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Bitcoin ની મૂળ ક�ના �વ�નમયના મા�મ તરીક ેકરવામાં અાવી હતી પરતંુ તે �ડ�જટલ 
ગાે�માં �વક�સત થઈ છ,ે જે લગભગ માતર મૂ�ના �ાેર તરીક ેકામ કરે છ.ે

મૂ�ના �ક્ર�ાેગ્રા�ફક �ાેર માટે સંભ�વતતા હજી પણ અિસ્ત�માં છે, જે �વ�નમયના 
ઉપયાેગી મા�મ સાથે સંક�લત છે, પરંતુ અ�ાર સુધી તે સંભાવનાસંપૂણર્પણે સાકાર થઈ 
નથી.

EPIC મૂળ bitcoin �ા�ડરનું નવીન સાે�વેર 
અમલીકરણ છ,ે જે સાૈથી તાજેતરની તકનીકાેમાં 
અપડેટ કરવામાં અા�ું છ.ે

EPIC’s Rust-based Mimblewimble 
blockchain માં સામૂ�હક દ�ક લેવા માટે જરૂરી 
તમામ લક્ષણાેમાં સુધારાે શામેલ છ:ે

ફૂગનીક્ષમતા કાેઈ કલં�કત �સ�ા નથી - પરાેટાેકાલે-સ્ તર, ફર�જયાત CoinJoin �ાર ેપણ �સ�ા ખચરવામા ંઅાવે 
�ારે મા�લકીના ઇ�તહાસન ેફરીથી સેટ કર ેછે.

માપનક્ષમતા હળવાે, ઝડપી, માેબાઇલ-મળૂ પ્રાટેાેકાેલ મુ��ે સ્તર 1 �ે�લ�ગ માેડેલ માટે મંજૂરી અાપે છે.

સે�રશીપ
પ્ર�તકાર 

કાેઈ કાયમી સરનામાં અથવા બાહ્ય રીતે �નરીક્ષણ કરી શકાય તેવા ડેટા સાંકળમાં સંગ્ર�હત ન હાેવાથી �વહારાેને 
સરનામા અથવા રકમના અાધારે સે�ર કરી શકાતા નથી.

કેન્દ્રીકરણ પ્ર�તકાર સામા� ઘરના કમ્ �ુટરપર ખાણકામ, AMD અન ેIntel ના CPUs ઉપયાેગ કરીને, AMD અન ેઅ ે
Nvidia ના GPUs સાથ ે- નાના પાયે ખા�ણયાઅા ેમાટ ેરમતનુ ંમેદાન સરભર કરવુ.ં

�નયમનકારી
સુસંગતતા 

વપરાશકતારઅાે blockchain સાથ ેસીધી વાતચીત કર ેછે - કાઈે ક�ા�ેડયલ વચ�ેટયા અથવા તરીજા પક્ષને 
જરૂરી નાડેની જરૂર નથી.

સુલભતા કાેઈ પણ ��� સામા� ઘરના કમ્�ુટર પર અથવા તાે (ટંૂક સમયમાં) માેબાઇલ ઉપકરણ પર ખાણ કરી શકે 
છે - �વકાસશીલ અથર્તંત્રાેમાં બ�ક �વનાના વપરાશકતાર્અાે માટે પ્રચંડ સંભાવના.
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Epic Cash છે Howey સુસંગત, જે �કર�ાે રે�ટ�ગ 
કાઉ��લ દવારા "1" નાે �ાેર પરા� કરવા માટે બનાવવામાં 
અા�ંુ છે.

Epic Cash 100% Proof-of-work �મન છ,ે જેમાં કાેઈ 
ખાસ નાે�સ નથી.

અછત મે 2028 સુધીમા ં�બટકાઇેન પુરવઠાને મચે કરવા માટે ઝડપી ઉ�જરન સમયપતરક સાથ ે21 PoW
 �મ� BTC'S ેનાે મહ�મ પરુવઠાે.



�ારે EPIC મૂ�ના �ક્ર�ાેગ્રા�ફક �ાેર તરીકે કાયર્ કરે 
છે, �ારે તેની જાેડીવાળી �ેબલકાેઇન, EUSD, 
�વ�નમયના મા�મ તરીક ેકાયર કરે છ.ે

ECR token Epicenter ecosystem માટે શાસન 
પરદાન કરે છ ેઅને EUSD �વ�નમય દર માટે બેક�ાેપ 
પરદાન કરે છ.ે
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$10tr    

બેઝ મની$64tr

બ�ક મની$92tr

ડે�રવે�ટવ્ઝ$4qr

EPIC

EUSD

મૂ�નાે સંગ્રહ

અે�ચેન્જનુ ંમા�મ

યુ�નટ અાેફ અેકાઉ�
EUSDEPIC

EXCHANGE RATE

બાેન્�સ, ઇ��ટીઝ, �રયલ અે
અે�ેટ, ઇન્શ્યાેર�

1 EUSD = $1 ની �ક�મત EpicCash

EUSD ERC20 token છે, જે Ethereum blockchain પર smart contract દવારા અમલમાં મૂકવામાં અાવે છ.ે

EUSD ધારકને હ ંમેશાં વતરમાન �પર�ની પરવા કયાર �વના $1 �ક�મતની EPIC બાંયધરી અાપવામાં અાવે છ.ે

EPIC / ECR / EUSD મુ� તરીકે હાેવાથી, DeFi અે��કેશનાે સરળતાથી ટાેચ પર સ્ત�રત કરવામાં અાવે છે. કેટલાક પહેલેથી જ 
�વકાસ હેઠળ છે, જમેાં અાગામી �ાટર્સર્ માટે અનેક પ્રકાશનાે �નધાર્�રત છે.

Epic Epicenter મા�હતી v1.4

ખાનગી રીતે યાેજાયેલી, નફાકારક સં�ા Supported by Epicenter Equity Corp,અા�ાે છ,ે જે ભાગીદારાે 
સાથે મળીને મૂડી અને પરવા�હતાની જાેગવાઈ દવારા EUSD/USD રૂપાંતરણને સરળ બનાવે છ.ે

Epicenter 3 ક�ાેઝેબલ ઘટકાેધરાવે છે:

મૂ�નાે ભંડાર ઇકાે�સ�મ યુ�ટ�લટી 
ગવનર્�

અ�ેાે�રધ�મક લીલાે-
પેગ્ડ ટુ યુઅેસ ડાેલર

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble coin

2. ECR
ERC20 token

3. EUSD
ERC20 token

�વકાસ:
ઉપયાે�ગતા અને 

વપરાશકતાર્અાેને ચલાવવા માટે 
નવી dApp સંપ���રલીઝ 
કરવાની યાેજના DeFi છે.

EUSDECREPIC

અે�ટેરનાે �પરા�મડ

સાેનું




