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ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਕਮੌਾਾਂਤਰੀ ਸਸਖਰ ਸੰਮਲੇਨ  

14 ਜਨਵਰੀ, 2021 

 

1. 'ਪਰਾਰੰਭ' ਨਾਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਸਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਸਵਭਾਿ 

(DPIIT) 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਸਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ 

ਦੀ ਪਸਹਲ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਸਨ ਹੈ, ਸਜਸਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਸਵਚ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ 

ਸਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿ ਮੰਤਰੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ ਇਸ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 

ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਹਾ ਸਮਾਰੋਹ (ਸਮਾਪਤੀ ਸਤਰ) 

ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਿ।ੇ 
 

2. ਆਸ ਹੈ ਸਕ 'ਪਰਾਰੰਭ' ਸਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸਨਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਿ, ਸਸਿੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਸਨਵੇਸਕ, ਸਟਾਰਟਅਪ 

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਤਧਾਰੀ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣਿ।ੇ ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਈਕੋ ਸਸਸਟਮ ਦੀਆਾਂ ਉੱਤਮ ਪਰਥਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ਸਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਤਰਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਿਸਹਰਾਈ ਦੇ 

ਦਾਇਰ ੇਅਤ ੇਡ ੰਘਾਈ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਆਲਮੀ 

ਪ ੰਜੀ ਨ ੰ ਸਖਿੱਚਣਾ, ਘਰੇਲ  ਪ ੰਜੀ ਨ ੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੌਕੇ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਿਤ ਪਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

3. ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ BIMSTEC ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਨਕਲੇਵ ਲਈ ਸਮਰਸਪਤ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਹ 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਅਿਸਤ 2018 ਸਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡ  ਸਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਥ ੇ

BIMSTEC ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਐਲਾਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ। ਬੰਿਲਾਦੇਸ, 

ਭੁਟਾਨ, ਸਮਆਾਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ 

ਨੈਸਨਲ ਇਨੋਵੇਸਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ BIMSTEC ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 

ਸਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਦੋ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਸਵਸਸਆਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਤਧਾਰਕ ਪੈਨਲ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ 

ਸਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣਿੇ. BIMSTEC ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਨਕਲੇਵ ਸਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸਿਆਨ 

ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਾਰਜਸਾਲਾ, ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਇਨਕੁਬੇਟਰ ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਸਸਆਾਂ 'ਤ ੇ

ਸਿੱਤ ਪੈਨਲ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਹੋਣਿ।ੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੋਅਕੇਸ ਸਵਿੱਚ BIMSTEC ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਹਿੱਸਾ ਲੈਣਿੇ। BIMSTEC ਦੇਸਾਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮਹਾ ਸਤਰ ਸਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਾਲ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲੇਿਾ। 
 



5. ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਕ ੇ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਮਜ਼ਬ ਤ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨਿੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਆਲਮੀ ਸੰਿਠਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਪੰਖ ਲਾਉਣਿੇ, 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਸਸਰਫ ਭਾਰਤ, ਸਿੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪੇਸ ਮਸਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਕਿੱਢ ਸਕਣ।  
 

ਨਵੀਂ ਸਦਲੀ 

14 ਜਨਵਰੀ, 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. 

 


