
 

ઈ"#બીમ અેવ*ુસ -ારા તેની 2લેગ5શપ 8ા9 સીસીઅેવ*ુ  સાથે ;ડ=જટલ 

પેમે@્સમા ંવૈDEક પાવર Gે માટે ચાર અાતંરરાIJ ીય દેશાેમાં તેના 
અાંતરરાIJ ીય Mબઝનેસને અેકીકૃત કરવામા ંઅાPું  

ગાંધીનગર, 23 સRેSર, 2022: ઈ"#બીમ અવે*ુસ -લ/મટેડ, અેક અ3ણી 5ફનટેક અને પેમે9 ઈ:;ા=>?ર કંપની, તેના વૈ-Dક 

5ડ"જટલ પેમે9 ગેટવે ઈ:;ા=>?ર માકG ટને અાHમક રીતે ટેપ કરવા અન ેIવJતૃત કરવા માટે તેના અાંતરરાL>ીય Nબઝનેસનું પુનગPઠન 

અને અેકીકરણ કરે છે. 

કંપનીની Sણ સંપૂણP મા-લકીની અાંતરરાL>ીય પેટાકંપનીઅાે - ઈ"#બીમ અેવ*ુ અાે=>ે -લયા પી ટી વાય -લ/મટેડ (અાે=>ે -લયન 

માકG ટ), અેઅાઈ 5ફU ટેક ઇW. (યઅુેસઅે માકG ટ) અને ઈ"#બીમ અેવ*ુ સાઉદી અરેNબયા ફાેર ઇ#ાેમGશન [સ=\ ટેકનાેલાે]. કંપની 

(સાઉદી અરેNબયા માકG ટ) ઈ"#બીમ અેવ*ુસ -લ/મટેડ ની યુઅેઈ-અાધા5રત સંપૂણP મા-લકીની પેટાકંપની, વાવીયાન ઇ9રનેશનલ 

-લ/મટેડ, જ ે યુઅેઈ માં બી_ Hમની સાૈથી માેટી ચુકવણી અે3ીગેટર છે, માં bાનાંત5રત થયા પછી કંપનીની અેક =ેપ-ડાઉન 

પેટાકંપની બનશ.ે 

બાેડG  અાજ ેમળેલી તેની બેઠકમાં અાંતરરાL>ીય કારાેબારના અેકSીકરણને મંજૂરી અાપી છે. કંપની તેની dલગે[શપ eાf સીસી અેવ*ુ 

– ભારતમાં અેક મુh 5ડ"જટલ પેમે9 ગેટવે ઈ:;ા=>?ર iદાતા સાથ ેઅાHમક રીતે જઈને 5ડ"જટલ પેમે9 jેસમાં તેની વૈ-Dક રમત 

વધારવાની યાેજના ધરાવ ેછે, જ ેવાIષl ક m. 3.9 લાખ કરાેડના રન-રેટ પર i5Hયા કરે છે. 

“સીસી અેવ*ુ અે યુઅેઈ માં બી_ નંબરનુ ંસાૈથી માેટંુ પેમે9 અે3ીગેટર છે અને મીના  5રજન iાેસે[સU ગ પેમ9ે્સમાં  12 Nબ-લયન 

અેઇડી ના વાIષl ક રન-રેટ પર ઝડપથી IવJતરી રpું છે.  

5ડ"જટલ પેમે9 ઈ:;ા=>?ર માટે અાતંરરાL>ીય બ_રની ઉભરતી સંભાવનાઅાે અને જm5રયાતાે સાથે ગIત _ળવી રાખવા માટે, 

યુઅેઈ ની બહાર અાંતરરાL>ીય rાપારનુ ંઅકેીકરણ અે વૈ-Dક 5ફનટેક અને પેમ9ે ઈ:;ા=>?ર કંપની બનવાના અમારા iયાસમાં 

અેક 5નણાPયક પગલું હશ,ે" sી Iવશાલ મહેતાઅે જણાrું હતું. મેને"જUગ 5ડરેtર, ઇ#ીબીમ અેવે*સુ -લ. 

હાલમાં, નાણાકીય વષP 2021-22ના વાIષl ક અહેવાલ મુજબ ઈ#ીબીમ અેવે*ુ -લ/મટેડની કુલ અાવકમાં અાંતરરાL>ીય Nબઝનેસ 6% 

ફાળાે અાપે છે. 

વૈ-Dક 5ડ"જટલ પેમે9 માકG ટ 2030 સુધીમા ં361 Nબ-લયન ડાેલર સુધી પહાuચવાનાે અંદાજ છે, અને અપેNvત IવJતરણ 20.5% ના 

સીઅે]અાર પર છે. તે જ સમયે, વૈ-Dક ઈ-કાેમસP બ_ર 2021માં 13 5ટ> -લયન ડાેલરના મૂwે પહાuxું હતુ ં અને 27.4%ના 

સીઅે]અાર  સાથે 2027 સુધીમા ં55 5ટ> -લયન ડાેલર સુધી પહાuચવાની અપેvા છે. 

તાજતેરના સમયમાં IવDભરમાં રીઅલ-ટાઇમ 5ડ"જટલ પેમે9્સ માટે 3ાહકની પસંદગીમાં વધારાે થયાે છે, અને તે ઉપરાંત, 

અા=ે>ે -લયન, યુઅેસઅે અને સાઉદી અરેNબયાના બ_રાે માટે રાેગચાળા પછીના યુગમાં, અાેનલાઈન શાે/પU ગ માટે પસંદગીમાં વધારાે 

થયાે છે. 
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