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ஸ்டார்ட்அப்  இந்தியா சர்வேதச உச்சிமாநாடு  

ஜனோி 14, 2021  

 

1. ‘பிராரம்ப்’ – ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா சர்வேதச உச்சிமாநாடு ஜனோி 15,16, 2021 அன்று 

கைத்ததாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தைத்கத வமம்படுத்துேதற்ைான திகைக்ைளத்தால் 

உச்சிமாநாடு ஏற்பாடு  தசய்யபட்டுள்ளது. ததாழில் முகனவோாின் உைர்கே தூண்டுேதில் 

முக்ைிய பங்கு ேைித்த ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா முன்முயற்சியின் 5 ஆண்டுைகள உச்சிமாநாடு 

தைாண்டாடுைிறது. நாட்டின் ஒவ்தோரு மூகையிலும். மாண்புமிகு ேர்த்தை மற்றும் 

கைத்ததாழில் அகமச்சர் ஜனோி 15 ஆம் வததி உச்சிமாநாட்கட திறந்து கேப்பார், ஜனோி 

16 ஆம் வததி ைிராண்ட் ப்ளீனாி (நிகறவு அமர்வு) மாண்புமிகு பிரதமர் ேழங்குோர்.       

 

2. பிராரம்ப் சிறந்த தைாள்கை ேகுப்பாளர்ைள், ததாழில், ைல்ேியாளர்ைள், முதலீட்டார்ைள் , 

ததாடக்ை நிறுேனங்ைள் மற்றும் உைதைங்ைிலும் உள்ள அகனத்து பங்குதாரர்ைகளயும் 

ஒன்றிகைப்பார் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.உைதைங்ைிலும் உள்ள சிறந்த சுற்றுசூழல் 

அகமப்புைளிடமிருந்து நல்ை நகடமுகறைகளப் பற்றி ேிோதிப்பகத தேிர, 

உச்சிமாநாட்டின் அமர்வுைள் இந்தியாேில் புதுகமைகள அடிப்பகடயாைக் தைாண்ட 

ததாழில் முகனவோாின் பரேல் மற்றும் ஆழத்கத தேளிப்படுத்தும் ேகையில் 

ேடிேகமக்ைப்பட்டுள்ளன. இந்தியாேில் ததாடக்ைங்ைளுக்ைான உைைளாேிய 

மூைதனத்தின் ைேனத்கத தசலுத்துேவத இதன் வநாக்ைம், உள்நாட்டு மூைதனத்கத 

திரட்டுதல்,சர்ேவதச சந்கதைகள எங்ைள் ததாடக்ைங்ைளுக்கு அணுகுேதற்ைான 

ோய்ப்புைகள ேழங்குதல் மற்றும் தைாள்கை ேிதிைகள தசயல்படுத்துதல்.    

 

3. உச்சிமாநாட்டின் முதல் நாள் வ ாஸ்ட் பிம்ஸ்தடக் ஸ்டார்ட்அப் ைான்க்வளவுக்கு 

அர்ப்பைிக்ைப்பட்டுள்ளது. பிராந்தியத்தின் ததாழில் முகனவோர்ைளிவடவய 

இகைப்கப வமம்படுத்துேதற்ைான வநாக்ைத்துடன் 2018 ஆைஸ்டில் ைாத்மாண்டுேில் 

நகடதபற்ற 4 ேது உச்சி மாநாட்டில் மாண்புமிகு பிரதமர் தேளியிட்ட அறிேிப்புைளில் 

இதுவும் ஒன்றாகும். பங்ைளாவதஷ்,பூட்டான்,மியான்மர், வநபாளம் மற்றும் இைங்கைகய 

வசர்ந்த அகமச்சர்ைள் மற்றும் மூத்த அதிைாாிைள், தாய்ைாந்தின் வதசிய ைண்டுபிடிப்பு 

அகமப்பின் நிர்ோை இயக்குனர் மற்றும் பிம்ஸ்தடக் தபாதுச் தசயைாளர் ஆைிவயார் 

உச்சிமாநாட்டில் பங்வைற்பகத உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். 

 

 

4. உச்சிமாநாட்டில் இரண்டு நாட்ைளில் நீட்டிக்ைப்பட்ட பல்வேறு ைருப் தபாருள்ைளில் 

ததாடக்ை மற்றும் பிற பங்குதாரர்ைளின் பங்வைற்புடன் குழு ேிோதங்ைள் இருக்கும். 

பிம்ஸ்தடக் ஸ்டார்ட்அப் ைான்க்வளேில், சிறந்த நகடமுகறைகளப் பைிர்ேது, அறிவு 

பாிமாற்ற பட்டகற, பைதரப்பு இன்குவபட்டர் திட்டங்ைள் மற்றும் சமூைக் 

ைண்டுபிடிப்புைகள வமம்படுத்துதல் அைிய ைருப்தபாருள்ைள் குறித்து ஏழு குழு 

ேிோதங்ைள் இருக்கும். தமய்நிைர் ததாடக்ைக் ைாட்சிப் தபட்டியில் BIMSTEC நாடுைகளச் 

வசர்ந்த 100 க்கும் வமற்பட்ட ததாடக்ை நிறுேனங்ைள் பங்வைற்ைின்றன. ைிராண்ட் ப்ளீனாி 



அமர்ேில் மாண்புமிகு பிரதமருடன் ததாடர்பு தைாள்ள பிம்ஸ்தடக் நாடுைள் உட்பட 

வதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ட ஸ்டார்ட்-அப்ைளுக்கு ோய்ப்பு ைிகடக்கும்.     

 

 

5. தமய்நிைர் உச்சிமாநாடு உைைம் மற்றும்  இந்தியா முழுேதிலுமிருந்து 200 க்கும் வமற்பட்ட 

மார்க்யூ வபச்சாளர்ைகள ஒன்றிகைக்கும், ததாழில்நுட்பங்ைள் , புதுகம, ேலுோன 

தைாள்கைைள் மற்றும் முன்முயற்சிைள் பற்றிய ைைந்துகரயாடல்ைகள எளிதாக்கும், அரசு 

மற்றும் சர்ேவதச அகமப்புைளுக்கு தங்ைள் ைருத்துக்ைகளப் பைிர்ந்து தைாள்ள உதவுைிறது 

மற்றும் இளம் இந்தியர்ைளின் மனகதத் தீக்குளிக்கும் ததாழில் முகனவோர், 

இந்தியாேிற்கு மட்டுமல்ை, முழு உைைிற்கும் முக்ைியமான பிரச்சிகனைள் மற்றும் 

சோல்ைகள தீர்க்ை அேர்ைகள இயக்குைிறார்ைள். 

 

நியூதடல்லி  

ஜனோி  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. 

 

 


