્ે ન્દ્કસટ અને ઓઇલ રર્ગ માંચ સુધીના દરે ક જહાજ પર કામ કરિા દરે ક દે શના લાખો કામદારો છે .

માનિ પરરબળ જોખમ સાથે કડક આંિરરાષ્ટ્રીય વનયમોના કારણે જહાજ ક્રૂ મેનેજમેન્દ્ર્ એક જરર્લ
પ્રરક્યા છે પરાં ત ુ આ સેિા િેમને િેમની CV, વશવપિંર્ગ રે ખાઓ અથિા મેવનિંર્ગની કાંપનીઓ સાથે
સાંપકટ કરિા અને ભાવિ રોજર્ગારી કરાર માર્ે િેમના સમથટન અને સાંદભો પારદશટક અને સલામિ
રાખિામાાં પ્રોતસાહન આપે છે .

લેણદે ણ શુલ્ક એ નોંધપાત્ર પ્રમાણમાાં વ્યિસાયના આંિરરાષ્ટ્રીય સ્િભાિને કારણે નાર્ગરરકોનાાં
પર્ગાર છે . CargoCoin ચુકિણીઓ કોઇપણ વિલાંબ કયાટ િર્ગર અને સાથે ખચટ પણ ઘર્ાડે છે .
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૫. CargoCoin: સ્માર્ટ િપરાશ
CargoCoin સ્માર્ટ િપરાશ ICO સમથટકોને મ ૂલ્ય વ ૃદ્ધદ્ માર્ે રચાયેલ છે .

૫.૧. પરાં પરાર્ગિ ગબલ ઓફ લેરડિંર્ગ (B/L) – સમજાિર્.
The B/L is the key document for the international trade. It is issued by the carrier or its agents for every shipment of goods. The 3

main functions of a B/L are: આંિરરાષ્ટ્રીય િેપાર માર્ે B/L એ મુખ્ય દસ્િાિેજ છે િે માલના િહન અથિા િેના એજન્દ્ર્ો દ્વારા જારી કરિામાાં
આિે છે . B/L ના મુખ્ય ૩ કાયો છે :
•

શીર્ટકનો દસ્િાિેજ. િે કાર્ગો માગલકને બિાિે છે (માલ લેનાર)

•

કે રેજનો કરાર

•

રસીદનો દસ્િાિેજ, િે પ્રમાગણિ કરે છે કે િાહકે વશપર પાસેથી માલ મેળવ્યો છે .

સાંક્મણ દરવમયાન કાર્ગો માગલકી બદલી શકાય છે અને ગબલ ઓફ લૅરડિંર્ગ એ એન્દ્ડોસટમન્દ્ે ર્ દ્વારા રાન્દ્સફર કરિો પ્રમાણભ ૂિ દસ્િાિેજ છે . માગલકી
પરરિિટનનો પુરાિો એ માલ લેનાર (રીસીિર) દ્વારા કાર્ગળના B/L દસ્િાિેજ પર એક સરળ હસ્િલેગખિ સમથટન છે .

B/L માાં સામેલ વશપ, કે રરયસટ (અથિા િેના એજન્દ્ર્) અને માલ લેનાર મુખ્ય ૩ પક્ષો છે . અમારા દૃ ષ્ટ્ર્ાાંિરૂપ, સરળ મોડેલમાાં િેઓનાાં કાયો નીચે
મુજબ છે
•
•
•

શ્વિપર (િેચનાર અથિા વનકાસકાર) કાર્ગો જહાજ દ્વારા અથિા કન્દ્ર્ે નર દ્વારા માલ મોકલનાર
વાહક (વશવપિંર્ગ રે ખા, કન્દ્ર્ે નર લાઇન, NVOCC) પરરિહન માર્ે સમાન ને મેળિે છે અને જથ્થા અને ગુણિત્તા માર્ે જિાબદારી લે છે .
માલ લેનાર (ખરીદનાર અથિા રીસીિર)
યુરોપમાાંથી મોકલિામાાં આિે છે અને િાઇસ િસાટને પોસ્ર્

દ્વારા માગલકોને મોકલિામાાં આિે છે , િેથી કૅપ્ર્ન્દ્સ કાર્ગોને
િાસ્િવિક રીસીિરમાાં રરલીઝ કરી શકે છે ! રે ખાકૃવિ સમીક્ષા
કરે છે કે કે િી રીિે વસસ્ર્મ સદીઓથી કાયટરિ છે , કુ રરયર ભાર્ગ
સરહિ!

લેડીંર્ગના મ ૂળ બીલ હજી પણ જૂની-ફેશનમાાં કાર્ગળ પર જારી
કરિામાાં આિે છે . બ્લોક ચેન આધારરિ સ્માર્ટ B/L ની
રજૂઆિ સાથે િેમાાં સુધારી શકાય િેિા ઘણા ર્ગેરલાભો છે .

૫.૧.૧. પરાં પરાર્ગિ B/L ના ર્ગેરફાયદા
અસુરચક્ષત B/L સુરચક્ષત રીતે શ્વવતરરત નથી:
•
•

ઘણા બધા વ્યરકિઓ િેને રસ્િામાાં શારીરરક રૂપે પકડી રાખિા હોિાથી સાંિદ
ે નશીલ અને ર્ગોપનીય વ્યાપારી મારહિી બહાર નીકળી શકે
છે .
ઑરફસ કાર્ગળના સ્િાંભ અથિા વિભાર્ગો િચ્ચે, મ ૂળ B/L કુ રરયર ખોિાઈ શકે છે .

ધીમુ. પહોંિાડવામાાં ખ ૂબ લાાંબો સમય લે છે :
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•

ઇન્દ્ર્રનેશનલ કુ રરયર રડલીિરીમાાં ૩ થી ૫ રદિસ લાર્ગી શકે છે .

•

રકસ્સામાાં જ્યારે મ ૂળ B/L બેંકમાાં ક્ે રડર્ના પત્ર મુજબ જમા કરિામાાં આિે છે તયારે સ્થળ પર જહાજના આર્ગમન પહેલાાં પહોંચિા માર્ે ની
ખ ૂબ ઓછી િક હોય છે .

•

ટૂાંકા સમુરના રે ડ િાહનો અથિા કન્દ્ર્ે નરના ઘણા રકસ્સામાાં ભૌવિક B/L પહેલાાં આિે છે .

•

B/L ની ધીમા રડગલિરી સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને વિલાંબના કારણો બને છે .

ખિચ. અદા કરવા અને પહોંિાડવા માટે ખિાચળ
•

ઇન્દ્ર્રનેશનલ કુ રરયસટનો ખચટ ૫૦ ડોલરથી 75 ડૉલર થાય છે . રે રડિંર્ગ કાંપનીઓ દર િર્ે લૅરડિંર્ગનાાં હજારો ગબલ આ દ્વારામોકલી આપે છે .

•

દરે ક B/L સેર્ માર્ે ૩ ઓરરજનલ્સ અને ૭ કૉવપ છાપિામાાં આિે છે અને કાર્ગળ પર જારી કરિામાાં આિે છે િેથી િે ગ્લોબલ િોવમિંર્ગ
અને ઑરફસ સ્ર્ે શનરી ખચટમાાં યોર્ગદાન નોંધપાત્ર છે . માંજૂરી માર્ે નાાં ડ્રાફ્્સ પહેલાથી જ શીપસટ, કે રરયસટ, રીસીિરો અને માલસામાન
દ્વારા છાપિામાાં આિે છે .

િપરાયેલી સ્ર્ે શનરીનો જથ્થો અને રફગઝકલ રડગલિરી દ્વારા બનાિિામાાં આિેલા કાબટન ફુર્ વપ્રન્દ્ર્ની કે ર્લી રકમ છે . B/L કુ રરયર રડલીિરીનો ખચટ
અંર્ગેના િૈવિક સ્િરે કોઈ આંકડા નથી. આંિરરાન્દ્ષ્ટ્રય િેપાર અને પરરિહન અબજો નો ઉદ્યોર્ગ છે િે ધ્યાનમાાં લઈને આંકડાઓ અબજો ડોલર અને
લાખો ર્ન કાબટન ડાયોક્ટ્સાઇડમાાં હશે.

૫.૨. સ્માર્ટ કરાર - sB/L - ઇિોલ્યુશનરી સમાધાન.
સ્માટચ B/L સ્માર્ટ કરાર ઉપયોગર્ગિા િરીકે CargoCoin ઇકોવસસ્ર્મમાાં સામેલ છે . િે "પરાં પરાર્ગિ" B/L માર્ે ૧૦૦% ખરો વિકલ્પ છે
CargoCoin સ્માર્ટ કરાર, બ્લૉકચેન આધારરિ, રક્પ્ર્ો B/L ઘણા લાભોનુાં વનમાટણ કરે છે :
-

સુરચક્ષત અને ઍક્સેસ. િમામ પક્ષો, વશપમેન્દ્ર્ ર્ગેઇન એક્ટ્સેસના દરે ક િબક્કે રરલીિલ એક્ટ્સેસ લેિલ સાથે.

-

ઝડપી રીલીઝ. પ્રકાશન શરિો, સ્માર્ટ કરારમાાં પ ૂિટ-નક્કી, િેચનાર અને ખરીદનાર િચ્ચે ઝર્પર્ પ્રકાશન માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે .

-

ઝડપી અને સુરચક્ષત બ્લોક િેનલ રડચલવરી.

-

ગુપ્તતા. બ્લોકચેન ર્ે કનોલોજી ઔદ્યોચગક જાસ ૂસી રન્દ્ષ્ટ્ર્એ સુરક્ષા િધારે છે . માત્ર અવધકૃિ કમટચારીઓને B/Lની ઍક્ટ્સેસ મળે છે

-

ઝડપી સમથચન. કાર્ગો રસીદ અથિા માગલકી ફેરફાર અથિા લક્ષયસ્થાન ફેરફાર પ્રમાગણિ. િે અવધકૃ િ પક્ષો િચ્ચે અનાંિ રાહિ માર્ે
પરિાનર્ગી આપે છે .

-

સુરચક્ષત એન્દ્ડોસચમેન્દ્ટ - ફક્ત પક્ષ જે પ ૂિટ નક્કી સ્માર્ટ કરાર શરિો મુજબ B/Lના કાન ૂની કબજોમાાં છે િે એન્દ્ડોસટમન્દ્ે ર્ કરી શકે છે .

-

છે તરશ્વપિંડી નાબ ૂદ. િે અશક્ય બની જાય છે , ગબન-અવધકૃિ પક્ષ દ્વારા બીજો સેર્ B/Lજારી અથિા સમથટન આપે છે .

-

િમામ સાંબવાં ધિ અને અવધકૃિ પક્ષો દ્વારા ઝડપી અને સુરચક્ષત ડ્રાફ્ટ માંજૂરી.

-

ઇશ્ય ૂ કરવા માટે સસ્તી. કર્ રકિંમિ સરે રાશ ફાળિણી કર ૫૦ ડોલર છે

-

મોકલવા માટે સસ્તી. કોઈ આંિરરાષ્ટ્રીય કુ રરયર ખચટ ૭૫ ડોલર નથી

-

કુ રરયર દ્વારા અથિા ઓરફસ કાર્ગળના આધારો દ્વારા ભૌશ્વતક રીતે ખોવાય નહીં.

૫.૨.૧. સ્માર્ટ કરાર sB/L કેિી રીિે કામ કરે છે :
આંિરરાષ્ટ્રીય િેપાર અને પરરિહનમાાં B/L એ મુખ્ય દસ્િાિેજ છે . કારણ કે માંચ સહભાર્ગીઓ પહેલેથી ૪.૧ માાં િણટિેલ મફિ સેિાઓનો ઉપયોર્ગ

કરે છે , િેથી િે CargoCoin સ્માર્ટ ઉપયોગર્ગિા પર આર્ગળ િધિા માર્ે કુ દરિી પ્રેરાય છે . સ્માર્ટ B/L ઇકો વસસ્ર્મના સહભાર્ગીઓને ઘણા ફાયદા પ ૂરા
પાડે છે - સમય અને પૈસા બચાિે છે , સુરક્ષા અને ગુપ્િિા લાિે છે .

ટીમનાાં એક પ્રાથશ્વમક ઉદ્દે િ પ્રમાણે સ્માટચ B/L ની ઉપયોચગતા CargoCoin ICOના સમથચકોની માાંગને પ્રોત્સાહન આપે છે , અને CargoCoin ICO
સમથચકોને મુલ્ય વ ૃિી નો લાભ આપે છે .
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૫.૨.૨. CargoCoin સ્માર્ટ B/L – સમજાિર્
૧.

શ્વિપર CargoCoin બ્લોકચેન, સ્માર્ટ કરાર દ્વારા િાહકને B/L
સ ૂચના મોકલે છે .

૨.

માલ લેનાર તથા વાહક સમીક્ષા અને CargoCoin માંચ પર
સ્માર્ટ B/L ડ્રાફ્ર્ની પુન્દ્ષ્ટ્ર્ કરી, િેપારીઓ અને પરરિહન
કરાર મુજબ પક્ષોએ સ્માર્ટ કરાર B/L માાં શરિોની ચકાસણી
કરે છે . CargoCoin માંચ દ્વારા િમામ ૩ પક્ષો માર્ે ની મારહિી
િરિ જ ઉપલબ્ધ છે . િે કોઈ પણ અન્દ્ય લોકો પાસેથી સાંમવિ
િર્ગર અને સમથટન વિના ફેરફારો કરી શકે છે . આ િબક્કે
શ્વનયમો અને િરતો નક્કી કરિામાાં અને પુન્દ્ષ્ટ્ર્ આપિામાાં
આિે છે .

૩.

લોડ પોટચ (જહાજો માટે ), અથવા લોડના સરનામાાં / પોટચ
(કન્દ્ટે નર માટે ) પર િાહક અથિા િેનો એજન્દ્ર્ સ્માટચ B/L,
વશપસટની સ ૂચનાઓ અને માલસામાનની વિર્ગિોની પુન્દ્ષ્ટ્ર્ પર
આધારરિ હોય છે . િમામ ૩ પક્ષકારો િરફથી અવધકૃિિા
વિના વિર્ગિોનાાં ફેરફાર શક્ય નથી.

૪.

માલ લેનાર / આયાિકાર કાર્ગો માગલક, એકિાર B/L જારી કરે અને િાહક દ્વારા બહાર પાડિામાાં આિે છે . રક્પ્ર્ો B/L માલ લેનારની ક્સ્થિીમાાં
િરિ જ ઉપલબ્ધ થાય છે .
આ િબક્કે માલ લેનાર પાસે વિકલ્પો છે કે જે રક્પ્ર્ો B/L નુાં સાંચાલન કરે છે અને ચલાિે છે િે સાંક્મણ દરવમયાન કાર્ગો િેચિામાાં આિે િો િે
અન્દ્ય માલસામાન / મેળિનારને સમથટન આપે છે .

૫.

મોકલનાર/ શ્વનકાસકતાચ દ્વારા સ્માર્ટ કરારની પ ૂિટ-નક્કી કરે લ શરિોનાાં આધારે અવધકૃિ બેન્દ્કો, અન્દ્ડરરાઇર્સટ અથિા અન્દ્ય સાંસ્થાઓને રક્પ્ર્ો B/L
રજૂ કરિાના વિકલ્પો સાથે સમાન મોકલે છે .

૬.

કે રરયર સ્માટચ B/L ની રક્પ્ર્ો ચકાસણી સામે માલ લેનાર / આયાિકારને સ્રાિ બાંદર / સ્થળ પર કાગો મોકલવાવી કામગીરી કરે છે .

CargoCoin સ્માર્ટ B/L એક એિી સાંપવત્ત છે જે ઇકોવસસ્ર્મના સહભાર્ગીઓ સ્માર્ટ B/L અને રક્પ્ર્ો વ્યિહારોનો ઉપયોર્ગ કરી શકે છે અને પ ૂિટ-નક્કી
કરે લ સ્માર્ટ કરાર શરિો અનુસાર, કોઈપણ સમયે, સ્માર્ટ B/L બ્લૉકચેનમાાં, િે કોઈપણ અવધકૃિ પક્ષ દ્વારા સુરગક્ષિ અને િરિ જ ચકાસણી યોગ્ય
હોય છે .

૫.૩. વિકેન્દ્ન્દ્રિ બ્લોકચેન ચુકિણીઓ
CargoCoin ઇકોવસસ્ર્મ, િેની સેિાઓ અને સ્માર્ટ B/L ઉપયોગર્ગિા CargoCoin ર્ોકન્દ્સ દ્વારા વિકે ન્દ્ન્દ્રિ તિરરિ રક્પ્ર્ો વ્યિહારો માર્ે પાયો પ ૂરો પાડે
છે . સ્માર્ટ B/L સુરક્ષા એક એવુાં િતિ છે જે સરક્ય માંચમાાં રક્પ્ર્ો વ્યિહારોને પ્રોતસાહન આપે છે .
િેપાર અને પરરિહન ઉદ્યોર્ગને િાતકાગલક નિા, સુરગક્ષિ અને તિરરિ ચુકિણીની જરૂર છે . માંચ િપરાશકિાટઓ િચ્ચેની રક્યાપ્રવિરક્યાઓ ડોલર અને
યુરો ને લીધે આંિરરાષ્ટ્રીય વ્યિહારો ખુબ ધીમા થઈ જાય છે , ઘણી િખિ અમેરરકી મધ્યસ્થી બેંક દ્વારા ભાંડોળને રોકિામાાં આિે છે અને વ્યિહારો
ખચાટળ બને છે . CargoCoin ર્ોકન્દ્સ દ્વારા સરળ બનાિિામાાં આિિી િૈવિક સ્િરે િતકાલ, સુરગક્ષિ ચ ૂકિણીની મજબ ૂિ માાંર્ગ પ ૂરી પાડે છે .
CargoCoin રક્પ્ર્ો ચુકિણીઓ િેપારનો ઉપયોર્ગ કરિા માર્ે િાપરી શકાય છે :
-

રેર્ પેમન્દ્ે ્સ

-

િેપારીઓ, આયાિકારો, વનકાસકારો િચ્ચે કાર્ગો મ ૂલ્યની ચ ૂકિણી
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-

સેિાચુકિણીઓ - એર્લે કે : િીમા, મોજણીદાર, જહાજ સપ્લાયસટની જોર્ગિાઈઓ / િકવનકી, બ્રોકરો, જહાજ એજન્દ્ર્ો, ક્રૂ પર્ગાર

૫.૩.૧. પરાં પરાર્ગિ L/C (ક્ેરડર્ પત્ર)
ક્ે રડટ પત્ર (L/C), જેને દસ્તાવેજી ક્ે રડટ િરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે , િે ખરીદદાર િિી સ્િિાંત્ર મધ્યસ્થી (સામાન્દ્ય રીિે એક બેંક) દ્વારા પ્રવિબદ્િા
દશાટિે છે અને િેના દ્વારા પ ૂિટ-નક્કી વનયમો અને શરિો આધારરિ ચુકિણી િેચનારને કરિામાાં આિશે.

૨૦૧૫ માાં વિિ િેપારની સાંખ્યાનાાં અંદાજીત ૧૫% (૧.8 રિચલયન ડોલર) L/C દ્વારા થયેલ છે (*BNP પારરબા સાંશોધન). આંકડાઓ CargoCoin
ર્ૉકન અમલીકરણ માર્ે સાંભવિિ રીિે ખ ૂબ મોટુાં બજાર દશાટિે છે .

ુ ન પ ૂરુાં પાડિા માર્ે હોય છે . ક્ે રડર્ પત્ર આંિરરાષ્ટ્રીય િેપારમાાં એક
ક્ે રડર્ પત્ર સામાન્દ્ય રીિે ખરીદદાર અને િેચાણકિાટ િચ્ચે સુરક્ષાનુાં સારુાં સાંતલ

મહતિપ ૂણટ ચુકિણી પદ્વિ છે . િે ખાસ કરીને તયાાં ઉપયોર્ગી છે જ્યાાં ખરીદદાર અને િેચનાર વ્યક્ક્ટ્િર્ગિ રીિે એકબીજાને જાણિા નથી અને દૂ રના
અંિર પર સ્થાયી છે , દરે ક દે શના અલર્ગ અલર્ગ કાયદાઓ અને વિવિધ િેપાર રીવિ-રરિાજો હોય છે .

શરિો અને િેચનારને નાણાાંની ચુકિણી અંર્ગેની શરિો સ્માર્ટ બ્લોક ચેન કરારમાાં પ ૂિટ-નક્કી કરિામાાં છે . ક્ે રડર્ પત્ર દ્વારા લેિડદે િડના રકસ્સામાાં,

સામાનને રજૂ કરનારને બેંક આદે શ મોકલિામાાં આિે છે , જેનો અથટ છે કે જ્યાાં સુધી ખરીદદાર બૅન્દ્કને િેમની ર્ગેરાંર્ી માર્ે ચ ૂકિણી કરિા માર્ે આદે શ
ન કરે તયાાં સુધી બેંક ચ ૂકિણી રરલીઝ નહીં કરે . L/C આધારરિ સ્માર્ટ કરારમાાં બેંકની જરૂર હોિી નથી. ચુકિણી દરમ્યાન સ્માર્ટ કરાર ઘોર્ણા કોડ
દ્વારા ચ ૂકિણીની ખાિરી આપિામાાં આિે છે .

L/C આધારરત સ્માટચ કરાર દ્વારા દૂ ર કરી શકાય િેિા પ્રમાણભ ૂિ L/C ર્ગેરફાયદા
•

કપટ જોખમ. લાભાથી દ્વારા બનાિર્ી અથિા ખોર્ી દસ્િાિેજ પ્રસ્તુવિ વિરુ દ્ ગબનજરૂરી અથિા ખોર્ા િેપાર માર્ે ચુકિણી રીગલઝ થઈ શકે
છે .

•

શ્વનયમનકારી જોખમો. L/Cનુાં પ્રદશટન સરકારની રક્યાઓ દ્વારા પક્ષોના વનયાંત્રણથી અર્કાિી શકાય છે .

•

ઇશ્ય ૂ કરનાર બેંક / એકત્ર બેંકની વનષ્ટ્ફળિા

•

અરજદારની નાદારી

•

ઇશ્યુરરિંર્ગ બેંક દ્વારા ચુકિણીમાાં વનષ્ટ્ફળિા, અથિા વિલાંબ

•

મોંઘુ. બૅન્દ્કોની કુ લ રકમનો ર્ે ક્ટ્સ અને ઉચ્ચ ર્કાિારી માાં શુલ્ક ચાર્જ કરે છે .

•

ચબન-ગોપનીય. મોર્ી સાંખ્યામાાં વ્યક્ક્ટ્િઓ અને સાંસ્થાઓ સાંિદ
ે નશીલ િેપાર મારહિીનો ઉપયોર્ગ કરે છે .

૫.૩.૨. સ્માર્ટ કરાર sL/C (સ્માર્ટ લેર્ર ઓફ ક્ેરડર્) અને એસ્ક્ો
કોમ્પ્લેક્ષ સમાધાન, દરે કને સુલભ્ય, સરળ અને ખચટ કાયટક્ષમ સ્માર્ટ કરારમાાં રૂપાાંિરરિ.
સ્માર્ટ L/C સ્માર્ટ B/L સાથે જોડાણમાાં રડઝાઇન કરિા અને ઑન્દ્પ્ર્માઇઝ કરે લ ુાં છે . આ સાંયોજન સહભાર્ગીઓ િચ્ચે સુરગક્ષિ અને બાાંયધરીકૃ િ
વ્યિહારો માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે . ઇકો વસસ્ર્મના પ્રવિભાર્ગીઓને િેમના વનકાલમાાં ક્ાાંશ્વતકારી સ્માટચ કરાર sL/C (સ્માટચ લેટર ઓફ ક્ે રડટ) પ્રાપ્િ થાય
છે . CargoCoin માંચ શીપીંર્ગ અને િેપાર ઉદ્યોર્ગો માર્ે સાંપ ૂણટ ઉકે લો પ ૂરા પાડિા માર્ે રચાયેલ છે . પ ૂિટ-નક્કી શરિો અને શરિો અનુસાર ચ ૂકિણીની

કાયટિાહી થાય િે માર્ે સાંકળાયેલા પક્ષો સ્માર્ટ કોન્દ્રાક્ટ્ર્ રક્પ્ર્ો L/C (બેન્દ્કની જગ્યાએ) અને રક્પ્ર્ો બ્લૉક ચેઇન વસસ્ર્મની સુરક્ષા પર આધાર રાખે
છે . સ્માર્ટ L/C બાંને પક્ષોનુાં રક્ષણ કરે છે - િેચનાર અને ખરીદનાર
સ્માટચ L/C સ્માર્ટ B/L સાથે જોડાણમાાં મ ૂળભ ૂિ ધોરણ L/C ર્ગેરલાભો દૂ ર કરિા માર્ે મ ૂળભ ૂિ રીિે રડઝાઇનકરિામાાં આિેલ છે .
•

બનાિર્ી દસ્િાિેજો અથિા ગબન-અક્સ્િતિ ધરાિિી માલની છે તરશ્વપિંડીનાાં જોખમ દૂ ર કરે છે . સ્માર્ટ B/Lના પરરચય અને અમલીકરણ
સાથે વનકાસકાર, િાહક અને સ્માર્ટ B/L કરારમાાં અન્દ્ય પક્ષો દ્વારા રર્રક્સની પુન્દ્ષ્ટ્ર્ મેળિે છે - એર્લે કે સ્િિાંત્ર કાર્ગો મોજણીદાર.
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•

બેન્દ્કની શ્વનષ્ફળતા અથવા શ્વવલાંબ નુાં જોખમ દૂ ર કરે છે . આમાાં ચુકિણીને વનયાંવત્રિ કરી શકાિી નથી, જો કે પ ૂિટ નક્કી કરે લ સ્માર્ટ કરારની
શરિો પ ૂણટ થાય િો જ ચુકિણી થિી હોઈ રડફોલ્ર્ની રૂપે બ્લોકચેન નાદાર બની શકે નહીં.

•

નાદારીનુાં જોખમ ઘટાડે છે . એકિાર સ્માર્ટ L/C કરાર નક્કી થઈ જાય અને ચુકિણીની પુન્દ્ષ્ટ્ર્ મળી હોય, િો િે પ ૂિે સેર્ની શરિો પ ૂરી થાય
છે .

•

ખિચ બિત. બેંકો ઊંચા કરિેરા અને ર્કાિારી ફી ચાર્જ કરે છે . સ્માર્ટ L/C ખચટ બેંક ચાજર્જસ ખુબ જ ઓછા કરી દે છે .

•

સેટ કરવા માટે ઝડપી. માંચ પ ૂિટ-નક્કી કરે લ સાદી શરિો, સહભાર્ગીઓની આિશ્યકિાઓ અનુસાર ઘણુાં બધુાં વિસ્ત ૃિ કરિા માર્ે પરિાનર્ગી
આપે છે અને કાઉન્દ્ર્રપાર્ીઝ CargoCoin માંચ પર શરિો સ્િીકારિા અને િેમની ખાિરી કરિામાાં (સમય ની બચિ) સરળ છે .

•

ત્વરરત ફાં ડ રરલીઝ અને રસીદ. માલ લેનાર વનકાલ પર ઉપલબ્ધ હોય પ ૂિટ-નક્કી શરિો ભાંડોળને મળિાથી િતકાલ મુક્ટ્િ કરિામાાં આિે
છે .

•

ગોપનીય. સ્માર્ટ L/C બ્લોક ચેન રક્પ્ર્ો સુરક્ષા પર આધારરિ છે . બન્ને પક્ષકારોના ફક્ટ્િ અવધકૃિ કમટચારીઓને સાંપ ૂણટ િેપારના વનયમો
અને શરિોની ઍક્ટ્સેસ છે મોર્ી સાંખ્યામાાં બૅન્દ્ક કમટચારીઓ અને અન્દ્ય ૩જા પક્ષકારોની ઍક્ટ્સેસ દૂ ર કરિામાાં આિે છે . સ્માર્ટ L/C િેપારી
જાસ ૂસીનુાં જોખમ ઘર્ાડે છે .

•

સરળ. પ ૂિટ નકી કરે લ સ્માર્ટ L/C ફોમ્સટ

•

સુગમતા - અનાંિ િૈવિધ્યપણુાં વિકલ્પો.

ુ સત્તાવાર વૈશ્વશ્વક વેપાર અને પરરવહન આંકડાને ધ્યાનમાાં લેતા સાંભશ્વવત CargoCoin લેણદે ણ જથ્થો અબજો ડોલર જેટલો છે .
શ્વવભાગ ૨માાં પ્રસ્તત
CargoCoin ઉપયોચગતાઓ માટે ટોકન માાંગને વેગ આપે છે , તેથી તેન ાંુ મ ૂલ્ય વધે છે જે CargoCoin ટીમ અને ICO સમથચક નો મુખ્ય ઉદ્દે િ છે .

૫.૩.૩. સ્માર્ટ કરારમાાં બ્લોકચેન અમલીકરણ
સોગલરડર્ી કોડ ERC૨૨૩ માનક પર આધારરિ CargoCoin સ્માર્ટ કરાર Ethereum બ્લૉકચેન અને સોગલરડર્ી કોડ પર આધારરિ છે અને િે DApp
(ઉચ્ચારણ ડી એપ) નુાં પ્રવિવનવધતિ કરે છે . CargoCoin DApp બે મુખ્ય સ્િરોથી બનેલ છે :
૧. રન્દ્ર્-એન્દ્ડ એપ્પ્લકે શન સિટર અને ડેર્ાબેઝ સ્ર્ોરે જ
૨. સોગલરડર્ી કોડ, Ethereum બ્લોકચેનનો ભાર્ગ
જ્યારે િમામ ર્ોકનની િપાસ પ ૂણટ થાય છે તયારે ફૉલ્ર્બેક ફાંક્ટ્શન સાંપ ૂણટપણે એપ્ક્ટ્ઝક્યુર્ થાય છે અને ર્ોકન્દ્સના સ્થાનાાંિરણ સરનામાાં પર રાન્દ્સફર પ ૂણટ કરે છે . જો
પ્રરક્યા ઉપર વિિાદ ઉભો થાય, િો ર્ોકન ફલેબેક વ્યિહાર પ ૂણટ ન કરે તયાાં સુધી મુદ્દાઓ ઉકેલાિા નથી. આ રાન્દ્ઝેક્ટ્શન પ ૂણટ થઈ શક્યુાં નથી અને િે રરિસટ થયુાં છે .
રન્દ્ર્-અને/ અથિા CargoCoin માંચ બ્લોકચેનમાાં સ્માર્ટ કોન્દ્રેક્ટ્ર્ સર્જનને શરૂ કરે છે , િેને સ્રોિ અને ડેન્દ્સ્ર્નેશન સરનામાાં પ્રમાણે ર્ગોઠિે છે . સ્માર્ટ કરાર ફાંક્ટ્શન િાન્દ્સફર
(_to, _value) ની બનાિર્ને કરાર શરૂ કરિા માર્ે કહેિામાાં આિે છે . આરાં ભ કરનાર અને રીસીિર માંચ મારફિે િેમના માલિાહક અને િાર્ાઘાર્ોની શરિો વિશે
િાિચીિ કરે છે . ર્ોકન ર્ૉકબૅક ફાંક્ટ્શનને પછી કહેિામાાં આિે છે - ટોકન ફૉલબેક (_from, _value, _data), જે ચેકને CargoCoin સાથે જોડે છે અને િપાસ કરે છે કે
જો સ્માર્ટ કરારની િાર્ાઘાર્ોની શરિો અને િપાસ પ ૂણટ થાય છે . એકિાર શબ્દ મળ્યા પછી િે માંચમાાં બાંધ કરિામાાં આિે છે .
ERC૨૨૩ એક કોલ અણુ કાયટ પ્રરક્યા માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે , જે િેને ERC૨૦ કરિા િધુ સસ્િો અને ઝડપી બનાિે છે અને ર્ોકન ફોલબેકનો ઉપયોર્ગ કરીને િેની
પ્રકૃવિને કારણે વિિારદિ વ્યિહારોને સરળ અને વિિારદિ વ્યિહાર રદ કરિા માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે .
ERC૨૨૩ ર્ોકન્દ્સના સાંભવિિ દુ રુ પયોર્ગને દૂ ર કરે છે અને કરારને ગબન-સમવથિિ ર્ોકન્દ્સ મોકલિાની માંજૂરી આપિો નથી, એર્લે કે પ્રેર્ક વસસ્ર્મને ર્ગેરમાર્ગે દોરિાના
પ્રયાસમાાં અથિા ભ ૂલથી ગબન-કાર્ગોકોઇન ર્ોકન્દ્સ મોકલી શકિા નથી.કરારની જગ્યાએ િોલે્સને ર્ોકન્દ્સ મોકલિી િખિે અને િેના નીચલા ઊજાટ અને Ethereum
ર્ગેસના સાંકળાયેલા ખચટને કારણે દુ રૂપયોર્ગને કારણે અમે ERC૨૨૩ નો ઉપયોર્ગ કરિા માર્ે ERC૨૦ ની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાિિાનુાં પસાંદ કયુું છે . અતયાર સુધીમાાં
ERC૨૦ નો િપરાશ વિવિધ ર્ોકન્દ્સમાાં ૪૦૦,૦૦૦ ડોલર થી િધુની ખોર્માાં પરરણમ્યો છે , જેને ખોર્ી રીિે િબદીલ કરિામાાં આિે છે . ERC૨૨૩ એક નવુાં માનક છે જે
ર્ોકન પરરિહનની પ્રરક્યાને સરળ બનાિે છે અને દરે ક વિધેય માર્ે ઉપયોર્ગમાાં લેિાિા ર્ગેસને ખ ૂબ મહતિની રીિે ઘર્ાડે છે , કેમ કે િેમાાં ઓછા કાયટ કોલ છે .
ERC૨૨૩ માનકમાાં લિગચકિાનો ફાયદો અને સુરક્ષામાાં િધારો હોિાથી ERC૨૨૩ સ્માર્ટ કરારનુાં ભવિષ્ટ્ય છે અને િેથી અમે ERC૨૦ ની સમસ્યાને દૂ ર કરિાનુાં અને
સ્માર્ટ કરારના ભાવિ િરફ આર્ગળ િધિાનો વનણટય કયો છે .
સ્માર્ટ કરાર માર્ે સોગલરડર્ી કોડ નીચે મુજબ છે :

pragma solidity ^0.4.20;
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library SafeMath {
function mul(uint a, uint b) internal pure returns (uint) {
if (a == 0) {
return 0;
}
uint c = a * b;
assert(c / a == b);
return c;
}
function div(uint a, uint b) internal pure returns (uint) {
uint c = a / b;
return c;
}
function sub(uint a, uint b) internal pure returns (uint) {
assert(b <= a);
return a - b;
}
function add(uint a, uint b) internal pure returns (uint) {
uint c = a + b;
assert(c >= a);
return c;
}
}
interface ERC20 {
function balanceOf(address who) public view returns (uint);
function transfer(address to, uint value) public returns (bool);
function allowance(address owner, address spender) public view returns (uint);
function transferFrom(address from, address to, uint value) public returns (bool);
function approve(address spender, uint value) public returns (bool);
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value);
event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value);
}
interface ERC223 {
function transfer(address to, uint value, bytes data) public;
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value, bytes indexed
data);
}
contract ERC223ReceivingContract {
function tokenFallback(address _from, uint _value, bytes _data) public;
}
contract StandardToken is ERC20, ERC223 {
using SafeMath for uint;
string public name;
string public symbol;
uint8 public decimals;
uint public totalSupply;
mapping (address => uint) balances;
mapping (address => mapping (address => uint)) allowed;
function StandardToken(string _name, string _symbol, uint8 _decimals, uint
_totalSupply, address _admin) public {
name = _name;
symbol = _symbol;
decimals = _decimals;
totalSupply = _totalSupply * 10 ** uint(_decimals);
balances[_admin] = totalSupply;
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}
//TODO : implement a token fallback here
function () { //revert any ether sent to this contract
revert();
}
function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) {
return balances[_owner];
}
function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool) {
require(_to != address(0));
require(_value <= balances[msg.sender]);
balances[msg.sender] = SafeMath.sub(balances[msg.sender], _value);
balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value);
Transfer(msg.sender, _to, _value);
return true;
}
function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) public returns
(bool) {
require(_to != address(0));
require(_value <= balances[_from]);
require(_value <= allowed[_from][msg.sender]);
balances[_from] = SafeMath.sub(balances[_from], _value);
balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value);
allowed[_from][msg.sender] = SafeMath.sub(allowed[_from][msg.sender], _value);
Transfer(_from, _to, _value);
return true;
}
function approve(address _spender, uint _value) public returns (bool) {
allowed[msg.sender][_spender] = _value;
Approval(msg.sender, _spender, _value);
return true;
}
function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint) {
return allowed[_owner][_spender];
}
function increaseApproval(address _spender, uint _addedValue) public returns (bool)
{
allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.add(allowed[msg.sender][_spender],
_addedValue);
Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]);
return true;
}
function decreaseApproval(address _spender, uint _subtractedValue) public returns
(bool) {
uint oldValue = allowed[msg.sender][_spender];
if (_subtractedValue > oldValue) {
allowed[msg.sender][_spender] = 0;
} else {
allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.sub(oldValue, _subtractedValue);
}
Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]);
return true;
}
function transfer(address _to, uint _value, bytes _data) public {
require(_value > 0 );
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if (isContract(_to)) {
ERC223ReceivingContract receiver = ERC223ReceivingContract(_to);
receiver.tokenFallback(msg.sender, _value, _data);
}
balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value);
balances[_to] = balances[_to].add(_value);
Transfer(msg.sender, _to, _value, _data);
}
function isContract(address _addr) private returns (bool is_contract) {
uint length;
assembly {
length:= extcodesize(_addr)
}
return (length>0);
}
}

સ્માર્ટ કરાર કોડ પ્રારાં ગભક સાંસ્કરણ છે અને અંવિમ નોરર્સ વિના ફેરફારને પાત્ર છે , જ્યાાં સુધી અંવિમ સ્માર્ટ કરાર કોડ પહોંચાડિામાાં ન આિે તયાાં
સુધી. સ્માર્ટ કરાર કોડના અપ ટુ ડેર્ િઝટન માર્ે , કૃપા કરીને અહીં ગર્ગિહબ રીપોઝીર્રીની મુલાકાિ લો:

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin
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૬. ગબઝનેસ મોડલ અને નાણાકીય ઉદ્દે શ્યો - કેિી રીિે માંચ ICO સમથટકોનુ ાં મ ૂલ્ય
િધારે છે
સ્માર્ટ કરાર ઉપયોગર્ગિાઓ CargoCoin ર્ોકન્દ્સ માર્ે માાંર્ગ િધારે છે અને CargoCoin ર્ોકન્દ્સ
માર્ે ની માાંર્ગ અંવિમ ઉદ્દે શ છે . અમે જાણીએ છીએ છે કે , CargoCoin ઇકોવસસ્ર્મ મોર્ી મ ૂલ્ય
વ ૃદ્ધદ્ હાાંસલ અને પેદા કરી શકે છે . માંચ બ્લોકચેન ર્ે કનોલોજી સાથે ભૌવિક િેપાર અને
પરરિહનને જોડે છે . િેનો ઉદ્દે શ્ય સહભાર્ગી સ્માર્ટ કરાર ઉપયોગર્ગિાઓ દ્વારા અનુસરિામાાં
સરળ-થી-ઉપયોર્ગ, પરાં ત ુ કાયટક્ષમ, મફિ ઓનલાઇન રક્યાપ્રવિરક્યા સેિાઓ રજૂ કરીને
વિશાળ િપરાશકિાટ આધાર બનાિિાનુાં છે .
ઇકોવસસ્ર્મ સહભાર્ગીઓને મફિ સેિાઓનો ઉપયોર્ગ કરીને લાભ મેળિે છે અને િે જ સમયે
એર્લે કે વસનજીનો અને સાાંકળ પ્રવિરક્યા CargoCoin ICOના સમથટકો માર્ે લાભો સજ ે છે .
CargoCoin ર્ોકન્દ્સ માર્ે ની માાંર્ગ
૧. સ્માર્ટ B/L CargoCoin ર્ોકન્દ્સ દ્વારા સુવિધા છે .
૨. વિકે ન્દ્ન્દ્રિ રક્પ્ર્ો લેિડદે િડ CargoCoin ર્ોકન્દ્સની માર્ગમાાં િધારો કરે છે .
૩. સ્માર્ટ L/C અને એસ્ક્ો સેિાઓ CargoCoin ર્ોકન્દ્સ માર્ે માાંર્ગ બનાિે છે .
આ િબક્કે બજાર પર કોઈ પ્રવિસ્પવધિકાર નથી કે જે સ્માર્ટ કરાર ઉપયોર્ગીિા સાથે સમાન સેિાઓ આપે અને

િેપાર અને પરરિહન પરના

આંકડાને ધ્યાનમાાં લેિા, ઉપર દશાટિલ
ે ૩ પોઈન્દ્ર્ CargoCoin ર્ોકન્દ્સ માર્ે અવિસાંિદ
ે નશીલ ઊંચી માર્ગણી કરી શકે છે .

૬.૧. વ્યાપાર મોડલ
CargoCoin માંિ વેપાર અને પરરવહનના શ્વવશ્વને ઑનલાઇન રક્પ્ટો તકનીકીઓ સાથે જોડે છે .
CargoCoin માંચ બ્લોક ચેન ર્ે કનોલોજી પર આધારરિ, સ્િિાંત્ર, સુરગક્ષિ અને પારદશટક બનિા માર્ે રચાયેલ છે . હાલમાાં બજાર પર કોઈ હરીફ માંચ
નથી કે જે સ્માર્ટ કરાર યુરર્ગલર્ીઝ સાથે સમાન સેિાઓ પ ૂરી પાડે છે . િિટમાનમાાં તયાાં કે ર્લાક મેરીર્ાઇમ રાન્દ્સપોર્ટ માંચ છે , જે ઉપયોર્ગકિાટ આધારરિ
અને ભૌર્ગોગલક કિરે જની રન્દ્ષ્ટ્ર્એ અતયાંિ મયાટરદિ છે . િે ઘણુાં ખચાટળ છે , અને અન્દ્ય પક્ષપાિી, વશવપિંર્ગ રે ખાઓ દ્વારા માગલકી ધરાિે છે અને િેમના
પોિાના વ્યિસાયમાાં વ ૃદ્ધદ્ માર્ે મારહિીને વનયાંવત્રિ કરિા અને એકત્ર કરિાના મુખ્ય હેત ુ સાથે છે . CargoCoin વ્યાપાર મોડલ િપરાશકિાટ આધારની
ઝડપી વ ૃદ્ધદ્ પર આધાર રાખે છે . િે માંચ મારફિે મફિ સુવિધા આપે છે એિો અંદાજ છે કે િેપાર અને પરરિહન ઉદ્યોર્ગોમાાં સામેલ વિિવ્યાપક
ઓછામાાં ઓછા ૨૫ વમગલયન સરક્ય િપરાશકિાટઓ છે . આમાાં આયાિકારો, વનકાસકારો, ન ૂર ફૉિટડટસ,ટ જહાજ દલાલો, ચાર્ટ સ,ટ વશવપિંર્ગ રે ખાઓ,
NVOCC, જહાજ એજન્દ્ર્ો, જહાજ માગલકો, િીમા એજન્દ્ર્ો, રરિાજો એજન્દ્ર્ો, ખાનર્ગી વ્યક્ક્ટ્િઓ અને િેમાાં સામેલ છે .
મફિ અને કાયટક્ષમ સેિાઓ આપિી િખિે સરક્ય માકે ર્ીંર્ગ ઝાંબશ
ે મારફિ આ ૩ ર્કા બજારરહસ્સો જપ્િ કરિા માર્ે આ િાસ્િવિકિાથી પ્રાપ્િ કરી
શકાય િેવ ુાં લક્ષય છે અને કોઈ માવસક અથિા િાવર્િક ફી વિના વનઃશુલ્ક િૈકપ્લ્પક માંચ ઓફર કરીને, અમે પ્રથમ ૨ િર્ટ દરવમયાન દરરયાઇ પરરિહન
સમુદાયમાાંથી ૭૫૦,૦૦૦ અને ૧,૦૦૦,૦૦૦ સરક્ય િપરાશકિાટઓને આકર્ટિાનો લક્ષય રાખીએ છીએ. ઑફ-લાઇન અને ઑન-લાઈન માકે ર્ીંર્ગ એમ
બાંને કરાશે:
•

ઇ-મેઇલ માકે રટિંગ. સીધી માકે રર્િંર્ગ ઝાંબશ
ે નો એક ભાર્ગરૂપે હાલમાાં અમારી પાસે સરક્ય દરરયાઇ ઉદ્યોર્ગના સહભાર્ગીઓના ૨૫૦ ૦૦૦ ઇમેઇલ સરનામા છે .

•

િોધ એન્ન્દ્જન માકે રટિંગ. સેંકડો રે રડિંર્ગ કાંપનીઓ અને વ્યક્ક્ટ્િઓ પરરિહન સોલ્યુશન્દ્સ િૈવિક સ્િરે શોધે છે િે CargoCoin માંચના ઉકે લો પ ૂરા
પાડે છે . િે માર્ે મુખ્યતિે Google દ્વારા ચોક્કસ કીિડડ ટ સ ઉમેરિામાાં આિે છે .

•

સોશ્વિયલ મીરડયા જાહેરાતો. ગલિંપ્ક્ટ્િન જાહેરાિો પર સાંબવાં ધિ ગલિંક્ટ્ડઇન ગ્ર ૂપ્સ, પ ૃષ્ટ્ઠો અને પ્રોફાઇલ્સના સભ્યોને લક્ષયાાંરકિ કરીને મુખ્ય ધ્યાન
આપિામાાં આિશે.

•

િીપીંગ ઉદ્યોગ પ્રદિચનો. વિવિધ વશવપિંર્ગ અને લોજજન્દ્સ્ર્ક્ટ્સ પ્રદશટનો અને સેવમનારમાાં ભાર્ગ લઈને CargoCoin ડાયરે ક્ટ્ર્ માકે ર્ જાગ ૃવિ અને
બજારમાાં હાજરી આપશે.
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CargoCoin માંચમાાં લેણદે ણ ફી અલર્ગ અલર્ગ હશે, પરાં ત ુ કોઈ પણ સાંજોર્ગોમાાં િે હાલના ઉદ્યોર્ગ ધોરણો કરિાાં, નોંધપાત્ર રીિે ઓછી થિા માર્ે
રચાયેલ છે . CargoCoin માંચ પ્રવ ૃવત્તઓ સ્માર્ટ ઉપ્યુદ કરાર માર્ે ઓછા ચાર્જ, સ્પધાટતમક રાન્દ્ઝેક્ટ્શન શુલ્ક મારફિે સ્િ વધરાણ આપશે. ઉપ્યોગ્પ ૂણટ
આધારસ્િાંભ માર્ે ફી ચાર્જ એર્લે કે સ્માર્ટ B/L, સ્માર્ટ L/C, રક્પ્ર્ો લેણદે ણ સ્માર્ટ કરારના ઉપયોર્ગ સ્િરના આધારે હશે.
િધુમાાં, CargoCoin માંચ નીચેની ચેનલો દ્વારા મોવનર્ર કરશે:
•

બેનર અને ર્ે ક્ટ્સ્ર્ જાહેરાિ;

•

પ્રેસ રરલીઝ અને ન્દ્ય ૂઝ લેખો પ્રકાવશિ કરિા;

•

સ્માર્ટ કરાર માર્ે સહભાર્ગીઓના સાંદભો પ ૂરા પાડિા;

•

ગબનસાંિદ
ે નશીલ બજાર અને ઉદ્યોર્ગ સાંબવાં ધિ આંકડાઓ, જેમ કે સમાચાર સાઇ્સ, સાંશોધકો, યુવનિવસિર્ીઓ, સરકારો િર્ગેરે માર્ે રસ
ધરાિિા પક્ષોને પ ૂરા પાડિા.

૬.૨. SWOT વિશ્લેર્ણ
િસ્ક્ત - CargoCoin િમામ પ્રકારના કાર્ગોને આિરી લેિા માર્ે એક સાંકગલિ માંચ છે - કન્દ્ર્ે નર, બલ્ક અને બ્રેક બલ્ક, ગલક્ક્ટ્િડ બલ્ક, અન્દ્ય કોઈ
માકે ર્ પ્લેયરથી વિપરીિ નથી. એક મહતિની િાકાિ એ છે કે માવસક અથિા િાવર્િક ફી િર્ગર િમામ િપરાશકિાટઓ માર્ે માંચ સેિાઓ વનઃશુલ્ક છે .
સ્માર્ટ કરારમાાં સામેલ પક્ષકારોને વિલાંબ ઘર્ાડિા અને પારદવશિિા પ ૂરા પાડિા સાથે માંચ રડઝાઇન ઉચ્ચ સ્િરની સુરક્ષા પ ૂરી પાડે છે . CargoCoin
એક સાંકગલિ બે આધારસ્િાંભ માંચ ઓફર કરે છે , જે ઉદ્યોર્ગ માર્ે ચ ૂકિણીની સિલિ સાથે બજારમાાં અને સ્માર્ટ કરાર પ ૂરો પાડે છે . આ િમામ રાષ્ટ્રોની
એક યોજના છે જે િમામ પક્ષોને જોડિી અને રાન્દ્સપોર્ટ ઉદ્યોર્ગમાાં સાંપ ૂણટ પુરિઠા શખ
ાંૃ લાને આિરી લેિી હોય છે - અિિરણ, ઓફર, પરરિહનની
ુ ના ઇન્દ્ર્રનેર્ રડિાઇસ) દ્વારા
શરિો િાર્ાઘાર્ો, સ્માર્ટ ગબલ ઓફ લેરડિંર્ગ, િીમા અિિરણ અને સ્માર્ટ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ પોગલસી બનાિિી, IOT (િસ્તઓ
કાર્ગો અને જહાજોનુાં રે રકિંર્ગ, કસ્ર્મ્સ પ્ક્ટ્લઅરન્દ્સ, લોરડિંર્ગ અને બાંદરોનો વનકાલ કરિાની સેિાઓ, અને એસ્ક્ો અથિા ક્ે રડર્ લેર્ર દ્વારા ચુકિણીની
પિાિર્ થાય છે .
નબળાઇઓ - અતયારે આ ઉદ્યોર્ગ બ્લોકછે ન ર્ે કનોલોજી, િેની સાંભવિિ અસરો અને ઉપયોર્ગથી અજાણ છે , કારણ કે સેંકડો િર્ોથી સમાન વ્યિસાયમાાં
અક્સ્િતિમાાં રહેલા વ્યિસાય માર્ે િપરાશકિાટઓ સાંપ ૂણટ નિી િકનીકનો પ્રયાસ કરિા માર્ે અવનચ્છા હશે. પરરિહન ઉદ્યોર્ગ અને િધુ ચોક્કસપણે
વશવપિંર્ગ ઉદ્યોર્ગ રડજજર્લર્ીકરણમાાં ધીમે ધીમે આર્ગળ િધી રહ્યો છે અને એિી આશા રાખિામાાં આિે છે કે બ્લોકચેન ર્ે કનોલોજી અવનિાયટપણે વશવપિંર્ગ
ઉદ્યોર્ગમાાં પ્રિેશ કરશે અને જ્યારે વિલાંબ ઘર્ાડિામાાં આિશે તયારે ખચટને શ્રેષ્ટ્ઠ બનાિશે.
તકો - બુરકિંર્ગનુાં ઑન્દ્પ્ર્માઇઝેશન અને સ્માર્ટ કરાર દ્વારા ચાર્ટ રરિંર્ગ પ્રરક્યા, દસ્િાિેજ વિવનમય અને ચુકિણીની વિલાંબમાાં વિલાંબ ઘર્ાડીને, િેથી
નફોક્ષમિા િધારિી અને િકનીકીઓમાાં ઘર્ાડો કરિા માર્ે િપરાશકિાટઓના ઝડપી વિકાસને જાળિી રાખિાાં, માંચનો મફિ ઉપયોર્ગ કરીને મોર્ા
િપરાશકિાટ આધારને આકવર્િિ કરી રહ્યા છે . જાહેર કરે લા દસ્િાિેજોને સરર્િરફકે ર્ દ્વારા છે િરપીંડીના ઘર્ાડા અને જાહેર બ્લોકચેન દ્વારા દસ્િાિેજો ની
નકલ અશક્ય બનાિિી, જ્યારે િમામ લેિડદે િડના સાંપ ૂણટ સદનને જાળિી રાખિામાાં આિશે.
ભય - સ્માર્ટ કરારનો ઉપયોર્ગ કરિા માર્ે ખચટ અને સમય બચિ કી પરરબળ હશે અને પેપર દસ્િાિેજોના વિરોધમાાં િપરાશકિાટઓ રડજજર્લ
દસ્િાિેજો પર જિામાાં ધીમા છે . સ્પધાટતમક માંચથી બાહ્ય ધમકીઓને CargoCoin દ્વારા ઓફર કરિામાાં આિિી મફિ સેિાઓ દ્વારા હાથ ધરિામાાં
આિશે. બ્લોકચેન ર્ે ક્ટ્નોલૉજીને અપનાિિા માર્ે સાિટજવનક સાંસ્થાઓ પણ ધીમી હશે, પરાં ત ુ બજારના િલણને અનુસરિા ઉદ્યોર્ગના પ્રિાહોને
અવનિાયટપણે અનુસરશે.
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૭. પ્રારાં ગભક કોઈન ઓફરરિંર્ગની શરિો
CargoCoin દ્વારા વનયુક્ટ્િ ટૂાંકો પ્રિીક: CRGO.
સ્ર્ે જ ૧ માાં કુ લ ૧૦૦ મીલીયન ર્ૉકન્દ્સની ઓફર કરિામાાં આિશે, જે દરે કમાાં ૧૮ દશકો છે .
ICO બે િબક્કામાાં રજુ થશે - પ ૂિટ- ICO અને ICO.
પ ૂિટ- ICO ખુબ જ ટૂાંકા સમયર્ગાળા માર્ે ચાલશે અને િે સમય દરવમયાન જાહેર જનિા માર્ે ખુલ્લુાં રહેશ.ે ૧ CRGO ની રકિંમિ પ ૂિટ ICO ના િબક્કા
દરવમયાન 0.૫૦ ડોલર નક્કી કરિામાાં આિશે. પ ૂિટ- ICO માંચ દરવમયાન કુ લ ૧૦ મીલીયન CRGO ર્ોકન્દ્સ વિિરણ કરિામાાં આિશે. પ ૂિટ ICO
દરવમયાન, સમથટકો CRGO ને િેના વનયવમિ ભાિથી ૫૦% માાં ખરીદી શકે છે . પ ૂિટ- ICO ૧૫ રદિસ ચાલશે – ૧ એવપ્રલ, ૨૦૧૮ @ ૦૦:૦૦ થી
૧૫ એવપ્રલ, ૨૦૧૮ @ ૨૩:૫૯. સોફ્ર્ કે પ નો ૫ વમગલયન ડોલર સુધી નો અંદાજ છે .
પ ૂિટ- ICO બાદ એક ICO આિશે અને િેમાાં ૫૫ મીલીયન ર્ોકન્દ્સ ૧.૦૦ ડોલર ની રકિંમિે દરે કને વિિરરિ કરિામાાં આિશે. ICO િબક્કો ૧ ૧૬
એવપ્રલ ૨૦૧૮ @ ૦૦:૦૦ થી શરૂ થશે અને ૧૫ મે ૨૦૧૮ @ ૨૩:૫૯ સુધી ચાલશે. જો હાડટ કે પ સ ૂચી પહોંચી ન હોય િો ICO ના સમયર્ગાળાને
િધુ િબક્કાઓ સાથે વિસ્ત ૃિ કરી શકાય છે . હાડટ કે પ નો ૫૫ વમગલયન ડોલર સુધી નો અંદાજ છે .
સ્ર્ે જ ૧માર્ે ઓફર કરાયેલ પ્રારાં ગભક કોઈન પ ૂણટ કયાટ પછી CargoCoinનુાં કુ લ કે વપર્લાઇઝેશન ૬૦ વમગલયન ડોલર સુધી પહોંચિાનો અંદાજ છે .
CargoCoin ERC૨૨૩ આધારરિ હોિાથી, ERC૨૨૩ માનકને સત્તાિાર રીિે Ethereum બ્લૉકચેન અને સ્માર્ટ કરાર પર રીલીઝ કરિામાાં આિે િે
પછી વિિરરિ કરિામાાં આિશે, કારણ કે િે િધુ ર્ોકન્દ્સ અદા કરી શકાતુાં નથી અને dApp સોગલરડર્ી કોડમાાં િધુ ફેરફાર કરી શકાતુાં નથી.

Pre-ICO

ICO

10 mln. CRGO at

55 mln. CRGO at

0.50 USD

1.00 USD
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૮. ર્ોકન વિિરણ
CargoCoin નીચે પ્રમાણે વિિરરિ કરિામાાં આિશે:
➢

૧૦% પ ૂિટ-ICO (સોફ્ર્ કે પ);

➢

૫૫% ICO (હાડટ કે પ);

➢

૧૫% ર્ીમ અને સલાહકારો િરફ વિિરરિ ICO ના સફળ સમાપ્પ્િ પછી ૬ મરહના સુધી ઉપલબ્ધ.

➢

૧૦% બગક્ષસ અને સાંલગ્ન કાયટક્મ

➢

૧૦% ગલક્ક્ટ્િરડર્ી િર્ગેરે માર્ે આરગક્ષિ છે .

CARGOCOIN DISTRIBUTION
pre-ICO

ICO

Team

10%

Bounty

Reserve

10%

10%

15%

55%

ર્ોકન િેચાણમાાંથી ઊભા કરાયેલા ભાંડોળના ૧૦૦% સ્ર્ે જ ૧ દરવમયાન માંચના વિકાસ માર્ે અને આ િેિપત્રમાાં િણટવ્યા મુજબ માકે રર્િંર્ગ વ્ય ૂહરચનાના
અમલીકરણ માર્ે ઉપયોર્ગમાાં લેિાશે.

FUND UTILISIATION
Research & Development

Marketing & Sales

3%

Administrative

Legal

Exchange listing

7%

10%

30%

50%
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૯. પ્રારાં ગભક કોઈન ઓફરરિંર્ગમાાં ભાર્ગ લેિો
CargoCoin ખરીદિા માર્ે ૧ એવપ્રલ ૨૦૧૮ પછી https://www.thecargocoin.com મુલાકાિ લો અને પ્રોજેક્ટ્ર્ માર્ે ફાળો આપો.
પ ૂિટ-ICO અને ICO પ્રરક્યા દરમ્યાન CargoCoin ર્ોકન્દ્સ ચોક્કસ રકિંમિે ઉપલબ્ધ છે .

https://www.facebook.com/thecargocoin/
અપ ટુ ડેર્ સમાચાર અને મારહિી માર્ે ટડ વિર્ર પર અમને અનુસરો:

https://twitter.com/thecargocoin
ગલન્દ્કડઇન પર અમને અનુસરો:

https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
યુર્યુબ પર અમને અનુસરો:

https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
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૧૦. CargoCoin ઇકોવસસ્ર્મ વિકાસનો રોડમેપ
CargoCoin નો રોડમેપ િૈયારી, વિકાસ, અમલીકરણ અને માકે રર્િંર્ગના સાંપ ૂણટ ચક્ પર આધારરિ છે . પ્રોજેક્ટ્ર્ શેડય ૂલ એક અંદાજ છે અને િે
વિવિધ પરરબળો પર આધાર રાખીને બદલાઈ શકે છે . િર્ટ ૨૦૨૩ પ ૂણટ સ્િરની કામર્ગીરી અને ક્ષમિાઓને પ્રર્ગર્ કરિા માર્ે ની અંવિમ સમય
િરીકે અપેગક્ષિ છે . CargoCoin પ્રોજેક્ટ્ર્ને ૫ િબક્કામાાં વિભાજજિ કરિામાાં આિે છે , જે નીચે દશાટિલ
ે છે . પ્રિિટમાન પ્રારાં ગભક કોઈન માકે રર્િંર્ગ
િબક્કા ૧ ના અંિ સુધી પ્રર્ગવિને સાંબોવધિ કરે છે . િે અપેગક્ષિ છે કે ૨-૫ િબક્કામાાં માંચ સ્િ-વધરાણથી અથિા િધારાના ફાંડ દ્વારા જો જરૂરી
હોય િો એકત્ર કરિામાાં આિશે.
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જરૂરી િધારાના માંચ અને/અથિા સેિાઓ જરૂરી ધોરણે હસ્િર્ગિ અથિા વિકવસિ કરિામાાં આિશે અને માર્ગટ નકશા પર શામેલ નથી અને રોડમેપ
CargoCoin પ્રોજેક્ટ્ર્નો સાંગક્ષપ્િ દૃ ન્દ્ષ્ટ્ર્કોણ છે િેમાાં નાના િબક્કાની યોજનાઓ માર્ગટદવશિકા પર દશાટિેલ નથી એર્લે કે િમામ િબક્કામાાં મોબાઇલ
એપ્પ્લકે શન વિકાસ થાય છે .
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૧૧. ર્ીમ અને સલાહકારો
૧૧.૧. ર્ીમ
અમારી ર્ીમ સાંબવાં ધિ ક્ષેત્રના અનુભિ સાથે અતયાંિ પ્રેરરિ અને લાયક સભ્યો ધરાિે છે . ર્ીમના મોર્ાભાર્ગના સભ્યો અન્દ્ય િિટમાન અને
ભ ૂિકાળના પ્રોજેક્ટ્્સમાાંથી એકબીજાને ઓળખે છે . CargoCoin પ્રોજેક્ટ્ર્ની સાંપ ૂણટ ક્ષમિાને સફળિાપ ૂિટક ઉકે લિા માર્ે સભ્યો કાળજીપ ૂિટક
પસાંદ કરે લ છે .

Bogomil Alexandrov – Founder
નાણાકીય સોફ્ર્િેર વિકાસમાાં ૨૦ કરિા િધુ િર્ટનો અનુભિ ધરાિિા વિકાસકિાટને દોરશે. બ્લોકચેન
ડેિલપર સોફ્ર્િેર અને ફાયનાન્દ્સ વનષ્ટ્ણાિ. પોટડટ સમાઉથ યુવનિવસિર્ીમાાંથી BA ફાઇનાન્દ્સ અને ઇન્દ્ર્રનેશનલ
રે ડ કરે લ છે .

Martin Iliev – Founder
લોજજન્દ્સ્ર્ક્ટ્સ, વશવપિંર્ગ અને આંિરરાષ્ટ્રીય િેપારમાાં ૧૮ થી િધુ િર્ટનો અનુભિ. િિટમાનમાાં જહાજ માગલક,
બ્રુનલ
ે યુવનિવસિર્ી લાંડનમાાંથી B.Sc. ઈકોનોવમક્ટ્સ અને ગબઝનેસ ફાયનાન્દ્સ, કારડિફ મેરોપોગલર્ન યુવનિવસિર્ી,
િેલ્સમાાંથી MBA કરે લ છે .

Cpt. Ilkay Topcu - Shipping, Transport & Container specialist.
વશવપિંર્ગ, પરરિહન અને કન્દ્ર્ે ઈનર વનષ્ટ્ણાિ. વમવન પ્રોજેક્ટ્ર્ વશવપિંર્ગ ગલવમર્ે ડ, લાંડન ખાિે ચાર્ટ રરિંર્ગ મેનજ
ે ર.
ક્ટ્િોગલફાઈડ સાર્ગર ચાલુ માસ્ર્ર.

Christina Sarastova – Shipping & Transportations specialist
વશવપિંર્ગ અને રાન્દ્સપોર્ે શન વનષ્ટ્ણાિ, M.Sc. શીપીંર્ગ, રે ડ એન્દ્ડ ફાઇનાન્દ્સ, વસર્ી યુવનિવસિર્ી લાંડન. માત્રેદ
ગ્રુપ જમટની - શીપીંર્ગ, લોજજન્દ્સ્ર્ક્ટ્સ અને બાંદરો કામર્ગીરી લાંડન પ્રવિવનવધ. અમેરરકન ઇલેન્દ્ક્ટ્રક પાિર વશવપિંર્ગ કામર્ગીરી, કોમોરડર્ીઝ િેપાર અને ડેરરિેરર્વ્ઝ નો અનુભિ ધરાિે છે .

Iliana Ilieva - Business developer
ગબઝનેસ ડેિલપર, પોટડટ સમાઉથ યુવનિવસિર્ીમાાંથી ગબઝનેસ એડવમવનસ્રે શનમાાં BA, કારડિફ મેરોપોગલર્ન
યુવનિવસિર્ીમાાંથી MBA.
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Samuela Valkova - PR & Marketing expert
PR અને માકે રર્િંર્ગ વનષ્ટ્ણાિ, ઇિેન્દ્ર્ મેનજ
ે ર, પ્રેસ કોમ્યુવનકે શન.

Piyush Gupta - Blockchain Developer
બ્લોકચેન ડેિલપર, ઈન્દ્રપ્રસ્થ ઇપ્ન્દ્સ્ર્ર્ય ૂર્ ઓફ ઇન્દ્ફમેશન ર્ે કનોલોજી, રદલ્હી, ભારિ.

Kaushik Ghosh - Blockchain Developer
Etherium બ્લોકચેન ડેિલપર, ગબર્કોઇન અને સ્માર્ટ કરારમાાં વનષ્ટ્ણાિ છે . કૃષ્ટ્ણ ઇપ્ન્દ્સ્ર્ર્યુર્ ઓફ
એપ્ન્દ્જવનયરીંર્ગ એન્દ્ડ ર્ે કનોલોજી, ભારિ

Iva Kitova – Graphics designer
ગ્રારફક્ટ્સ રડઝાઈનર, સેન્દ્ર્ ક્ટ્લેર કોલેજ, ઓક્ટ્સફડટ , ગબ્રર્ે ન, ઇસ્ર્ીર્યુર્ો મારાાંર્ગોની વમલાનો, ઇર્ાલી.

Mihaila Lukanova – UI developer
ગ્રારફક્ટ્સ રડઝાઇન, યુઝર ઇન્દ્ર્રફેસ અને રન્દ્ર્ એન્દ્ડ ડેિલપર

Bogdan Todorov - Financial specialist
નાણાકીય વનષ્ટ્ણાિ, નેશનલ અને િલ્ડટ ઇકોનોમી યુવનિવસિર્ીમાાંથી એકાઉન્દ્ન્દ્ર્િંર્ગ અને ફાઇનાન્દ્સમાાં M. Sc.
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Petya Kalauzka - Office manager
ઓરફસ મેનજ
ે ર, દગક્ષણ પવિમ યુવનિવસિર્ીથી અંગ્રેજીમાાં MA

Dr. Zlatin Sarastov
નાણાકીય વનષ્ટ્ણાિ, વિવનમય યાદી. નેશનલ અને િલ્ડટ ઇકોનોમી માર્ે યુવનિવસિર્ી ખાિે B. Sc. ફાઇનાન્દ્સ,
લાંડન ગબઝનેસ સ્કૂલ ખાિે M. Sc. ફાઇનાન્દ્સ. Ph. D. ઈકોનોવમક્ટ્સ એન્દ્ડ ફાઇનાન્દ્સ HSBC લાંડન - ર્ે ક્ટ્નોલોજી
ઇન્દ્િેસ્ર્મેન્દ્ર્, એમ્ફોરા કે વપર્લ - પાર્ટ નર િરીકે કામ કયુ.ું

Luben Kazanliev
કાયદામાાં એર્ની, કાન ૂની સલાહકાર વ્યિસાય કાયદો, કમ્પ્યુર્ર કાયદો, િહીિર્ી કાયદો વિવશષ્ટ્ર્.
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૧૧.૨. સલાહકારો
સલાહકાર બોડટ ના સભ્યો CargoCoin માંચ ઉદ્યોર્ગો સાથે સાંકળાયેલા વ્યાિસાવયક પસાંદ કરિામાાં આિે છે . િેઓ બધા અતયાંિ પ્રેરરિ છે અને
CargoCoin ની સફળિામાાં ખ ૂબ ભારપ ૂિટક માને છે .

Michael E. Bryant
એડિાઇઝરી બોડટ ના ચેરમેન, બ્લોકચેન િેન્દ્ચસટ ઇન્દ્ર્રનેશનલના CEO; કાયટકારી સભ્ય, બ્લોકચેન કાઉક્ન્દ્સલ;
રવશયાની હાયર સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોવમક્ટ્સ ખાિે ઇન્દ્ર્રનેશનલ કૉપોરે ર્ ફાયનાન્દ્સના પ્રોફેસરના સાંલગ્ન;
બ્લોકચેન & રક્પ્ર્ોમુરા લેક્ટ્ચરર, મોસ્કો યુવનિવસિર્ી ઓફ ફાયનાન્દ્સ એન્દ્ડ લો; CEO અને પ્રકાશક, "બ્લોકચેન
ડેઇલી ન્દ્ય ૂઝ" નાાં સભ્ય.

Simon Cocking
આઇરરશ ર્ે ક ન્દ્ય ૂઝના વસવનયર એરડર્ર, રક્પ્ર્ો કૉઇન સમાચારના મુખ્ય સાંપાદક અને રવિિાર ગબઝનેસ
પોસ્ર્, આઇરરશ ર્ાઇમ્સ, સધનટ સ્ર્ાર, IBM, G+D,િર્ગેરે માર્ે રીલાક્ન્દ્સસ. બ્લોકચેનના લોકોના ૧/૧૮૦૦૦
નાંબરના સભ્ય. TEDx, િેબ સવમર્, ડબગલન ર્ે ક સવમર્ સરહિના ઇિેન્દ્્સમાાં જાહેર િક્ટ્િા

Savio Gomez
જાપાન અને કોરરયા, સરર્િફાઇડ ઇન્દ્સ્પેક્ટ્ર્ર (OCIMF SIRE, CDI અને CMID), ઓરડર્ર (OCIMF SIRE,
CDI-IMPCAS, ISM, QHSSE, TMSA અને MTMSA) માાં કામ કરિા દરરયાઈ સલાહકાર. PhD, MBA,
MSC, AdvDip, પ્રોફેસર ઇન મેરીર્ાઇમ સ્ર્ડીઝ, સરર્િફાઇડ બ્લોકચેન પ્રોફેશનલ

Jonathan Chang
નીઓર્ીકસ એક્ટ્સ્ચેન્દ્જના સહસ્થાપક, ANZમાાં હાઇ લેિલ બૅન્દ્ન્દ્કિંર્ગ અનુભિ ધરાિિી રક્પ્ર્ો મુરા
ઉદ્યોર્ગસાહવસક, KYC, AML અને CTF વનયમો િેમજ રરર્ે લ બેન્દ્ન્દ્કિંર્ગ, િેપારી અને ઈકોમસટ વસસ્ર્મ્સમાાં
વિશેર્િા ધરાિે છે . ગબર્કોઇનના પ્રારાં ગભક રોકાણકાર, િેમણે પ્લેફેર અને કાંપની માર્ે માકે રર્િંર્ગ અને સેલ્સ
મેનજ
ે ર િરીકે કારરકદીની શરૂઆિ કરી.

Lin Hsiang Liao
ચાઇના મચટન્દ્્સ ન્દ્ય ૂ એનજીના િાઇસ પ્રેવસડન્દ્ર્, ચાઇના મચટન્દ્્સ ગ્રુપનો ભાર્ગ, શેકૌ કન્દ્ર્ે ઈનર ર્વમિનલ્સ,
મોડનટ ર્મીનલ્સ ગલવમર્ે ડ, ચાઇના મચટન્દ્્સ શેનઝેન એક્ટ્સનલોંર્ગ વશવપિંર્ગ કુ ાં , ચાઇના મચટન્દ્્સ એનજી
વશવપિંર્ગ, હોંર્ગકોંર્ગ વમિંર્ગ િાહ વશવપિંર્ગ, હુઆ જજયાાંર્ગ રાન્દ્સપોર્ે શન ઇકોનોવમક ડેિલપમેન્દ્ર્ સેન્દ્ર્ર ,
ઇન્દ્ર્રનેશનલ મરીન કન્દ્ર્ે નસટ ગ્રુપ
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Assoc. Prof. Dr. Clemens Bechter
એવશયન ઇપ્ન્દ્સ્ર્ર્ય ૂર્ ઓફ ર્ે કનોલોજી, PhD, સેન્દ્ર્ ર્ગેલન યુવનિવસિર્ી, ક્સ્િ્ઝલૅન્દ્ડ, MSc, સેંર્ ર્ગેલન,
ક્સ્િ્ઝરલેન્દ્ડ, BSc, કોલોન યુવનિવસિર્ી, જમટની

Bryan Ng
Ng ફસ્ર્ટ એકાઉન્દ્ર્ન્દ્્સના સ્થાપક અને CEO છે , જે મેલબોનટ, ઓસ્રે ગલયામાાં સ્થાનો સાથે CPA લાઇસેંસ
પ્રાપ્િ કરિેરા એજન્દ્ર્ અને CPA ઓસ્રે ગલયાના સભ્યે િેમણે ઓસ્રે ગલયન વશક્ષણ જોડાણોની સ્થાપના કરી
હિી અને સૅલ્મોનજીલ્સ / ડેિીડસન, સ્મટડટ સ હોમ ફાઇનાન્દ્સ અને રરસોલ્યુશનRTK ખાિે િેની ભ ૂવમકા ભજિી
હિી.

Edilson Navas
GBPA (ગ્લોબલ બ્લોકચેન પાયોવનયસટ એસોવસએશન), બ્રાગઝલ અને લેરર્ન અમેરરકામાાં medicohealth.io
નાાં પ્રવિવનવધ અને બ્રાગઝલમાાં બડટ ચેઇનના વિકે ન્દ્ન્દ્રિ સોવશયલ નેર્િકટ અને કોમ્યુવનર્ી મેનજ
ે ર, ઈંલે્સના
દગક્ષણ અમેરરકાના સ્થાપક.

Krasimir Georchev
વસવનયર ગબઝનેસ અને IT એપ્ક્ટ્ઝક્યુર્ીિ, IBM, વસમેન્દ્સ અને એર્ોસમાાં ૨૦ થી િધુ િર્ોનો અનુભિ ધરાિે
છે . વિવિધ મેનજ
ે મેન્દ્ર્ અને એપ્ક્ટ્ઝક્યુરર્િ પોગઝશન્દ્સ પર હાલમાાં બ્રોકા - બેપ્ન્દ્સ્િસની સેલ્સ રડરે ક્ટ્ર્ર
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૧૨. બગક્ષસ/સાંલગ્ન કાયટક્મ
CargoCoin બગક્ષસ અને સાંલગ્ન કાયટક્મ ખ ૂબ સરળ છે .
અમે આ કાયટક્મમાાં ૧૦% (૧૦ વમલીયન) ર્ોકન્દ્સ ફાળિેલ છે , જે નીચે પ્રમાણે વિભાજજિ છે :
•

બગક્ષસ અગભયાન માર્ે ૩ વમલીયન ર્ોકન્દ્સ

•

સાંલગ્ન / રે ફરલ પ્રોગ્રામ માર્ે ૭ વમલીયન

નીચેના સરનામે બગક્ષસ વશકારી િરીકે િમે સાઇન અપ કરી શકો છો:

https://thecargocoin.com/bounty.html

૧૨.૧. સાંલગ્ન કાયટક્મ
એકિાર િમે સાઇન અપ કરો છો, તયારે િમને િમારી અનન્દ્ય બગક્ષસ ID અને બગક્ષસ રે ફરલ સરનામુાં પ્રાપ્િ થશે. િમારે સોવશયલ નેર્િક્ટ્સટ પર
બનાિેલી બધી પોસ્્સ અને પ્રકાશનો અને લોકોને મોકલિી િખિે િમારા બગક્ષસ સરનામાાંનો ઉપયોર્ગ કરિો પડશે. રે ફરલ સરનામા દ્વારા પેદા
થયેલ યોર્ગદાનની રકમના ૫% મળશે. ઉદાહરણ િરીકે જો કોઈ ICO સહભાર્ગી ૧૦,૦૦૦ CRGO ર્ોકન્દ્સ ખરીદે છે , િો િમને રે ફરલ બોનસ િરીકે
૫૦૦ CRGO ર્ોકન્દ્સ મળશે. અમે સૌથી સરક્ય આનુર્ગાં ર્ગકો માર્ે CRGO/ETH માાં િધારાના બોનસ મેળિી શકીએ છીએ.

૧૨.૨. બગક્ષસ કાયટક્મ
દરે ક રક્યાઓ નીચેની સ ૂગચમાાં મયાટરદિ નથી, પરાં ત ુ સૌથી મોર્ે ભાર્ગે અને સૌથી મ ૂલ્યિાન પ્રકારની રક્યા છે જે િમે કરી શકો છો અને સાંલગ્ન કાયટક્મ
ઉપરાાંિ, CargoCoin માર્ે સદર શબ્દ આપીને, િમારે ચોક્કસ કાયો કરિાનાાં રહેશે અને પ્રતયેક રક્યા િમને િધુ પોઇન્દ્્સ કમાિી શકે છે . દરે ક રક્યા
િમને વિવિધ પોઈન્દ્ર્ કમાણી કરશે, પરાં ત ુ કપર્પ ૂણટ કાયટિાહીને દૂ ર કરિા માર્ે અમે દરે ક પ્રકારનાાં રક્યા માર્ે કે ર્લા પોઈન્દ્ર્ કમાયા િે જાહેર કરીશુાં
નહીં:
•

ય ૂટય ૂબ શ્વવરડઓ - િમારી ભાર્ામાાં CargoCoin નો ય ૂર્ય ૂબ વિરડઓ સમીક્ષા બનાિો અને િેને િમારી ચેનલ પર અપલોડ કરો િથા વિરડઓ
CargoCoin સાથે સાંબવાં ધિ હોય છે અને CargoCoin વિશે િાિ કરિો હોિો જોઈએ. વિરડઓના િણટનમાાં CargoCoin િેબસાઇર્ની ગલિંક હોિી
આિશ્યક છે (િમે િમારી સાંલગ્ન ID ને અલબત્ત ગલિંક િરીકે િાપરી શકો છો)

•

ય ૂટય ૂબ િેનલ - અમારી સત્તાિાર યુર્યુબ ચેનલ પર સબ્સ્ક્ાઇબ કરો, ઓછામાાં ઓછી ૧ રર્પ્પણી દર અઠિારડયે અમારી અવધકૃિ િીરડયો
હેઠળ ICO અથિા રાન્દ્સપોર્ટ ઉદ્યોર્ગ સાંબવાં ધિ અન્દ્ય વિરડઓઝ હેઠળ CargoCoin વિશે રર્પ્પણી પોસ્ર્ કરો.

•

બ્લૉગ પોસ્ટ - િમારા પોિાના બ્લૉર્ગ પોસ્ર્ને CargoCoin પર અને િમારા વ્યક્ક્ટ્િર્ગિ બ્લૉર્ગ પર પોસ્ર્ કરો, અથિા બીજા કોઈના બ્લોર્ગ
પર લખો. બ્લૉર્ગ પોસ્ર્માાં ઓછામાાં ઓછો એકિાર િમારા સાંલગ્ન સરનામામાાં સમાિિો જરૂરી છે .

•

લેખ - CargoCoin વિશેનો િમારો વિવશષ્ટ્ર્ લેખ લખો અને િેને ઓનલાઇન પ્રકાવશિ કરો. સદર લેખમાાં ઓછામાાં ઓછો એક િખિ િમારા
સાંલગ્ન સરનામાાં સમાિિાની જરૂર છે .

•

અનુવાદ - અમે અમારા ર્ે ગલગ્રામ ચેનલ પર અનુિાદ કાયોને બાદમાાં પ્રકાવશિ કરીશુ.ાં

•

ફેસબુક - CargoCoin ફેસબુક પેજને પસાંદ અને શેર કરો, િેને રે ર્ કરો અને રીવ્યુ કરો, જ્યારે િે રે રર્િંર્ગ આપે છે . CargoCoin ફેસબુક પ ૃષ્ટ્ઠના
કોઈપણ પોસ્ર્ શેર કરો અને િમારા સાંલગ્ન સરનામાને શામેલ કરો. િમારી િોલ પર CargoCoin વિશે ફેસબુક પોસ્ર્ લખો અને હાંમશ
ે ાાં
સાંદગભિિ કરો @ CargoCoin અને િમારા સાંલગ્ન સરનામાને િમારી પોસ્ર્માાં ઉમેરો.

•

ટ્ શ્વવટર- CargoCoin ટડ વિર્ર એકાઉન્દ્ર્ને અનુસરો અને રી્િીર્ કરો. CargoCoin ની ્િી્સને રી્િીર્ કરો અને િમારા સાંલગ્ન સરનામાને
શામેલ કરો. CargoCoin વિશે નિી ટડ વિર્ બનાિો અને હાંમશ
ે ા િમારી પોસ્ર્માાં િેને સાંદગભિિ કરો @CargoCoin અને શક્ય હોય િો િમારા
સાંલગ્ન સરનામાને પણ િેમાાં ઉમેરો.

•

ટે લીગ્રામ - CargoCoin ર્ે લીગ્રામ એકાઉન્દ્ર્ ફોલો કરો અને અમારા ર્ે ગલગ્રામ સુપર ગ્ર ૂપમાાં જોડાઓ. દર અઠિારડયે ર્ે લીગ્રામ જૂથને ઓછામાાં
ઓછા ૨ અથટપ ૂણટ પોસ્્સ બનાિો. અમારા ર્ે ગલગ્રામ ગ્ર ૂપ અને સાંદભટ @theCargoCoin વિશે ફેસબુક પોસ્ર્ અથિા ટડ વિર્ કરો.
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•

ચબટકોઇનટોક / ફોરમ્સ - ICO ના સમયર્ગાળા દરવમયાન િમારા ગબર્કોઇનર્ોક એકાઉન્દ્ર્માાં CargoCoin હસ્િાક્ષર ને ઉમેરો. િમારુાં એકાઉન્દ્ર્
ઓછામાાં ઓછાં જુ વનયર સભ્યનુન
ાં ાાં સ્િરનુાં હોવુાં જોઈએ. સત્તાિાર ફોરમ થ્રેડ પર CargoCoin વિશે એક પોસ્ર્ બનાિો, અથિા િમારા પોિાના
થ્રેડ શરૂ કરો. ખાસ કરીને મ ૂલ્યિાન ભાર્ામાાં થ્રેડો અંગ્રેજી વસિાય અન્દ્ય ભાર્ાઓમાાં ન હોિા જોઈએ, એર્લે કે િમારી મ ૂળ ભાર્ામાાં.
CargoCoin વિશેની Alttalk ભાર્ગમાાં પોસ્્સ બનાિો.

•

મીડીયમ - મીડીયમ પર અમને ફોલો કરો અને કોઈપણ પ્રકાવશિ લેખોની પ્રશાંસા કરો.

•

અન્દ્ય - કોઈપણ અન્દ્ય પ્રવ ૃવત્ત જે િમે કરી શકો િેન ુાં અમે સ્િાર્ગિ કરીએ છીએ. CargoCoin માર્ે િમે કરે લા કોઈપણ અન્દ્ય પ્રવ ૃવત્ત સબવમર્
કરિા માર્ે વનવિિંિ રહો.

િમામ પોસ્્સ / લેખ CargoCoin અને વશવપિંર્ગ / પરરિહન ઉદ્યોર્ગના સાંદભટમાાં અને અથટમાાં હોિા જોઈએ. ગુણિત્તા ખ ૂબ જ વ્યક્ક્ટ્િલક્ષી બાબિ
હોિાથી, CargoCoin ર્ીમ આ પ્રરક્યામાાં એકમાત્ર આગબિર્ર હશે.
દરે ક રક્યા બગક્ષસ વશકારી દ્વારા િમારા બગક્ષસ એકાઉન્દ્ર્માાં રે કોડટ હોિી જોઈએ. જેમ જેમ િમે રજીસ્ર્ર કરો િેર્લુાં જલદી િમે િમારા ડૅશબોડટ ની
ઍક્ટ્સેસ મેળિશો, જ્યાાં િમે િમારી પ્રવ ૃવત્ત રે કોડટ અને મોવનર્ર કરી શકો છો. િમે કરો િે દરે ક રક્યા િમે આમ કરિા માર્ે પોઇન્દ્્સ કમાઈ શકો છો.
CargoCoin ર્ીમના મેન્દ્યુઅલ સમીક્ષાના આધારે પોઇં્સને એડજસ્ર્ અથિા ડાઉન કરી શકાય છે
દર અઠિારડયે અમે િે સપ્િાહ દરવમયાન સૌથી િધુ સરક્ય બગક્ષસ વશકારી માર્ે એક ખાસ ઇનામ આપશુ.ાં બગક્ષસ કાયટક્મના અઠિારડયાને સોમિારથી
શરૂ થિાાં અને રવિિારે સમાપ્િ થિાાં સમયર્ગાળા િરીકે ર્ગણિામાાં આિે છે . ખાસ રકમિ નીચેના અઠિારડયે વિિરરિ કરિામાાં આિશે.
CargoCoin ની સત્તાિાર સોવશયલ ચેનલ નીચે મુજબ છે :
ફેસબુક પેજ: https://www.facebook.com/thecargocoin/
ગલન્દ્કડઇન પેજ: https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
YouTube ચેનલ: https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
ટડ વિર્ર: https://twitter.com/thecargocoin
ગબર્કોઇનર્ોક ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289
ગબર્કોઇનર્ોક બક્ષીસ: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845
મીડીયમ: https://medium.com/@thecargocoin
ર્ે લીગ્રામ ચૅનલ: @thecargocoin
ર્ે લીગ્રામ સુપરગ્રામ: @thecargocoingroup

૧૨.૩. બગક્ષસ હન્દ્ર્ર કાયટક્મ વનયમો અને શરિો
•

અમારી ર્ે ગલગ્રામ ચેનલમાાં જોડાઓ: http://t.me/thecargocoingroup

•

અમે કોઈપણ ઝાંબેશ માર્ે સહભાર્ગીઓનો જથ્થો મયાટરદિ કરિાનો અવધકાર અનામિ રાખીએ છીએ.

•

અમે અમારા બગક્ષસ અગભયાનની શરિોને બદલિાનો અવધકાર અનામિ રાખીએ છીએ.

•

એક વ્યક્ક્ટ્િ દીઠ માત્ર એક એકાઉન્દ્ર્ માન્દ્ય છે .

•

મલ્ર્ી એકાઉન્દ્્સ, છે િરવપિંડી અને સ્પાવમિંર્ગનો ઉપયોર્ગ કરિાની માંજૂરી નથી.

•

જો અમને લાર્ગે કે િમે પ્રમાગણક નથી, અથિા ફોરમમાાં સ્પામ કરો છો, િો અમે કોઈપણ સમયે કોઈપણ ઝાંબશ
ે માાંથી િમને દૂ ર કરિાનો
અવધકાર અનામિ રાખીએ છીએ.

•

કોઈપણ સ્પષ્ટ્ર્ીકરણ િર્ગર કોઈપણ ઝાંબશ
ે માાંથી િમને દૂ ર કરિાનો અવધકાર અનામિ રાખીએ છીએ.

•

જો કોઈ પણ કારણોસર અમે િમને ઝાંબશ
ે થી દૂ ર કરીએ, િો અમે િમારા સ્ર્ે ક્ટ્સ ને નકારિાનો અવધકાર અનામિ રાખીએ છીએ.

•

બગક્ષસ સહભાર્ગીઓ માર્ે ર્ોકન્દ્સનુાં વિિરણ ICO ના અંિ પછી થશે. િમને મળે લ ર્ોકન્દ્સની િાસ્િવિક રકમ વિિરણનાાં સમયે નક્કી
કરિામાાં આિશે.

૧૨.૪. બગક્ષસ હન્દ્ર્ર કાયટક્મ અનુિાદની શરિો
✓

અનુિાદ વ્યાકરણ અને શબ્દભાંડોળમાાં સાચુાં હોવુાં જરૂરી છે .
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✓

અનુિાદ મ ૂળ હોિા જોઈએ, Google અનુિાદ હોિા જોઈએ નહીં. જો અમને લાર્ગશે કે , લેખ સ્િયાંચાગલિ અનુિાદ સાધનોની
મદદથી અનુિારદિ કરિામાાં આિેલ છે , ર્ો અનુિાદકને કાળી યાદીમાાં મુકિામાાં આિશે અને કોઈ ચ ૂકિણી કરિામાાં આિશે
નહીં

✓

અમને કોઈ ડેડ પોસ્ર્ થ્રેડની જરૂર નથી. જો િમે થ્રેડ સરક્ય અને અદ્યિન રાખિા માર્ે વનષ્ટ્ફળ થશો િો િમારા પુરસ્કારને
િાસ્િવિક ચુકિણીના ૫૦% જેર્લો જથ્થો મળશે અથિા આપને ર્ગેરલાયક ઠરાિાિમાાં આિી શકે છો.

✓

અનુિાદમાાં ઘણી બધી ભ ૂલો હશે િો, અનુિાદકને કાળી યાદીમાાં મુકિામાાં આિશે, અને કોઈ ચ ૂકિણી કરિામાાં આિશે નહીં

✓

CargoCoin વિશે અનુિાદકોએ િેમની ભાર્ા માર્ે થ્રેડ પર ચચાટમાાં સામેલ રહેિાની અપેક્ષા રાખિામાાં આિે છે .

✓

ભાર્ાાંિરો વ્યિસાવયક રીિે કરિામાાં આિે િે જરૂરી છે .

✓

સ્ર્ે ક્ટ્સની ર્ગણિરી માર્ે , ફક્ટ્િ OPની પોસ્્સ મધ્યસ્થીની પ્રવ ૃવત્ત િરફ ર્ગણિામાાં આિે છે .
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૧૩. ભાર્ગીદારો
એક્સિેન્દ્જ ભાગીદારો:

શ્વિશ્વપિંગ અને લોજજસ્સ્ટક્સ ભાગીદારો:

ટે કનોલોજી ભાગીદારો:

મીરડયા ભાગીદારો:
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ICO ભાગીદારો:
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૧૪. શબ્દાિગલ
િેિપત્રમાાં ઉપયોર્ગમાાં લેિામાાં આિિી િકનીકી અને વ્યિસાય સાંબધ
ાં ી શરિો:
િરતો
ICO

સમજૂતી
પ્રારાં ગભક કોઈન ઓફરરિંર્ગ. જેમાાં પ્રોજેક્ટ્ર્ને સમથટન આપનારા લોકો, આ પ્રોજેક્ટ્ર્ માર્ે નાણાાંન ુાં યોર્ગદાન આપિાનુાં
નક્કી કરે છે . આ પ્રારાં ગભક પજ્બ્લક ઑફરની જેમ, ભીડ વનવધ સાથે જોડાયેલી પ્રરક્યા એ એક એિી પ્રરક્યા છે ,

બદલામાાં ICOના ર્ે કેદારો ર્ોકન્દ્સનો ઉપયોર્ગ કરે છે , જેનો ઉપયોર્ગ વ્યિહારો અને / અથિા સ્માર્ટ કરારના ઉપયોર્ગ
માર્ે માંચ પર થાય છે .
ICO ર્ે કેદાર

પ્રોજેક્ટ્ર્ માર્ે યોર્ગદાન આપનાર અને ર્ોકન ખરીદનાર

પ ૂિટ-ICO

ઘણી િખિ આને પ ૂિટ-િેચાણ િરીકે ઓળખિામાાં આિે છે િે પ્રરક્યા છે જ્યાાં મયાટરદિ સમય અને / અથિા

બ્લોકચેન

બ્લોકચેન એર્લે એકબીજા સાથે જોડાયેલા બ્લોકોમાાં ર્ગોઠિાયેલા રક્પ્ર્ો મુરા સાથે પીઅર-ટુ -પીઅર લેણદે ણનો જાહેર

લોકોના મયાટરદિ સમ ૂહ માર્ે ર્ોકન્દ્સ ઓફર કરિામાાં આિે છે .

ખાિાિહી. બ્લોક ફોરિડટ િેશમાાં જોડાયેલ છે , એર્લે કે દરે ક નિા બ્લોક અર્ગાઉના બ્લોકના હેડર પર આધાર રાખે
છે , આમ બ્લોકનુાં િધવુાં અશક્ય છે , જે પહેલાથી જ પસાર થઈ ર્ગયુાં છે , કારણ કે િે િમામ બ્લોકની ફે ર ર્ગણનાને
અનુસરે છે

સ્માર્ટ કરાર

સ્માર્ટ કરાર ખચટની બચિ, એક ક્ટ્લોઝ અથિા ક્સ્થવિ કે જે મળ્યા ન હોય િે સમયે ચલાિિા અથિા રદ કરિાની
ક્ષમિામાાં પરાં પરાર્ગિ કરારો કરિાાં બહેિર છે . એક બ્લોકચઇન આધારરિ વ્યિહાર જે ત ૃિીય પક્ષની આિશ્યકિા

િર્ગર, બે પક્ષકારો િચ્ચે ચકાસણી કરી રડજજર્લ કરાર કરિા માર્ે પરિાનર્ગી આપે છે , જ્યારે િે સમયે સ્ર્ે મ્પ પર
અને સ્િિાંત્ર રીિે ચકાસણી કરિાની ક્ષમિા હોય છે .
DApp

વિકે ન્દ્ન્દ્રિ અરજી, િે કોડનો એક ભાર્ગ છે જે બ્લોકચેન પર ચલાિિામાાં આિે છે . િે સ્માર્ટ કરારની કાયટક્ષમિાનુાં કે ન્દ્ર
છે અને આિશ્યકપણે િે િેને સ્માર્ટ બનાિે છે , એર્લે કે િે ઇન્દ્ર્રે ન્દ્ક્ટ્ર્િ છે અને બાહ્ય શરિો પર આધાર રાખીને
અલર્ગ રીિે કામ કરી શકે છે .

ERC

િે ERC ધોરણો કાયો અને કાયોના સમ ૂહને વ્યાખ્યાવયિ કરે છે જે કામ કરિા માર્ે ના ર્ોકન્દ્સ ધરાિે છે . િિટમાન

ધોરણ એ ERC૨૦ છે , પરાં ત ુ િે નિા ERC૨૨૩ દ્વારા બદલિામાાં આિી રહ્ુાં છે . રર્પ્પણી માર્ે ની Ethereum વિનાંવિ,
RFC પાસેથી ઉધાર લેિા, િે ર્ોકન્દ્સ / સ્માર્ટ કરાર માર્ે ના ધોરણો છે .

B/L

બીલ ઓફ લેરડિંર્ગ એ ૩મુખ્ય કાયો સાથેન ુાં એક માનક દસ્િાિેજ છે : શીર્ટકના દસ્િાિેજ, રસીદનો દસ્િાિેજ,
િાહનનો કરાર.

sB/L

સ્માર્ટ બીલ ઓફ લેરડિંર્ગ એ સ્માર્ટ કરાર પર આધારરિ ઇલેક્ટ્રોવનક ગબલ ઓફ લેરડિંર્ગ છે .

L/C

ક્ે રડર્ પત્રક ખરીદદાર િિી સ્િિાંત્ર મધ્યસ્થી (સામાન્દ્ય રીિે એક બેંક) દ્વારા પ્રવિબદ્િા બિાિે છે અને ચુકિણી

sL/C

સ્માર્ટ લેર્ર ઓફ ક્ે રડર્ એક સ્માર્ટ કરાર પર આધારરિ છે . સાંકળાયેલા પક્ષો સ્માર્ટ કરાર રક્પ્ર્ો L/C (બેન્દ્કની

િેચનારને કરિામાાં આિશે કે જે વનયમો અને શરિો પ ૂરી કરે છે .

જગ્યાએ) અને રક્પ્ર્ો બ્લૉક ચેઇન વસસ્ર્મની સુરક્ષાની ખાિરી કરે છે કે પ ૂિટ-નક્કી શરિો અનુસાર ચુકિણી કરિામાાં
આિે છે . સ્માર્ટ L/C બાંને પક્ષોનુાં રક્ષણ કરે છે - િેચનાર અને ખરીદનાર

Ethereum

બ્લૉકચેન ર્ે કનોલોજી પર આધારરિ રક્પ્ર્ો ચલણ, િે સોગલરડર્ી ન્દ્સ્ક્પ્ર્ીંર્ગ ભાર્ાનો ઉપયોર્ગ કરે છે .

ર્ોકન

બ્લોકચેન પર સ્માર્ટ કરારનો એકમ.
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Shipping terms related to the whitepaper:
િરતો

સમજૂતી

WTO

વિિ િેપાર સાંર્ગઠન

UNCTAD

િેઅપર અને વિકાસ પર યુનાઇર્ે ડ નેશન્દ્સ કોન્દ્ફરન્દ્સ.

IMO

ઇન્દ્ર્રનેશનલ મેરરર્ાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન

NVOCC

નોન િેસલ ઓપરે રર્િંર્ગ કોમન કે રરયર

TEU

િે ૨૦ ફુર્ સમકક્ષ એકમ કન્દ્ર્ે નર જહાજો અને કન્દ્ર્ે નર ર્વમિનલ્સની ક્ષમિા િણટિિા માર્ે િપરાય છે . ૨૦ ફૂર્
(૬.૧મીર્ર) લાંબાઈના કન્દ્ર્ે નર કદના આધારે .

FCL

સાંપ ૂણટ કન્દ્ર્ે ઈનર લોડ, સાંપ ૂણટ કન્દ્ર્ે નરની બુરકિંર્ગ

LCL

ઓછાં કન્દ્ર્ે ઈનર લોડ, કન્દ્ર્ે નર નાાં ભાર્ગ માર્ે બુરકિંર્ગ. એક જ પાત્રમાાં અનેક કાર્ગો એકવત્રિ કરિામાાં આિે છે .

OOG

િે ર્ગેજમાાંથી બહાર પડિા કાર્ગોનો ઉલ્લેખ કરે છે , િેથી પ્રમાણભ ૂિ કન્દ્ર્ે નરના કદની બહાર અને સામાન્દ્ય રીિે સરચાર્જ

ઇન્દ્કોર્મ્સટ

આંિરરાષ્ટ્રીય િાગણજ્જ્યક શરિો, િે આંિરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારી કાયદાનાાં ઉપયોર્ગમાાં લેિાિી શરિોનો સમ ૂહ છે અને િેને

CIF

રકિંમિ, િીમા, ન ૂર - એ એક ઇન્દ્કોર્ટ મ છે જે િેચનાર માલના પરરિહનના ખચટને ર્ગાંિવ્ય બાંદરે આિરી લે છે . ખોર્ કે

થાય છે .

આંિરરાષ્ટ્રીય ચેમ્બર ઑફ કોમસટ દ્વારા જારી કરિામાાં આિેલ છે .

નુકસાન થયેલ ચીજિસ્તુઓ અને કોઈપણ િધારાના ખચટની જિાબદારી, એકિાર માલ ઓનબોડટ પર ખરીદદાર દ્વારા
ચ ૂકિિામાાં આિે છે .
FLT

ફુલ લાઇનર ર્મટ, સામાન અને રાજ્ય દ્વારા માલસામાનના પરરિહન માર્ે નો એક શબ્દ છે જે ન ૂરના ભાિમાાં શામેલ
નથી. (લોડ, અનલોડ)

FIOS

રી ઇન આઉર્ અને સ્ર્ોિ, િે એક વશવપિંર્ગ શબ્દ છે , જેનો અથટ એ છે કે િેમાાં ફક્ટ્િ પરરિહન આિરી લેિામાાં આિેલ છે

L/S/D

ભરાયેલા સુરક્ષીિ સુરાંગર્ગિ, એ ન ૂરના દરનો ઉલ્લેખ કરિો એક શબ્દ છે અને િેનો અથટ છે કે બહારની સેિા મફિ છે ,

અને બધી િધારાની સેિાઓ, જેમ કે લોરડિંર્ગ અને અનલોરડિંર્ગ અલર્ગથી ચ ૂકિિામાાં આિે છે .

પરાં ત ુ િે સ્પષ્ટ્ર્ કરે છે કે િે જહાજ માગલકના ખાિા માર્ે નથી. સામાન્દ્ય રીિે જહાજ અને જહાજનો રીસીિર દ્વારા
ચ ૂકિિાપાત્ર છે .

LNG & LPG

ગલક્ક્ટ્િફાઇડ નેચરલ ર્ગેસ અને ગલક્ક્ટ્િફાઇડ પેરોગલયમ ર્ગેસ

SWIFT

સોસાયર્ી ફોર િલ્ડટ િાઇડ ઇન્દ્ર્રબેન્દ્ક ફાઇનાક્ન્દ્સયલ ર્ે ગલકોમ્યુવનકે શન, એ આંિરરાષ્ટ્રીય વ્યિસ્થા છે જેનો ઉપયોર્ગ

SWOT

શક્ક્ટ્િ, નબળાઈઓ, િકો અને થ્રે્સનુાં વિશ્લેર્ણ, િે પ્રોજેક્ટ્ર્ આયોજન અને વ્યિસાય સ્પધાટ વિશ્લેર્ણથી સાંબવાં ધિ એક

મોર્ાભાર્ગની બેન્દ્કો દ્વારા એકાઉન્દ્્સ િચ્ચેના ભાંડોળને રાન્દ્સફર કરિા માર્ે થાય છે .
આયોજન િકનીક છે .
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૧૫. કાન ૂની શરિો
આ પત્રની સામગ્રીઓ અથિા િેના પરથી દોરિામાાં આિેલા કોઈપણ સાંદભટમાાં, કોઈ વ્યક્ક્ટ્િ CargoCoin સાથેના કોઈપણ રક્યાપ્રવિરક્યા અથિા આ
પત્રમાાં ઉલ્લેગખિ િકનીકીઓના સાંબધ
ાં માાં, િેના પર આધાર રાખિાનો હકદાર છે . CargoCoin કોઈપણ પ્રકારની ખોર્ કે હાવન માર્ે િમામ જિાબદારીનો
અસ્િીકાર કરે છે (િે અનુમાવનિ છે કે નહીં). કોઈ વ્યક્ક્ટ્િ આ પત્રમાાં સમાયેલ CargoCoin ને લર્ગિી કોઈ પણ મારહિી અને માંિવ્યો પર કાયટ કરિી
હોય અથિા કોઈ પણ મારહિી જે કોઈ િધુ પ ૂછપરછના સાંદભટમાાં ઉપલબ્ધ કરિામાાં આિે છે . કોઈપણ બેદરકારી, રડફૉલ્ર્ અથિા કાળજી અભાિ
ુ
હોિા છિાાંઆ દસ્િાિેજ મારહિીનાાં હેતઓ
માર્ે જ ઉપયોર્ગમાાં લેિામાાં આિનાર િકનીકી િેિપત્ર છે આ પેપર ભાવિ ઉદ્દે શનુાં વનિેદન નથી. આ
પત્રની સામગ્રીઓ અને CargoCoin પ્રોજેક્ટ્ર્ ફેરફારને પાત્ર હોઈ શકે છે , િેથી કોઈપણ ફેરફારો વિશે સ ૂગચિ કરિા માર્ે અમારી િેબસાઇર્ પરના ઈમેલ અપડે્સની સદસ્યિા લો. જ્યાાં સુધી સ્પષ્ટ્ર્ રીિે અન્દ્યથા સ્પષ્ટ્ર્ ન હોય તયાાં સુધી, આ પત્રમાાં સ્થાવપિ ઉતપાદનો અને નિીનિાઓ હાલમાાં
વિકાસ હેઠળ છે અને િે હાલમાાં રડપ્લોયમેન્દ્ર્માાં નથી. CargoCoin આ પ્રકારની િકનીકો અને નિીનિાઓના સફળ વિકાસ અથિા અમલીકરણ
અથિા કાર્ગળમાાં નોંધેલી કોઈપણ અન્દ્ય પ્રવ ૃવત્તઓના વસદ્ાાંિ, કાયદા દ્વારા ર્ગગભિિ કોઈપણ િૉરાં ર્ી અથિા અન્દ્યથા, કાયદા દ્વારા માંજૂર કરે લા હદ
સુધી, કોઈ િોરાં ર્ી અથિા રજૂઆિ કરે છે .
અહીં અપાિા માંિવ્યો કોઇપણ નોરર્સ વિના બદલાઈ શકે છે અને અગભપ્રાયો CargoCoin ના માંિવ્યોને અનુરૂપ આિશ્યક નથી. CargoCoin માાં આ
પત્રમાાં સુધારો કરિા, અથિા બદલિાની કોઈ ફરજ નથી, અથિા અન્દ્ય કોઈ બાબિમાાં અહીં જણાિેલી કોઈ બાબિ, અથિા કોઈ અગભપ્રાય, પ્રક્ષેપણ,
આર્ગાહી અથિા અંદાજ, ફેરફાર અથિા તયારબાદ અચોક્કસ બને છે િે ઘર્નામાાં િાચક અથિા પ્રાપ્િકિાટને સ ૂગચિ કરિા .આ પ્રકાશનમાાં આપેલ
મારહિી CargoCoin દ્વારા વિિાસપાત્ર સ્રોિોમાાંથી મેળિેલ ડેર્ામાાંથી મેળિિામાાં આિે છે અને િેને સદ્ભાિના આપિામાાં આિે છે , પરાં ત ુ કોઈ િોરાં ર્ી
અથિા બાાંયધરીઓ, રજૂઆિની મારહિીની ચોકસાઈ, પ ૂણટિા અથિા યોગ્યિા બાબિે CargoCoin દ્વારા રજૂ કરિામાાં આિિી નથી. િેનાાં પર આધાર
પણ રાખિો જોઈએ નહીં, અને િમે અથિા િમારા કમટચારીઓ, લેણદારો, વસક્યોરરર્ીઝના ધારકો અથિા અન્દ્ય ઇક્ક્ટ્િર્ી ધારકો અથિા અન્દ્ય કોઇ
વ્યક્ક્ટ્િ, િેના પર અવધકારો કે ઉપાય આપશો નહીં. વ્યક્ટ્િ કોઈપણ અગભપ્રાય આ પત્રના લેખકોના િિટમાન ચુકાદાને પ્રવિગબિંગબિ કરે છે અને જરૂરી
નથી કે CargoCoinના અગભપ્રાયનુાં પ્રવિવનવધતિ કરે છે . પ્રતયેક મેળિનાર િેના પોિાના જ્ઞાન, િપાસ, ચુકાદા અને મ ૂલ્યાાંકન કે જે આ અહેિાલનો
વિર્ય છે અને કોઈ પણ મારહિી જે કોઈ આર્ગળની પ ૂછપરછો સાથે ઉપલબ્ધ હોય અને પોિાની જાિને સચોર્ અને સાંપ ૂણટિાની જેમ સાંિોર્િા માર્ે
િેનો આધાર રાખે છે . કાર્ગો ર્ે ક્ટ્નોલોજીસ ગલવમર્ે ડ, િેના રડરે ક્ટ્ર્ર, કમટચારીઓ, કોન્દ્રાકર્રો અને પ્રવિવનવધઓ પાસે કોઈ પણ વ્યક્ક્ટ્િ અથિા પ્રાપ્પ્િકિાટ
(બેદરકારી, બેદરકારી ખોર્ી ઠેરિિાના કારણોથી અથિા અન્દ્યથા), કોઈપણ વનિેદન, અગભપ્રાય અથિા મારહિી, વ્યક્ટ્િ અથિા ર્ગગભિિ, આ
કાર્ગળમાાંથી ઉદભિિા અથિા િેમાાં ઉદ્દભવ્યુાં છે અથિા કાઢી નાખ્યુાં છે . આિી બાબિો નીચે િણટવ્યા પ્રમાણે યોર્ગદાનના સમયર્ગાળા દરવમયાન
CargoCoin ને કરિામાાં આિેલ કોઈ પણ યોર્ગદાન ગબન-રરફાંડપાત્ર દાન િરીકે લાયક છે અને ફાળો આપનાર િર્ગટ રક્યા મુકદ્દમામાાં ભાર્ગ લેિાનો
અવધકાર અથિા એક એન્દ્રી કે CargoCoin ના યોર્ગદાન સાથે સાંકળાયેલો વ્યક્ક્ટ્િર્ગિ સામે િર્ગટના વ્યાપક આગબિરેશનને CargoCoin ર્ોકન્દ્સ ફાળિણી
અને CargoCoin ના ઓપરે શન સાથે રરદયો આપે છે .
આ પત્રમાાં દશાટિેલ કોઈપણ યોજનાઓ, અંદાજો અથિા આર્ગાહીઓ િકનીકી વિકાસ, કાયદાકીય અથિા વનયમનકારી સાંસર્ગટ, બજારની અક્સ્થરિા,
ક્ષેત્રની અક્સ્થરિા, કોપોરે ર્ રક્યાઓ, અથિા સાંપ ૂણટ અને સચોર્ મારહિીની ઉપલબ્ધિામાાં મયાટદા ખામીઓ િર્ગર સરહિના ઘણા જોખમી કારણોને
લીધે પ્રાપ્િ થઇ શકશે નહીં. આ પત્રમાાં કરે લા િથ્યોના વનિેદનો ચોક્કસ છે િે સુવનવિિ કરિા માર્ે દરે ક પ્રયતનો કરિામાાં આિે છે , આ પત્રમાાં
રહેલા િમામ અંદાજો, આર્ગાહીઓ, સાંભાિનાઓ, મિભેદ અને અન્દ્ય વ્યક્ક્ટ્િલક્ષી ચુકાદા િારીખના સમય સુધી િાજબી ર્ગણિામાાં આિે છે . દસ્િાિેજ
જેમાાં િેઓ સમાયેલ છે અને રજૂઆિ કરે છે કે જે િેમાાં ઉલ્લેગખિ બાબિો બનશે િેવ ુાં ન હોવુાં જોઈએ.
CargoCoinની ખરીદી ગબન-રરફાંડપાત્ર છે અને ખરીદી રદ કરી શકાિી નથી. કોઈ પણ સાંજોર્ગોમાાં િમે ખરીદે લ કોઇ પણ CargoCoin માર્ે પૈસા કે
િળિર મેળિિા માર્ે હકદાર નથી અથિા િમારી પાસે CargoCoin ખરીદિાની અક્ષમિા છે . CargoCoinમાાં કોઈ અવધકારો, ઉપયોર્ગો, હેત,ુ
વિશેર્િાઓ, કાયો અથિા લક્ષણો નથી, સ્પષ્ટ્ર્ અથિા ર્ગગભિિ, સરહિ, મયાટદા વિના, કોઈપણ ઉપયોર્ગો, હેત,ુ લક્ષણો, કાયો અથિા લક્ષણો સામેલ
ુ માર્ે િૈયાર કરિામાાં આિિાાં નથી અને િેને એક પ્રકારનુાં રોકાણ િરીકે ર્ગણી શકાય નહીં.અમેરરકાના
નથી. CargoCoin રોકાણ અથિા સટ્ટાકીય હેતઓ
ઘણા રાજ્યોમાાં અલર્ગ વનયમનો સાથે સાંકળાયેલા હોિાથી અમેરરકાના નાર્ગરરકો, રહેિાસીઓ અને સાંસ્થાઓ ર્ોકન વિિરણમાાં CargoCoin ખરીદિાથી
બાકાિ રાખિામાાં આિશે િેમ નક્કી કરિામાાં આવ્યુાં છે CargoCoin એવુાં માનિા નથી કે CargoCoin નુાં વિિરણ વસક્યોરરર્ીઝ, કોમોરડર્ીઝ, સ્િૅપ્સ
અથિા સમાન નાણાકીય સાધનો છે . જેથી, અમેરરકાના નાર્ગરરકો, વનિાસીઓ અને સાંસ્થાઓએ CargoCoin ખરીદિાનો પ્રયાસ કરિો ન જોઈએ.
CargoCoinના વિિરણ કરાર, સ્માર્ટ કરાર "જેમ છે " અને "ઉપલબ્ધ" આધારે પ્રસ્તવુ િ, િોરાં ર્ી, િચનો અથિા બાાંયધરી આપિી કોઈપણ પ્રકારની
CargoCoin દ્વારા પ્રદાન કરિામાાં આિી રહી નથી. CargoCoin ખરીદિા પહેલા, િમારે િેની ખાિરી કરિી જોઈએ કે િમે િમારી પોિાની સમીક્ષા
અને િપાસ હાથ ધરે લ છે અને િેમની સાંપ ૂણટિાની સમીક્ષામાાં ખરીદી કરારમાાં દશાટિેલ CargoCoinની ખરીદી સાથે સાંકળાયેલા જોખમોની સમીક્ષા
કરિી જરૂરી છે .
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CargoCoin કોઈ પણ પ્રકારની સામગ્રી માર્ે જિાબદારી સ્િીકારતુાં નથી, ન િો િેના ઉપયોર્ગના પરરણામ માર્ે . આ પત્ર, કોઈ પણ વ્યક્ક્ટ્િ કે સાંસ્થા,
જે કોઈ પણ રાજ્ય, દે શ અથિા અન્દ્ય અવધકારક્ષેત્રમાાં રહેલા હોય અથિા િેના પર હોય કે જે કોઈ વિિરણ, પ્રકાશન, પ્રાપ્યિા અથિા ઉપયોર્ગમાાં
વિપરીિ હોય, િેના દ્વારા વિિરણ અથિા િેનો ઉપયોર્ગ કરિા માર્ે , અથિા િેનો ઉપયોર્ગ કરિાનો કોઈ હેત ુ અર્ગર કાયદા અથિા વનયમનમાાં નથી.
આ પત્રમાાં ઉલ્લેખ કરાયેલી કાંપનીઓની હાયપરગલિંક્ટ્સનો સમાિેશ થાય છે , જો કે આ ગલિંક્ટ્સનો સમાિેશ નો મિલબ એિો નથી કે િે સામેલ પ ૃષ્ટ્ઠો
પર કોઈપણ સામગ્રીને માંજૂરી, ભલામણ અથિા માંજૂર કરે છે અથિા િેમની પાસેથી જાાંચ છે . આ પ્રકારના ગલન્દ્કડ િેબસાઇ્સ િમારા પોિાના
જોખમે સાંપ ૂણટપણે ઍક્ટ્સેસ કરે છે .
CargoCoinને કાર્ગો ર્ે ક્ટ્નોલોજીસ ગલવમર્ે ડ દ્વારા જારી કરિામાાં આિે છે અને િેચિામાાં આિે છે , કાંપનીની નોંધણી નાંબર ૧૧૨૩૪૫૫૮ અને િેન ુાં
મુખ્યમથકઃ ૯૯ ગબશપ્સર્ગેર્, લાંડન ઇસી ૨ એમ 3XD, ગબ્રર્ે ન સાથે કાંપનીઝ એક્ટ્ર્ ૨૦૦૬ હેઠળ ઇંગ્લેંડ અને િેલ્સમાાં નોંધાયેલી મયાટરદિ જિાબદારી
કાંપની દરૂપે થયેલ છે . જેની પાસે આ અત્ર આિે િે વ્યક્ક્ટ્િઓએ પોિાની જાિને જાણ કરિી અને આિા પ્રવિબાંધોનુાં પાલન કરવુાં જરૂરી છે . આ પત્રનો
ઉપયોર્ગ કરીને, પ્રાપ્િકિાટ અહીં ઉપરોક્ટ્િ મયાટદાઓ દ્વારા બાંધાયેલા હોિાનુાં સાંમિ થાય છે . કોઈપણ વિિાદો આગબિરેશન કોર્ટ સોરફયા, બલ્ર્ગેરરયાના
વનયમો દ્વારા વનયાંવત્રિ કરિામાાં આિશે અને લાગુ કાયદો યુરોવપયન યુવનયન અને બલ્ર્ગેરરયા પ્રજાસત્તાકનો હશે. આ પત્રનુાં ફરીથી વિિરણ,
ુ ર, CargoCoin ની લેગખિ સાંમવિ વિના, સાંપ ૂણટ અથિા સાંપ ૂણટ રીિે,
પુનઃઉતપાદન અથિા કોઈપણ અન્દ્ય વ્યક્ક્ટ્િને આપવુાં નહીં અથિા કોઈ પણ હેતસ
પ્રકાવશિ કરવુાં નહી. આ પત્રનુાં વિિરણ કરિાની રીિ ચોક્કસ દે શોમાાં કાયદા અથિા વનયમન દ્વારા પ્રવિબાંવધિ થઈ શકે છે .
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