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స్టా రా్ప్ ఇండియా అంతర్టా తీయ సదససు 

జనవరి 14, 2021 

 

1. ‘ప్రారంభ్‘ – స్రా రాప్ ఇండియా అంతరరా తీయ సదససునస పరిశ్రమలు మరియు అంతరగత వరణిజయ ప్ర ా త్సుహక 
విభాగం (డీపీఐఐటీ) 2021 జనవరి 15-16 త్ేదీల మధ్య వరచువల్ పదధతిలో నిరవహిస్రత ంది. దేశ్ంలో 
నలుమూలలా ఎంటపారానయయర షిప్ సయూరితని పరంప్ ందించడంలో కీలక ప్రత ా ప్ర షించిన స్రా రాప్ ఇండియా 
కరరయకరమం ఐదో  వరరిికోతువరనిి పసరసిరించసకిని స సదససునస నిరవహించనసన్సిరచ. గౌరవనీయ వరణిజయ 
మరియు పరటటా బడుల శరఖ మంతిా జనవరి 15న స సదససునస ప్రారంభంచనసన్సిరచ అలాగే జనవరి 16న 
గౌరవనీయ పధాసన మంతిా స సదససు గరర ండ్ పీీ నరీ (ముగింపస సరషన్)లో ప్రల్గ ంటారచ. 
 
2. పపాంచవరయపతంగర ఉని ఉనిత స్రా యి విధసనకరతలు, ప్రరిశరర మికవేతతలు, విదసయవేతతలు, ఇన్వవసారచీ , 
స్రా రాప్ లు అలాగే అనిి పక్షాలనయ ఒకే వేదికపరైకి తీససకిచేుందసకు ‘ప్రారంభ్’ దోహదం చేససత ందని 
భావిససత న్సిరచ. పపాంచవరయపతంగర అనససరిససత ని అతయయతతమ వయవసాల నసంచి మంచి విధసన్సలపరై 
చరిుంచడంత్ో ప్రటట, భారత లో నవకలపనల ఆధసరంగర రూపసదిదసు కుని ఎంటపారానయయర షిప్ వరయపిత , విసత ృతిని 
చసటిచెపపప విధ్ంగర స సదససునస ఏరరపటట చేశరరచ. భారత లోని స్రా రాప్ లకు పరటటా బడులనస అందించడంపరై 
పపాంచం దృషిాని కేందీకారించేలా చేయడం, దేశీయంగర పరటాబడులనస సమీకరించడం, మన స్రా రాప్ లకు 
అంతరరా తీయ మారకిటీలో అవకరశరలనస కల్పంచడం మరియు విధసనపరమ ైన నిబంధ్నలు ప్రటించేలా 
చేయడం స సదససు ముఖయయదేుశ్ం. 
 
3. సదససు త్ొల్ రోజున బిమ్సు టెక్ (ద బే ఆఫ్ బ ంగరల్ ఇనీషియిేటివ్ ఆఫ్ మలా్ట-సరకోా రల్ టెకిికల్ అండ్ 
ఎకనమిక్ కోఆపపషన్) స్రా రాప్ కరంకేీవ్  నిరవహణకు కేటాయించసరచ. 2018 ఆగసా్ లో జరిగిన 4వ బిమ్సు టెక్ 
సదససు సందరభంగర గౌరవనీయ పధాసన మంతిా చేసిన పకాటనకు అనసగుణంగర దీనిి నిరవహిససత న్సిరచ. స 
ప్రాంతంలో ఎంటపారానయయర ల మధ్య కన్వకాివిటీని పరంప్ ందించడం స కంకీేవ్ ముఖయయదేుశ్ం. బంగరీ దేశ్, భూటాన్, 
మయన్సార, న్ేప్రల్ మరియు శీరలంక దేశరలకు చెందిన మంతయాలు, సీనియర అధికరరచలత్ో ప్రటట 
థసయ లాండ్ న్ేషనల్ ఇన్నివేషన్ ఏజకనీు ఎగిాకయయటివ్ డెైరకకార, బిమ్సు టెక్ సరకరటరీ జనరల్ లు స సదససులో 
ప్రల్గ న్ే విషయానిి ధ్సాకరకరించసరచ. 
 



4. రకండు రోజుల ప్రటట కినస్రగే స సదససులో స్రా రాప్ లు మరయిు ఇతర పక్షాల ప్రాతినిధ్యంత్ో విభని 
థీమ్స లపరై ప్రయన్వల్ చరులు జరగనసన్సియి. బిమ్సు టెక్ స్రా రాప్ కరంకేీవ్ లో, అతయయతతమ విధసన్సలనస 
పంచసకోవడం, న్సలెడా్ ఎకేుచంజ్ వరి షరప్, బహుళపక్ష ఇంకుయబేటర ప్ర ా గరర మ్స లు మరియు స్రమాజిక 
నవకలపనలనస ప్ర ా తుహించడం అన్ే థీమ్స లపరై మొతతం ఏడు ప్రయన్వల్ చరులు జరగనసన్సియి. స వరచువల్ 
స్రా రాప్ పదారశనలో బిమ్సు టెక్ దేశరల నసంచి 100కు పరైగర స్రా రాప్ లు ప్రల్గ ననసన్సియి. గరర ండ్ పీీ నరీ సరషన్ లో 
గౌరవనీయ పధాసన మంతిాని కలుససకున్ే అవకరశ్ం ప్ ందనసన్సియి. 
 
5. స వరచువల్ సదససు పాపంచవరయపతంగర అలాగే భారత  నసంచి 200 మందికి పరైగర పపర ందిన వకతలనస ఒకే 
వేదికపరైకి తీససకురరనసంది. తదసవరర శరసత ర-స్రంకేతికత, నవకలపన, అతయయతతమ విధసన్సలు మరియు 
కరరయకరమాలపరై చరులకు కరలు కల్పంచనసంది. అలాగే పభాుతవ మరియు అంతరరా తీయ సంసాలు తమ 
అభప్రాయాలనస పంచసకోవడసనికి ఇంకర యువ భారతీయ ఎంటపారానయయర లు మేధోమథనం జరిపపందసకు, 
భారత  మాతామే కరకుండస పాపంచం మొతతం ఎదసర ింటటని సవరళలీ , సమసయలనస పరిషిరించే దిశ్గర వరరిని 
ప్ర ా తుహించేందసకు స సదససు దోహదం చేయనసంది. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
జన్వర్ి 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. 


