
Embassy of India 

Astana 

 

The Embassy of India celebrated ITEC Day in Astana on 13th March 2019 at 
Marriot Hotel. About 90 persons including ITEC alumni, representatives of local 
educational institutions and journalists attended the event. The celebrations 
commenced with Indian traditional way of lighting lamp by Ambassador followed 
by ITEC alumni sharing their experience and memories, with power point 
presentations and videos, of ITEC Training courses undertaken by them in India. 
The event was graced with Ambassador’s informative and inspirational speech. 
“Pioneers of Quepem”, Music & Dance Troupe from Goa performed a Music and 
Dance show on the occasion. The guests enjoyed buffet dinner of Indian cuisine 
arranged by the Embassy. Mementos were presented to the ITEC alumni and 
other guests as a token of memory of the event. 

 

13 марта 2019 года Посольство Индии отметило День ITEC в Астане в отеле Marriot. 

В мероприятии приняли участие около 90 человек, в том числе выпускники ITEC, 

представители местных образовательных учреждений и журналисты. Торжество 
началось согласно индийской традиции с зажжения лампы Послом. После этого 
выпускники ITEC поделились своим опытом и воспоминаниями, выступили с 
презентациями в формате Power Point и видео, о проводимых ими в Индии учебных 
курсах ITEC. Посол выступил на мероприятии с информативной и вдохновляющей 
речью. Музыкальная и танцевальная труппа «Пионеры Квипема» из Гоа выступила с 
музыкальным и танцевальным шоу. Гостям был предложен ужин индийской кухни в 
формате "шведский стол", организованным посольством. Выпускникам ITEC и другим 
гостям в знак памяти об этом событии были вручены сувениры. 
 

2019 жылдың 13 наурызында Үндістан Елшілігі Мариот қонақүйінде ITEC күнін атап 
өтті. Іс-шараға 90-ға жуық адам қатысты, онын ішінде ITEC түлектері, білім беру 
мекемелерінің өкілдері және журналистер. Мерекелік іс-шара Елші мырза 
шамдыжарықтандыратынан үндістан дәстүрі бойынша басталды. Осыдан кейін ITEC 

түлектері тәжірибе және естеліктерімен бөлісті, Power Point пішімінде 
презентациялар жасап, Үндістанда өткен ITEC оқыту курстары туралы бейнелерді 
жасады. Іс-шарада Елші ақпараттық және шабыттандырушы сөз сөйледі. Гоадан 
келген «Квепем пионерлері» музыкалық және би труппасы музыкалық және би шоуын 
орындады. Қонақтарға елшілік ұйымдастырған үнді тағамдары ұсынылды. ITEC 

түлектері мен басқа да қонақтарға осы іс-шараны еске алуға арналған кәдесыйлар 
ұсынылды. 
 



 

 



 

 



  

 

 


