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કૃપા કરીને આ વિભાગને ધ્યાનથી િાાંચો
નાણાકીય સ્થિતિ, ઓપરે શન્સ અને કંપનીઓની પ્રગતિન ં પરરણામ અને / અિવા OMNIBAZAAR બજારને મેટરલી અને તવગિવાર
અસરકારક હોઈ શકે છે અને OMNICOIN ટોકન્સના અનમાતનિ ખરીદીઓ ધ્યાનપ ૂવવક ધ્યાનમાં લેશે અને િમામ જોખમો અને અતનતિિિાઓ
સાિે સંકળાયેલા હોવા જોઈએ: ૧) OMNICOIN ફાઉન્ડેશન, CAYMAN ISLANDS FOUNDATION કંપની ("કંપની"), ૨) OMNICOIN નાં
પોિાના ટોકન્સ, ૩) OMNICOIN ટોકન્સ (એક "વેચાણ"), માટે કોઈપણ ટોકન વેચાણ ઘટના, ૪) આ શ્વેિપત્રમાં િમામ મારહિી સેટ કરી
છે ; અને ૫) OMNICOIN ટોકન્સની કોઈ પણ ખરીદી પહેલાં પ્રત્યક્ષ રીિે OMNICOIN મારહિી ની અંદરની બધી તવગિો આગળ જઓ. જો
આવા જોખમો અને અતનતિિિાના કોઈ પણ વાથિતવક ઘટનાઓ, ધંધા, આવા કેસોમાં િમે OMNICOIN ટોકન્સના િમામ ભાગોને ગમાવિા
હોઈ શકો છો.
કાં પની
OMNICOIN ટોકનના ખરીદકિાવઓ પાસે કંપનીમાં કોઈ માલલકી કે ઇસ્વવટી રહથસો ધરાવત ં નિી. OMNICOIN ફાઉન્ડેશન (કંપની) થિાપકો
અને આચાયો દ્વારા OMNIBAZAAR ના બજારમ ૂલ્ય મંચ OMNICOIN રિપ્ટોમદ્રા અને પ્રોટોકોલના તમશન અને દ્રષ્ટટને સલઝાવવા માટે
OMNIBAZAAR પ્રથિાતવિ ટોકન વેચાણ પ્રસંગન ં આયોજન કરી અને ઓપરે શનને પ્રોત્સાહન આપવા અને િે અંિગવિ બ્લોકચેનની જાળવણી,
અને સિિ તવકાસ બજાર શરૂ કરવ ં છે .
OMNIBAZAAR, INC.સાથે કાં પનીનો સાંબધ
ાં

OmniBazaar બજારના તમશન અને દ્રષ્ટટમાં ભાગ લેવા માટે OmniBazaar, Inc. ("ઓપરે શન્સ કંપની", "અમે" અિવા "OmniBazaar") ના
થિાપકો અને આદશો સાિે સહકારમાં કંપનીને અલગિી સંગરિિ કરવામાં આવી છે જે નીચે વ્યાખ્યાતયિ િયેલ છે ). કંપનીને CAYMAN
ISLANDS FOUNDATION કંપની િરીકે અલગિી સંગરિિ કરવામાં આવી છે અને ઑવટોબર 2018 માં િેને સમાવવામાં આવી હિી.
OmniBazaar બજારમાં ઉપયોગ માટે OMNICOINની રજૂઆિ અને પ્રથિાતવિ ટોકન સેલ ઇવેન્ટની રજૂઆિ કંપની દ્વારા અને િેની મારફિે
કરવામાં આવશે. જો કે, અંિગવિ િકનીકન ં ઑપરે શન, જાળવણી અને સિિ તવકાસ અને OmniBazaar બજાર (જેમ કે શબ્દ નીચે વ્યાખ્યાતયિ
છે ) ઓપરે શન્સ કંપની દ્વારા હાિ ધરવામાં આવશે. OMNICOIN ટોકનના ખરીદનારાઓ પાસે ઓપરે શન્સ કંપનીમાં કોઈ માલલકી અિવા
ઇસ્વવટી રહથસો નિી.
કોઈ પ્રવતવનવધઓ અને િૉરાં ટીઝ
કંપની િેની સાિે કોઈ પણ પ્રતિતનતધત્વ, વોરં ટી અિવા સત્યના સંબધ
ં માં બાંયધરી, ચોકસાઈ અને કોઈપણ મારહિીની સંપ ૂણવિા આ શ્વેિ
પત્રમાં કોઈ પણ વ્યસ્વિ અિવા અન્યને કોઈપણ થવરૂપમાં પ્રતિતનતધત્વ, વૉરં ટી અિવા બાંયધરી આપિી નિી.
જોખમો અને અવનવિતતા
એક રિપ્ટો ચલણ, બ્લોકચેન અને બજાર અને તવિરણ િાલીમ, તશક્ષણ અને સહયોગ ઉકેલ "OmniBazaar બજાર"); અને (ii) ઉપરોવિ
OmniBazaar બજારને નાણાકીય કરવા માટે ચોક્કસ રિપ્ટો મદ્રા ઓફર કરવાની અને આવા OmniBazaar બજાર દ્વારા અને િેના દ્વારા ઓફર
કરવામાં આવિી સેવાઓના ગ્રાહક ચકવણીને સરળ બનાવવા માટે , એક "િમાનસાર" ટોકન "OMNICOIN" ). જ્યારે આ ભતવટયના તનવેદનો
કંપનીના ચકાદાઓ અને વણવવેલ બાબિોને લગિી અપેક્ષાઓન ં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે અને આ શ્વેિ પત્રમાં એવા તનવેદનો છે કે જે "દરન્દે શી
તનવેદનો" નો સમાવેશ કરે છે , જેમાં નાણાંકીય પ્રદશવન અને કંપનીઓના અપેલક્ષિ નાણાકીય કામગીરીને લગિા તનવેદનો સરહિના પરં ત િે
મયાવરદિ નિી પરં ત આ શ્વેિ પત્ર અને / અિવા આવા કોઈ પણ કંપનીની પેટાકંપની અિવા આનષંલગકો (સામ ૂરહક રીિે, "કંપની"), જેમ
કે વેપાર અને તધરાણની વ્ય ૂહરચનાઓ જેને સામાન્ય રીિે વણવવવામાં આવે છે : અસંખ્ય જોખમો, અતનતિિિાઓ અને અન્ય અગત્યના
પરરબળો વાથિતવક તવકાસન ં કારણ બની શકે છે અને પરરણામો કંપનીના અપેક્ષાઓિી લભન્ન રીિે અલગ પડે છે . આ પરરબળોમાં નીચેનાનો
સમાવેશ િિો નિી, પરં ત િે મયાવરદિ નિી: (i) એવી કંપની જે તવતવધ ચેનલો, બજારો, વથિીતવષયક કે જે આ પ્રથતતિમાં તવગિવાર હોઈ
શકે િેના પર OmniBazaar માકે ટની અપેલક્ષિ પ્રમોશનનો સમાવેશ િાય છે અને િેની જાહેરાિ કરે લી વ્ય ૂહાત્મક યોજનાઓ ચલાવવામાં
સફળ છે , જેમાં ("ચેનલો"); (ii) તનયમનકારી લેન્ડથકેપમાં તવકાસ અને ટોકન વેચાણ ઇવેન્ટ ફાઇનાસ્ન્સિંગ અને ભંડોળ ઊભ કરવાના પગલાંને
અસર કરિી; (iii) બ્લોકચેન િકનીકોની પ્રાપ્યિામાં પરરવતિિિ કરવા માટે OmniBazaar બજારને અને ચૅનલો દ્વારા પ્રમોટ કરવામાં આવે છે ;
(v) કંપનીએ OmniBazaar બજારના વ્યાપારી ધોરણે વ્યવસાતયક રીિે શોષણ કરવાની ક્ષમિાને અસર કરશે અને OmniBazaar બજાર ઈકોમસવમાં થપધાવત્મક સ્થિતિમાં બદલાવ, અને ઈન્ટરનેટ બજારની જગ્યાને જેમાં થપધાવત્મક
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ઇન્ટરનેટ બજાર કંપનીઓ અને ખેલાડીઓનો સમાવેશ િાય છે ; (vi) જવાબદારી કે જે કંપનીને દાવાઓ માટે ખલ્લી હોઈ શકે છે . બૌદ્ધિક
સંપતિ ઉલ્લંઘન અને ત્રીજા પક્ષની િકનીકીઓ સંબતં ધિ સંબતં ધિ મદ્દાઓિી ઉદભવિા, જે OmniBazaar બજારમાં સમાતવટટ છે , જેમાં
બ્લોકચેન િકનીકો સરહિ પરં ત મયાવરદિ નિી; (vii) કમવચારીઓને જાળવી રાખવા અને આકષવવા માટેની કંપનીની ક્ષમિા માટે OmniBazaar
બજારને રડઝાઇન, અમલ, તવકાસ અને સંચાલન કરવા માટે જરૂરી કમવચારીઓ અને; (viii) ફાયનાન્સ, રિપ્ટોમદ્રા તનયમન, જેણે લાભ અિવા
નકસાનની ઓળખ, શભેચ્છાન ં મ ૂલ્યાંકન, તવલંલબિ કરવેરા એસેટ્સની માન્યિા અને અન્ય બાબિોને અસર કરિા ફેરફારો અને સરક્ષા,
એકાઉષ્ન્ટિંગ અિવા ટેવસ માનક અિવા નીતિઓ, અને તનણવયો અિવા અિવઘટન; (ix) કંપનીની આંિરરક પ્રરિયાઓની અસરકારકિા પરની
મયાવદાઓ, ખાસ કરીને કારણ કે િે સામાન્ય રીિે બ્લોકચેન કેષ્ન્દ્રિ કંપનીઓ રરથક મેનેજમેન્ટ, રરથક કન્રોલ, મેઝરમેન્ટ અને મોડેલલિંગ અને

સામાન્ય રીિે મોડેલની સાિે સંકળાયેલ છે ; (x) બ્લોકચેન િકનીકો તવકસાવવા અને િેનો ઉપયોગ કરીને થપધવકો સાિે સસંગિ રાખવામાં
કંપની સફળ રહેશે કે નહીં; (xi) ઓપરે શનલ તનટફળિાઓની ઘટના, જેમ કે તસથટમો તનટફળિાઓ; અને (xii) આ અિવા અન્ય પરરબળો
અિવા અણધાયાવ ઘટનાઓ OmniBazaar બજારની સફળિાની અને વધારાના પરરણામો કે જે અમારા વ્યવસાય અને પ્રદશવન પર હોઈ શકે
છે . જે પરરબળો ઉપર દશાવવેલ પરરબળો પ્રથતિ છે િે િેમની સંભાવનાની સંભાવના અિવા િેમના પરરણામની સંભતવિ િીવ્રિાના સ ૂચક
નિી.
દુરન્દે શી વનિેદન અંગે સાિચેતી
કંપનીના હેતપ ૂવવકના કાયો અને પ્રદશવન હેતઓ સરહિ, આવા દરન્દે શી તનવેદનો, જાણીિા અને અજાણ્યા જોખમો, અતનતિિિા અને અન્ય
મહત્વના પરરબળોનો સમાવેશ કરે છે , આ શ્વેિ પત્રમાં કેટલાંક દરન્દે શી તનવેદનો દે ખાિા તનવેદનો છે . જ્યારે આ શ્વેિપત્રમાં ઉપયોગમાં "મે",
"ઇચ્છા", "જોઈએ", "પ્રોજેવટ", "અપેલક્ષિ", "માનવ"ં , "અંદાજ", "ઈરાદો", "અપેક્ષા", "ચાલ રાખો", અને સમાન અલભવ્યસ્વિઓ અિવા
િેના ઋણન ં સામાન્ય રીિે ત્યારે િે દરન્દે શી તનવેદનો છે . જે OmniBazaar મંચના તવકાસમાં વાથિતવક પરરણામો, કામગીરી અિવા કંપનીની
તસદ્ધિઓન ં કારણ બની શકે છે . OmniCoin માટે ભૌતિક રીિે ભતવટયના પરરણામો, પ્રદશવન, અિવા તસિાંિોને વ્યવિ અિવા આવા દરન્દે શી
તનવેદનો દ્વારા પ્રથતિ કરવામાં આવે છે . કોઈ પ્રતિતનતધત્વ અિવા વોરં ટી ભાતવ પ્રદશવન અિવા આવા દરન્દે શી-દે ખાિા તનવેદનો િરીકે
કરવામાં આવે છે . જે િેની અપેક્ષા મજબ કોઈ પણ ફેરફારને પ્રથતિ કરે છે અિવા ઇવેન્ટ્સ, શરિો, અિવા એવા સંજોગોમાં કોઈ ફેરફાર કે
જેના પર કોઈ તનવેદન આધારરિ છે . આ શ્વેિ પત્રમાં િમામ દરન્દે શી તનવેદનો અહીંની િારીખિી જ બોલે છે . કંપની કોઈ પણ સધારા
અિવા સંથકરણોને કોઈ પણ દરન્દે શી તનવેદનમાં સમાતવટટ કરવા માટે થપટટપણે અથવીકાર કરે છે અને આ શ્વેિ પત્ર OmniCoin ટોકન્સની
ખરીદીના કોઈપણ મ ૂલ્યાંકન માટેનો એકમાત્ર આધાર આપવાનો નિી અને OmniCoin ટૉકન્સની પ્રાપ્પ્િ પહેલાં, સંભતવિ લાભો, બોજો અને
આવા ખરીદીના અન્ય પરરણામો નક્કી કરવા માટે સંભતવિ રોકાણકારને િેના પોિાના કાન ૂની, રોકાણ, કર, એકાઉષ્ન્ટિંગ અને અન્ય સલાહકારો
સાિે સંપકવ કરવો જોઇએ. OmniCoin ટોકનના સંભતવિ ખરીદદારને આ શ્વેિ પત્રને રોકાણ, કાન ૂની, કર, તનયમનકારી, નાણાકીય, એકાઉષ્ન્ટિંગ
અિવા અન્ય સલાહ િરીકે રજૂ કરવાની જરૂર નિી.
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સાર
[નોંધ: આ "શ્વેિપત્ર" માં "દરન્દે શી" ભાષા દ્વારા આયોજજિ ભાતવ સધારણાને ઓળખી શકો છો જેમ કે "મે", "ઇચ્છા",
"યોજના", "અપેલક્ષિ", "ઇરાદો", "અપેક્ષા", વગેરે જેવા શબ્દો, ભતવટયની યોજનાઓની ઓળખ કરે છે અને એક બજાર
તસથટમન ં વણવન કરે છે જે હાલમાં કાયવરિ છે . અમે પહેલાિી જ વણવવલ
ે સતવધાઓ અને તવધેયોને અમલમાં મ ૂકી દીધી છે
અને રરલીઝ કય ું છે .]
OmniBazaar વચેરટયાઓને દૂ ર કરવા માટે પેટન્ટ "પીઅર-ટ-પીઅર" આરકિટેવચરનો ઉપયોગ કરે છે અને OmniBazaar એ
એક નવ ં પ્રકારન ં ઈ-વ્યાપાર બજાર છે જે ઈ-વ્યાપારમાંિી મધ્યથિીઓ અને બૅન્કરોને દૂ ર કરે છે . િે બૅંકસવને દૂ ર કરવા માટે
રિપ્ટોમદ્રાનો ઉપયોગ કરે છે . OmniBazaar વપરાશકિાવઓ એમેઝોન અિવા ઇબે જેવી કે ન્દ્રીય સાઇટની જગ્યાએ એકબીજા
સાિે સીધી વ્યવહાર કરે છે અને OmniBazaar નીફી ઇબે અને એમેઝોન જેવી હાલની ઈ-કોમસવ સાઇટ્સ કરિાં ૧૦૦ ટકા
ઓછી છે .

OmniBazaar પિતિમાં OmniCoin નામના લબલ્ટ-ઇન રિપ્ટોમદ્રાનો સમાવેશ િાય છે .
OmniCoin નીચેના લક્ષણો ધરાવે છે :
•

બ્લોક પ્રોસેતસિંગ સમય ૧૦ સેકંડિી ઓછો સમય

•

દર સેકંડે હજારો વ્યવહારોની પ્રરિયા કરવા માટે ની ક્ષમિા.
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•

વપરાશકિાવઓ નામિી પરરવહનને સંબોતધિ કરી શકે છે , કોઈ સંખ્યા,

•

ભાગીદારીનો પરાવો (PoP) સવવસામાન્ય પ્રોટોકોલ,

•

એક પ્રભાવશાળી માકે રટિંગ તસથટમ,

•

સામાજજક મેસજે જિંગ તવિરણ,

•

પ્રતિટિા રે રકિંગ,

•

એથિો એજન્ટ્સ, અને

•

સહભાલગિા અને વ ૃદ્ધિ માટે વપરાશકિાવ પ્રોત્સાહનો પ્રદાન કરવા માટે ના બોનસ.

વપરાશકિાવઓ અન્ય વપરાશકિાવ માટે સ ૂલચઓ પ્રકાશીિ કરીને અિવા બજારમાં ઉપલબ્ધ એથિો સેવાઓ પ ૂરી પાડીને
નાણાં કમાવી શકે છે અને સામાજજક પ્રભાવકો એક સરળ રે ફરલ તસથટમનો આનંદ લે છે જે િેમને િેમના સામાજજક
નેટવવસવન ં મદ્રીકરણ કરવાની મંજૂરી આપે છે . OmniBazaar સાિે, ઓનલાઇન ખરીદદારો નીચા ભાવિી લાભ મેળવે છે ,
અને "મોટા ડેટા" રે રકિંગ અને "પશ" માકે રટિંગમાંિી છટકી જાય છે .
OmniBazaar િેમના પ્રિમ લબટકોઇન, ઇિર અિવા OmniCoins ખરીદવા માટે . આ નવા વપરાશકિાવઓ OmniBazaar
બજારમાં સામાન અને સેવાઓન ં વેચાણ કરીને કોઈન મેળવી શકે છે . આ પ્રિમ રિપ્ટોમદ્રા હથિગિ કરિી વખિે
"શરૂઆિમાં અવરોધો" ઘટાડે છે અને ચકવણી માટે (િે રડટ કાર્ડ વ સ અિવા પેપાલની જગ્યાએ) લબટકોઇન અને OmniCoins
ઉપયોગ કરે છે . િેિી, OmniBazaar નવા સંકેિલલપીના વપરાશકિાવઓ માટે "ગેટવે" પ ૂરો પાડે છે .
મોટા ભાગના અન્ય તવિરરિ બજારો આ લક્ષણો પર ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રિ કરે છે . અને, આમ કરવાિી આ બજારોને ગેરકાયદે સર,
"કાળાં બજાર" પ્રવ ૃતિઓ માટે સંવદ
ે નશીલ બનાવે છે . OmniBazaar વૈતશ્વક "શ્વેિ બજાર" ની ઈ-કૉમસવ જરૂરરયાિોને
પહોંચી વળવા માટે એક પ્લેટફોમવ પ ૂરં પાડવા પર ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રિ કરે છે અને અનભવી ઓનલાઈન વેચનારો OmniBazaar
માટે ન ં લક્ષ્ય બજાર છે . એમેઝોન, ઇબે, ઓવરવકવ , ગર, વગેરેના વપરાશકિાવ OmniBazaar ની નીચી ફી પર સારી
પ્રતિરિયા આપે છે . આ ટાગેટ માકે ટમાં િેની કાળજી નિી, અને અનામિો નહીં, ઉપયોગ નહીં કરે . િેઓ ઇન્ટરનેટ
સરનામાં વલોરકિંગ, અનરે સબ
ે લ રિપ્ટોક્યરેં વસ અને છુપાયેલા સેવાઓ જેવી સતવધાઓમાં રસ ધરાવિા નિી.
આ લોકો મોટાભાગની અન્ય ઈ-વ્યાપાર સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરી શકિા નિી કારણ કે િે સાઇટ્સમાં િેમને િે રડટ કાર્ડ વ સ
અને બેંક એકાઉન્ટ્સની જરૂર છે અને OmniBazaar તવશ્વવ્યાપી ૨.૫ લબલલયન "અન-બેંક" લોકોની સેવા પણ કરી શકે
છે .

OmniBazaar બજાર અને OmniCoin ટોકન િેચાણ ઇિેન્ટ
ઘણા ટોકન વેચાણ ઇવેન્ટ્સ ટોકન ખરીદનાર અિવા રિપ્ટોક્યરાન્સી સમદાયને સંિોષકારક મ ૂલ્ય આપત ં નિી અને
ઘણા ટૉકન વેચાણ ઇવેન્ટ્સ િેમની પાસે ન્ય ૂનિમ સધ્ધર ઉત્પાદન, સૉફ્ટવેર કાયવરિ, અિવા એક ટોકન પણ છે િે
પહેલાં સારી રીિે શરૂ િાય છે .

Page 6 of 21

OmniBazaar વિતરણ બજાર - OmniCoin ક્રિપ્ટોમુદ્રા - શ્વેતપત્ર

સંભતવિ ટોકન ખરીદદારો પરીક્ષણ, તવધેયાત્મક સૉફ્ટવેર ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરી શકે છે . અમે માનીએ છીએ કે આ
એક અતનવાયવ મ ૂલ્ય દરખાથિ રજૂ કરે છે અને િેના બદલે, અમે OmniBazaar બજાર લોંચ કયાવ પછી અમારા OmniCoin
ટોકનન ં વેચાણ શરૂ કય ું છે .
OmniCoin વપરાશકિાવ પ્રોત્સાહનો, એથિો, પ્રતિટિા, અને અન્ય મખ્ય લાક્ષલણકિાઓ પ્રદાન કરે છે . અમે તવશ્વાસ રાખીએ
છીએ કે OmniCoin અને OmniBazaar P2P અખાડામાં પરરવિવન માટે એક શસ્વિશાળી એજન્ટ િરીકે બહાર આવશે.
અમારી માલલકીન ં OmniBazaar ન ં બજાર સથત ં, તવકે ષ્ન્દ્રિ, સામાજજક, કાયવક્ષમ બજારન ં વાિાવરણ પ ૂરં પાડે છે અને
િેઓ અબજો ઑનલાઇન ખરીદદારો અને વેચાણકિાવઓ ધરાવત ં તવશ્વન ં આકષવક ઉકે લ રજૂ કરે છે .
નોંધ: આ શ્વેિપત્ર સૉફ્ટવેરની વિવમાન કાયવક્ષમિાના વણવન પણ પ્રદાન કરે છે અને OmniBazaar / OmniCoin
સૉફ્ટવેરન ં નવીનિમ સંથકરણ http://download.omnibazaar.com પર ઉપલબ્ધ છે .

અમારી અમેક્રરકી ઉપયોણગતા પેટન્ટ
અમે આશા રાખીએ છીએ કે િે "કોંરિટ" િકનીકી અને મ ૂલ્યની શોધમાં હોય િેવા ટોકન ગ્રાહકોને આકતષિિ કરે . પરં ત,
અમે ખાિરી આપી શકિા નિી કે અમારા પેટન્ટ આ ગોલ હાંસલ કરશે. (સાિે સાિે મેમોરે ન્ડમની ઓફરમાં રરથક ફેવટસવ
જઓ.) પેટન્ટ તવશે તવગિ "ઑસ્નનબાસ ટે કતનકલ ઇન્ફોમેશન" શીષવકવાળા તવભાગમાં ઉપલબ્ધ છે .OmniBazaar, Inc.
માં "તવકે ષ્ન્દ્રિ ઈન્ટરનેટ શોતપિંગ બજારો" (US9519925) માટે અમેરરકાની પેટન્ટ છે . આ પેટન્ટ એક નવલકિા "પીઅરટ-પીઅર" બજાર આકીટે વચરન ં વણવન કરે છે . િેઓ એવ ં માને છે કે પેટન્ટ કંપનીના બજારમાં થિાન અને લાંબા ગાળાના
વ્યવસાયને સધારે છે . અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ પેટન્ટ અનકરણકિાવઓ દ્વારા અમારી િકનીકન ં રક્ષણ કરવામાં
અમારી સહાય કરે . લબટટૉરે ન્ટ અિવા μTorrent જેવા પીઅર-ટ-પીઅર ફાઇલ શેરરિંગ તસથટમિી િે આકીટે વચર અલગ
છે . અમારી ટોકન વેચાણ ઇવેન્ટ કે ટલાક અન્ય લોકોિી અલગ છે જેમાં અમારી પાસે અમારી બજારથિળ બનાવવા અને
સંચાલન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાિી પિતિ પર પેટન્ટ છે . ઘણા રોકાણકારો માને છે કે પેટન્ટ ધરાવિી કંપનીને
થપધાવત્મક લાભ મળે છે .

OmniBazaar વિતરણ થયેલ બજાર
OmniBazaar, Inc. એ એક ફ્રી સૉફ્ટવેર પ્રોગ્રામ તવકસાવ્ય ં છે જે નીચેના કાયો કરે છે :
•

પીઅર ટૂ પીઅર ડેટા-શેરરિંગ નેટવકવ બનાવે છે .

•

નેટવકવ પર વપરાશકિાવ અને કનપ્યટરને કનેવટ કરે છે

•

વ્યસ્વિઓ અને વ્યવસાયોને એકબીજા પાસેિી માલ અને સેવાઓની ખરીદી અને વેચાણ કરવાની મંજૂરી આપે
છે .
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•

OmniCoin અને બીટકોઈન રિપ્ટો મદ્રા નો ઉપયોગ કરીને ખરીદી માટે થવચાલલિ ચકવણીને સક્ષમ કરે છે .

•

વપરાશકિાવઓને એવા લાભો આપો કે જેઓ અન્ય વપરાશકિાવઓ અને બજારના લાભ માટે સેવાઓ પ ૂરી પાડે
છે .

•

મફિ OmniCoin ને વપરાશકિાવઓ સાિે જોડવા અને િેમના તમત્રોનો સંદભવ આપે છે .

•

એક એથિો સેવા પ્રદાન કરો કે જે વપરાશકિાવઓને અન્ય વપરાશકિાવઓ સાિે વ્યવસાય કરવા દે છે જેને િેઓ
જાણિા નિી અિવા તવશ્વાસ કરિા નિી.

•

બજારના વપરાશકિાવઓના તવશેની મારહિીનો ઉપયોગ કરો અને પ્રતિટિાની મારહિીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .

ફ્રી સૉફ્ટવેર એપ્પ્લકે શન હાલમાં Windows, Mac અને Linux માટે ઉપલબ્ધ છે . સૉફ્ટવેર Android, iPhone અને iPad
માટે ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ િશે.

કેસોનો ઉપયોગ કરો
અમે માનીએ છીએ કે ઉપયોગના કે સનો ઉપયોગ નીચેિી અમને એક અનન્ય પ્રતિથપધી ધાર આપે છે અને OmniCoin
ના દિક અને ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપશે અને અમે માનીએ છીએ કે અમારા મંચ અનેક આકષવક અને મહત્વપ ૂણવ
ઉપયોગના કે સો માટે કદરિી રફટ છે બહતવધ ઉપયોગો કયાવિી OmniBazaar ઘણા મિતવથિારની સેવા આપે છે .

ખરીદી અને વેચાણ
સામાન અને સેવાઓન ં ખરીદી અને વેચાણ OmniBazaar બજાર માટે સૌિી વધ થપટટ ઉપયોગ કે સ છે .
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આ OmniBazaar સોફ્ટવેરનો પ્રાિતમક ઉપયોગ છે . અમે એમેઝોન, અપવકવ , ઇબે, ગર અને િે ગ લલથટના વિવમાન
વપરાશકિાવઓને આકષવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.

થિાતનક રિપ્ટોમદ્રા ગેટવે
રિપ્ટોમદ્રા મેળવવા અને િેનો ઉપયોગ કરવાન ં સરળ બનાવીને અબજો નવા વપરાશકિાવઓ માટે બારણ ં ખોલી શકે છે .
અમે આ ઉપયોગ કે સને "રિપ્ટો માટે તવતનમય" અિવા "લબટકોઇન માટે બાટવ ર" કહીએ છીએ અને નવા રિપ્ટોમદ્રા
વપરાશકિાવઓ માટે OmniBazaar "ગેટવે" િરીકે કાયવ કરી શકે છે . નવા વપરાશકિાવઓ બજારના માલ અને સેવાઓના
વેચાણ દ્વારા િેમની પ્રિમ રિપ્ટોમદ્રામેળવી શકે છે . આ િે ખાિામાં તવતનમય અને વાયરરિંગ ફંડ્સ પર એકાઉન્ટ મેળવવાના
પગલાં ટાળે છે .
રફયાટ ચલણના તવતનમયમાં, વપરાશકિાવઓ િેમના તવથિારમાં રિપ્ટોમદ્રા ખરીદવા અિવા વેચવા માટે બજારથિળે
સ ૂલચઓ પણ બનાવી શકે છે . આ ઉપયોગ કે સ LocalBitcoins.com અને WallOfCoins જેવી છે .

શેક્રરિંગ ઇકોનોમી હબ
OmniBazaar શેરરિંગ અિવિત્ર
ં સેવાઓ પ ૂરી પાડી શકે છે જેમ કે AirBnB, dogVacay, RelayRides અને TaskRabbit. આ
ઉપયોગ કે સ OmniBazaar ના વિવમાન સંથકરણનો ઉપયોગ કરીને ઉપલબ્ધ છે . પરં ત, અમારા તવકાસ રોડમેપમાં સેવાઓ
વહેંચવા માટે તવતશટટ વપરાશકિાવ ઇન્ટરફેસોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે .

વિતક્રરત ક્રિપ્ટોમુદ્રા બજાર
અમે “ atomic swap” ટે વનોલૉજીનો ઉપયોગ કરીને એક તવિરણ રિપ્ટોક્યરેં ટી બજાર લોન્ચ કરવા માગીએ છીએ.
આનાિી OmniBazaar બજાર રિપ્ટોમદ્રાની તવતવધિાને સપોટવ કરશે.

તફાિતો માટે કરાર
OmniCoin ને િફાવિો માટે ના કરારને ટે કો આપવાની યોજના છે .

સુરણિત દૂ રસ્થ વ્યિહારો
તવશ્વાસ એસોતસયેટ એજન્ટનો ઉપયોગ કરીને, વપરાશકિાવઓ સરલક્ષિ રીિે અજાણ્યા અને અતવશ્વાસ ખરીદદારો અને
વેચાણકારો સાિે વ્યવહાર કરી શકે છે અને અમારી એથિો કાયવ વપરાશકિાવઓ સરલક્ષિ રીિે દૂ રથિ વ્યવહારો કરવા
માટે પરવાનગી આપે છે .

સાંબવાં ધત બજાર કદ
તવશ્વની પખ્િવયની મોટાભાગની વથિી Openbazaar બજારમાં ઉપલબ્ધ છે .
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OmniBazaar તવશ્વ વ્યાપી ૨.૫ અબજ લોકોની "બૅકલેસ" સેવા કરી શકે છે . આવા લોકો હાલના ઇ-વ્યાપાર સાઇટ્સનો
ઉપયોગ કરી શકિા નિી કારણ કે િે સાઇટ્સને વપરાશકિાવઓને િે રડટ કાર્ડ વ સ અને બેંક એકાઉન્ટ્સની જરૂર છે .

સ્પધાણ
તવિરરિ બજારમાં કે ટલાક હાલના ખેલાડીઓ છે . િેમાં OmniBazaar, Syscoin, BitBay અને Particl શામેલ છે . આ
બજારોની અમારી સમીક્ષાઓ દશાવવે છે કે િેમને OmniBazaar બજારની કી લક્ષણો અને તવધેયોની અછિ છે . અને, િેઓ
ઇ-વ્યાપાર જાહેરના તવતવધ સેગમેન્ટ પર ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રિ કરે છે . Openbazaar ની થપધાવત્મક ફાયદાઓમાં નીચેનાનો
સમાવેશ િાય છે :
•

કોનયતનટી પોલલતસિંગ યઝરના મિદાન પ્રણાલીના ઉપયોગ દ્વારા ગેરકાયદે માલસામાન અને સેવાઓ માટે
સ ૂલચઓને દૂ ર કરવાની પરવાનગી આપે છે અને અમે OmniBazaar ને માત્ર "સફેદ બજાર" ની સેવા માટે
રડઝાઇન અને તનશાન બનાવી છે . OmniBazaar અનાતમક વપરાશ, IP અિવા છુપાયેલા સેવાઓને સપોટવ કરત ં
નિી. વધમાં, ઓમનીબજારમાં "સમદાય પોલલતસિંગ" ની એક પિતિ છે .

•

OmniBazaar વપરાશકિાવના વિવણ ૂકોને વળિર આપે છે જે બજાર માટે લાભદાયી છે . આ વપરાશકિાવ
સહભાલગિાને પ્રોત્સાહન આપે છે , "શબ્દના મખ" રે ફરલ્સ ડ્રાઇવ કરે છે , અને વપરાશકિાવ રીટે ન્શન વધે છે
અને OmniBazaar એવા વપરાશકિાવઓને ચ ૂકવે છે જે બજારની સેવાઓ અને ઇન્ફ્રાથરવચર પ ૂરા પાડવાન ં
પસંદ કરે છે . સેવાઓમાં લલષ્થટિંગ સવવર િરીકે કામ કરવ ં, એથિો સેવાઓ પ ૂરી પાડવી અને નવા
વપરાશકિાવઓનો ઉલ્લેખ કરવો.

•

િેમની સ ૂલચઓ બજારમાં પણ રહી શકે છે , ભલે િેઓ OmniBazaar સૉફ્ટવેર િેમની યોજના પર ન ચાલિા
હોય અમે સેંકડો વપરાશકિાવઓને સેવા આપવા માટે OmniBazaar "પીઅર-ટ-પીઅર" આકીટે વચર રચ્ય ં છે
આ આકીટે વચર મોબાઇલ, "લાઇટ" અને પ્રસંગોપાિ વપરાશકિાવઓને બજારની યાદી અને વેચાણ માટે સરળ
બનાવે છે .

ઑનલાઇન બજારના ભાંગાણ
પીઅર-ટૂ-પીઅર બંને કાયવક્ષમિા અને રફલસ ૂફીમાં સધારા પ ૂરા પાડે છે . તવતવધ બજારોમાં તવભાગોમાં ભંગાણ િઈ રહ્ ં
છે . વીસ વષવ પહેલાં, ઇબે અને એમેઝન
ે ે "કન્ઝયમર ટ કન્ઝયમર" (C2C) અિવિત્ર
ં માં િાંતિ કરી હિી િેઓ જે રીિે
ખરીદદારો બદલી અને વેચાણકિાવઓ એકબીજાને શોધવા અને એકબીજા સાિે વાિચીિ કરી શકે છે . ત્યારિી, પરં પરાગિ
ઑનલાઇન બજાર મોડેલોમાં િોર્ં બદલાય ં છે . પરં ત, પીઅર-ટ-પીઅર (P2P) ટે કનોલોજી હવે ભંગાણ માટે એક અનન્ય
િક રજૂ કરે છે . િે તવભાગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ િાય છે :
•

એમેઝોન અને અલીબાબા જેવી ઇ-વ્યાપાર શોતપિંગ બજારો,

•

વ્યાવસાતયક સેવાઓ માટે ઓનલાઇન બજાર (જેમ કે ગર અને અપવડવ ),

•

"શેરરિંગ અિવિત્ર
ં " સેવાઓ (જેમ કે ઉબેર અને AirBnB),

•

વ્યસ્વિગિ વથતઓની વેચાણ (જેમ કે ઇબે અને Etsy),
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•

લગગ અને કરાર સેવાઓ (જેમ કે રફવર અને લગગાબવસ),

•

થિાતનક રિપ્ટોમદ્રા વ્યવહારો (જેમ કે લોકલલબટકોઇન્સ અને કોઇન્સની રદવાલ).

ઉદાહરણ િરીકે , ફોબ્સે "વ્યાવસાતયક સેવાઓ" બજારમાં વલણો પર જાણ કરી. આ અહેવાલ મજબ, "વૈતશ્વક કન્સષ્લ્ટિંગ
ફમવ મરકન્સીએ જોય ં કે અમેરરકામાં આશરે ૬૮ તમલલયન ફ્રીલાન્સસવ છે , રડજજટલ ઇમારિોમાં વધારો - જે લોકો િેમના
કાયવને પ ૂણવ કરવા માટે િકનીકાનો ઉપયોગ કરે છે , કંપનીના કાયાવલયિી થવિંત્ર છે - ઘણાને પ્રશ્ન છે કે જ્યાં ઓનલાઇન
બજારો અહીંિી જઈ શકે છે . "એક જ લેખમાં, ફોબ્સવ એ કે સ શા માટે બનાવે છે કે શા માટે બ્લૉકચેન સક્ષમ મંચ ઓનલાઇન
બજાર મેદાનમાં તવક્ષેપ કરશે. બ્લોકચેન-સક્ષમ બજાર મંચ માટે ની માગણી OmniBazaar માટે ફળદ્રપ પયાવવરણ પ ૂરં
પાડવાન ં વચન આપે છે . અને, OmniBazaar ટીમ પાસે િે વચન આપવા માટે અનભવ, િકનીકી અને દ્રષ્ટટ છે . અમેરરકન
લેબર રડપાટવ મન્ે ટે થવીકાય ું છે કે િે સંખ્યાને માપવાનો સંઘષવ કયો છે . અને ... [બ] આપણે જાણીએ છીએ કે ફ્રીલાન્સ વકવ
પરં પરાગિ ૯-૫ નોકરીને આગળ લઈ જઈ શકે છે ...

વમડલમેન સામે કેસ
પીઅર-ટ-પીઅર રિયાપ્રતિરિયાઓ જે મધ્યથિીને દૂ ર કરે છે િે પણ એક શસ્વિશાળી સામાજજક સમદાયને ઉિેજન આપી
શકે છે . મધ્યથિીને દૂ ર કરીને, અમે િે ભાવે કરી શકીએ છીએ જે કે ન્દ્રીિ બજારોની સરખામણીએ મફિ કે ઓછું ખચાવળ
છે અને OmniBazaar વપરાશકિાવની ગોપનીયિામાં વધારો કરે છે , ભાવની પારદતશિિામાં વધારો કરે છે અને વધ
કાયવક્ષમ વ્યાવસાતયક વ્યવહારોની મંજૂરી આપે છે .

વ્યાખ્યાઓ
OmniBazaar, Inc. ("ઓપરે શન્સ કાં પની")
OmniBazaar, Inc. અમેરરકાની સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કંપની છે . િેમાં OmniBazaar અને OmniCoin સાિે સંકળાયેલા
પેટન્ટ અને રે ડમાવસવ છે . OmniBazaar, Inc. "સી" કોપોરે શન છે .

OmniBazaar પ્રોટોકોલ
આ પ્રોટોકોલ ઓમની બઝાર બજારના ઓપરે શનલ પરરમાણો નક્કી કરે છે . OmniBazaar સોફ્ટવેર એપ્પ્લકે શનમાં પ્રોગ્રામ
કરે લી િકનીકી થપટટીકરણો અને સોફ્ટવેર રડઝાઇન OmniBazaar, Inc. ના CEO અને થિાપક રરચાડવ િે ટ્સે OmniBazaar
પ્રોટોકોલન ં સર્જન કય ું છે .

OmniBazaar બજાર
બજાર ખરીદદારો અને વેચાણકિાવઓ વચ્ચેના વ્યવહારો માટે ચ ૂકવણીની પિતિઓ પણ પ્રદાન કરે છે અને પીઅર-ટપીઅર નેટવકવ કે જેમાં વપરાશકિાવઓ ઉત્પાદનો, સેવાઓ, મદ્રા અને વેચાણ માટે અન્ય અથકયામિોને સ ૂલચબિ કરે
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છે . OmniBazaar, Inc. બજારમાં કોઈ પણ વ્યવહારો માટે પક્ષ નિી. બધા સોદાઓ ખરીદનાર અને વેચાણકિાવ વચ્ચે જ
િાય છે .
OmniCoin
OmniCoin એ OmniBazaar બજારમાં ઉપયોગ માટે તવકસાવવામાં ઉપયોગીિા ટોકન અને રિપ્ટોમદ્રા છે .
વિવમાન સંથકરણ માકે ટમાં ચકવણી માટે OmniCoin, ઇિર અને Bitcoin બંનન
ે ો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે . પરં ત,
કે ટલીક અદ્યિન બજાર સતવધાઓ માત્ર OmniCoin નો ઉપયોગ કરિી વખિે ઉપલબ્ધ છે . અમે રિપ્ટોમદ્રા ને અજ્ઞેયવાદી
બનવા માટે OmniBazaar બજાર બનાવ્ય ં. અમે ભતવટયમાં વધ રિપ્ટોમદ્રાને ટે કો આપવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

વિતરણ થયેલ એસ્િો
જે એકબીજાને જાણિા નિી અિવા તવશ્વાસ કરિા નિી. જ્યારે વપરાશકિાવ એથિો ફીચસવનો ઉપયોગ કરવાન ં પસંદ કરે

છે અને અમે થવયંસવ
ે ક વપરાશકિાવઓને ખરીદદારો અને વેચાણકિાવઓ વચ્ચે મધ્યથિિા માટે મંજૂરી આપવા માટે એક
એથિો મોડયલ અમલમાં મ ૂકી છે , ત્યારે વપરાશકિાવ પસંદ કરે લ એથિો એજન્ટને એક નાની ફી ચ ૂકવે છે .

સેિા આપનાર
"સેવા આપનાર" િે વપરાશકિાવઓ છે જે અન્ય વપરાશકિાવઓ અને બજારમાં મદદ કરિી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે . સેવા
પ્રદાિાઓના પ્રકારો નીચે મજબ છે :
•

રાન્ઝેવશન પ્રોસેસર ("માઇનસવ"),

•

એથિો એજન્ટ, સ ૂલચ પ્રકાશકો, અને

•

નેટવકવ માં નવા વપરાશકિાવઓને રજૂ કરનારા સંદભવકો

OmniBazaar બજાર સોફ્ટવેર તવકસાવવા, વધારવા, સંચાલલિ કરવા અને જાળવવાની િેની સેવા છે િેમ જ સેવા
પ્રદાિાઓ તવતવધ માકે ટ (નીચે જઓ) પ્રાપ્િ કરે છે અને અમારા પરરપ્રેક્ષ્યમાં OmniBazaar, Inc. પણ એક સેવા પ્રદાિા
છે .

OmniCoin ટે કવનકલ માક્રહતી
એક કાયવશીલ, ઉપયોગી, તવિરણ, બજારસ્થિતિ મંચિી અમને થપધાવિી અલગ પડે છે અને નીચે ભંગાણ હાલમાં અમારા
સૉફ્ટવેર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવિી કાયોની સ ૂલચ છે .
•

બ્લોકચેન સુરિા: ભાગીદારીનો પુરાિો (PoP)

•

કલ પરવિો: ૨૫,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦

•

બ્લોક સમય: ૧૦ સેકન્ડ કે િેિી ઓછું

•

દર સેકંડે હજારો રાન્ઝેવશન માટે થકે લબ
ે લ
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•

સરળ સરનામાં: એક ખાિા ન ં નામ મોકલો / પ્રાપ્િ કરો, કોઈ સંખ્યા નહીં

•

તવિરણ ચેટ

•
•
•
•

તવિરણ િયેલ એથિો

વપરાશકિાવ પ્રતિટિા તસથટમ

વપરાશકિાવ સંપાદન પ્રોત્સાહનો
રે ફરલ પરથકારો

ભાગીદારીનો પુરાિો (PoP)
અમે ચાર મેરરવસનો સમાવેશ કરીને DPoS તવથત ૃિ અને તવથત ૃિ કરી છે અને સૉફ્ટવેર આ મેરરવસનો ઉપયોગ કરે છે િે
નક્કી કરવા માટે વપરાશકિાવઓ કયા જૂિ વ્યવહારો પર પ્રરિયા કરી શકે છે . બ્લોકચેનને હેક કરવાનો અિવા હમલો
કરવાનો પ્રયાસ કરીને આ વપરાશકિાવઓને સૌિી વધ ગમાવવ ં પડશે. ભાગીદારીનો પરાવો (PoP) એ એક નવી
રિપ્ટોમદ્રા સરક્ષા પ્રોટોકોલ છે િેમ જ PoP નો એક ઘટક લબટ્સશેસન
વ ા રડવલેટેડ પ્ર ૂફ ઓફ થટે ક (DPoS) પ્રોટોકોલ છે .
PoP સોદાની પ્રરિયા માત્ર સૌિી વધ સરિય બજારના વપરાશકિાવઓને જ સોંપે છે .
રાન્ઝેવશન પ્રોસેસસવ પસંદ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનાર સહભાગી મેરરવસનો પરાવો નીચે મજબ છે :
•

વિશ્વાસ (અન્ય વપરાશકિાવઓ દ્વારા ડીપોએસ મિો)

•

પ્રસારણકતાણ િરીકે ની પ્રવ ૃતિ (નવા વપરાશકિાવ રે ફરલ્સની સંખ્યા)

•
•
•

OmniBazaar બજાર પ્રવતષ્ઠા થકોર

પ્રકાશક િરીકે ની પ્રવ ૃતિ (અન્ય લોકો માટે પ્રકાતશિ કરે લી સ ૂલચની સંખ્યા)
વિશ્વસનીયતા

બ્લોકચેન દ્વારા કાયણિમતામાાં િધારો
બ્લોકચેન કાયવક્ષમિા, ઉપયોગીિા અને અિવિત્ર
ં માં નોંધપાત્ર સધારાઓન ં વચન આપે છે . પહેલિ
ે ી જ ઘણા સફળ C2C
ઓનલાઇન બજારો છે . પરં ત, િે અન્ય સંવદ
ે નશીલ ડેટાને પણ સંગ્રરહિ કરી શકે છે કે ટલાક પાસે ઇબે જેવા જાણીિા
નામો અને ઈતિહાસ છે બ્લોકચેન નાણાકીય વ્યવહારોન ં પ્રમાલણિ તવિરણ લેજર પ ૂરં પાડે છે ..
બજારમાં વપરાશકિાવ સ ૂલચઓની અતધકૃિિાની ખાિરી કરે છે . િમે નીચેની OmniCoin બ્લોકચેનના ઉપયોગ તવશે વધ
મારહિી મેળવી શકો છો અને OmniCoin બ્લોકચેન નાણાકીય વ્યવહારોને સંગ્રરહિ કરે છે , અલબિ. િે બ્લોકચેન
તસક્યોરરરટ અને ડેટાની મેરરવસને પણ થટોર કરે છે .
અમે ૩ માંિી ૨ મલ્ટી-સહી વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરીને OmniCoin એથિો સતવધા અમલમાં મ ૂકી છે . િે વાપરવા માટે
સરળ છે અને એથિો એજન્ટના તવિરણ નેટવકવ છે .OmniBazaar એથિો તસથટમ સવ્યવસ્થિિ પ્રકાશન શરિોને મંજૂરી
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આપે છે અને છે િરતપિંડીને ઘટાડવામાં સહાય કરશે. OmniCoin બ્લોકચેન ઓમનીબજારમાં માકે ટ એથિો ફંવશનન ં કે ન્દ્રીય
છે . આ એથિો ફીચર રથટને વધારવાિી વ્યવહારોના મોટા પ ૂલને સક્ષમ કરે છે .
તસથટમ ગેરકાયદે સર અિવા પ્રતિબંતધિ છે િેવી સામગ્રી સાિે સ ૂલચને દૂ ર કરવામાં સહાય કરે છે . આ સતવધા ગનેગારો
અને આિંકવાદીઓ માટે "કાળાબજારી" પ્રવ ૃતિઓ માટે OmniBazaar નો ઉપયોગ કરવાન ં મશ્કે લ બનાવે છે અને
OmniCoin બ્લોકચેન પર સંગ્રરહિ ડેટા પણ બજારમાં "સમદાય પોલલતસિંગ" ને મંજૂરી આપે છે . આ વપરાશકિાવઓને
"ડાઉન-વોટ" (અને, પ ૂરિી સવવસમ
ં તિિી, દૂ ર કરીને) બજાર સ ૂલચઓ માટે એક માગવ પ ૂરો પાડે છે .

બજાર ણલસસ્ટિંગ સ્ટોરે જ
OmniCoin બ્લોકચેન એક પટકળ અને ફૂલેલ ં બ્લોકચેન િરફ દોરી જશે. િેના બદલે, અમે તવિરરિ ડેટાબેઝમાં તવિે િા
તવશે સ ૂલચઓ અને મારહિી થટોર કરીએ છીએ. તવિરણ ડેટાબેસના દરે ક ગ્રંતિ ઘણા સ ૂલચઓ થટોર કરી શકે છે . અમે
મારહિી સંગ્રરહિ કરીએ છીએ કે નોડ્સમાં તવિરરિ હેશ ટે બલમાં કઈ સ ૂલચઓ શામેલ છે . અને િેના પર બજારની સ ૂલચ
થટોરરિંગ લબનકાયવક્ષમ હશે. આવ ં કરવા માટે માપનીયિા અને પ્રભાવ માટે એક તવશાળ અંિરાય છે . આ આકીટે વચર
"લાઇટ" અને "પ્રસંગોપાિ" તવિે િાઓને પરવાનગી આપે છે , જે ગ્રંતિ ને સંચાલલિ કરવા માગિા નિી, અન્ય સ ૂલચઓ
દ્વારા સંચાલલિ ગ્રંતિ પર િેમની સ ૂલચઓ મ ૂકવા માટે . આ "લાઇટ" વપરાશકિાવઓ "પ્રકાશક" ગાંિો માટે નાની ફી
ચ ૂકવે છે જે િેમની સ ૂલચને હોથટ કરે છે .

બ્લોકચેન પર સાંગ્રક્રહત માક્રહતી
મેરરવસમાં પ્રતિટિા, રે ફરલ અને લલષ્થટિંગ પ્રકાશન મેરરવસ શામેલ છે અમે દરે ક નવી લલષ્થટિંગની હેશ પણ સંગ્રરહિ
કરીએ છીએ, જેિી અમે િે લલષ્થટિંગના સર્જક અને સંપ ૂણવિાને ચકાસી શકીએ. આમાંના દરે ક કે સોમાં, સંગ્રરહિ ડેટા
નાણાકીય વ્યવહારો સાિે છે .અલબિ, OmniCoin બ્લોકચેન પર નાણાકીય વ્યવહારો સંગ્રરહિ િવો આવશ્યક છે . અમે
બ્લોકચેન અન્ય પ્રકારની મારહિી પણ સંગ્રરહિ કરીએ છીએ જે દૂ તષિ વપરાશકિાવઓ સાિે છળકપટ કરવા માગે છે .
ઉદાહરણ િરીકે , અમે બ્લોકકાઇન મેરરવસ પર સંગ્રહ કરીએ છીએ જે તનધાવરરિ કરે છે કે કયા વપરાશકિાવઓ વ્યવહારોની
પ્રરિયા માટે યોગ્ય છે .

પ્રમોશનલ ટોકન વિતરણ
OmniBazaar વપરાશકિાવ સંપાદન માટે પ્રોત્સાહનો િરીકે લગભગ િમામ ટોકન્સ તવિરરિ કરશે અને અમે OmniCoin
ટોકન્સ સાિેના અમારા વપરાશકિાવ આધારને સીડ કરવા માટે એક સરળ, મજબ ૂિ, પારદશવક પ્રરિયા તવકસાવી છે .
મફિ ટોકન્સન ં તવિરણ એ અમારા રોલ-આઉટ વ્ય ૂહરચનાનો એક મહત્વપ ૂણવ ભાગ છે .
OmniCoins OmniBazaar બજારને એક અલભન્ન ભાગ ભજવે છે . િેિી, સંકળાયેલ વપરાશકિાવ આધાર બનાવવા માટે
OmniCoins ટોકન્સનો ઉપયોગ કરવાની એક શસ્વિશાળી િક છે . નવા વપરાશકિાવઓને તસક્કા આપવાિી બજારના
િાત્કાલલક ઉપયોગ માટે , િેમજ લાંબા ગાળાના વ ૃદ્ધિ માટે માગવ િૈયાર કરવામાં આવે છે .
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માકે ટ ઇનસેન્ટીવ્સ
OmniBazaar સૉફ્ટવેર પરથકારોને યોગ્ય સેવા પ્રદાિાઓને ગણિરી અને તવિરરિ કરે છે અને રાન્ઝેવશન ફીમાંિી
OmniBazaar આ રાન્ઝેવશન પ્રોસેતસિંગ દરતમયાન OmniCoins સાિેના આ પ્રોત્સાહનો ચ ૂકવે છે . OmniBazaar માં એવા
કાયો છે જે બજારના આરોગ્ય, વ ૃદ્ધિ અને સ્થિરિામાં ફાળો આપે છે . આ OmniBazaar બજારમાં સતવિસ પ્રોવાઇડસવ દ્વારા
કરાયેલા િમામ કાયોનો સમાવેશ કરે છે . પયાવપ્િ વપરાશકિાવઓ નેટવકવ માં પ ૂરિી સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે િેની ખાિરી

કરવા માટે શ્રેટિ માગવ સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે જેઓ પરથકાર છે . એક સંપ ૂણવ ઉદાહરણ એ ઈનામ છે કે તવરકપીરડયા અને
અન્ય રિપ્ટોક્યરે શન્સ "ખાણકામ" માટે વપરાશકિાવઓને ચ ૂકવે છે .

ટ્રાન્ઝેક્શન ફી
OmniBazaar બજાર વપરાશકિાવઓ દરે ક બજારમાં સોદા પર નાના (વૈકપ્લ્પક) રાન્ઝેવશન ફી ચ ૂકવે છે . રડફોલ્ટ એક
ટકા (૧.૦%) રાંઝવે શન ફી છે , જે દરે ક સોદામાં વેચનાર દ્વારા ચ ૂકવવામાં આવે છે . આ રાન્ઝેવશન ફી OmniBazaar,
Inc. અને ખરીદદાર અને વેચાણકિાવના સંદભવકારોમાં વહેંચાયેલી છે . (નીચે રાન્ઝેવશન ફી ચાટવ જઓ.)

તવિે િા રડફૉલ્ટ એક અડધા ટકા (૦.૫%) ફી OmniBazaar, ઇન્ક પર ટાળી શકે છે . પરં ત શોધ પરરણામોમાં પ્રદતશિિ
કરિી િેમની સ ૂલચઓ સૌિી ઓછી પ્રાિતમકિા પ્રાપ્િ કરશે. તવિે િાઓ ઊંચી રાંઝવે શન ફી ચ ૂકવીને િેમની સ ૂલચઓને
"પ્રોત્સાહન" પણ આપી શકે છે .
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ફી શ ૂન્યિી બે ટકા (૦.૦-૨.૦%) સધી છે . ફીની ટકાવારી પસંદ કરીને, વેચનાર તવિે િાની સ ૂલચઓને આપવામાં
"અગ્રિા" ની રકમ પસંદ કરે છે . વેચાણકિાવ દ્વારા OmniBazaar, Inc. માં લેવડદે વડ ફી ચ ૂકવવામાં આવે છે અને
વપરાશકિાવ પસંદગીયવિ છે .
રડફૉલ્ટ રૂપે, તવિે િાઓએ ઉલ્લેખ કરે લા િમામ નવા વપરાશકિાવઓ પર આધારરિ બોનસ પ્રાપ્િ કરે છે અને વેચનાર
એક અડધા ટકા (૦.૫%) વપરાશકિાવ સંપાદન (રે ફરલ બોનસ) રાંઝવે શન ફીમાંિી પણ બહાર નીકળી શકે છે . કોઈપણ
રે ફરલ ફી ચ ૂકવવાન ં પસંદ કરિા વેચાણકિાવઓને પણ કોઈ રે ફરલ બોનસ મળિો નિી.

બજારની સફળિા માટે રાન્ઝેવશન ફી અને માકે ટ પ્રોસેસન્ટ્સ મહત્વની છે અને િેઓ એવા વપરાશકિાવઓને વળિર
આપે છે કે જેઓ સેવાઓ અને "કર" વપરાશકિાવઓ પ્રદાન કરે છે જે ફવિ સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે .
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OmniBazaar

પ્રદાતાઓ

ચ ૂકિેલ કુ લ

પ્રાપ્ત કરે છે :

પ્રાપ્ત કરે છે :

ફી:

OmniBazaar (સોફ્ટિેર જાળિણી)

૦.૦–૨.૦૦%

૦.૦૦%

૦.૦ –૨.૦૦%

ખરીદનાર અને વિિે તા રે ફરર

૦.૦૦%

૦.૦ –૦.૨૫%

૦.૦ –૦.૫૦%

૦.૦–૦.૫૦%

૦.૦ –૦૫૦%

૦.૦ –૨.૫૦%

ણલસસ્ટિંગ પ્રકાશક ફી

૦.૦૦%

વધઘટપાત્ર

વધઘટપાત્ર

એસ્િો એજન્ટ ફી

૦.૦૦%

વધઘટપાત્ર

વધઘટપાત્ર

૦.૦૦%

િધઘટપાત્ર

િધઘટપાત્ર

ટ્રાન્ઝેક્શન ફી

દરે ક
કુ લ
િૈકલ્પપક સેિા ફી

કુ લ

ઉપરોવિ ફી માળખ ં બદલીને આધીન છે . ભતવટયમાં, અમે આ ફી અમારા બજારો ડાયનેતમવસના આધારે સેટ કરી
શકીએ છીએ.

કુ લ OmniCoin વિતરણ
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કુ લ OmniCoin વિતરણ
બોનસ
બ્લોક સબતસડી

બનાિેલ કોઈન

વિતરણ મુપય

૪.૪૧૫ લબલીયન

૧૬ વષવ

૩.૦ લબલીયન

વષવ ૧૭–૫૫.૦૫

સોફ્ટવેર તવકાસ

૨.૫૨૩ લબલીયન

૪ વષવ

ટોકન વેચાણ ઇવેન્ટ

૮.૪ લબલીયન

૪ વષવ

વપરાશકિાવ થવાગિ બોનસ

૧.૪ લબલીયન

~૧,૦૦૦,૦૦૦ ઉપયોગકિાવ

વપરાશકિાવ રે ફરલ બોનસ

૩ લબલીયન

~૮,૩૬૦,૦૦૦ ઉપયોગકિાવ

પ્રિમ વેચાણ બોનસ

૨ લબલીયન

~૧૯,૬૦૦,૦૦૦ વેચાણ

૨૫૭ મીલીયન

લોન્ચ સમયે

ફોસેટ, જન ભંડોળ, બલક્ષસ
અને સલાહકારો

કુ લ

૨૫.૦ ણબલીયન

૧૬ વષવ પછી, લેવડદે વડ પ્રરિયા દરનયાન બનાવિા નવા કોઈનન ં ઉત્સર્જન દર વાતષિક ૭૮.૮૪૧ તમલલયન કોઈન
હશે. (આ વષવ ૧૭-૫૫ વષવ દરતમયાન દર વષે ફુગાવાનો દર આશરે ૦.૩% પેદા કરે છે )

BitShares અને ગ્રેક્રફન વિશે
અમે ઓપન સોસવ BitShares ૨.૦ (BTS) કોડ બેઝ પર OmniCoin બનાવી છે . પરં ત, OmniCoin તવકાસકિાવઓએ
BitShares માટે ઘણા મહત્વપ ૂણવ સતવધાઓ અને કાયો ઉમેયાવ છે . ઉદાહરણ િરીકે , અમે ભાગીદારીના પરાવો (DPoS)
િી ભાગીદારીના પરાવા (PoP) માંિી બ્લોકચેન સરક્ષા પિતિ અપગ્રેડ કરી છે .
ગ્રેરફન એ ઓપન સોસવ C ++ બ્લોકચેન અમલીકરણ છે જે દર સેકંડે હજારો વ્યવહારો કરી શકે છે અને એક મહત્વન ં
કારણ કે અમે BitShares ની ટોચ પર OmniCoin બનાવવાન ં પસંદ કય ું છે કારણ કે BitShares ગ્રેરફનનો ઉપયોગ કયો
છે . કે ટલાક અન્ય પ્રોજેવટ્સ, જેમ કે Steemit.com અને PeerPlays.com, ગ્રેરફનનો ઉપયોગ કરે છે . OmniBazaar ની
વ ૃદ્ધિ સાિે OmniCoin ને જાળવી રાખવા માટે અમે ગ્રાફેન પસંદ કય ું છે .

વિકાસ રોડમેપ
કંપની ૨૦૧૮ માં િેના ટોકન વેચાણ ઇવેન્ટન ં આયોજન કરવાની યોજના ધરાવે છે , જેમાં આ વષે પાછળિી જાહેરાિ
કરવા માટે ચોક્કસ સમય અને માળખા હશે. તવકાસ માગવ નકશો અને સમયરે ખા OmniBazaar અને OmniCoin માટે
નીચે મજબ છે :
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ખ્યાલ બજાર સાલબિી
OmniCoin માં બજારને એકીકૃિ કરો
તવિરરિ એથિો તસથટમ
તવિરરિ પ્રતિટિા રેરકિંગ
તવિરણ િયેલ વપરાશકિાવ સંચાર
વપરાશકિાવ બોનસ અને પ્રોત્સાહનો
આલ્ફા પરીક્ષણ
ખાનગી બીટા પરીક્ષણ
જાહેર બીટા પરીક્ષણ
થકેલ અને નવી UI કરવાની ક્ષમિામાં સધારો
OmniBazaar અને OmniCoin લોંચ
વપરાશકિાવ સંપાદન / એર ડ્રોપ (પ્રારં લભક િબક્કાઓ)
ટોકન સેલ્સ (ચાર િબક્કાઓ)
એવસચેન્જ સ ૂલચઓ
વેબ વૉલેટ
મોબાઇલ એપ્પ્લકેશન (Android અને IOS)
તવિરરિ રિપ્ટોમદ્રા એવસચેન્જ
વપરાશકિાવ દ્વારા રજૂ કરાયેલ અસેટ્સ

Q૪ ૨૦૧૫ (પ ૂણવ)
Q૧ ૨૦૧૬ (પ ૂણવ)
Q૨ ૨૦૧૬ (પ ૂણવ)
Q૩ ૨૦૧૬ (પ ૂણવ)
Q૪ ૨૦૧૬ (પ ૂણવ)
Q૧ ૨૦૧૭ (પ ૂણવ)
Q૨ ૨૦૧૭ (પ ૂણવ)
Q૩ ૨૦૧૭ (પ ૂણવ)
Q૪ ૨૦૧૭ (પ ૂણવ)
Q૨ ૨૦૧૮ (પ ૂણવ)
Q૩ ૨૦૧૮ (પ ૂણવ)
Q૪ ૨૦૧૮
Q૪ ૨૦૧૮
Q૧ ૨૦૧૯
Q૧ ૨૦૧૯
Q૧ ૨૦૧૯
Q૨ ૨૦૧૯
Q૨ ૨૦૧૯

નોંધ: આ અમારા સૌિી મહત્વપ ૂણવ ભાતવ તવકાસના પ્રોજેવટ્સનાં વિવમાન તવચારો છે . િેમને પ ૂરી કરવા માટે જરૂરી
સમયના અંદાજ પણ આપવામાં આવે છે . પ્રોજેવટ્સનો િમ અને િારીખો ફેરફારને પાત્ર છે .
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OmniCoin ફાઉન્ડેશન દ્વારા સાંચાણલત
ઘણી રિપ્ટોમદ્રા અને અન્ય ઓપન સોસવ પ્રોજેવટ્સમાં આધારભ ૂિ પાયો હોય છે . ઉદાહરણોમાં IOTA ફાઉન્ડેશન,
એિેરમ ફાઉન્ડેશન, મોલઝલા ફાઉન્ડેશન અને લલનવસ ફાઉન્ડેશનનો સમાવેશ િાય છે અમે આ ઉદાહરણોને OmniCoin
ફાઉન્ડેશન સાિે અનકરણ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે . OmniCoin ફાઉન્ડેશન OmniCoin રિપ્ટોમદ્રા માટે સંચાલન
બોડી િરીકે સેવા આપશે. OmniCoin ફાઉન્ડેશન માટે મજબ ૂિ, ખલ્લી ઇકોતસથટમને પ્રોત્સાહન આપવાનાં કામની
શરૂઆિ આનો પાયો હશે. ભતવટયના તવકાસ માટે િે શાસન, સંથિા, કાન ૂની અને નાણાકીય સહાય પણ આપશે.
ફાઉન્ડેશનના શાતશિ બોડવ ઓફ રડરે વટસવને ઓનનીકોઇન શાશન સતમતિ દ્વારા માગવદશવન આપવામાં આવે છે , અને િે
પ્રતિભાવ આપે છે . આ સતમતિ િેમના સહભાગીિાના પરાવા (PoP) થકોસવના આધારે OmniBazaar બજાર નેટવકવ માં
ટોચની પ્રતિભાગીઓની બનેલી છે .

આિકનો ઉપયોગ
OmniCoins ના કલ પરવિાના અંદાજે એક ત ૃિીયાંશ ટોકન વેચાણ સમયે ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ રહેશ.ે દસ ટકા
(૧૦.૧%) સોફ્ટવેર તવકાસ માટે OmniBazaar, Inc. પર જશે, ચાર વષવના ગાળામાં સમાન રીિે તવિરરિ િશે.
OmniCoin ફાઉન્ડેશન ટોકન વેચાણની આવકનો ઉપયોગ કરશે - બાકીના ત્રીજા (૩૩.૬%) OmniBazaar અને
OmniCoins ના પ્રમોશન અને તવકાસ માટે કલ પરવિો આરલક્ષિ રહેશ.ે OmniBazaar ના વપરાશકિાવઓને અડધાિી
વધ (૫૯.૨%) બધા OmniCoins ને બોનસ અને બ્લોક પારરિોતષકો દ્વારા વહેંચવામાં આવશે.
OmniCoin ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભંડોળના ઉપયોગના અમારા વિવમાન અંદાજો નીચે મજબ છે :
•

માકે રટિંગ / જાહેરાિ / PR / બાઉષ્ન્ટ - ૫૦%

•

વ્ય ૂહાત્મક અનામિ - ૨૦%

•

OmniCoin તવકાસ - ૨૦%

•

ઓપરે શન્સ / લીગલ / એડતમન - ૧૦%

(આ અંદાજો ફેરફારને પાત્ર છે .)

OmniBazaar તાાંવત્રકી માક્રહતી
OmniBazaar

બજાર

તવશે

વધ

િકનીકી

તવગિો

માટે ,

https://www.google.com/patents/US9519925. અનકૂળિા

અમારા

પેટન્ટનો

સંદભવ

લો:

માટે , આપણી પેટન્ટ અમ ૂિવ નીચે મજબ

છે :
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આના ચોક્કસ સ ૂલચઓને નેટવકવ માં અગ્રિા આપવામાં આવે છે અને પીઅર-ટ-પીઅર (P2P) નોડસના તવકે ષ્ન્દ્રિ
નેટવકવ દ્વારા સામાન અને સેવાઓના થિાતનક અિવા વૈતશ્વક તવતનમયની સતવધા માટે પિતિ, માધ્યમ અને
પ્રણાલી આપવામાં આવે છે . એક પાસામાં, તસથટમ ગાંિોની ભાગીદારી માટે પ્રોત્સાહનની તવકે ષ્ન્દ્રિ પિતિ સાિે
કામ કરે છે . એક પાસામાં, તસથટમ તવકે ન્દ્રીિ વ્યવહાર પ્રરિયા દ્વારા ચલાવે છે . એક પાસામાં, તસથટમ ડેથકટોપ
અને મોબાઇલ બંને ઉપકરણો પર કામ કરી શકે છે . એક પાસામાં, તસથટમ તવકે ષ્ન્દ્રિ ડેટા થટોરે જ સાિે કામ કરે
છે . એક પાસામાં, તસથટમ લોડ સંતલનની તવકે ન્દ્રીિ પિતિ સાિે કામ કરે છે . એક પાસામાં, તસથટમ તવકે ષ્ન્દ્રિ
તસથટમ સાિે કામ કરે છે એક પાસામાં, તસથટમ સહભાગીઓ વચ્ચે તવતનમય માધ્યમ િરીકે તવકે ષ્ન્દ્રિ રડજજટલ
ચલણ સાિે કામ કરે છે .એક પાસામાં, તસથટમ તવકે ષ્ન્દ્રિ સંચાર સાિે કામ કરે છે . એક પાસામાં, તસથટમ
સહભાગીઓ વચ્ચે ચકવણી કરવા માટે તવકે ન્દ્રીકૃિ પિતિ સાિે કામ કરે છે . જાહેરાિના એક ભાગમાં, બજારમાં
સ્થિતિઓમાં સહભાગીઓ દ્વારા નોડસ જાળવવામાં અિવા સંચાલલિ કરી શકાય છે .

અમારા ટોકન વેચાણ પ્રસંગ અને અમારા બજાર માટે એક મખ્ય િફાવિ કરનાર હકીકિ એ છે કે OmniBazaar,
Inc. પાસે તવકે ન્દ્રીિ ઓનલાઇન બજાર બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવિી પિતિ માટે પેટન્ટ છે .
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