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ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಟ ಅಂತರರಟಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೀಳನ 

14 ಜನವರಿ 2021 

 

1. 'ಪ್ಟಾರಂಭ್' - ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಟ ಅಂತರರಟಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೀಳನವನನು ಕೈಗಟರಿಕಟ ಮತನು ಆಂತರಿಕ 

ವ್ಟಾಪ್ಟರ ಪ್ಾಚಟರ ಇಲಟಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) 15-16 ಜನವರಿ 2021 ರಂದನ ವರ್ನ್ಯಲ್ ಮಟಧ್ಾಮದ ಮೂಲಕ 

ಆಯೀಜಿಸನತ್ತುದೆ. ದೆೀಶದ ಪ್ಾತ್ತಯಂದನ ಮೂಲೆಯಲೂೂ ಉದಾಮಶೀಲತೆಯ ಮನೂೀಭಟವವನನು ಹೆಚ್ಚಿಸನವಲ್ಲೂ 

ಪ್ಾಮನಖ ಪ್ಟತಾ ವಹಿಸಿರನವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಟ ಉಪ್ಕಾಮದ 5ನೀ ವರ್ಟ್ರ್ರಣೆಯನನು ಗನರನತ್ತಸಲನ ಈ 

ಸಮ್ಮೀಳನವನನು ಆಯೀಜಿಸಲಟಗನತ್ತುದೆ. ಮಟನಾ ವ್ಟಣಿಜಾ ಮತನು ಕೈಗಟರಿಕಟ ಸಚ್ಚವರನ ಜನವರಿ 15 ರಂದನ 

ಈ ಸಮ್ಮೀಳನವನನು ಉದ್ಟಾಟಿಸಲ್ಲದನು, ಮಟನಾ ಪ್ಾಧಟನ ಮಂತ್ತಾಯವರನ ಜನವರಿ 16 ರಂದನ ಸಮ್ಮೀಳನದ 

ಮನಕಟುಯದ ಅಧಿವೀಶನವನನುದೆುೀಶಸಿ ಮಟತನಟಡಲ್ಲದ್ಟುರೆ. 

 

2. ಪ್ಟಾರಂಭ್ ಮೂಲಕ ಉನುತ ನೀತ್ತ ನರೂಪ್ಕರನ, ಉದಾಮ, ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ, ಹೂಡಿಕದ್ಟರರನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳನ 

ಮತನು ಪ್ಾಪ್ಂರ್ದ್ಟದಾಂತದ ಎಲಟೂ ಪ್ಟಲನದ್ಟರರನನು ಒಟ್ನಾಗೂಡಿಸನವ ನರಿೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿವೀಶನಗಳನ, 

ವಿಶವದ್ಟದಾಂತದ ಅತನಾತುಮ ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸ್ಥೆಯ ಕಟಯ್ವೈಖರಿಯನನು ರ್ಚ್ಚ್ಸನವುದರ ಹೊರತಟಗಿ, 

ಭಟರತದಲ್ಲೂ ನಟವಿೀನಾತೆ ಆಧಟರಿತ ಉದಾಮಶೀಲತೆಯನನು ಉತೆುೀಜಿಸಲನ ಮತನು ಅದರ ಆಳವನನು ಪ್ಾದಶ್ಸಲನ 

ವಿನಟಾಸಗೂಳಿಸಲಟಗಿದೆ. ಜಟಗತ್ತಕ ಬಂಡವ್ಟಳವನನು ಭಟರತದ ಆರಂಭಿಕ ಉದಾಮಗಳಿಗ ಆಕಷ್ಟ್್ಸನವುದನ, ದೆೀಶೀಯ 

ಬಂಡವ್ಟಳವನನು ಹೆಚ್ಚಿಸನವುದನ, ನಮಮ ಆರಂಭಿಕ ಉದಾಮಗಳಿಗ ಅಂತರರಟಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟರನಕಟ್ಟಾಗಳನನು 

ತಲನಪ್ಲನ ಅವಕಟಶಗಳನನು ನೀಡನವುದನ ಹಟಗೂ ಅವುಗಳನನು ಸರಳಿೀಕರಿಸನವ ಮೂಲಕ ನೀತ್ತ ನಬಂಧ್ನಗಳನನು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸನವುದನ ಸಮ್ಮೀಳನದ ಉದೆುೀಶವ್ಟಗಿದೆ. 

 

3. ಸಮ್ಮೀಳನದ ಮೊದಲ ದ್ಧನ ಬಿಮ್ ಸ್ಥಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟನ್ೂೀವ್ ಅನನು ಆಯೀಜಿಸಲನ ಮೀಸಲಟಗಿರನತುದೆ. 

ಈ ಪ್ಾದೆೀಶದ ಉದಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಪ್ಕ್ವನನು ಹೆಚ್ಚಿಸನವ ಉದೆುೀಶದ್ಧಂದ ಆಗಸ್ಟಾ 2018ರಲ್ಲೂ ಕಠ್ಮಂಡನವಿನಲ್ಲೂ 

ನಡೆದ 4ನೀ ಬಿಮ್ ಸ್ಥಾಕ್ ಸಮ್ಮೀಳನದಲ್ಲೂ ಮಟನಾ ಪ್ಾಧಟನ ಮಂತ್ತಾಯವರನ ಮಟಡಿದ ಪ್ಾಕಟ್ಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ 

ಒಂದ್ಟಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೀಳನದಲ್ಲೂ ಬಟಂಗಟೂದೆೀಶ, ಭೂತಟನ್, ಮಟಾನಟಮರ್, ನೀಪ್ಟಳ ಮತನು ಶಾೀಲಂಕಟದ್ಧಂದ ಸಚ್ಚವರನ 

ಮತನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಟರಿಗಳನ, ಥೈಲಟಾಂಡ್ ನ ರಟಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನೂುೀವೀಶನ್ ಏಜೆನಿಯ ಕಟಯ್ನವ್ಟ್ಹಕ 

ನದೆೀ್ಶಕರನ ಮತನು ಬಿಮ್ ಸ್ಥಾಕು ಪ್ಾಧಟನ ಕಟಯ್ದಶ್ ಭಟಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಟುರೆ.  

 

4. ಸಮ್ಮೀಳನದ ಎರಡನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತನು ಇತರ ಮಧ್ಾಸೆಗಟರರ ಭಟಗವಹಿಸನವಿಕಯಂದ್ಧಗ ವಿವಿಧ್ 

ವಿಷಯಗಳ ಕನರಿತನ ಪ್ಟಾನಲ್ ರ್ರ್ಚ್ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಉತುಮ ಅಭಟಾಸಗಳ ಹಂಚ್ಚಕ, ಜ್ಞಟನ ವಿನಮಯ 

ಕಟಯಟ್ಗಟರ, ಬಹನಪ್ಕ್ಷೀಯ ಇನನ್ಾಬೀಟ್ರ್ ಪ್ಾೀಗಟಾಂ ಮತನು ಸ್ಟಮಟಜಿಕ ನಟವಿೀನಾತೆಯನನು ಉತೆುೀಜಿಸನವಂತಹ 

ವಿಷಯಗಳ ಕನರಿತನ ಏಳನ ಪ್ಟಾನಲ್ ರ್ರ್ಚ್ಗಳನನು ಬಿಮ್ ಸ್ಥಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟನ್ೂೀವ್ ಒಳಗೂಂಡಿರನತುದೆ. 

ವರ್ನ್ಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ಾದಶ್ನದಲ್ಲೂ ಬಿಮ್ ಸ್ಥಾಕ್ ದೆೀಶಗಳ 100 ಕೂ್ ಹೆರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ 

ಭಟಗವಹಿಸಲ್ಲವ. ಬಿಮ್ ಸ್ಥಾಕ್ ದೆೀಶಗಳನ ಸ್ಥೀರಿದಂತೆ ಆಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳಿಗ ಮನಕಟುಯದ ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲೂ 

ಮಟನಾ ಪ್ಾಧಟನ ಮಂತ್ತಾಯಂದ್ಧಗ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲನ ಅವಕಟಶವಿದೆ. 
  



 

 

5. ಈ ವರ್ನ್ಯಲ್ ಸಮ್ಮೀಳನದ ಮೂಲಕ, ವಿಶವದ್ಟದಾಂತ ಮತನು ಭಟರತದ್ಧಂದ 200 ಕೂ್ ಹೆರ್ನಿ 

ಭಟಷಣಕಟರರನ ಒಗೂಗಡಿ, ತಟಂತ್ತಾಕ, ನಟವಿೀನಾತೆ, ನೀತ್ತ ಬಲಪ್ಡಿಸನವಿಕ ಮತನು ಉಪ್ಕಾಮಗಳ ಬಗಗ ರ್ಚ್ಚ್ಸನತಟುರೆ 

ಮತನು ಸಕಟ್ರ ಮತನು ಅಂತರರಟಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗ ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಟಾಯಗಳನನು ಮತನು ಯನವ ಭಟರತ್ತೀಯ 

ಉದಾಮಗಳನನು ಹಂಚ್ಚಕೂಳಳಲನ ಅವಕಟಶ ಮಟಡಿಕೂಡನತಟುರೆ. ಪ್ಾಮನಖ ಸಮಸ್ಥಾಗಳನನು ಮತನು 

ಸವ್ಟಲನಗಳನನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲನ ಭಟರತವನನು ಮಟತಾವಲೂದೆ ಇಡಿೀ ಪ್ಾಪ್ಂರ್ವನನು ಪ್ಾೀತಟಿಹಿಸಲನ ಮತನು 

ಪಾೀರೆೀಪಿಸಲನ ಅವಕಟಶವನನು ಹೊಂದ್ಧರನತುದೆ. 

 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

14 ಜನವರಿ 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. 

 


