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ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଟାତୀୟ ସମି୍ମଳନୀ 

ର୍ାନୁଆରୀ 14, 2021 

1. ‘ପ୍ରାରମ୍ଭ’ - ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଟାତୀୟ ସମି୍ମଳନୀ 15-16 ର୍ାନୁଆରୀ 2021 ରର ଶଳି୍ପ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିର୍ୟ 

ବଭିାଗ (ଡପିିଆଇଆଇର୍)ି ଦ୍ୱାରା ଭର୍ଟୁ ଆଲ୍ ଉପାୟରର ଆରୟାର୍ତି ରହଉଛ।ି ଏହ ିସମି୍ମଳନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାରତ ପଦରେପର 5 ବର୍ଟ ପରୂ୍ତ୍ତ ି

ଉପଲରେ ଆରୟାର୍ତି ରହଉଛ।ି ଏହ ିପଦରେପ ଦ୍ୱାରା ରଦଶର ପ୍ରରତୟକ ରକାଣରର ଉଦୟମିମାନଙୁ୍କ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ମଳିଛି।ି ର୍ାନୁଆରୀ 15 
ରର ମାନୟବର ବାଣିର୍ୟ ଓ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିସମି୍ମଳନୀକୁ ଉଦଘାର୍ନ କରରିବ ଏବଂ ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ର୍ାନୁଆରୀ 16 ରର ସମି୍ମଳନୀର 

ମହା ଅଧିରବଶନ (ସମାପି୍ତ ଅଧିରବଶନ) କୁ ସରମବାଧିତ କରରିବ। 

2. ‘ପ୍ରାରମ୍ଭ’ ସମି୍ମଳନୀ ର୍ରଆିରର ବଶି୍ୱର ବଶିଷି୍ଟ ନୀତ ିନମିଟାତା, ଶଳି୍ପ, ଶେିା, ନରିବଶକ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହତିାଧିକାରୀ ଏକାଠ ିରହରବ 

ରବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର ସରବଟାର୍ତ୍ତମ ବୟବସ୍ଥାର ରେଷ୍ଠ କାଯଟୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରର ଆରଲାର୍ନା କରବିା ସହତି ସମି୍ମଳନୀର 
ଅଧିରବଶନଗୁଡକି ଭାରତରର ନବସୃର୍ନ ଉପରର ଆଧାରତି ଉରଦୟାଗର ବସି୍ତାର ଏବଂ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦଶଟନ କରବିାକୁ ରଯାର୍ନା 

କରାଯାଇଛ।ି ଏହାର ଉରେଶୟ ରହଉଛ ି ଭାରତରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବଶି୍ୱ ନରିବଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଟଣ କରବିା, ଘରରାଇ ପୁଞି୍ଜ ସଂଗ୍ରହ 
କରବିା, ଆମ ରଦଶର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଟାତୀୟ ବର୍ାରରର ପ୍ରରବଶ ପାଇଁ ସରୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରବିା ଏବଂ ନୀତ ି ନୟିମକୁ ସୁଗମ 

କରବିା। 

3. ସମି୍ମଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦନି ବମିସରର୍କ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କନରକେଭ ଆରୟାର୍ତି ରହବ। ଉଦୟମମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକଟକୁ ବୃଦ୍ଧକିରବିା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 
2018 ରର କାଠମାଣୁ୍ଡଠାରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର୍ତୁଥଟ ବମିସରର୍କ୍ ସମି୍ମଳନୀରର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରଘାର୍ଣା ମଧ୍ୟରୁ 
ଏହା ଅନୟତମ। ଏହ ି ସମି୍ମଳନୀରର ବାଙ୍ଗଲାରଦଶ, ଭୁର୍ାନ, ମିଆଁମାର, ରନପାଳ ଏବଂ େୀଲଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ, 
ଥାଇଲୟାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବସୃର୍ନ ସଂସ୍ଥାର କାଯଟୟନବିଟାହୀ ନରିେଟଶକ ତଥା ବମିସରର୍କ୍ ମହାସର୍ବି ଏହ ିସମି୍ମଳନୀରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରରିବ 
ରବାଲି ନଶିି୍ଚତ କରଛିନ୍ତ।ି 

4. ଦୁଇ ଦନିର ଏହ ିସମି୍ମଳନୀରର ବଭିିନ୍ନ ବରି୍ୟବସୁ୍ତ ଉପରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଅନୟ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ରଯାଗଦାନରର ପୟାରନଲ୍ ଆରଲାର୍ନା 

ରହବ। ବମିସରର୍କ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କନରକେଭରର ରେଷ୍ଠ କାଯଟୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରର ର୍ର୍ଚ୍ଟା, ଜ୍ଞାନ ବନିମିୟ କମଟଶାଳା, ବହୁପେୀୟ ଇନକୁୟରବର୍ର 

କାଯଟୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାମାର୍କି ନବସରୃ୍ନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ବରି୍ୟବସୁ୍ତ ଉପରର ସାରତାର୍ ି ପୟାରନଲ ଆରଲାର୍ନା ରହବ। ବମିସରର୍କ୍ 

ରଦଶରୁ 100 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭର୍ଟୁ ଆଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରଦଶଟନୀରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରରିବ। ବମିସରର୍କ୍ ରଦଶଗଡୁକିର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସରମତ 

ମରନାନୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାରନ ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମହା ଅଧିରବଶନରର ବାର୍ତ୍ତଟାଳାପ କରବିାକୁ ସରୁଯାଗ ପାଇରବ। 

 

 



5. ଭର୍ଟୁ ଆଲ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ବଶି୍ୱ ତଥା ଭାରତର 200 ରୁ ଅଧିକ ବଶିଷି୍ଟ ବକ୍ତାଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକରବି। ଏହ ିସମି୍ମଳନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା, 
ନବସୃର୍ନ, ରଠାସ ନୀତ ିଏବଂ ପଦରେପ ଉପରର ଆରଲାର୍ନା ସହର୍ ରହବ, ସରକାରୀ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଟାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡକି ରସମାନଙ୍କ 
ମତାମତ ବାଣ୍ଟବିାକୁ ସେମ ରହରବ ଏବଂ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଉଦୟମମିାରନ ରକବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁରହ ଁସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସମସୟାର 
ସମାଧାନ କରବିାପାଇଁ ଆରଗଇ ଆସରିବ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ର୍ାନୁଆରୀ 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. 


