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VAIBHAV 2020 ഉച്ചക ോടിയുടട ഉദ്ഘോടനത്തിൽ പ്രധോനമപ്രി പ്രഭോഷണം 

നടത്തുന്നു. 
ഒകകടോബർ 02, 2020 

 

3000 ത്തിൽ അധി ം ഇരയൻ വംശജരോയ വവജ്ഞോനി രും & ശോസ്തപ്രജ്ഞരും  ൂടോടര 

10,000 ഇരയൻ ശോസ്തപ്രജ്ഞരും ഉച്ചക ോടിയിൽ രടെടുത്തു. 
 ൂടുരൽ ടെറുപ്പക്കോർ ശോസ്തപ്ര വിഷയങ്ങളിൽ രോല്രരയം വളർകത്തണ്ടരോണ്: 

പ്രധോനമപ്രി  
ബഹിരോ ോശ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉള്ള നവീ രണങ്ങൾ വയവസോയം രഠനം 

എന്നിവയിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു : പ്രധോനമപ്രി  
2025 ഓടു ൂടി ഇരയയിൽ നിന്നും ടയൂബർ ുക ോസിസ്ത രുടച്ചു നീക്കടപ്പടും : പ്രധോനമപ്രി  

 

"ഇന്നടത്ത ആവശയം  ൂടുരൽ ടെറുപ്പക്കോർ ശോസ്തപ്രത്തി ുള്ള രോല്രരയം വളർത്തു  

എന്നരോണ്. ഇരിനോയി ശോസ്തപ്രത്തിന്ടറ െരിപ്രവും െരിപ്രത്തിന്ടറ ശോസ്തപ്രവും വളടര 

നന്നോയി അറിഞ്ഞിരികക്കണ്ടരോണ്." ഇന്ന് സവകേശീയരും  വികേശീയരുമോയ ഇരയൻ 

ഗകവഷ ടരയും വവജ്ഞോനി ടരയും ഉൾടപ്പടുത്തി ആകഗോള ര ത്തിൽ നടത്തിയ 

വവശവിക ഭോരരീയ വവഞ്ജോനിക (VAIBHAV)എന്ന ഉച്ചക ോടി ഉദ്ഘോടനം ടെയ്രു 
സംസോരിക്കടവ പ്രധോനമപ്രി പ്ശീ നകരപ്ര കമോഡി രറഞ്ഞു. 

 

"ഇരയയിട യും ക ോ ത്തിക യും ശോസ്തപ്രവും  ണ്ടുരിടുത്തങ്ങളുമോണ് VAIBHAV 

ഉച്ചക ോടി 2020 ആകഘോഷിക്കുന്നത്. ഞോനിരിടന മഹത്തോയ െിര രുടട ഒരു സംഗമം 

അട െെിൽ  ൂടികച്ചരൽ ഇന്ന് വിളിക്കോനോണ് ആപ്ഗഹിക്കുന്നത്.ഈ  ൂടികെര ി ൂടട 

ഇരയടയയും നമ്മുടട ക ോ ടത്ത രടന്നയും ശോക്തീ രിക്കുന്നരിനുള്ള ഒരു സ്ഥിരമോയ 

സഹ രണത്തിന് നമ്മൾ രുടക്കം  ുറിക്കു യോണ്. അകേഹം രറഞ്ഞു  

 

ശോസ്തപ്രം എ െോത്തരത്തി ുമുള്ള സോമൂഹി  സോമ്പത്തി  മോറ്റങ്ങളുടടയും  ോര ോണ് 

എന്നിരിടക്ക ശോസ്തപ്രീയ ഗകവഷണങ്ങടളയും  ണ്ടുരിടുത്തങ്ങടളയും 

കരോഷിപ്പിക്കുന്നരിനോയി ഇരയൻ ഭരണ ൂടം വളടരയധി ം നടരടി ൾ സവീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
പ്ശീ നകരപ്ര കമോഡി രറഞ്ഞു. 

 

വോകസിനു ൾ വി സിപ്പിക്കുന്നരിനും വോകസികനഷൻ രരിരോടി ൾ 

സംഘടിപ്പിക്കുന്നരിനുമുള്ള ഇരയയുടട ആശരമോയ രരിപ്ശമങ്ങടള പ്രധോനമപ്രി 
സൂെിപ്പിച്ചു 



. 

വോകസിൻ നിർമോണത്തിട  ഒരു വ ിയ ഇടകവള അവസോനിച്ചിരിക്കു യോണ്. 2014 ൽ 

നമ്മുടട കരോഗപ്രരികരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിക ക്ക് രുരുരോയി നോല് വോകസിനു ൾ  ൂടി 
ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരിൽ പ്രകരയ മോയി നിർമിച്ച കറോട്ട വോകസിനും ഉൾടരടുന്നു് 

 

ആകഗോള  ക്ഷ്യത്തിനു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് രടന്ന അരോയത് 2025  ൽ രടന്ന 

ടയൂബർ ുക ോസിസിടന ഇരയയിൽ നിന്നും രുടച്ചു നീക്കു ടയന്ന സവരനരു യമോയ 

 ക്ഷ്യടത്തക്കുറിച്ചും അകേഹം രരോമർശിച്ചു. 

 

കേശീയ ര ത്തിൽ മൂന്ന് േശോബ്ദങ്ങളോയി നീണ്ടു നിന്ന   ൂടിയോക ോെന ളുടടയും 

നിരൂരണങ്ങളുടടയും ഫ മോയി ട ോണ്ട് വന്ന കേശീയ വിേയോഭയോസ നയം 2020 

ടനക്കുറിച്ചും അകേഹം  രറഞ്ഞു. ഈ നയം  കഷയം വയ്ക്കുന്നത് ശോസ്തപ്രീയ അഭിരുെി 
വളർത്തുന്നരിനും ശോസ്തപ്രീയ ഗകവഷണങ്ങൾക്ക് ആവശയമോയ പ്രോധോനയം 

നല് ുന്നരിനുമോണ് എന്നും പ്ശീ നകരപ്രകമോേി രറഞ്ഞു.ഇത് യുവ ജനരയിട  അറിവു ൾ 

കരോഷിപ്പിക്കുന്നരിനും സുരോരയവും വിശോ വുമോയ ഒരു ഗകവഷണരരിസ്ഥിരി പ്രേോനം 

ടെയ്യുന്നു  

 

ബഹിരോ ോശ നവീ രണങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇരയയിൽ വയവസോയം രഠനം 

എന്നിവയിൽ  ൂടുരൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുടമന്നും പ്രധോനമപ്രി രറഞ്ഞു. 

 

ക സർ ഇന്റർടഫകറോമീറ്റർ പ്ഗോവികറ്റഷനൽ ടവയ്വ് ഒബ്സർകവറ്ററി, CERN ,  ൂടോടര 

ഇന്റർനോഷണൽ ടരർകമോനയൂകളിയോർ റിയോകടർ (ITER) എന്നിവയി ുള്ള ഇരയൻ 

രെോളിത്തം രരോമർശിച്ചുട ോണ്ട് ആകഗോളര ത്തിൽ രടന്ന ശോസ്തപ്രീയ 

ഗകവഷണങ്ങൾക്കും വി സന രരിപ്ശമങ്ങൾക്കുമുള്ള  രെ് അകേഹം െൂണ്ടി ോണിച്ചു. 

 

സൂപ്പർ  മ്പയൂട്ടിങ്, വസബർ ഫിസിക്കൽ സംവിധോനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇരയയുടട 

പ്രധോന േൗരയങ്ങടളക്കുറിച്ചും അകേഹം രറഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റ ിജൻസ്ത , 

കറോകബോട്ടികസ്ത, ടസൻസറു ൾ  ൂടോടര സെീർണമോയ ഡോറ്റ അനോ ിസിസ്ത 

എന്നിവയിട  അടിസ്ഥോനരരമോയ ഗകവഷണങ്ങളും പ്രകയോഗിഗര ളും ഇരയയിട  

സ്റ്റോർട്ട് അപ്പ് കമഖ  ൾ , നിർമോണ കമഖ  ൾ എന്നിവടയ പ്രകെോേിപ്പിക്കുടമന്നും 

അകേഹം  ൂട്ടികച്ചർത്തു. 

 

ഇരയയിൽ മുൻപ് രടന്ന പ്രവർത്തനമോരംഭിച്ച 25 ടടകടനോളജിക്കൽ ഹബു ടളക്കുറിച്ചും 

അവ എങ്ങടന സ്റ്റോർട്ട് അപ് രരിസ്ഥിരിടയ സഹോയിക്കുന്നു എന്നരിടനക്കുറിച്ചും 

അകേഹം രറഞ്ഞു. 

 



 ർഷ ടര സഹോയിക്കുന്നരിനോയി ഉയർന്ന ഗുണകമന്മയുള്ള ഗകവഷണങ്ങളോണ് 

ഇരയയ്ക്ക് ആവശയടമന്നും അകേഹം രറഞ്ഞു. ഭക്ഷ്യ ധോനയങ്ങൾ, രരിപ്പു ൾ 

എന്നിവയുടട ഉല്രോേനത്തിൽ ഉണ്ടോയ വർദ്ധനവിന് അകേഹം ഇരയൻ ശോസ്തപ്രജ്ഞടര 

അഭിനരിക്കു യും ടെയ്രു.  

 

ഇരയ രുകരോഗമിക്കുന്നരിടനോപ്പം ക ോ വും രുകരോഗമിക്കു യോടണന്നും പ്രധോനമപ്രി 
രറഞ്ഞു. 

 

രരസ്തരരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നരിനും സംഭോവന ൾ നല് ുന്നരിനുമുള്ള മി ച്ച 

അവസരമോണ് VAIBHAV  ോഴ്െ വയ്ക്കുന്നരിന് പ്രധോനമപ്രി രറഞ്ഞു; ഇരയ 

സമൃദ്ധിയിക ക്കുയരുകമ്പോൾ ക ോ ം രടന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏടറ്റടുക്കോൻ 

രുടങ്ങും. മഹത്തോയ െിര രുടട ഒരു സംഗമമോണ് VAIBHAV, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ആധുനി രയും രോരമ്പരയവും സംകയോജിപ്പിച്ചു ട ോണ്ടുള്ള മോരൃ ോരരമോയ ഗകവഷണ 

രരിസ്ഥി ൾ സൃഷ്ടിക്കുടമന്ന് അകേഹം രറഞ്ഞു. ഈ െർച്ച ൾ രീർച്ചയോയും 

ഉര ോരപ്രേമോയിരിക്കുടമന്നും  അദ്ധയോരനം, ഗകവഷണം എന്നിവയിട  

ഉര ോരപ്രേമോയ സഹ രണങ്ങൾക്ക് വഴിടയോരുക്കുടമന്നും അകേഹം അഭിപ്രോയടപ്പട്ടു. 
ഇത്തരം രരിപ്ശമങ്ങൾ ശോസ്തപ്രജ്ഞർക്കും ഗകവഷ ർക്കും ഒരു മോരൃ ോരരമോയ 

ഗകവഷണ രരിസ്ഥിരി നിർമിക്കുന്നരിനും സഹോയ മോകയക്കോം. 

 

ക ോ ത്തിട  ര  ഭോഗങ്ങളിൽ രോമസിക്കുന്ന ഇരയൻ വംശജരോണ് ഇരയയുടട മി ച്ച 

അംബോസിഡർമോടരന്നും പ്രധോനമപ്രി അഭിപ്രോയടപ്പട്ടു.  ൂടോടര ഇനി വരുന്ന 

ര മുറയ്ക്ക് കവണ്ടി സുരക്ഷ്ിരവും സമൃദ്ധവുമോയ ഒരു ഭോവി ട ട്ടിപ്പടുക്കു ടയന്ന  ക
ഷയം രൂർത്തീ രിക്കോൻ ഉച്ചക ോടിയി ൂടട പ്ശമിക്കണടമന്ന് അകേഹം രറഞ്ഞു. 
 ർഷ ടര സഹോയിക്കുന്നരിനോയി ഇരയയ്ക്ക് ക ോക ോത്തര നി വോരമുള്ള 

ഗകവഷണങ്ങൾ ആവശയമോണ്. ഇരിനോയുള്ള ഇരയൻ വംശജരുടട പ്ശമങ്ങളും 

മോരൃ ോരരമോയ ഗകവഷണങ്ങൾക്ക്  ോരണമോ ുന്നു. 

 

VAIBHAV ഉച്ചക ോടിയിൽ, 55 രോജയങ്ങളിൽ നിന്നോയി  ഇരയൻ വംശജരോയ 3000 ത്തിൽ 

അധി ം വവജ്ഞോനി രും ശോസ്തപ്രജ്ഞരും  ൂടോടര ഇരയയിൽ നിന്നുള്ള 10,000 

ആളു ളും രടെടുത്തു. ഇരയൻ ഭരണ ൂടത്തിന്  ീഴി ുള്ള പ്രധോന ശോസ്തപ്രീയ 

ഉരകേഷ്ടോവിന്ടറ കനരൃരവത്തി ുള്ള 200 ഇരയൻ വിേയോഭയോസസ്ഥോരങ്ങൾ, S& T 

വ ുപ്പു ൾ എന്നിവയോണ് ഉച്ചക ോടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.ഏ കേശം 40 രോജയങ്ങളിൽ 

നിന്നോയി 700 വികേശീയരോയ രോന ിസ്റ്റു ളും ഇരയൻ വവജ്ഞോനി  കമഖ  , S & T 

വ ുപ്പു ൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 629 രോന ിസ്റ്റു ളും കെർന്ന് 18 വയരയസ്തര 

വീക്ഷ്ണങ്ങളിൽ ഉള്ള 80 ഉരവിഷയങ്ങളി ോയി 213 ടസഷനു ൾ 

അവരരിപ്പിക്കു യുണ്ടോയി. 

 



 ൂടിയോക ോെന ൾ 2020 ഒകകടോബർ 3 മുരൽ ഒകകടോബർ 25 വടര രുടരു യും 

ഒകകടോബർ 28 ന് ഫ ങ്ങൾ സംപ്ഗഹിക്കടപ്പടുന്നരുമോണ്.  2020 ഒകകടോബർ 31 ന് പ്ശീ 
വ െഭോയ് രകട്ടൽ ജയരിയുടട അവസരത്തിൽ ഉച്ചക ോടി സമോരിക്കുന്നരോണ്. ഈ 

സംരംഭത്തിൽ വിവിധ ര ങ്ങളി ുള്ള വികേശീയരോയ വിഗ്േരും രരു യരോയ ഇരയൻ 

വവഞ്ജോനി രും രമ്മി ുള്ള ഒരു മോസകത്തോളം നീളുന്ന ടവബ്ബിനോറു ളുടടയും 

വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസു ളുടടയും കപ്ശണി ൾ ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 

 ംരയൂകട്ടഷണൽ സയൻസു ൾ, ഇ കകപ്ടോണികസ്ത &  മയൂണികക്കഷൻ,  വോണ്ടം 

ടടകടനോളജി ൾ, കഫോകട്ടോണികസ്ത, എയ്കറോസ്തകരയ്സ്ത ടടകടനോളജി ൾ, ടമഡിക്കൽ 

കസവനങ്ങൾ, ബകയോടടകകനോളജി,  ോർഷി ം, ടമറ്റീരിയൽ & കപ്രോസസിംഗ് ടടകകനോളജി, 
ആധുനി  നിർമോണം, ഭൗമശോസ്തപ്രം, ഊർജം , രരിസ്ഥിരി ശോസ്തപ്രം  ൂടോടര മോകനജ്
ടമന്് എന്നിവയോണ്  പ്രധോനമോയും ഉൾട ോള്ളുന്ന S & T കമഖ  ൾ 
ആകഗോളത്തി ുള്ള ഇരയൻ വംശജരോയ ഗകവഷ രിൽ നിന്നുള്ള അറിവും വവേഗ്ധയവും 

ഉരകയോഗിച്ച് സോർവപ്രി  വി സനത്തിന് കനടര ഉയരുന്ന ടവ െുവിളി ൾക്ക് 
രടയുന്നരിനോയി സമപ്ഗമോയ  രദ്ധരി ൾ രയോക്കുന്നരിന്നോന് ഉച്ചക ോടി  കഷയം 

വയ്ക്കുന്നത്. ഇരയയി ും വികേശത്തുമുള്ള വവഞ്ജോനി ർക്കും ശോസ്തപ്രജ്ഞന്മോർക്കും 

ഇടയി യി ുള്ള സഹ രണവും  ൂട്ടോയപ്രവർത്തനവും ഉച്ചക ോടിയിൽ 

പ്രരിഫ ിക്കടപ്പടുന്നരോണ്. ആകഗോളര ത്തിൽ രടന്ന  ഭയരയുള്ള അറിവിന്ടറയും 

 ണ്ടുരിടിത്തങ്ങളും രുരിയ രോരിസ്ഥിരി  അവസ്ഥ ൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 

എന്നരോണിരിന്ടറ  കഷയം. 

 

പ്രധോന ശോസ്തപ്രോയ ഉരകേഷ്ടോവ് ടപ്രോഫ.ട  വിജയരോഘവൻ  അകമരിക്ക, ജപ്പോൻ , ഓസ്ത
കപ്ട ിയ, UK , പ്ഫോൻസ്ത , സിംഗപ്പൂർ, ട ോറിയൻ റിപ്പബ്ലിക, പ്ബസീൽ  ൂടോടര 

സവിട്സർ ോൻഡ് എന്നീ രോജയങ്ങളിൽ നിന്നും  മ്പയൂട്ടിങ് & മ്മയൂണികക്കഷൻ , കസോകനോ 

ട മിസ്തപ്ടി, വഹ എനർജി ഫിസികസ്ത, മോനുഫോകച്ചറിങ് ടടകകനോകളോജിസ്ത, മോകനജ്ടമന്്, 

ജികയോ സയൻസ്ത ,  ോ ോവസ്ഥ വയരയങ്ങൾ, വമകപ് ോബകയോളജി, IT സുരക്ഷ്ോ , നോകനോ 

ടമറ്റീരിയൽസ്ത, സ്തമോർട്ട് വിക െജസ്ത  ൂടോടര ഗണിരശോസ്തപ്രം എന്നിങ്ങടന വയരയസ്തര 

വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 16 രോന ിസ്റ്റു ളും ഉദ്ഘോടന െടങ്ങിൽ 

പ്രധോനമപ്രിയുമോയി സംവേിച്ചു. 
 

നയൂ ഡൽഹി  
02 ഒകകടോബർ, 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. 


