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ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିଥଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଭୁଟାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଓନପ ା ନାମପେ ପେରଙି୍ଗ ମିଳତି 
ଭାପବ ଭୁଟାନପର ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇର େୁଭାରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ ି

ଜୁଲାଇ 13, 0201 

ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇର େୁଭାରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା 0219 ପର ଭୁଟାନକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େସ୍ତ ସମୟପର ଦୁଇ ପଦେ ପଦଇଥିବା ପ୍ରତେୁିତ ି ୂରଣ 
ପ ାଇଛ ି

ପକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଏବଂ କପ ଥାପରଟ ବୟା ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିଥଳା ସୀତାରମଣ ଭୁଟାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଲିଓନପ ା ନାମପେ 
ପେରଙି୍ଗଙ୍କ ସ  ମିଳତି ଭାପବ ଆଜ ିଅ ରାହ୍ନପର ଏକ ଭର୍ଥୁ ଆଲ କାର୍ଯଥୟକ୍ରମପର ଭୁଟାନପର ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇର େୁଭାରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଏ  ି
କାର୍ଯଥୟକ୍ରମପର ରାଷ୍୍ଚରମନ୍ତ୍ରୀ (ଅର୍ଥ) ଡକଟର ଭେବତ କେିାନରାଓ କରାଡ, ଭୁଟାନର ରାଜକୀୟ ମଦୁ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣର େଭନଥର ଶ୍ରୀ ଦାପୋ 
ପ ପଜାର, ଆର୍କି ପସବା ବଭିାେର ସର୍ବି ଶ୍ରୀ ପଦବାେଷି୍ଚ  ଣ୍ଡା, ଭୁଟାନପର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀମତୀ ରୁର୍ରିା କାପମବାଜ, ଭାରତପର 
ଭୁଟାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପଜପନରାଲ ଭି ନାମପେଲ ଏବଂ ଏନସ ିିଆଇ ବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ  ରପିୋଧ ନେିମର ପ୍ରବନ୍ଧ ନପିଦଥେକ ଓ ସଇିଓ 

ଶ୍ରୀ ଦଲିୀ  ଆସପବ ପର୍ଯାେପଦଇଥିପଲ। 

ଏ  ିଅବସରପର ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କ ଛିନ୍ତ ିପର୍ଯ ଭାରତର  ପ ାେୀ ପ୍ରର୍ମ ନୀତ ିଅନୁର୍ଯାୟୀ ଭୁଟାନପର ଏ  ିପସବା ଆରମ୍ଭ ପ ାଇଛ ି

ଏବଂ ନଜିର ସଫଳତା  ାଇଁ ଭାରତ େବତି। ଆମର େରୁୁତ୍ୱ ରୂ୍ଣ୍ଥ  ପ ାେୀ ପଦେପର ଏ  ିପସବା ପ୍ରଦାନ କର ିଆପମ ଖସୁ ିଅନୁଭବ କରୁଛୁ। 
ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ସ୍ପଟ ଭାବପର ବର୍ଣ୍ଥନା କର ିଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କ ଛିନ୍ତ ିପର୍ଯ ପକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ସମୟପର ଭାରତର 

ଡଜିଟିାଲ କାରବାର ପେତ୍ରପର ଏ ା ସଫଳତା  ାସଲ କରଛି।ି େତ 5 ବଷ୍ଚଥ ମଧ୍ୟପର 122 ମଲିିୟନରୁ ଅଧିକ ୟୁ ିଆଇ କୁୟଆର ସୃଷ୍ଟି 

କରାର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ 0202-01 ପର ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇ 41 ଲେ ପକାଟ ିଟଙ୍କା ମୂଲୟର 00 ବଲିିୟନ କାରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରଛି।ି 

ଭୁଟାନପର ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇ ପସବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିବାରୁ ଭୁଟାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଓନପ ା ନାମପେ ପେରଙି୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ 

ଅ ଥଣ କରବିା ସ ତି ପ୍ରେଂସା ମଧ୍ୟ କରଛିନ୍ତ।ି ପସ କ ଛିନ୍ତ ିପର୍ଯ ଦୁଇ ପଦେ ମଧ୍ୟପର ସମ୍ପକଥ ଦନିକୁ ଦନି ମଜବୁତ ପ ଉଛ।ି 

ଏ  ିପସବାର େୁଭାରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା 0219 ପର ଭାରତର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁଟାନ େସ୍ତ ସମୟପର ଦୁଇ ପଦେ ପଦଇଥିବା ପ୍ରତେୁିତ ି

 ୂରଣ ପ ାଇଛ।ି ପସ  ିେସ୍ତ  ପର ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଦୁଇଟ ି ର୍ଯଥୟାୟପର ରୁପ  କାଡଥ ଗ୍ର ଣ କରବିାପର ଆନ୍ତଃସଞ୍ଚାଳନୀୟତାକୁ 
କ୍ରିୟାେୀଳ କରସିାରଛିନ୍ତ ି- ପ୍ରର୍ମ  ର୍ଯଥୟାୟପର ଭୁଟାନ ସ୍ଥିତ ଟମନିାଲପର ଭାରତପର ଜାର ିପ ାଇଥିବା ରୁପ  କାଡଥ ଗ୍ର ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ 

 ର୍ଯଥୟାୟପର ଭାରତ ସି୍ଥତ ଟମିନାଲପର ଭୁଟାନପର ଜାର ିପ ାଇଥିବା ରୁପ  କାଡଥ ଗ୍ର ଣ। 

 



ଆଜ ିଭୁଟାନପର ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇ ପସବା ଆରମ୍ଭ ପ ବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପଦେର  ରପିୋଧ ଭିତ୍ତଭୂିମି ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଭାବପର ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ ପ ାଇଛ ିଏବଂ 

ପ୍ରତବିଷ୍ଚଥ ଭାରତରୁ ଭୁଟାନ ର୍ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ ୁ ସଂଖୟକ  ର୍ଯଥୟଟକ ଓ ବୟବସାୟୀ ଉ କୃତ ପ ପବ। ଏ ା ଏକ ବଟନ୍ ସ୍ପେଥପର 
ନେଦବ ିୀନ କାରବାର ମାଧ୍ୟମପର ଜୀବନ ଏବଂ ଭ୍ରମଣକୁ ସେୁମ କରବି। 

ଏ  ିଅବସରପର ଶ୍ରୀମତୀ ନମିଥଳା ସୀତାରମଣ ଭୁଟାନର ଓଜଓି ି ଆଉଟପଲଟରୁ ଏକ ପଜୈବ ଉତ୍ପାଦ କଣିବିା  ାଇଁ ଭୀମ-ୟୁ ିଆଇ 

ବୟବ ାର କର ିଲାଇଭ କାରବାର କରଥିିପଲ। ଏ  ିଆଉଟପଲଟ ଭୁଟାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପଜୈବକି ଉ ାୟପର ଉତ୍ପାଦତି ତାଜା 
କୃଷ୍ଚ ିଉତ୍ପାଦ ବକି୍ରି କରରି୍ାଏ। 

ନଜିର କୁୟଆର ନପିୟାଜନ  ାଇଁ ୟୁ ିଆଇ ମାନକ ଗ୍ର ଣ କରଥିିବା ଭୁଟାନ ପ ଉଛ ିପ୍ରର୍ମ ପଦେ ଏବଂ ଭୀମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମପର ପମାବାଇଲ 

ଆଧାରତି  ରପିୋଧକୁ ମଜରୁୀ ପଦଇଥିବା ଆମର ପ୍ରର୍ମ  ପଡାେୀ ପଦେ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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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. 

 


