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વભૈવ (VAIBHAV) 2020 શિખર સમંલેનન ં િભુ રભં પર વડ પ્રધ ન સંબોધન 
કરે છે 

ઓક્ટેબર 02, 2020 

આ શિખર સમંેલનમ  ં3000 કરત  વધ ર ેભ રતીય મળૂન  ંશિક્ષણશવદો અને વજૈ્ઞ શનકો અને 10,000 કરત  વધ ર ે
ભ રતીય વજૈ્ઞ શનકો ભ ગ લઇ રહ્ય  છે 

વધુ યવુ ઓએ શવજ્ઞ નમ ં રસ શવકસ વવો જોઇએ: વડ પ્રધ ન 

ભ રતમ ં અગ્રીમ અવક િ સધુ ર ઓ ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ મ ટે તકોનું શનમ ાણ કરિ:ે વડ પ્રધ ન 

ભ રત 2025 સધુીમ ં દિેમ થંી ટ્યબુરક્યલુોશસસ ન બદૂ કરવ નો ધ્યયે ર ખે છે: વડ પ્રધ ન 

 

આજે શવદેિી અને શનવ સી ભ રતીય સંિોધકો અને શિક્ષણશવદોન  ંએક વૈશવવક વર્ચયુાઅલ શિખર સંમેલન એવ  
વૈશવવક ભ રતીય વૈજ્ઞ શનક (VAIBHAV) શિખર સંમેલનનુ ંઉદ્ધ ટન કરતી વખતે વડ પ્રધ ન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 
કહ્યુ ંહતંુ કે, "વધ રે યુવ ઓ શવજ્ઞ નમ  ંરસ શવકસ વે તે બ બત સુશનશવિત કરવી આજન  ંસમયની જરૂરીય ત 
છે. તે મ ટે આપણે ઇશતહ સન ં શવજ્ઞ ન અને શવજ્ઞ નન ં ઇશતહ સ સ થે સ રી રીતે પરરશિત થવ ની અશનવ યાત  
છે.” 

 

તેણે કહ્યુ ંહતંુ કે, "વૈભવ (VAIBHAV) શિખર સંમેલન 2020 ભ રત અને શવવવમ ંથી આવત  શવજ્ઞ ન અને 
નવીનીકરણની ઉજવણી કરે છે. હું તેન ેમહ ન મશતતષ્કોન ં ખર  સંગમ કે કોન્દ્્લુઅન્દ્સ તરીક ેસંબોધવ  મ ંગીિ, 
આ સંમેલન દ્વ ર  ભ રત અને આપણ  ગ્રહન ેસિક્ત બન વવ  મ ટે આપણ  દીર્ાક લીન જોડ ણની રિન  
કરવ  આપણે બેઠ  છીએ.” 

 

શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યુ ંહતંુ કે, વૈજ્ઞ શનક સંિોધનને વેગ આપવ  મ ટ ેભ રત દ્વ ર  અસંખ્ય પગલ ઓ લેવ મ  ં
આવ્ય  છે ક રણ કે સ મ જીક-આર્થથક બદલ વ તરફન ં તેન  ંપ્રય સોમ  ંશવજ્ઞ ન કેન્દ્ર બબદુએ છે. 
 

વડ પ્રધ ને રસીઓ શવકસ વવ  તરફન ં અને રસીકરણ ક યાક્રમો ક યારત કરવ ન ં ભ રતન ં ભરપૂર પ્રય સોનો સંદભા 
લીધો હતો. 
 

તેણે કહ્યુ ંહતંુ કે, રસી શનમ ાણમ  ંલ ંબો શવર મ તૂટ્યો છે. 2014 મ  ંિ ર નવી રસીઓન ેઅમ ર  રસીકરણ 
ક યાક્રમમ  ંરજૂ કરવ મ  ંઆવી હતી. આમ  ંતથ શનક રીતે શવકસ વેલી રોટ  રસીનો સમ વેિ થ ય છે. 
 

તેણે 2025 સુધીમ  ંભ રતમ ં ટ્યુબરક્યુલોશસસ ન બૂદ કરવ ન  ંમહત્વ ક ંક્ષી અશભય ન શવિે જાણક રી આપી હતી 
જે વૈશવવક લક્ષય ંક કરત  પ ંિ વર્ા વહેલ  છે. 
 

શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ર શિય શિક્ષણ નીશત 2020 નો સંદભા લીધો હતો જેન ેત્રણ દ યક ઓ બ દ અને ર િ-વ્ય પી 
શવગતવ ર પર મિો અને શવિ રણ ઓ બ દ લ વવ મ  ંઆવી હતી. આ નીશત શવજ્ઞ ન તરફ શજજ્ઞ સ મ  ંવેગ 



આપવ નો ધ્યેય ર ખે છે અન ેવૈજ્ઞ શનક સંિોધનને ખૂબ જ જરૂરી વેગ પ્રદ ન કરે છે. તે યુવ  પ્રશતભ ઓનું 
બસિન કરવ  મ ટે ખુલ્લ  અને બહોળ  પ ય નંુ વ ત વરણ પ્રદ ન કરે છે. 
 

વડ પ્રધ ને ભ રતમ  ંઅગ્રીમ અવક િ સુધ ર ઓ શવિે વ ત કરી હતી જે ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ મ ટ ેતકોનું શનમ ાણ 
કરિ.ે 
 

લેઝર ઇન્દ્ટરફેરોમીટર ગ્રેશવટેિનલ-વેવ ઓબ્ઝવેટરી, CERN અને ઇન્દ્ટરનેિનલ થમોન્દ્યુશક્લયર એક્સપેરરમેન્દ્ટલ 
રીએક્ટર (ITER) મ  ંભ રતની ભ ગીદ રી શવિ ે વ ત કરત , તેણે વૈશવવક તતર પર વૈજ્ઞ શનક સંિોધન અને 
શવક સન  ંપ્રય સોની અગત્યત  પર પ્રક િ પ ડ્યો હતો. 
 

તેણે સુપરકમ્પ્યૂટટગ અને સ ઇબર ભૌશતક તંત્રો પરન  ંભ રતન ં મોટ  અશબય નોને પણ સંદર્થભત કય ા હત . 
આર્ટટરફશિયલ ઇન્દ્ટેશલજન્દ્સ, રોબોરટક્સ અને મોટ  પ યે ડેટ ન  ં શવવલેર્ણન ં ક્ષેત્રોમ  ં મૂળભૂત સંિોધન અને 
ઉપયોશગત ઓ શવિ ે વ ત કરત , તેણે કહ્યુ ં હતંુ કે આ ભ રતમ  ં તટ ટાઅપ સેક્ટરો અને મેન્દ્યુફેક્િટરગને વેગ 
આપિે. 
 

તેણે ભ રતમ  ંઅગ ઉ લોન્દ્િ કરવ મ  ંઆવેલ  25 ઇનોવેરટવ ટેકનોલોજીકલ હબ શવિે અને તેઓ કેવી રીતે 
તટ ટાઅપ ઇકોસીતટમને કેવી રીતે વધુ વેગ આપિે તેન  ંશવિે મ શહતી આપી હતી. 
 

તેણે કહ્યુ ંહતંુ કે, ભ રત તેન  ંખેડૂતોને મદદ કરવ  મ ટે ટોિની ગુણવત્ત નુ ંસંિોધન ઇર્ચછે છે. તેણે કઠોળ અને 
ધ ન્દ્યોનુ ંઉત્પ દન વધ રવ  બદલ ભ રતીય વૈજ્ઞ શનકોની પ્રિંસ  કરી હતી. 
 

વડ પ્રધ ને કહ્યુ ંહતંુ કે જ્ય રે ભ રત પ્રગશત કરે છે ત્ય રે સમગ્ર શવવવ પ્રગશત કરે છે. 
 

વડ પ્રધ ને કહ્યુ ંહતંુ કે વૈભવ (VAIBHAV) જોડ વ ની અને યોગદ ન આપવ ની શ્રેષ્ઠ તક પ્રદ ન કરે છે; જ્ય રે 
ભ રત સમૃદ્ધ બને છે, ત્ય રે શવવવ પણ આગળ વધે છે. વૈભવ (VAIBHAV) ને મહ ન મશતતષ્કોનો સંગમ 
ગણ વત , તેણે કહ્યુ ંહતંુ કે આ પ્રય સો સમૃશદ્ધનું શનમ ાણ કરવ  મ ટે આધુશનકત  સ થે પરંપર ઓનો સંગમ 
કરીને આદિા સંિોધનની ઇકોસીતટમનું શનમ ાણ કરવ મ  ંમદદ કરિ.ે આ આદ ન-પ્રદ નો િોક્કસ રીતે ઉપયોગી 
બનિ ેઅને કેળવણી અને સંિોધનમ  ંઉપયોગી જોડ ણો તરફ પણ દોરી જિે. વૈજ્ઞ શનકો અને સંિોધકોન  ંઆ 
પ્રય સો આદિા સંિોધન ઇકોસીતટમનું શનમ ાણ કરવ મ  ંમદદ કરિ.ે 
 

વડ પ્રધ ને જણ વ્યંુ હતંુ કે શવદેિોમ  ં વસત  ભ રતીયો શવવવ તતર પર ભ રતન ં અદ્ભૂત ર જદૂતો છે. આ 
શિખર સંમેલન ેઆવન રી પેઢીઓ મ ટે સુરશક્ષત અને સમૃદ્ધ ભશવષ્યનું શનમ ાણ કરવ ન  ંસપન ને સ ક ર કરવ  
તરફ અગ્ર રશિ ર ખવી જોઇએ ભ રત અમ ર  ખેડૂતોને મદદ કરવ  ટોિની કક્ષ નું વૈજ્ઞ શનક સંિોધન ઇર્ચછે છે. 
આ શિખર સંમેલન શિક્ષણ અને સંિોધનમ  ંઉપયોગી જોડ ણો તરફ દોરી જિે. શવદેિમ  ંવસત  ભ રતીયોન ં 
પ્રય સો આદિા સંિોધન ઇકોસીતટમનુ ંશનમ ાણ કરવ મ  ંમદદ કરિ.ે 
 

વૈભવ (VAIBHAV) શિખર સંમેલનમ ,ં 55 દેિોમ ંથી 3000 કરત  વધ રે ભ રતીય મૂળન ં અને આિરે 
10,000 ભ રતન ં શિક્ષણશવદો અને વૈજ્ઞ શનકો ભ ગ લઇ રહ્ય  છે અને તે ભ રત સરક રન ં મુખ્ય વૈજ્ઞ શનક 



સલ હક રની આગેવ નીમ ં 200 ભ રતીય િૈક્ષશણક સંતથ નો અને શવજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજી શવભ ગો દ્વ ર  
યોજવ મ  ંઆવી રહ્યું છે. 40 દેિોમ ંથી આિરે 700 પેનશલતટો અને અગ્રણી ભ રતીય શિક્ષણ સંતથ નોમ ંથી અને 
શવજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજી શવભ ગોમ ંથી 629 શનવ સી પેનશલતટો 213 સત્રોમ ં 80 પેટ -શવર્યો સ થ ે18 શભન્દ્ન 

શવર્યો પર મનોમંથન કરિે. 
 

આ મનોમંથનો 3 ઓક્ટોબરથી 25 ઓક્ટોબર 2020 સુધી યોજવ મ ં આવિે અને પરરણ મોનંુ એકીકરણ 28 

ઓક્ટોબરન  ં રોજ કરવ મ ં આવિે. આ શિખર સંમેલનનું સમ પન સરદ ર વલ્લભભ ઇ પટેલની જયંતી પર 
એટલ ે કે 31 ઓક્ટોબર 2020 ન ં રોજ થિે. આ પહેલ વેશબન રો અને શવડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સોની એક મશહનો 
િ લન રી િૃંખલ મ  ંશવદેિી શનષ્ણ તો અન ેભ રતીય સમકક્ષો વર્ચિે બહુશવધ તતરોન ં આદ ન-પ્રદ નોનો સમ વેિ 
કરે છે. 
 

આ શિખર સંમેલન દરશમય ન િિ ા કરવ મ  ંઆવિે તેવ  બૃહદ શવજ્ઞ ન અને ટેકનોલોજીન ં ક્ષેત્રોમ  ંકમ્પ્યૂટેિનલ 
શવજ્ઞ નો, ઇલેક્રોશનક્સ અને કમ્પયૂશનકેિન, ક્વોન્દ્ટમ ટેકનોલોજીઓ, ફોટોશનક્સ, એરોતપેસ ટેકનોલોજીઓ, તબીબી 
શવજ્ઞ નો, બ યોટેકનોલોજી, કૃશર્, મટીરરયલ અને પ્રોસેબસગ ટેકનોલોજીઓ, એડવ ન્દ્તડ મેન્દ્યુફેક્િટરગ, અથા સ યન્દ્સ, 
ઊજાા, પય ાવરણ શવજ્ઞ નો અને મેનેજમેન્દ્ટનો સમ વેિ કરે છે. 
 

આ શિખર સંમેલનનો ધ્યેય વૈશવવક શવક સ મ ટે ઉદ્ભવી રહેલ  પડક રોન ેસંબોધવ  મ ટે વૈશવવક ભ રતીય 
સંિોધકોની શનપુણત  અને જ્ઞ નનો ઉપયોગ કરીન ે વ્ય પક રોડમેપ બન વવ નો છે. આ શિખર સંમેલન ભ રત 
અને શવદેિમ  ં શિક્ષણશવદો અને વૈજ્ઞ શનકો સ થેન  ંજોડ ણ અને સહક રન  ંસ ધનોન ેપ્રશતબબશબત કરિ.ે તેનો 
ધ્યેય વૈશવવક પહોંિ મ રફત દેિમ  ંજ્ઞ ન અને નવીનીકરણની ઇકોસીતટમનુ ંશનમ ાણ કરવ નો છે. 
 

મુખ્ય વૈજ્ઞ શનક સલ હક ર પ્રોફેસર કે શવજયર ર્વન અન ે કમ્પ્યૂટટગ અને કમ્પયૂશનકેિન, સોનો-કેશમતરી, હ ઇ 
એનર્જી ફીશઝક્સ, મેન્દ્યુફેક્િટરગ ટેકનોલોજી, મેનેજમેન્દ્ટ, જીઓ-સ યન્દ્સ, આબોહવ નો ફેરફ ર, મ ઇક્રોબ યોલોજી, 
આઇટી સુરક્ષ , નેનો-મટીરરયલ્સ, તમ ટા શવલેજીસ, અને મેથેમેરટક્સ સ યન્દ્સીસ જેવ  શવશભન્દ્ન શવધેયોમ  ં ક યા 
કરત  યુએસએ, જાપ ન, ઓતરેશલય , યુક,ે ફ્ર ન્દ્સ, બસગ પોર, કોરીય  ગણર જ્ય, બ્ર શઝલ અને શતવત્ઝલેન્દ્ડ જેવ . 
શવશભન્દ્ન દેિોમ ંથી 16 શવદેિી પેનશલતટોએ પ્ર રંશભક સત્ર દરશમય ન વડ પ્રધ ન સ થ ેસંવ દ કયો હતો. 
 

નવી રદલ્હી 
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