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భారత సంతతికి చ ందిన 3000 మంది పైగా విద్యావేత్తలు మరియు 
శాస్త్రవేత్తలు, మరియు 10,000 మంది పైగా భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు ఈ 
సదస్సులో పాల్గ ంటున్నారు 
సైన్స్ పై మరింత మంది యువ జనాభాకు ఆసక్తి ప రగాలి: ప్రధాని 
భారత అంతరిక్ష రంగంలో సంస్కరణలతో పారిశ్రామిక మరియు విద్యా 
రంగానికి 

అవకాశాల సృష్టి జరుగుతుంది: ప్రధాని 
2025 నాటికల్లా దేశంలో క్షయ వ్యాధిని పూర్తిగా నిర్మూలించాలని 
భారత్ లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది: ప్రధాని 
 

“మరింత ప ద్ద సంఖ్యలో యువతకు సైన్స్ పై ఆసక్తి ప రిగేలా చర్యలు 
తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందుకోసం మనకు చరిత్ర య క్క సైన్స్ 
మరియు సైన్స్ య క్క చరిత్ర గురించి క్షుణ్నంగా త లుసుకోవాల్సిన 
అవసరం ఉంది” అని నేడు వైశ్విక్ భారతీయ వైజ్ఞానిక్ (వైభవ్) సదస్సును 
ప్రారంభించిన సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ త లిపారు. 
ప్రవాస మరియు స్థానిక భారతీయ పరిశోధకులు మరియు విద్యావేత్తలు ఈ 
అంతర్జాతీయ వర్చువల్ సదస్సులో పాల్గ ంటున్నారు.   

 

“భారత్ మరియు ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించిన శాస్త్రీయ, నవకల్పనలకు 
వైభవ్ 2020 సదస్సు వేదికగా నిలుస్తుంది. అత్యద్భుత మేథస్సుల సిసలైన 
సంగమంగా దీన్ని అభివర్ణించవచ్చు. భారతదేశం మరియు మన భూమండలానికి 
సాధికారతనిచ్చే దిశగా దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాలను కుదుర్చుకునేందుకు 
ఇది వేదిక కాగలదు” అని ఆయన చ ప్పారు.   

 

సామాజిక-ఆర్థిక మార్పులకు సంబంధించి శాస్త్రీయ విధానాల ఊతంతో 
ముందుక ళ్తున్న భారత ప్రభుత్వం శాస్త్రీయ అధ్యయనం మరియు 



నవకల్పనలకు తోడ్పాటునిచ్చేలా అనేక చర్యలు తీసుకుందని శ్రీ నరేంద్ర 
మోదీ త లిపారు.  

టీకాల అభివృద్ధి మరియు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం అమల్లో భారత్ 
చేస్తున్న నిరంతర కృషి గురించి ప్రధాని ప్రస్తావించారు.  

 

టీకాల ఉత్పత్తిలో తీవ్ర జాప్యానికి ఎట్టకేలకు అడ్డుకట్ట పడిందని 
ఆయన త లిపారు. 2014లో భారత ఇమ్యూనైజేషన్ కార్యక్రమంలో క త్తగా 
నాలుగు టీకాలను చేర్చినట్లు వివరించారు. దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన రోటా 
వ్యాక్సిన్ కూడా ఇందులో ఉన్నట్లు త లిపారు.  

 

ప్రపంచ దేశాలు నిర్దేశించుకున్న గడువు కన్నా అయిదేళ్ల ముందే 2025 
నాటికి భారత్ లో క్షయ వ్యాధిని రూపుమాపాలన్న ప్రతిష్టాత్మక 
లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నట్లు ఆయన త లిపారు. 
 

దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు, సమాలోచనల అనంతరం సుమారు మూడు దశాబ్దాల 
తర్వాత ప్రవేశప ట్టిన జాతీయ విద్యా విధానం 2020 గురించి శ్రీ 
నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తావించారు. విజ్ఞాన శాస్త్రంపై ఆసక్తి ప ంచేందుకు 
మరియు శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు అవసరమైన తోడ్పాటు అందించేందుకు ఈ 
విధానాన్ని ఉద్దేశించారు. యువ ప్రతిభావంతులను తీర్చిదిద్దేందుకు 
కావాల్సిన పరిస్థితులను కల్పించేందుకు ఇది తోడ్పడుతుంది.  

 

పరిశ్రమ మరియు విద్యా రంగానికి అవకాశాలను కల్పించే విధంగా భారత 
అంతరిక్ష రంగంలో చేపట్టిన కీలక సంస్కరణల గురించి ప్రధాన మంత్రి 
ప్రస్తావించారు.  

 

లేజర్ ఇంటర్ ఫ రోమీటర్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ అబ్జర్వేటరీ, సీఈఆర్ఎన్ 
మరియు ఇంటర్నేషనల్ థర్మోన్యూక్లియర్ ఎక్స్ ప రిమ ంటల్ 
రియాక్టర్ (ఐటీఈఆర్)కి సంబంధించి భారత భాగస్వామ్యాన్ని 
ప్రస్తావించిన సందర్భంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో శాస్త్రీయ పరిశోధన 
మరియు అభివృద్ధి కార్యకలాపాల ప్రాధాన్యత గురించి ఆయన 
న క్కిచ ప్పారు. 
 

సూపర్  కంప్యూటింగ్ మరియు సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్  అంశాల్లో 
భారత్ చేపట్టిన పలు కీలక కార్యక్రమాల గురించి కూడా ఆయన 
ప్రస్తావించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట లిజ న్స్, రోబోటిక్స్, 



స న్సార్స్, మరియు బిగ్ డేటా అనాలిసిస్  వంటి అంశాల్లో ఫండమ ంటల్ 
రీస ర్చ్ మరియు అప్లికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ భారత్ లో తయారీకి 
మరియు స్టార్టప్ రంగాలకు ఇవి తోడ్పాటునివ్వగలవని ఆయన త లిపారు. 
 

భారత్ లో ఇప్పటికే 25 ఇన్నోవేషన్ ట క్నలాజికల్ హబ్ లు ఏర్పాటు 
చేసినట్లు ఆయన త లిపారు. స్టార్టప్ వ్యవస్థకు ఇవి ఎలా 
ఊతమివ్వగలదో వివరించారు.  

 

దేశీయంగా రైతులకు తోడ్పాటు అందించే అత్యంత నాణ్యమైన పరిశోధనలు 
జరగాలని భారత్ కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన చ ప్పారు. పప్పుధాన్యాలు 
మరియు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ప రిగేందుకు దోహదపడిన భారతీయ 
శాస్త్రవేత్తలను ఆయన ప్రశంసించారు.  

 

భారత్ పురోగమిస్తే ప్రపంచం కూడా పురోగమిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి 
చ ప్పారు.  

 

పరస్పరం అనుసంధానమయ్యేందుకు మరియు తమ వంతు సహకారం అందించేందుకు 
వైభవ్ చక్కని అవకాశం కల్పిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి త లిపారు. భారత్ 
వర్ధిల్లితే ప్రపంచం కూడా పురోగమించగలదని ఆయన చ ప్పారు. వైభవ్ ను 
మేథస్సుల సంగమంగా ఆయన అభివర్ణించారు. అభివృద్ధి సాధన దిశగా 
సాంప్రదాయ విధానాలకు ఆధునికతను జోడిస్తూ పరిశోధనకు అనుకూలమైన 
వ్యవస్థను సృష్టించడానికి ఇలాంటివి దోహదపడగలవని ఆయన చ ప్పారు. 
బోధన మరియు పరిశోధనల్లో ఉపయుక్త భాగస్వామ్యాలను ఏర్పాటు 
చేసుకునేందుకు కూడా ఇలాంటివి తోడ్పడగలవని పేర్క న్నారు. ఆదర్శవంతమైన 
పరిశోధన వ్యవస్థను రూప ందించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు మరియు పరిశోధకుల 
ప్రయత్నాలు దోహదపడగలవని త లిపారు.  

 

ప్రపంచ యవనికపై భారత విశిష్టతను చాటిచ ప్పేందుకు భారత డయాస్పోరా 
అద్భుతమైన రాయబారుల పాత్ర పోషిస్తారని ప్రధాన మంత్రి త లిపారు. 
రాబోయే తరాల కోసం సురక్షితమైన మరియు సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తును 
నిర్మించాలనే కలను సాకారం చేసే దిశగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఈ 
సదస్సు దృష్టి ప ట్టాలని ఆయన సూచించారు. రైతులకు తోడ్పడేలా 
అత్యుత్తమ శాస్త్రీయ పరిశోధనలు జరగాలని భారత్ కోరుకుంటోందని 
చ ప్పారు. బోధన మరియు పరిశోధనల్లో ఉపయుక్తకరమైన భాగస్వామ్యాలు 
ఏర్పర్చుకునేందుకు కూడా ఈ సదస్సు తోడ్పడగలదని పేర్క న్నారు. 
పరిశోధనలకు ఆదర్శవంతమైన వ్యవస్థను సృష్టించేందుకు భారతీయ 



డయాస్పోరా ప్రయత్నాలు దోహదపడగలవని త లిపారు. 
 

వైభవ్ సదస్సులో 55 దేశాల నుంచి భారతీయ మూలాలున్న 3000 మంది పైగా 
విద్యావేత్తలు మరియు శాస్త్రవేత్తలు, భారత్ నుంచి 10,000 మంది దాకా 
పాల్గ ంటున్నారు. భారత ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ 
సారథ్యంలో 200 పైగా భారతీయ విద్యా సంస్థలు మరియు ఎస్ & టీ 
విభాగాలు దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. 40 దేశాల నుంచి 700 మంది పైగా 
విదేశీ ప్యాన లిస్టులు మరియు పేర ందిన భారతీయ విద్యా సంస్థలు 
మరియు ఎస్ & టీ విభాగాల నుంచి 629 మంది ర సిడ ంట్ ప్యాన లిస్టులు 
ఇందులో పాల్గ ంటున్నారు. 213 స షన్లలో 18 రకాల విభాగాలకు సంబంధించి 
80 ఉప-అంశాలపై చర్చిస్తారు. 
 

2020 అక్టోబర్ 3 నుంచి అక్టోబర్ 25 దాకా ఈ చర్చలు జరుగుతాయి. వీటి 
ఫలితాలను అక్టోబర్ 28న క్రోడీకరిస్తారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 
జయంతి రోజైన 2020 అక్టోబర్ 31న సదస్సు ముగుస్తుంది. దాదాపు న ల 
రోజుల పైగా వ బినార్లు మరియు వీడియో కాన్ఫర న్సుల ద్వారా విదేశీ 
నిపుణులు మరియు భారతీయ నిపుణులు పలు స్థాయుల్లో చర్చలు జరిపేందుకు ఇది 
దోహదపడుతుంది.  

 

కంప్యుటేషనల్ సైన్స స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, 
క్వాంటమ్ ట క్నాలజీస్, ఫోటానిక్స్, ఏరోస్పేస్ ట క్నాలజీస్, 
మ డికల్ సైన్స స్, బయోట క్నాలజీ, వ్యవసాయం, మ టీరియల్ అండ్ 
ప్రాస సింగ్ ట క్నాలజీస్, అడ్వాన్స్ డ్ మ్యాన్యుఫాక్చరింగ్, ఎర్త్ 
సైన్స స్, ఇంధనం, పర్యావరణ శాస్త్రం మరియు మేనేజ్ మ ంట్ వంటి 
విస్తృతమైన ఎస్ అండ్ టీ అంశాలపై ఇందులో చర్చించనున్నారు.  

 

సార్వత్రిక అభివృద్ధిలో తల త్తుతున్న సవాళ్లను అధిగమించేందుకు 
అంతర్జాతీయంగా భారతీయ పరిశోధకుల అనుభవం మరియు విజ్ఞానం 
తోడ్పాటుతో సమగ్రమైన మార్గదర్శ ప్రణాళికను రూప ందించాలన్నది ఈ 
సదస్సు య క్క లక్ష్యం. భారత్ మరియు విదేశాల్లోని విద్యావేత్తలు 
మరియు శాస్త్రవేత్తలు కలిసి పనిచేసేందుకు గల అవకాశాలు, సాధనాల గురించి 
ఈ సదస్సులో చర్చిస్తారు. అంతర్జాతీయ సమాజ సహకారంతో దేశీయంగా 
విజ్ఞానం మరియు నవకల్పనలకు తోడ్పడే వ్యవస్థను సృష్టించాలనేది 
ప్రధాన లక్ష్యం. 



 

ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ప్ర ఫ సర్ క . విజయరాఘవన్ మరియు 
అమ రికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, ఫ్రాన్స్, సింగపూర్, రిపబ్లిక్ 
ఆఫ్ క రియా, బ్ర జిల్, స్విట్జర్లాండ్ వంటి 16 దేశాలకు చ ందిన 
ప్యాన లిస్టులు ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ప్రధానితో 
సమావేశమయ్యారు. వీరంతా కంప్యూటింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, సోనో-
క మిస్ట్రీ, హై ఎనర్జీ ఫిజిక్స్, తయారీ ట క్నాలజీలు, మేనేజ్ మ ంట్, 
జియో-సైన్స్, వాతావరణ మార్పులు, మైక్రో బయాలజీ, ఐటీ స క్యూరిటీ, 
నానో-మ టీరియల్స్, స్మార్ట్ విలేజ స్ మరియు గణిత శాస్త్రం వంటి 
వివిధ అంశాల్లో నిష్ణాతులు. 
 

న్యూఢిల్లీ 

అక్టోబర్ 02, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


