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નાણામતં્રી શ્રીમતી નનમમલા સીતારામન અને ભટુાનના નાણામંત્રી 
લાઇઓન્પો નામગે શરેરગે ભટુાનમાં સયંકુ્ત રીતે ભીમ-યપુીઆઈ લોન્ચ કયુું  

જુલાઈ 13, 2021 

 

વડાપ્રધાનની 2019ની ભટુાનની મલુાકાત વખતે બનં ેદશેો વચ્ચ ેકરવામા ંઆવલેી પ્રનતબદ્ધતા આ લોન્ચની સાથે 
પણૂમ થઈ 

કેનન્િય નાણા ંઅને કોપોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નનમમલા સીતારામન અને ભુટાનના માનનીય નાણામંત્રી 
લાઈઓન્પો નામગ ેશેરરગે આજે બપોર પછી એક વચ્યુમઅલ કાયમક્રમમા ંભુટાનમાં ભીમ-યુપીઆઈ લોન્ચ કયુું હતુ.ં આ 
કાયમક્રમમા ંરાજ્યકક્ષાના મંત્રી (નાણા)ં ડો. ભાગવત કકશનરાવ કરાડ, ભુટાનની રોયલ મોનેટરી ઓથોકરટીના ગવનમર 
દાશો પેન્જોર, નાણા સેવા નવભાગના સનચવ શ્રી દબેાનશષ પાંડા, ભુટાન ખાતે ભારતના રાજદૂત રુનચકા કબંોજ, 
ભારત ખાતે ભુટાનના રાજદૂત જનરલ વી. નામગયેલ અને એનપીસીઆઈના એમડી અને સીઈઓ કદલીપ અસ્બો 
સામેલ હતા. 

આ પ્રસંગ ેવક્તવ્ય આપતા શ્રીમતી સીતારામને જણાવ્યંુ કે ભારતની નેબરહૂડ ફસ્ટમ નીનત હેઠળ ભુટાનમાં આ સેવા 
શરૂ કરવામાં આવી છે. ભારતને આપણી નસનદ્ધ બદલ ગવમ છે અને અમારા મૂલ્યવાન પડોશી સાથે તેનુ ં
આદાનપ્રદાન કરતા આનંદ અનુભવે છે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યંુ કે કોનવડ-19 મહામારી દરનમયાન ભીમ યુપીઆઈએ 
કડનજટલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે સૌથી મહત્ત્વની સફળતા છે. છેલ્લા પાંચ વષમમા ં100 નમનલયનથી વધારે યુપીઆઈ ક્યુઆર 
રચાયા છે. 2020-21માં ભીમ યુપીઆઈએ 41 લાખ કરોડ રૂનપયાના મૂલ્યના 22 અબજ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોસેસ કયામ 
છે.  

ભુટાનના નાણામંત્રી લાઇઓન્પો નામગ ેશેરરગે ભુટાનમાં ભીમ-યુપીઆઈ સેવાઓ લોન્ચ કરવા બદલ ભારત સરકારનો 
આભાર માન્યો હતો અને તેન ેનબરદાવી હતી. તેમણે ઉમેયુું કે બંને દેશો વચ્ચેનું જોડાણ ઉતરોત્તર મજબૂત બની રહ્ું 
છે.  

 

આ લોન્ચની સાથે ભારતના માનનીય વડાપ્રધાનની 2019ની ભુટાન યાત્રા વખતે બંને દશેો વચ્ચેની પ્રનતબદ્ધતા પૂણમ 
થાય છે. આ મુલાકાત બાદ ભારત અને ભુટાને એકબીજાના દેશમા ંબે તબક્કામા ંરુપે કાડમનો સ્વીકાર થાય તે માટે 
ઇન્ટર-ઓપરેનબનલટીને સક્ષમ બનાવી છે. પ્રથમ તબક્કામાં ભારતમાંથી ઇશ્યૂ થયેલા રુપે કાડમ ભુટાન નસ્થત ટર્મમનલમા ં
સ્વીકારાશે જ્યારે બીજા તબક્કામા ંભુટાનમાં ઇશ્યૂ થયેલા કાડમ ભારતનસ્થત ટર્મમનલમાં સ્વીકારાશે. 



 

ભુટાનમાં આજે ભીમ-યુપીઆઈના લોન્ચ સાથે બંને દેશ વચ્ચે પેમેન્ટ ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર હવે ઝંઝટરહીત રીતે જોડાયેલું છે 
અને તેનાથી દર વષ ેભુટાન જતા ભારતીય પ્રવાસીઓ તથા નબઝનેસમેનને લાભ થશે. તનેાથી માત્ર એક બટનના 
સ્પશમથી કેશલેસ ટ્રાન્ઝેકશન થઈ શકશે જેનાથી રહેવામાં અને પ્રવાસ કરવામાં સરળતા રહેશે. 

આ લોન્ચના ભાગરૂપે શ્રીમતી નનમમલા સીતારામને એક ભુટાનીઝ ઓજીઓપી શોપમાંથી ઓગમનનક ઉત્પાદન ખરીદવા 
માટે ભીમ-યુપીઆઈનો ઉપયોગ કરીને એક લાઈવ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ કયુું હતુ.ં ઓજીઓપી શોપમાં ભુટાનના સ્થાનનક 
સમુદાય દ્વારા સજીવ રીતે બનાવાયેલ તાજા કૃનષ પેદાશોનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. 
 

ભુટાન એ યુપીઆઈ સ્ટાન્ડડમ અપનાવનાર અને તેનુ ંક્યુઆર લાગ ુકરનારો પ્રથમ દશે છે. તે ભીમ એપ દ્વારા 
મોબાઈલ આધાકરત પમેેન્ટ સ્વીકારનાર આપણા પડોશનો પ્રથમ દેશ છે.  

નવી કદલ્હી 
જુલાઈ 13, 2021 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


