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VAIBHAV 2020 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಉದ್ಾಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02, 2020 

 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3000 ಕ್್ೂ ಹೆಚ್ುು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತುು ಭಾರತ್ರೋಯ ಮ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತುು 10,000 ಕ್್ೂ 

ಹೆಚ್ುು ಭಾರತ್ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರುದ್ಾಾರೆ 

ಹೆಚ್ಚುನ ಯುವಕ್ರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕ್ಳಳಬೆೋಕ್ು: ಪಿ.ಎಂ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರವತತಕ್ವು ಕೈಗಾರಿಕ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನುು 

ಸೃಷ್ಟಟಸುತುದೆ: ಪಿ.ಎಂ. 

2025 ರ ವೋಳೆಗೆ ದೆೋಶದಂದ ಕ್ಷಯರೆ್ೋಗವನುು ಹೆ್ೋಗಲಾಡಿಸುವ ಗುರಿ ಭಾರತ ಹೆ್ಂದದೆ: ಪಿ.ಎಂ. 

 

"ಹೆಚ್ಚುನ ಯುವಕ್ರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆೆ ಆಸಕ್ತುಯನುು ಬೆಳೆಸಿಕ್ಳುಳವುದನುು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ್ಳುಳವುದು ಸಮಯದ 

ಅವಶಾಕ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕಾೂಗಿ ನಾವು ಇತ್ರಹ್ಾಸದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತ್ರಹ್ಾಸವನುು ಚೆನಾುಗಿ ತ್ರಳಿದರಬೆೋಕ್ು" 

ಎಂದು ವೈಶಿಿಕ್ ಭಾರತ್ರೋಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ (VAIBHAV) ಸಭೆ, ಸಾಗರೆ್ೋತುರ ಮತುು ನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೋಯ 

ಸಂಶ್ೋಧಕ್ರ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಜಾಗತ್ರಕ್ ವಾಸುವ ಸಭೆ ಉದ್ಾಾಟಿಸುವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಎಸ್ ನರೆೋಂದರ 

ಮೋದಯವರು ಹೆೋಳಿದರು. 

 

"VAIBHAV ಸಭೆ 2020 ಭಾರತ ಮತುು ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ನಾವಿೋನಾತೆಯನುು ಆಚ್ರಿಸುತುದೆ. ನಾನು 

ಇದನುು ನಿಜವಾದ ಮನಸುು ಅಥವಾ ಮಹ್ಾನ್ ಮನಸುುಗಳ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತೆುೋನೆ, ಈ ಸಭೆಯ ಮ್ಲಕ್ 

ನಾವು ಭಾರತ ಮತುು ನಮಮ ಗರಹವನುು ಸಬಲ್ಲೋಕ್ರಣಗೆ್ಳಿಸಲು ನಮಮ ದೋರ್ತಕಾಲ್ಲೋನ ಸಂರ್ವನುು ರ್ಪಿಸಲು 

ಕ್ುಳಿತುಕ್ಳುಳತೆುೋವ" ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು. 

 

ಶಿರೋ ನರೆೋಂದರ ಮೋದಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆರ್ಥತಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯತು ವಿಜ್ಞಾನವು ತನು ಪ್ರಯತುಗಳ 

ಕೋಂದರಬಂದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಮತುು ನಾವಿೋನಾತೆಯನುು ಹೆಚ್ಚುಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾತರ 

ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. 

 

ಲಸಿಕಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಮತುು ವಾಾಕ್ತುನೆೋಷನ್ ಕಾಯತಕ್ರಮವನುು ಕಾಯತಗತಗೆ್ಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಅಪಾರ 

ಪ್ರಯತುಗಳನುು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ಲಸಿಕ ಉತ್ಾಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೋರ್ತ ವಿರಾಮ ಮುರಿದುಹೆ್ೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ನಮಮ 

ರೆ್ೋಗನಿರೆ್ೋಧಕ್ ಕಾಯತಕ್ರಮಕೂ ನಾಲುೂ ಹೆ್ಸ ಲಸಿಕಗಳನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿದತಷಟವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಪ್ಡಿಸಿದ ರೆ್ೋಟಾ ಲಸಿಕ ಸೋರಿದೆ. 

 

ಇದು ಜಾಗತ್ರಕ್ ಗುರಿಯ ಐದು ವಷತಗಳ ಮದಲು 2025 ರ ವೋಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೆ್ೋಗವನುು ತೆ್ಡೆದುಹ್ಾಕ್ುವ 

ಮಹತ್ಾಿಕಾಂಕ್ಷಯ ಧ್ಾೋಯದ ಬಗೆೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾುಪಿಸಿದರು. 



 

ಮ್ರು ದಶಕ್ಗಳ ನಂತರ ಮತುು ರಾಷರವಾಾಪಿ ವಿವರವಾದ ಸಮಾಲ್್ೋಚ್ನೆಗಳ ಮತುು ಚ್ಚೆತಗಳ ನಂತರ ತರಲಾದ 

ರಾಷ್ಟರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ರ 2020 ಅನುು ಶಿರೋ ನರೆೋಂದರ ಮೋದಯವರು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ್ಾಾರೆ. ನಿೋತ್ರಯು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆೆ 

ಕ್ುತ್ಹಲವನುು ಹೆಚ್ಚುಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹೆ್ಂದದೆ ಮತುು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಂಶ್ೋಧನೆಗೆ ಅಗತಾವಾದ ಉತೆುೋಜನವನುು 

ನಿೋಡುತುದೆ. ಇದು ಯುವ ಪ್ರತ್ರಭೆಗಳನುು ಪ ೋಷ್ಟಸಲು ಮುಕ್ು ಮತುು ವಿಶಾಲ ವಾತ್ಾವರಣವನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ. 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತುು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರವತತಕ್ ಬಾಹ್ಾಾಕಾಶ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಪ್ರಸಾುಪಿಸಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ಲ್ೋಸರ್ ಇಂಟರ್ಫತರೆ್ೋಮಿೋಟರ್ ಗಾರವಿಟೋಶನಲ್-ವೋವ್ ಅಬುವೋತಟರಿ, ಸಿಇಆಎತನ್ ಮತುು ಇಂಟನಾಾತಷನಲ್ 

ಥಮೋತನ್ಾಕ್ತಿಯರ್ ಎಕುಾರಿಂಂಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (ಐಟಿಇಆರ್) ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಹಭಾಗಿತಿದ ಬಗೆೆ 

ಪ್ರಸಾುಪಿಸಿದ ಅವರು, ಜಾಗತ್ರಕ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ರಯತುಗಳ ಮಹತಿವನುು 

ತ್ರಳಿಸಿದರು. 

 

ಸ್ಪ್ರ್ ಕ್ಂಪ್ ಾಟಿಂಗ್ ಮತುು ಸೈಬರ್ ಭೌತ್ರಕ್ ವಾವಸೆಗಳ ಕ್ುರಿತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯತಗಳನುು ಅವರು 

ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ್ಾಾರೆ. ಕ್ೃತಕ್ ಬುದಿಮತೆು, ರೆ್ಬೆ್ಟಿಕ್ು, ಸಂವೋದಕ್ಗಳು ಮತುು ದೆ್ಡಡ ದತ್ಾುಂಶ ವಿಶಿೋಷಣೆಯ 

ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಲಿನ ಮ್ಲಭ್ತ ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಮತುು ಅನಿಯಗಳ ಕ್ುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಆರಂಭಿಕ್ ಕ್ಷೋತರಗಳನುು ಮತುು ಉತ್ಾಾದನೆಯನುು ಹೆಚ್ಚುಸುತುದೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. 

 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ್ೋ ಪಾರರಂಭಿಸಲಾದ 25 ನಾವಿೋನಾತೆ ತ್ಾಂತ್ರರಕ್ ಕೋಂದರಗಳ ಬಗೆೆ ಮತುು ಇದು ಆರಂಭಿಕ್ ಪ್ರಿಸರ 

ವಾವಸೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ಹೆಚ್ಚುಸುತುದೆ ಎಂಬುದರ ಕ್ುರಿತು ಅವರು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ್ಾಾರೆ. 

 

ಭಾರತವು ತನು ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹ್ಾಯ ಮಾಡಲು ಉನುತ ಗುಣಮಟಟದ ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು 

ಹೆೋಳಿದರು. ದಿದಳ ಧಾನಾಗಳ ಮತುು ಆಹ್ಾರ ಧಾನಾಗಳ ಉತ್ಾಾದನೆಯನುು ಹೆಚ್ಚುಸಿದಾಕಾೂಗಿ ಅವರು ಭಾರತ್ರೋಯ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನುು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. 

 

ಭಾರತ ಪ್ರಗತ್ರಯಾದ್ಾಗ ವಿಶಿ ಪ್ರಗತ್ರಯಾಗುತುದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು ಹೆೋಳಿದರು. 

 

ಸಂಪ್ಕ್ತತಸಲು ಮತುು ಕ್ಡುಗೆ ನಿೋಡಲು VAIBHAV ಉತುಮ ಅವಕಾಶವನುು ನಿೋಡುತುದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್ರರಯವರು ಹೆೋಳಿದರು; ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದಿ ಹೆ್ಂದದ್ಾಗ, ಪ್ರಪ್ಂಚ್ವು ಸಹ ಮುನುಡೆ ಸಾಧಿಸುತುದೆ. 

VAIBHAV ಅನುು ಮಹ್ಾನ್ ಮನಸುುಗಳ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಕ್ರೆದ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಯತುಗಳು ಆದಶತ ಸಂಶ್ೋಧನಾ 

ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸೆಯನುು ರಚ್ಚಸಲು ಸಹ್ಾಯ ಮಾಡುತುದೆ, ಸಂಪ್ರದ್ಾಯವನುು ಆಧುನಿಕ್ತೆಯಂದಗೆ ವಿಲ್ಲೋನಗೆ್ಳಿಸಿ 

ಸಮೃದಿಯನುು ಸೃಷ್ಟಟಸುತುದೆ. ಈ ವಿನಿಮಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಉಪ್ಯುಕ್ುವಾಗುತುವ ಮತುು ಬೆ್ೋಧನೆ 

ಹ್ಾಗ್ ಸಂಶ್ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯುಕ್ು ಸಹಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತುವ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತುು ಸಂಶ್ೋಧಕ್ರ ಈ 

ಪ್ರಯತುಗಳು ಆದಶತ ಸಂಶ್ೋಧನಾ ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸೆಯನುು ರಚ್ಚಸಲು ಸಹ್ಾಯ ಮಾಡುತುದೆ. 

 

ಭಾರತ್ರೋಯ ವಲಸಗಾರರು ವಿಶಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತುಾತುಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರಯವರು 

ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದ್ಾಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಸಮೃದಿ ಭವಿಷಾವನುು ನಿಮಿತಸುವ ಕ್ನಸನುು 

ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಭೆ ಎದುರು ನೆ್ೋಡಬೆೋಕ್ು. ನಮಮ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹ್ಾಯ ಮಾಡಲು ಉನುತ ದರ್ಜತಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ 

ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಭಾರತ ಬಯಸಿದೆ. ಈ ಸಭೆ ಬೆ್ೋಧನೆ ಮತುು ಸಂಶ್ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯುಕ್ು ಸಹಯೋಗಕೂ 



ಕಾರಣವಾಗುತುದೆ. ಭಾರತ್ರೋಯ ವಲಸಗಾರರ ಪ್ರಯತುಗಳು ಆದಶತ ಸಂಶ್ೋಧನಾ ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸೆಯನುು ರಚ್ಚಸಲು 

ಸಹ್ಾಯ ಮಾಡುತುದೆ. 

 

VAIBHAV ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 55 ದೆೋಶಗಳ 3000 ಕ್್ೂ ಹೆಚ್ುು ಸಾಗರೆ್ೋತುರ ಭಾರತ್ರೋಯ ಮ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು 

ಮತುು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹ್ಾಗ್ ಭಾರತದಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರುದ್ಾಾರೆ ಮತುು ಇದನುು ಭಾರತ 

ಸಕಾತರದ ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆೋತೃತಿದಲ್ಲಿ 200 ಭಾರತ್ರೋಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸೆಗಳು ಮತುು ಎಸ್&ಟಿ 

ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸುತ್ರುವ. 40 ದೆೋಶಗಳ ಸುಮಾರು 700 ಸಾಗರೆ್ೋತುರ ಪಾಾನಲ್ಲಸಟೆಳು ಮತುು ಪ್ರಖ್ಾಾತ 

ಭಾರತ್ರೋಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತುು ಎಸ್& ಟಿ ವಿಭಾಗಗಳ 629 ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಾನಲ್ಲಸಟೆಳು 213 ಸಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 80 ಉಪ್ 

ವಿಷಯಗಳೆ್ಂದಗೆ 18 ವಿವಿಧ ಲಂಬಸಾಲುಗಳನುು ಉದೆಾೋಶಪ್ ವತಕ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಲದ್ಾಾರೆ. 

 

2020 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರವರೆಗೆ ಚ್ಚೆತಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲದುಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು 

ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳ ಕ್ರೋಢೋಕ್ರಣವಿದೆ. ಸದ್ಾತರ್ ವಲಿಭ್ ಭಾಯ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಜಯಂತ್ರ ಸಂದಭತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 31 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಂದು ಸಭೆ ಮುಕಾುಯಗೆ್ಳಳಲ್ಲದೆ. ಈ ಉಪ್ಕ್ರಮವು ಸಾಗರೆ್ೋತುರ ತಜ್ಞರು ಮತುು ಭಾರತ್ರೋಯ 

ಸಹವತ್ರತಗಳ ನಡುವ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ ಅವಧಿಯ ವಬನಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತುು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಮೋಳನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ್ ಹಂತದ 

ಸಂವಾದಗಳನುು ಒಳಗೆ್ಂಡಿರುತುದೆ. 

 

ವಿಶಾಲ ಎಸ್&ಟಿ ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಂಪ್ ಾಟೋಶನಲ್ ಸೈನುಸ್, ಎಲ್ಕಾರನಿಕ್ು ಮತುು ಸಂವಹನ, ಕಾಿಂಟಮ್ 

ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು, ರ್ಫ ೋಟ್ನಿಕ್ು, ಏರೆ್ೋಸಾೋಸ್ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು, ವೈದಾಕ್ತೋಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ರ್ಜೈವಿಕ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಕ್ೃಷ್ಟ, ವಸುು 

ಮತುು ಸಂಸೂರಣಾ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಾಾದನೆ, ಭ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತು, ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತುು ನಿವತಹಣೆ 

ಬಗೆೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚ್ಚ್ಚತಸಲಾಯಿತು. 

 

ಸಾವತತ್ರರಕ್ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಉದಯೋನುಮಖ ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು ಜಾಗತ್ರಕ್ ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಂಶ್ೋಧಕ್ರ ಪ್ರಿಣತ್ರ 

ಮತುು ಜ್ಞಾನವನುು ಹೆಚ್ಚುಸುವ ಸಮಗರ ಮಾಗತಸ್ಚ್ಚಯನುು ಹೆ್ರತರುವುದು ಸಭೆಯ ಉದೆಾೋಶವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯು 

ಭಾರತ ಮತುು ವಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತುು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹಯೋಗ ಮತುು ಸಹಕಾರ ಸಾಧನಗಳನುು 

ಪ್ರತ್ರಬಂಬಸುತುದೆ. ಜಾಗತ್ರಕ್ ಪ್ರಭಾವದ ಮ್ಲಕ್ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತುು ನಾವಿೋನಾತೆಯ ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸೆಯನುು 

ರಚ್ಚಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ ರ.ಕ.ವಿಜಯರಾರ್ವನ್ ಮತುು ವಿವಿಧ ದೆೋಶಗಳ 16 ಸಾಗರೆ್ೋತುರ 

ಪಾಾನಲ್ಲಸಟೆಳು. ಅಂರಿಕಾ, ಜಪಾನ್, ಆಸರೋಲ್ಲಯಾ, ಯುಕ, ಫ್ಾರನ್ು, ಸಿಂಗಾಪ್ುರ್, ರಿಪ್ಬಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಬೆರಜಿಲ್ 

ಮತುು ಸಿಿಟಜಲ್ತಂಡ್, ಕ್ಂಪ್ ಾಟಿಂಗ್ ಮತುು ಸಂವಹನ, ಸ್ೋನೆ್-ಕಮಿಸಿರ, ಹೆೈ ಎನಜಿತ ಫಿಸಿಕ್ು, ಉತ್ಾಾದನಾ 

ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು, ನಿವತಹಣೆ, ಭ್-ವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಉದ್ಾಾಟನಾ ಅಧಿವೋಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಷಮ 

ಜಿೋವವಿಜ್ಞಾನ, ಐಟಿ ಭದರತೆ, ನಾಾನೆ್-ವಸುುಗಳು, ಸಾಮಟ್ತ ಹಳಿಳಗಳು ಮತುು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರಯಂದಗೆ 

ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದವು. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 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. 


