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સ્ટાટટઅપ ઇન્ડિયા આતંરરાન્િય ન્િખર સમંલેન 

જાડયુઆરી 14, 2021 

1.  િીપાટટમેડટ ફૉર પ્રમોિન એડિ ઇડટરનલ ટ્રેિ (DPIIT) દ્વારા 15-16 જાડયુઆરી, 2021 નાં રોજ વર્ચયુટઅલ 
મૉિમાં ‘પ્રારંભ’ – સ્ટાટટઅપ ઇન્ડિયા આંતરરાન્િય ન્િખર સંમેલન યોજવામા ંઆવી રહ્ું છે. આ ન્િખર સંમેલન 
સ્ટાટટઅપ ઇન્ડિયા પહેલ િરૂ કયાટના ં5 વર્ટની ઉજવણી કરે છે જેણે દેિના ંદરેક ખૂણામા ંઉદ્યોગસાહન્સકતાની 
ભાવના વધારવામાં મહત્વની ભૂન્મકા ભજવી છે. 15 જાડયુઆરીના ંરોજ માનન્નય વાન્ણજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી 
ન્િખર સંમેલનનુ ંઉદ્ઘાટન કરિે અને 16 જાડયુઆરીનાં રોજ માનન્નય વિાપ્રધાન આ ન્િખર સંમેલનના ંભવ્ય 
ન્વદાય (સમાપન સત્ર) મા ંઆન્િવટચન પાઠવિે. 

2. પ્રારંભ સમગ્ર ન્વશ્વમાંથી ટોચનાં નીન્ત ઘિવૈયાઓ, ઉદ્યોગ, ન્િક્ષણન્વદો, રોકાણકારો, સ્ટાટટઅપ અન ેતમામ 
ન્હતધારકો એકસાથ ેલાવે તેવું અપેન્ક્ષત છે. સમગ્ર ન્વશ્વમાંથી શ્રેષ્ઠ જૈવતંત્રમાંથી સારી પ્રથાઓ પર ન્વચારણાઓ 
કરવા ઉપરાંત, આ ન્િખર સંમેલનનાં સત્રો ભારતમાં નવીનીકરણ પર આધારરત ઉદ્યોગસાહન્સકતાનાં વ્યાપ અને 
ઊંિાણ દિાટવવા િીઝાઇન કરવામા ંઆવ્યા છે. તેનો ધ્યેય ભારતમા ંસ્ટાટટઅપ માટે વૈન્શ્વક મૂિીનંુ ધ્યાન કેન્ડિત 
કરવાનો, સ્થાન્નક મૂિી કામમા ંલેવાનો, આપણા સ્ટાટટઅપ માટે આંતરરાન્િય બજારો સુલભ કરાવવા માટેની તકો 
પ્રદાન કરવાનો અન ેસક્ષમ કરતા નીન્તના ંપ્રાવધાનોનંુ ઉત્થાન કરવાનો છે. 

3. ન્િખર સંમેલનનો પ્રથમ રદવસ યજમાન BIMSTEC સ્ટાટટઅપ કોડકલેવને ફાળવવામા ંઆવ્યો છે. આ 
માનન્નય વિાપ્રધાન દ્વારા ઓગસ્ટ 2018 મા ં કાઠમંિુમા ં 4થા BIMSTEC ન્િખર સંમેલન ખાતે પ્રાંતમાં 
ઉદ્યોગસાહન્સકોમા ં કનેન્ટટન્વટી વધારવા માટેના ં ધ્યેય સાથે કરવામા ં આવેલી જાહેરાતો પૈકીની એક હતી. 
બાંગ્લાદેિ, ભુતાન, મ્યાનમાર, નેપાળ અને શ્રીલંકાનાં મંત્રીઓ અને સીન્નયર અન્ધકારીઓ, થાઇલેડિની નેિનલ 
ઇનોવેિન એજડસીના ંએટઝીટયુરટવ િાઇરેટટર અને BIMSTEC નાં મહા સન્ચવે આ ન્િખર સંમેલનમા ંતેઓની 
સહભાગીતાની પુન્િ કરી છે. 

4. ન્િખર સંમેલનનાં બે રદવસો સુધી ન્વન્વધ ન્વર્યો પર સ્ટાટટઅપ્સ અને અડય ન્હતધારકોની સહભાગીતા સાથે 
પેનલ ચચાટઓ હિે. BIMSTEC સ્ટાટટઅપ કોડકલેવમાં, શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ િેર કરવી, જ્ઞાનનાં આદાન-પ્રદાનનો 
વકટિોપ, મન્ટટલેટરલ પ્રોગ્રામો અને સોન્િયલ ઇનોવેિનનો પ્રચાર કરવાના ંન્વિર્ો પર સાત પેનલ ચચાટઓ હિે. 
BIMSTEC દેિોમાંથી 100 કરતા વધારે સ્ટાટટઅપ્સ વર્ચયુટઅલ સ્ટાટટઅપ િોકેસમાં ભાગ લેિે. BIMSTEC દેિો 
સન્હત પસંદ કરેલા સ્ટાટટ-અપ્સ ભવ્ય ન્વદાય સત્રમા ંમાનન્નય વિાપ્રધાન સાથ ેસંવાદ કરવાની તક મેળવિે. 
  



 

5. આ વર્ચયુટઅલ ન્િખર સંમેલન સમગ્ર ન્વશ્વ અને ભારતમાંથી 200 કરતા વધારે માકી સ્પીકરોને ભેગા લાવિે, 
ટેકનોલોજીઓ, નવીનીકરણ, મજબૂત નીન્તઓ અને પ્રારંભો પર ચચાટઓની સુન્વધા પ્રદાન કરિ,ે સરકાર અને 
આંતરરાન્િય સંસ્થાઓને તેઓનાં િન્િકોણો જમાવવા સક્ષમ બનાવિ ેઅન ે યુવા ભારતીય ઉદ્યોગસાહન્સકોનાં 
મગજને રિયાન્ડવત કરિે, માત્ર ભારત માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ન્વશ્વ માટે તેઓને મહત્વની સમસ્યાઓ અને 
પિકારોના ંઉકેલ મેળવવા પ્રવેન્ગત કરિ.ે 

નવી રદટહી 
જાડયુઆરી 14, 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. 

 


