Prime Minister to deliver Keynote address at the 5th edition
of VivaTech on June 16, 2021
June 15, 2021

ఈ నెల 16న వివాటెక్ అయిదో సంచిక ను ఉద్దేశంచి కీలకోపన్యా సం
చేయనునన ప్పధాన మంత్రి
జూన్ 15, 2021
ప్పధాన మంత్రి శ్ర ీ నరంప్ర మోదీ ఈ నెల 16న సాయంప్రం 4 గంటల వేళ లో వివాటెక్ అయిదో
సంచిక ను ఉద్దేశంచి కీలకోపన్యా సం ఇవ్వ నున్యన రు. వివా టెక్ 2021 కార్ా ప్కమం లో కీలకోపన్యా సం
ఇవ్వ డానికి ప్పధాన మంత్రి ని గౌర్వ్ అతిథి గా ఆహ్వవ నించడమంది.
ఈ కార్ా ప్కమం లో పాలుపంచుకొనే ఇరర్ ప్పముఖ వ్శ్క తల లో ఫ్రాన్స్ అధ్ా క్షుడు శ్ర ీ ఇమేనుయెల్
మేక్ోన్స, స్పె యిన్స ప్పధాని శ్ర ీ పెడ్రో సాంచెజ్ లతో పాటు యూోప్ లోని వివిధ్ ద్దశాల కు చెందిన
మంత్రరులు/ఎంపీ లు కూడా ఉన్యన రు. ఏపల్ సిఇఒ ర
శ్ ీ టిమ్ కుక్, ఫేస్ బుక్ చైర్మన్స మియు
సిఇఒ శ్ర ీ మార్్ జకర్ బర్ ్, మక్ోసాఫ్ర ్ ప్ెసిడంటు శ్ర ీ బ్రాడ్ర సిి త్ర రదిరర్ కార్పె రట్ నేర లు
కూడా ఈ కార్ా ప్కమం లో పాల్గ్ననున్యన రు.
వివాటెక్ అనేది యూోప్ లో జిగే అతి పెరదై
ే న డిజిటల్, శ్సా్ర్ ్ అప్ కార్ా ప్కమాల లో ఒక
టి. 2016వ్ సంవ్ర్ ర్ం నుంచి ప్పతి ఏటా ఈ కార్ా ప్కమానిన పాా ిస్ లో జరుపుతున్యన రు. ఈ
కార్ా ప్కమానిన ఫ్రాన్స్ కు చెందిన ప్పముఖ మీడియా గ్రూపు లెస్ ఇకోస్ ప్పముఖ అడవ ర్టైజింగ్ర,
మాె్ టింగ్ర ర్ంగం లోని ప్పముఖ సంస థ అయిన పశ్ిసి
సి స్ గ్రూప్ తో కలసి నిర్వ
హిస్త ంది. సాంకేతిక విజ్ఞాన ర్ంగం లో, శ్సా్ర్ ్ అప్ ఇకో సిసమ్
్ లో భాగం పంచుకొంటునన సంసల
థ ను
ఈ కార్ా ప్కమం ఒకే చోటు లో సమావేశపరుస్త ంది. ఈ కార్ా ప్కమం లో ప్పరర్శ న లు, పుర్సా్ ాలు,
రళ చర్చ లు, సా
శ్ ్ ర్ ్ అప్ పోటీ లు భాగం గా ఉంటాయి. వివాటెక్ అయిదో సంచిక ను ఈ సంవ్ర్
ర్ం లో జూన్స నెల 16వ్ తేదీ నుంచి అద్ద నెల 19వ్ తేదీ మధ్ా కాలం లో నిర్వ హించనున్యన రు.
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may be referred to as the official press release.

