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ବବୈଭବ 2020 ସମି୍ମଳନୀବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବବେ 

ଭାଷଣ 
ଅକ୍ଟୋବର 02, 2020 

 

ଏହ ିସମି୍ମଳନୀବେ 3000 େୁ ଅଧକି ଶକି୍ଷାବଦ୍ି ଏବଂ ଭାେତୀୟ ମଳୂ ଭାବବେ ଥବିା ବବୈଜ୍ଞାନକି ଏବଂ 10,000 େୁ 

ଅଧକି ଭାେତୀୟ ବବୈଜ୍ଞାନକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ତ ି

ଅଧକି ଯବୁକ ବଜି୍ଞାନ ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହେ ବକିାଶ କେିବା ଉଚତ୍ି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଭାେତବେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅନ୍ତେିକ୍ଷ ସଧୁାେ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଶକି୍ଷା ଜଗତ ପାଇ ଁସବୁଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କେିବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

2025 ସଦୁ୍ଧା ବଦଶେୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦୂେ କେିବାକୁ ଭାେତ ଲକ୍ଷୟ େଖଛି:ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

 

ଅଧକି ଯବୁକ ମୋକେ ବଜି୍ଞୋେ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୋଇବୋକୁ ସେିୁଶି୍ଚତ କରିବୋ ହି ିଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତୋ ଅକେ। ଏଥପିୋଇ ିଁ 

ଆମକୁ ଇତିହୋସ ତଥୋ ବିଜ୍ଞୋେର ଇତିହୋସ ବିଷୟକର ଭଲଭୋକବ ଜୋଣବିୋ ଆବଶ୍ୟକ କବୋଲି ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େକରନ୍ଦ୍ର 

କମୋଦୀ ଆଜି ବିକଦଶ୍ ତଥୋ ବୋସିନ୍ଦୋ ଭୋରତୀୟ ଅେୁସନ୍ଧୋେକୋରୀ ଏବଂ ଶ୍କି୍ଷୋେୁଠା ନୋେର ବିୱସ୍ତରୀରୀୟ ଭଚୁଆୁ ଆଲସ  ସମିିଳୀେୀ 

କବୈଷ୍ଣବ ଭୋରତୀୟ କବୈଜ୍ଞୋେିକ (କବୈଭବ) ସମିିଳୀେୀର ଉଦଘୋେେ କରିବୋ ସମୟକର କହଛିନି୍ତ। 

 

କସ କହକିଲ, “କବୈଭବ ସମିିଳୀେୀ 2020 ଭୋରତ ଏବଂ ସୋରୋ ବିୱସ୍ରୁ ବିଜ୍ଞୋେ ଏବଂ ଅଭିେବ ଉତ୍ସବକୁ ପୋୀେ କକର। ମ ିଁ ୁ

ଏହୋକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗମ ବୋ ମହୋେ ମେର ମିୀେ କବୋଲି କହବିି, କୋରଣ ଏହ ିସଭୋ ମୋଧ୍ୟମକର ଆକମ ଭୋରତ ଏବଂ 

ଆମ ଗ୍ରହକୁ ସଶ୍କ୍ତ କରିବୋ ପୋଇ ିଁ ଆମର ଦୀଘଆସ୍ଥୋୟୀ ସଙ୍ଗଠେ ଗଠେ କରିବୋକୁ ଅଛୁ।" 

 

ଶ୍ରୀ େକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ କହଛିନି୍ତ, ଭୋରତ ସରକୋର କବୈଜ୍ଞୋେିକ ଅେୁସନ୍ଧୋେ ଏବଂ େବଚୁୋରକୁ କପ୍ରୋତ୍ସୋହତି କରିବୋ ପୋଇ ିଁ 

ଅକେକ ପଦକକ୍ଷପ କେଇଛନି୍ତ କୋରଣ ବିଜ୍ଞୋେ ସୋମୋଜିକ-ଅଥଆକେୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ଆେ ଦିଗକର ବିଜ୍ଞୋେ େିଜର ପ୍ରୟୋସର 

ମୀୂକର ଅଛି।  

 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ େୀକୋର ବିକୋଶ୍ ତଥୋ େୀକୋକରଣ କୋଯଆୟକ୍ରମ କୋଯଆୟକୋରୀ କରିବୋ ଦିଗକର ଭୋରତର ଅପୋର ପ୍ରୟୋସକୁ 

ଉକେଖ କରିଛନି୍ତ। 

 

େୀକୋ ଉତ୍ପୋଦେକର ଦୀଘଆ ସମୟର ବିରୋମ ଭୋଙି୍ଗଯୋଇଥବିୋ କଥୋ କସ କହଛିନି୍ତ। 2014 କର ଆମର େୀକୋକରଣ 

କୋଯଆୟକ୍ରମକର ଚୁୋକରୋେି େୂତେ େିକୋ ପ୍ରବରି୍ତ୍ତ କହୋଇଥଲିୋ | ଏଥକିର ଅେିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ପଯଆୟନ୍ତ ବିକଶ୍ତି କହୋଇଥବିୋ 

କରୋେୋ େିକୋ ମଧ୍ୟ ସୋମିଲ ଅକେ।  

 

2025 ସଦୁ୍ଧୋ ଭୋରତକର ଯକ୍ଷ୍ମୋ ଦୂର କରିବୋ ପୋଇ ିଁ କସ ଉଚ୍ଚୋଭିୀୋଷୀ ମିଶ୍େ ବିଷୟକର ଉକେଖ କରିଛନି୍ତ, ଯୋହୋକି ବିୱସ୍ର 

ଲକ୍ଷୟର ପୋଞ୍ଚ ବଷଆ ପବୂଆରୁ ଥଲିୋ। 

 



ଶ୍ରୀ େକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ ରୋଷ୍ଟରୀୟ ଶ୍କି୍ଷୋ େୀତି 2020 ବିଷୟକର ଉକେଖ କରିଛନି୍ତ ଯୋହୋକୁ ତିେି ଦଶ୍ନ୍ଧି ପକର ଏବଂ 

କଦଶ୍ବୟୋପୀ ବିତୃରୀତ ପରୋମଶ୍ଆ ଏବଂ ବିଚୁୋର ବିମଶ୍ଆ ପକର ଅଣୋଯୋଇଥଲିୋ। ବିଜ୍ଞୋେ ପ୍ରତି ଜିଜ୍ଞୋସୋ ଦୃଦି୍ଧ କରିବୋକୁ ଏବଂ 

କବୈଜ୍ଞୋେିକ ଅେୁସନ୍ଧୋେକୁ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୋେ କରିବୋକୁ ଏହ ିେୀତି ଲକ୍ଷୟ ରଖଛିି । ଏହୋ ଯବୁ ପ୍ରତିଭୋଗଡ଼ିୁକୁ 

ପ୍ରତିକପୋଷଣ କରିବୋ ପୋଇ ିଁ କଖୋଲୋ ଏବଂ ବୟୋପକ ପରିକବଶ୍ ପ୍ରଦୋେ କରିଥୋଏ। 

 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସଧୁୋର ବିଷୟକର ଉକେଖ କରିଛନି୍ତ ଯୋହୋକି ଶ୍ଳି୍ପ ଏବଂ ଶ୍କି୍ଷୋ ପୋଇ ିଁ ସକୁଯୋଗ 

ସଷିୃ୍ଟ କରିବ।  

 

କଲଜର ଇଣ୍ଟରକେକରୋମିେର ମୋଧ୍ୟୋକଷଆଣ-ତରଙ୍ଗ େିରୀକ୍ଷଣକୋରୀ, CERN ଏବଂ ଅନ୍ତରୋଷ୍ଟରୀୟ ଥକମଆୋେୁୟ୍ିୟିର 

ପରୀକ୍ଷଣ ରିଆ୍ଟର (ITER) କର ଭୋରତର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ ବିଷୟକର ଉକେଖ କରି କସ ବିୱସ୍ ତରୀରକର କବୈଜ୍ଞୋେିକ 

ଅେୁସନ୍ଧୋେ ଏବଂ ବିକୋଶ୍ ପ୍ରୟୋସର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପକର ଆକଲୋକପୋତ କରିଥକିଲ। 

 

କସ ସପୁର କମ୍ପ୍ୟୁେିଂ ଏବଂ ସୋଇବର େିଜିକୋଲସ  ସିଷ୍ଟମ ଉପକର ଭୋରତର ପ୍ରମଖୁ ମିଶ୍େ ଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟକର ମଧ୍ୟ କହଛିନି୍ତ। 

କସ  ଆେିେିସିଆଲ ଇକଣ୍ଟଲିକଜନ୍ ସ, କରୋକବୋେିକ୍ସ, କସନ୍ ସର ଏବଂ ବଡ଼ ତଥୟ ବିକେଷଣ କକ୍ଷତ୍ରକର କମୌୀିକ ଗକବଷଣୋ 

ଏବଂ ପ୍ରକୟୋଗଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟକର କସ କହଛିନି୍ତ କଯ ଏହୋ ଭୋରତକର ଷ୍ଟୋେଆଅପସ କସ୍ଟର ଏବଂ ଉତ୍ପୋଦେକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବ। 

 

ଭୋରତକର ପବୂଆରୁ ଆରମ୍ଭ କହୋଇଥବିୋ 25 େି େବଚୁୋର କେକ୍ନୋକଲୋଜି ହବସ ଏବଂ ଏହୋ କିପରି ଷ୍ଟୋେଆଅପସ ଇକକୋସିଷ୍ଟମସ କୁ 

ଆହୁରି ବଢୋଇବ କସ ବିଷୟକର କସ ଉକେଖ କରିଛନି୍ତ। 

 

କସ କହଛିନି୍ତ, ଭୋରତ େିଜର ଚୁୋଷୀଙୁ୍କ ସୋହୋଯୟ କରିବୋ ପୋଇ ିଁ ସକବଆୋଚ୍ଚ ଗଣୁ ଥବିୋ ଗକବଷଣୋ ଚୁୋହ ିଁୁଛି। ଡୋଲି ଏବଂ ଖୋଦୟ 

ଶ୍ସୟ ଉତ୍ପୋଦେର ବୃଦି୍ଧ ପୋଇ ିଁ କସ ଭୋରତୀୟ କବୈଜ୍ଞୋେିକମୋେଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ଂସୋ କରିଥକିଲ। 

 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ତ କଯକତକବକୀ ଭୋରତ ଅଗ୍ରଗତି କକର ବିୱସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କକର। 

 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ତ କଯ କବୈଭବ ସଂକଯୋଗ ଏବଂ କଯୋଗଦୋେ ପୋଇ ିଁ ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ସକୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥୋପେ କକର; 

କଯକତକବକୀ ଭୋରତ ସମଦୃ୍ଧ ହୁଏ, ବିୱସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିକର ଆଗକୁ ବଢିଥୋଏ। କବୈଭବକୁ ମହୋେ ବୟକି୍ତଙ୍କର ମେର ମିୀେ 

କବୋଲି କହ ିକସ କହଛିନି୍ତ କଯ ଏହ ିପ୍ରକଚୁଷ୍ଟୋ ଏକ ଆଦଶ୍ଆ ଅେୁସନ୍ଧୋେ ଇକକୋସିଷ୍ଟମ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋକର ସୋହୋଯୟ କରିବ, 

ଯୋହୋକି ପରମ୍ପ୍ରୋକୁ ଆଧେିୁକତୋ ସହତି ମିଶ୍ୋଇ ସମଦୃ୍ଧତୋ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ। ଏହ ିବିେିମୟ େିଶି୍ଚତ ଭୋବକର ଉପକଯୋଗୀ କହବ 

ଏବଂ ଶ୍କି୍ଷୋଦୋେ ଏବଂ ଅେୁସନ୍ଧୋେକର ଉପକଯୋଗୀ ସହକଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣବି। କବୈଜ୍ଞୋେିକ ଏବଂ ଅେୁସନ୍ଧୋେକୋରୀଙ୍କ ଏହ ି

ପ୍ରୟୋସ ଏକ ଆଦଶ୍ଆ ଅେୁସନ୍ଧୋେ ଇକକୋସିଷ୍ଟମ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋକର ସୋହୋଯୟ କରିବ। 

 

ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ ଉକେଖ କରିଛନି୍ତ କଯ ଭୋରତୀୟ ଡୋଏସକପୋରୋ ବିୱସ୍ ତରୀରକର ଭୋରତତ କଶ୍ରଠାନ ରୋଷ୍ଟରଦୂତ ଅେନି୍ତ। ଆଗୋମୀ 

ପିଢୀ ପୋଇ ିଁ ଏକ େିରୋପଦ ତଥୋ ସମଦୃ୍ଧ ଭବିଷୟତ ଗଢିବୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୋକୋର କରିବୋକୁ ଏହ ିସମିିଳୀେୀ ତତ୍ପର କହୋଇ ରହବିୋ 

ଉଚୁିତ। ଆମ ଚୁୋଷୀଙୁ୍କ ସୋହୋଯୟ କରିବୋ ପୋଇ ିଁ ଭୋରତ ଶ୍ୀଷଆ କଶ୍ରଣୀର କବୈଜ୍ଞୋେିକ ଅେୁସନ୍ଧୋେ ଚୁୋହ ିଁୁଛି। ଏହ ିସମିିଳୀେୀ 

ଶ୍କି୍ଷୋଦୋେ ଏବଂ ଅେୁସନ୍ଧୋେ କକ୍ଷତ୍ରକର ଉପକଯୋଗୀ ସହକଯୋଗକୁ କେତୃତ୍ୱ କରିବ। ଭୋରତୀୟ ଡୋଏସକପୋରୋର ପ୍ରକଚୁଷ୍ଟୋ 

ଆଦଶ୍ଆ ଅେୁସନ୍ଧୋେ ଇକକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋକର ସୋହୋଯୟ କରିବ। 

 

କବୈଭବ ସମିିଳୀେୀକର 55 େି କଦଶ୍ରୁ 3000 ରୁ ଅଧକି ବିକଦଶ୍ୀ ଭୋରତୀୟ ମୀୂ ଶ୍କି୍ଷୋବିଦ ଏବଂ କବୈଜ୍ଞୋେିକ ଏବଂ 



ଭୋରତରୁ ପ୍ରୋୟ 10,000 ଏଥକିର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରୁଛନି୍ତ ଏବଂ ଏହୋ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ମଖୁୟ କବୈଜ୍ଞୋେିକ 

ପରୋମଶ୍ଆଦୋତୋଙ୍କ କେତୃତ୍ୱକର 200 େି ଭୋରତୀୟ ଶ୍କି୍ଷୋ ସଂସ୍ଥୋେ ଏବଂ ଏସସ ଆଣ୍ଡ େି ବିଭୋଗ ଦ୍ୱୋରୋ ଏହୋ ଆକୟୋଜିତ 

କହଉଛି। 40 େି କଦଶ୍ରୁ ପ୍ରୋୟ 700 ବିକଦଶ୍ୀ ସଦସୟବଗଆ ଏବଂ ବିଶ୍ଷି୍ଟ ଭୋରତୀୟ ଶ୍କି୍ଷୋ ଅେୁଠାନୋେ ଏବଂ ଏସ ଆଣ୍ଡ େି 

ବିଭୋଗର 629 ବୋସିନ୍ଦୋ ସଦସୟବଗଆ 213 େି ଅଧକିବଶ୍େକର 80 େି ଉପ-ବିଷୟ ସହତି 18 େି ବିଭିନ୍ନ ଭେିକୋଲ ଗଡ଼ିୁକ 

ଉପକର ବିଚୁୋର କରିକବ। 

 

28 ଅକ୍ଟୋବରକର େୀୋେୀକ ୁଏକତ୍ର କରିବୋ ସହତି ବିଚୁୋର ବିମଶ୍ଆ 3 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 25 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପଯଆୟନ୍ତ 

ଆକୟୋଜିତ କରୋଯିବ। ସଦଆୋର ବେଭ ଭୋଇ ପକେଲଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅଥଆୋତସ  31 ଅକ୍ଟୋବର 2020 କର ଏହ ିସମିିଳୀେୀ 

ସମୋପ୍ତ କହବ। ଏହ ିପଦକକ୍ଷପେି ଏକ ମୋସ ଧରି ଚୁୋଲିଥବିୋ କେବିେୋରସ  ଏବଂ ଭିଡିଓ କେେକରନ୍ସକର ବିକଦଶ୍ୀ ବିକଶ୍ଷଜ୍ଞ 

ତଥୋ ଭୋରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଏକୋଧକି ତରୀରର ପୋରସ୍ପରିକ ସମ୍ପ୍କଆକୁ ଅନ୍ତଭଆୁ କ୍ତ କରିଛି। 

 

ସମିିଳୀେୀ ସମୟକର ବିତୃରୀତ ଏସ ଆଣ୍ଡ େି କକ୍ଷତ୍ରଗଡ଼ିୁକକର ଗଣେୋ ବିଜ୍ଞୋେ, ଇକଲକ୍ଟ ରୋେିକ୍ସ ଏବଂ କମୟୁେିକକସେ, କ୍ୱୋଣ୍ଟମସ 

କେକ୍ନୋକଲୋଜି, କେୋକେୋେିକ୍ସ, ଏକରୋକସ୍ପସସ କେକ୍ନୋକଲୋଜି, ଡୋକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞୋେ, ବୋକୟୋକେକ୍ନୋକଲୋଜି, କୃଷି, ସୋମଗ୍ରୀ ଏବଂ 

ପ୍ରକି୍ରୟୋକରଣ ପ୍ରଯକିୁ୍ତବିଦୟୋ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପୋଦେ, ପଥୃବିୀ ବିଜ୍ଞୋେ, ଶ୍କି୍ତ, ପରିକବଶ୍ ବିଜ୍ଞୋେ, ଏବଂ ପରିଚୁୋୀେୋ ଇତୟୋଦି ସୋମିଲ 

ଅକେ। 

 

ଏହ ିସମିିଳୀେୀର ଉକର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟ କହଉଛି ସବଆଭୋରତୀୟ ବକିୋଶ୍ ପୋଇ ିଁ ଉଦୀୟମୋେ ଚୁୟୋକଲଞ୍ଜର ମକୁୋବିଲୋ ପୋଇ ିଁ ବିୱସ୍ 

ଭୋରତୀୟ ଅେୁସନ୍ଧୋେକୋରୀଙ୍କ ବିକଶ୍ଷଜ୍ଞତୋ ଏବଂ ଜ୍ଞୋେର ଲୋଭ କେବୋ ପୋଇ ିଁ ଏକ ବିତୃରୀତ କରୋଡମୟୋପସ ବୋହୋର କରିବୋ 

ଅକେ। ଏହ ିସମିିଳୀେୀକର ଭୋରତ ତଥୋ ବିକଦଶ୍ର ଶ୍କି୍ଷୋ ଅେୁଠାନୋେ ଏବଂ କବୈଜ୍ଞୋେିକମୋେଙ୍କ ସହତି ସମନ୍ ଵୟ ଏବଂ 

ସହକଯୋଗ ଉପକରଣଗଡ଼ିୁକ ଉପକର ପ୍ରତିେୀିତ କହବ। ଏହୋର ଲକ୍ଷୟ କହଉଛି ବିୱସ୍ତରୀରୀୟ ପ୍ରସୋରଣ ମୋଧ୍ୟମକର 

କଦଶ୍କର ଜ୍ଞୋେ ଏବଂ ଅଭିେୟର ଏକ ଇକକୋସିଷ୍ଟମ ସଷିୃ୍ଟ କରିବୋ ଅକେ। 

 

ମଖୁୟ କବୈଜ୍ଞୋେିକ ପରୋମଶ୍ଆଦୋତୋ ପ୍ରକେସର କକ ବିଜୟରୋଘବେସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଦଶ୍ରୁ 16 େି ବିକଦଶ୍ୀ ପୟୋକେଲ 

ସଦସୟ ଯଥୋ ଆକମରିକୋ, ଜୋପୋେ, ଅକଷ୍ଟରଲିଆ, ୟୁକକ, ଫ୍ରୋନ୍ ସ, ସିଙ୍ଗୋପରୁ, କକୋରିଆ ଗଣରୋଜୟ, ବ୍ରୋଜିଲ ଏବଂ 

ସି୍ୱଜରଲୟୋଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ କଡୋକମେସ ଅଥଆୋତ ଗଣେୋ ଏବଂ କଯୋଗୋକଯୋଗ, କସୋକେୋ-ରସୋୟେ ବିଜ୍ଞୋେ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍କି୍ତ, ବିଜ୍ଞୋେ, 

ଉତ୍ପୋଦେ ପ୍ରଯକିୁ୍ତବିଦୟୋ, ପରିଚୁୋୀେୋ, ଭୂ-ବିଜ୍ଞୋେ, ଜୀବୋୟୁ ପରିବର୍ତ୍ଆେ, ମୋଇକକ୍ରୋ ବୋକୟୋକଲୋଜି, ଆଇେି ସରୁକ୍ଷୋ, େୋକେୋ-

ସୋମଗ୍ରୀ, ସ୍ମୋେଆ ଗ୍ରୋମ ଏବଂ ଗଣତି ବିଜ୍ଞୋେ ଇତୟୋଦି ବିଷୟକର ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି କଥୋବୋର୍ତ୍ଆୋ କହୋଇଥକିଲ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅବ ଟ୍ାବେ 02, 2020 
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