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 سٹارٹ اپ انڈیا انٹرنیشنل سمٹا

  0202، جنوری 14

 

کے درمیان  0202، جنوری 21سے  21 کا انعقاد انٹرنیشنل سمٹیا اسٹارٹ اپ انڈ -رمبھ'پرا۔ '2

انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ )ڈی پی آئی آئی ٹی( کے زیر  فار پروموشن آف ڈیپارٹمنٹ ورچوئل موڈ میں

جا رہا سال کا جشن منایا  1کے آغاز کے  اقدام اہتمام کیا جارہا ہے۔ اس سمٹ میں اسٹارٹ اپ انڈیا

ادا  نے کونے میں کاروبار کے جذبے کو فروغ دینے میں ایک اہم کردارملک کے کوہے، جس نے 

اور  ،جنوری کو سمٹ کا افتتاح کریں گے 21تجارت اور صنعت  وزیر برائے ۔ قابل احترامکیا ہے

 میں شریک ہوں گے۔جنوری کو سمٹ کے گرینڈ پلینری )اختتامی سیشن(  21محترم وزیر اعظم 

پوری دنیا کے اعلی پالیسی سازوں، صنعت،  سمٹ رمبھپراہے کہ یہ ۔ اس بات کی توقع کی جا رہی 0

بھر کے  ۔ دنیاکرے گی، اسٹارٹ اپس اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا تعلیمی اداروں، سرمایہ کاروں

 ن کوسمٹ کے سیشاس ، چھے طریقوں پر غور کرنے کے عالوہا کے بہترین ماحولیاتی نظام

کے پھیالؤ اور گہرائی کو ظاہر کرنے کے لئے ڈیزائن کیا  پر مبنی کاروبار جدت کاریہندوستان میں 

کی توجہ مرکوز کرنا  یہعالمی سرما لئے کے اسٹارٹ اپکا مقصد ہندوستان میں  سمٹگیا ہے۔ اس 

بین  اور اس کے ساتھ ساتھ ،بروئے کار النا ہے جمع کرنا اور اسے گھریلو سرمایے کو ، اورہے

نا ہے، مزید مواقع فراہم کراسٹارٹ اپ کو ہمارے  ک رسائی حاصل کرنے کے لئےتاالقوامی منڈیوں 

 احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے۔پالیسی  برآں اس کام کے لئے

 بات ی کے لئے مختص کیا گیا ہے۔ یہکی میزبان اپ کانفرنسسمٹ کا پہال دن بِمسٹیک اسٹارٹ اس ۔ 3

میں کھٹمنڈو میں  0222ست اگ لئےبین رابطے بڑھانے کے مقصد کے کے تاجروں کے ما ےخط

، النات میں سے ایک تھا۔ بنگلہ دیشمیں معزز وزیر اعظم کے اع سمٹچوتھے بمسٹیک منعقدہ 

تھائی لینڈ کی قومی  کے عالوہ کا کے وزراء اور سینئر عہدیدار، نیپال اور سری لنن، میانماربھوٹا

اجالس میں شرکت  اس ڈائریکٹر اور بِمسٹیک کے سکریٹری جنرل نے انوویشن ایجنسی کے ایگزیکٹو

 کی تصدیق کی ہے۔

  



 

اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی مختلف موضوعات پر اسٹارٹ اپ  میںسمٹ اس  دو دن پر مشتمل ۔4

، کو شیئر کرنامیں، بہترین طریقوں  اپ کانفرنسبِمسٹیک اسٹارٹ  ۔ں گےہوڈسکشن پینل  میں شرکت

، ملٹی لیٹرل انکیوبیٹر پروگرامس اور سوشل انوویشن کو فروغ دینے کے ورکشاپ نالج ایکسچینج

 222ممالک کے  بمسٹیک ہوں گے۔ ورچوئل اسٹارٹ اپ شوکیس میں ڈسکشنموضوعات پر سات پینل 

کے اسٹارٹ ممالک  بمسٹیک سے زیادہ اسٹارٹ اپ حصہ لیں گے۔ منتخب کردہ اسٹارٹ اپس بشمول

 الس میں معزز وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔گرینڈ پلینری اج اپ کو

مشہور مقررین شرکت کریں سے زائد  022ورچوئل سمٹ میں دنیا بھر اور ہندوستان سے اس ۔ 1

تبادلہ خیال کرنے میں مدد ، مضبوط پالیسیوں اور اقدامات پر کاری، جدت ٹکنالوجی گے، اور اس میں

حکومت اور بین االقوامی تنظیموں کو اپنے خیاالت کا تبادلہ کرنے  تھاور اس کے ساتھ سا ،ملے گی

ہیں نہ ان۔ یہ بات کو جال بخشنے کا موقع ملے گا کے دماغ کاروباری افراد اور نوجوان ہندوستانی

میں مدد فراہم کرے  حل کرنے ےکالت اور چیلنجوں کمش کو در پیشصرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا 

 گی۔

 

 نئی دہلی
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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. 


