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ਵ ਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਿ ਅਤ ੇਭੂਟਾਿੀ ਵ ਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲਓਿਪ ੋਿਾਮਗ ੇਸ਼੍ਵੇਰਗੰ 

ਿੇ ਭੂਟਾਿ ਅੰਦਰ ਸਾਾਂਝ ੇਤਰੌ ਤ ੇਲਾਾਂਚ ਕੀਤਾ BHIM - UPI  

ਜੁਲਾਈ 13, 2021 

 

ਇਸ ਲਾਾਂਚ ਿਾਲ 2019 ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਧਾਿ ਮਤੰਰੀ ਦ ੇਭੂਟਾਿ ਦ ੇਅਵਧਕਾਵਰਤ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਿ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ  ਚਿ ਪੂਰਾ ਹ ੋਵਗਆ ਹ ੈ

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵ ਿੱਤ ਅਤ ੇਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭੂਟਾਿ ਦੇ ਮਾਿਯੋਗ ਵ ਿੱਤ 

ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲਓਿਪੋ ਿਾਮਗੇ ਸ਼੍ੇਵਰੰਗ ਿਾਲ ਅਿੱਜ ਦੁਪਵਹਰ ਭੂਟਾਿ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ  ਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵ ਿੱਚ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

BHIM - UPI ਲਾਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵ ਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਵ ਿੱਤ) ਡਾ. ਭਾਗ ਤ ਵਿਸ਼੍ਿ ਰਾਓ ਕਰਡ, ਭੂਟਾਿੀ ਸ਼੍ਾਹੀ 

ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗ ਰਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ਼੍ੋ ਪੈਿਜੌਰ, ਵ ਿੱਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਸਰੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ ਪਾਾਂਡਾ, ਭੂਟਾਿ ਵ ਿੱਚ 

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਵਚਰਾ ਕੰਬੋਜ, ਭਾਰਤ ਵ ਖ ੇਭੂਟਾਿੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਰਲ  ੀ. ਿਮਗੈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ 

ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼੍ਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼੍ਕ ਅਤ ੇਮੁਿੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਦਲੀਪ ਅਿੱਸਬੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਏ। 

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਿ ਿੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਾਂਢੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿੀਤੀ ਤਵਹਤ ਭੂਟਾਿ ਅੰਦਰ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਿ ਗੁਆਾਂਢੀ 

ਿਾਲ ਇਸਿੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼੍ੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵ ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਿੇ ਵਕਹਾ ਵਕ COVID -19 ਦੇ ਸਵਮਆਾਂ 'ਚ BHIM - UPI 

ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਾਿਦਾਰ ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਵਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਚ 

10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ  ਿੱਧ UPI QRs ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿ ਅਤੇ 2020-21 ਵ ਿੱਚ BHIM - UPI ਰਾਹੀਂ 41 ਲਿੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 22 

ਅਰਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਿ। 

ਭੂਟਾਿੀ ਵ ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲਓਿਪੋ ਿਾਮਗੇਅ ਸ਼੍ੇਵਰੰਗ ਿੇ ਭੂਟਾਿ ਵ ਿੱਚ BHIM-UPI ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਲਈ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਿ ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦਰਵਮਆਿ ਸਬੰਧ ਸਮੇਂ ਿਾਲ 

ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਿ। 



 

ਇਸ ਲਾਾਂਚ ਿਾਲ 2019 ਵ ਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭੂਟਾਿ ਦੇ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਿ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ  ਚਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਿ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾ ਾਾਂ ਤਵਹਤ ਆਪਸ ਵ ਿੱਚ ਰੁਪ ੇ

ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼੍ੀਲਤਾ ਿੂੰ ਸਮਰਿੱਥ ਕਰ ਚੁਿੱਕ ੇਹਿ - ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵ ਚ ਭੂਟਾਿ-ਆਧਾਵਰਤ ਟਰਮੀਿਲ 'ਤੇ 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਿਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਭੂਟਾਿ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਾਂ 

ਦੀ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਪਰ ਾਿਗੀ। 

 

ਭੂਟਾਿ ਵ ਿੱਚ ਅਿੱਜ BHIM-UPI ਦੀ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਿਾਲ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਬੁਵਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਵਿਰਵ ਘਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜੁੜ ਗਏ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭੂਟਾਿ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸੈਲਾਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਾਂ 

ਿੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਬਟਿ ਦਿੱਬ ਕੇ ਸੰਪਰਕ- ਰਵਹਤ ਤੇ ਿਕਦੀ-ਰਵਹਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਮਵਕਿ ਹੋਣ ਕਾਰਿ 

ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਸਾਿੀ  ਧੇਗੀ। 

 

ਲਾਾਂਚ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਿ ਿੇ ਭੂਟਾਿ BHIM-UPI ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੂਟਾਿ ਦੇ ਸਥਾਿਕ 

ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਾਂਦ ੇਤਾਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਦੇ OGOP ਆਊਟਲੈੈੱਟ ਤੋਂ 

ਲਾਈ  ਲੈਣ ਦੇਣ  ੀ ਕੀਤਾ। 

 

ਭੂਟਾਿ ਪਵਹਲਾ ਦੇਸ਼੍ ਹੈ ਵਜਸ ਿੇ ਆਪਣੇ QR ਪਰਯੋਗ ਲਈ UPI ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿੇੜਲੇ 

ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਹਾ ਪਵਹਲਾ ਦੇਸ਼੍ ਹੈ ਵਜਸ ਿੇ BHIM-UPI ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਭੁਗਤਾਿ ਿੂੰ ਪਰ ਾਿਗੀ 

ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

 

ਿ ੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

ਜੁਲਾਈ 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. 

 

 


