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സ്റ്റാർട്ട് അപ് ഇന്ത്യ അന്ത്ർദേശീയ ഉച്ചദ ാടി  

ജനുവരി 14, 2021 

1. വയവസായ ആഭ്യന്ത്ര വിപണന പ്പചാരണ വ ുപ്പ് (DPIIT) സംഘടിപ്പിച്ച 

സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇന്ത്യ അന്ത്ർദേശീയ ഉച്ചദ ാടിയായ ‘പ്പാരംഭ്’ 2021 ജനുവരി 15 -16 

തിയ്യതി ളിൽ വിർചവൽ ദ ാഡിൽ നടന്നു. രാജയത്തിന്റെ ഓദരാ ദ ാണിലും 

പുതിയ സംരഭ് തവത്തിന്റെ ഉണർവ് റ ാണ്ടുവന്ന സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇന്ത്യ 

ഇനിദയയറ്റീവ് ആരംഭ്ിച്ചതിന്റെ 5 വർയങ്ങൾ ഉച്ചദ ാടിയിൽ ആദഘായിച്ചു. 

ജനുവരി 15 നു ബഹു ാനറപ്പട്ട വാണിജയ വയവസായ  പ്ന്ത്ി ഉച്ചദ ാടിയുറട ഉദ്
ഘാടനം നിർവഹിക്കു യും ജനുവരി 16 നുള്ള ഉച്ചദ ാടിയുറട സ ാപനത്തിൽ 

(സ ാപന റസയനിൽ) ബഹു ാനറപ്പട്ട പ്പധാന പ്ന്ത്ി അധയക്ഷത വഹിക്കു യും 

റചയ്തു. 

2.ദലാ ത്തുടനീള ുള്ള നയനിർ ാണം, വയവസായം, വിേയാഭ്യാസം, നിദക്ഷപം, 

സ്റ്റാർട്ട് അപ്പു ൾ  ൂടാറത എലലാ ദ ഖലയിൽ നിന്നു ുള്ള ദസ്റ്റക്ക് ദഹാൾഡർ ാർ 

എന്നിവറര ഒരു ിച്ചു റ ാണ്ടുവരാൻ പ്പാരംഭ്ത്തിനു  ഴിയുറ ന്ന് 
പ്പതീക്ഷിക്കറപ്പടുന്നു. ദലാ ത്തിൽ നിന്നു ുള്ള  ി ച്ച പ്പവർത്തനങ്ങറളയും 

പരിസ്ഥിതി റളയും നിരൂപണം റചയ്യുന്നതിദനാറടാപ്പം തറന്ന, നവീന ായ 

 റണ്ടത്തലു ൾ അടിസ്ഥാനറപ്പടുത്തിയുള്ള സംരഭ് തവത്തിന്റെ വയാപ്തിയും 

ഗഹനതയും പ്പേര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനു ദവണ്ടിയും ഉച്ചദ ാടിയിൽ റസയനു ൾ 

രൂപറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിറല സ്റ്റാർട്ട് അപ്പു ൾക്കായി ആദഗാള 

 യാപിറ്റലു ൾക്കായി പ്ശദ്ധ ദ പ്രീ രിക്കു യും,റഡാ സ്റ്റിക്  യാപിറ്റൽ 

റ ാബിലലസ് റചയ്യുന്നതിനും, നമ്മുറട സ്റ്റാർട്ട് അപ്പു ൾക്ക് അന്ത്ാരാപ്ര വിപണി 
ലഭ്യ ാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദനടുന്നതിനും  ൂടാറത നയങ്ങൾ 

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു ാണ് ഉച്ചദ ാടി ലക്യയം വച്ചിട്ടുള്ളത്. 

3. ഉച്ചദ ാടിയുറട ആേയ േിവസത്തിൽ BIMSTEC യുറട സ്റ്റാർട്ട് അപ് 

ദ ാൺദേവിനുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് പ്പാദേശി  ായുള്ള സംരംഭ് ർക്കിടയിൽ 

ബന്ധനങ്ങൾ വി സിപ്പിക്കു  എന്ന ലക്ഷയദത്താറട 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ  ാഠ് ണ്ഡുവിൽ 

നടത്തിയ 4  ത് BIMSTEC ഉച്ചദ ാടിയിൽ ബഹു ാനറപ്പട്ട പ്പധാന പ്ന്ത്ി നടത്തിയ  

പ്പഖയാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ്, ഭ്ൂട്ടാൻ,  യാൻ ർ , ദനപ്പാൾ , പ്ശീലങ്ക 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള  പ്ന്ത്ി ാർ ഉന്നത ഉദേയാഗസ്ഥർ,തായ്ലൻഡ് നായണൽ 

ഇറന്നാദവയൻ ഏജൻസി എക്സി യൂട്ടീവ് ഡയെക്ടർ  ൂടാറത BIMSTEC റസപ് ട്ടെി 
ജനെൽ എന്നിവർ ഉച്ചദ ാടിയിൽ പറങ്കടുത്തു. 

 



4.രണ്ടു േിവസറത്ത ഉദചാദക്കാടിയിലായി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഉട  ൾ, ദസ്റ്റക്ക് 
ദഹാൾഡർ ാർ എന്നിവരു ായി വിവിധ വിയയങ്ങളിലുള്ള പാനൽ ചർച്ച ൾ 

നടന്നു. BIMSTEC സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദ ാൺദേവിൽ  ി ച്ച പ്പവർത്തനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കു , 

വിവര ല  ാറ്റ വർക്ക് ദയാപ്പു ൾ,  ൾട്ടിലാറ്റെൽ ഇൻ യൂദബറ്റർ 

ദപ്പാപ്ഗാ ു ൾ, സാ ൂഹി  സംരംഭ് തവ പ്പചാരണം എന്നീ വിയയങ്ങളിൽ ഏഴു 
പാനൽ ചർച്ച ൾ നടന്നിരുന്നു.BIMSTEC രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും 100 ൽ അധി ം സ്റ്റാർട്ട് 
അപ്പു ൾ വിർചവൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ദയാ റ യ്സിൽ പറങ്കടുത്തു. BIMSTEC 

രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരറെടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് അപ്പു ൾക്ക് സദമ്മളനത്തിൽ 

ബഹു ാനറപ്പട്ട പ്പധാന പ്ന്ത്ിയു ായി സംവേിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും 

ലഭ്ിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

5. സാദങ്കതി വിേയ ൾ, നൂതന ായ  ണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ശക്ത ായ നയങ്ങൾ 

 ൂടാറത സംരംഭ്ങ്ങൾ എന്നിവറയക്കുെിച്ച് ചർച്ച റചയ്യുന്നതിനു ഇന്ത്യയിൽ 

നിന്നും ദലാ ത്തിൽ നിന്നു ുള്ള 200 പ്പഭ്ായ റര ഉച്ചദ ാടി ഒരു ിച്ചു 

റ ാണ്ടുവന്നു.  സർക്കാർ അന്ത്ാരാപ്ര ഓർഗലനദസയനു ൾക്ക് തങ്ങളുറട  ാഴ്ച 

പാടു ൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിറല യുവ സംരംഭ് ർക്ക് പ്പദചാേനം 

നൽ ുന്നതിനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദവണ്ടി  ാപ്ത ലല  ുഴുവൻ ദലാ ത്തിനു ദവണ്ടിയും 

പ്പശ്നങ്ങറളയും പ്പതിസന്ധി റളയും തരണം റചയ്യുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ 

 റണ്ടത്തുന്നതിനും വിർചവൽ ഉച്ചദ ാടി അവസരറ ാരുക്കി.  

നയൂ ഡൽഹി  

14 ജനുവരി, 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. 

 

 


