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ਵਭੈਵ 2020 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮਲੇਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਿਣ  

2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 
ਸ਼ਿਖਰ ਸਮੰਲੇਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲੂ ਦ ੇ3000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆਸ਼ਵਦ ਅਤ ੇਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀ ਅਤ ੇ10,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀ 

ਸ਼ ਿੱਸਾ ਲੈ ਰ  ੇ ਨ 

ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਵਧਰੇ ੇਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰਸ਼ਦਲਚਸਪ੍ੀ ਲੈਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  :ੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ 

ਭਾਰਤ ਅਦੰਰ ਪ੍ਲੁਾੜ ਸੁਧਾਰ ਿਰੁ ੂ ਣੋ ਨਾਲ ਉਦਯਿੋ ਅਤ ੇਅਕਾਦਸ਼ਮਕਤਾ ਲਈ ਮਕੌ ੇਪ੍ੈਦਾ  ਣੋਿ:ੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦਾ 2025 ਤਿੱਕ ਦਿੇ ਅਦੰਰੋਂ ਟੀ।ਬੀ। ਨੂ ੰਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ  :ੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਰੀ ਨਸ਼ਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਸ਼ਮਕਾਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ਿਖਰ 

ਸੰਮੇਲਨ - ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀ ਸੰਮੇਲਨ - ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਸ਼ਦਆਾਂ ਸ਼ਕ ਾ, “ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ ਸ਼ਕ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦਾ 

ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤ ਾਸ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤ ਾਸ ਦ ੇ

ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਤੋਂ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣੂ  ਣੋਾ ਪ੍ਵੇਿਾ”।   
 

“ਵੈਭਵ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2020 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਜਿਨ  ।ੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਸਿੱਚਾ ਸੰਿਮ 

ਕ ਾਾਂਿਾ, ਇਸ ਇਕਿੱਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਸ਼  ਦੇ ਸਿਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਆਏ  ਾਾਂ।” 

 

ਿਰੀ ਨਸ਼ਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਸ਼ਜਕ-ਆਰਸ਼ਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਾਂ ਕੋਸ਼ਿਿਾਾਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਸ਼ਮਕਾ  ੋਣ 

ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਿਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ  ਨ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਸ਼ਕਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਿਾ  ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। 

 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ, ਟੀਕਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਲਿੱਿਣ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਵਕਫਾ  ੁਣ ਖਤਮ  ੋ ਚੁਿੱਕਾ  ।ੈ 2014 ਅੰਦਰ ਸਾਡ ੇਟੀਕਾਕਰਨ 

ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਸ਼ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਿਾਸ਼ਮਲ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਆ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਿਾਮਲ  ੈ। 
 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ੍ਸ਼ਦਕ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਸ਼ਮਿਨ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਟੀਚ ੇਤੋਂ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ 

ਅਿੱਿ ੇਚਿੱਲ ਸ਼ਰ ਾ  ੈ। 

 

ਿਰੀ ਨਸ਼ਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਿਟਰੀ ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ  ਵਾਲਾ ਸ਼ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਤੰਨ ਦ ਾਸ਼ਕਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਵਸਿਾਰਤ 

ਸਲਾ -ਮਿਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲਆਾਂਦੀ ਿਈ  ੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਿ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੰੂ 



ਵਧਾਉਣਾ  ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ  ਿੱਲਾ-ਿੇਰੀ ਸ਼ਦਿੱਤੀ ਿਈ  ੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ  ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਤਭਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਸੰਜਣ ਲਈ ਖੁਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਵਆਪ੍ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿਈ  ੈ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਪੁ੍ਲਾੜ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਜੰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਿ ਅਤੇ ਅਕਾਦਸ਼ਮਕਤਾ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈ੍ਦਾ 

 ੋਣਿੇ। 

 

ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਰੋਮੀਟਰ ਿਰੈਵੀਟੇਿਨਲ-ਵੇਵ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, CERN ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਿਨਲ ਿਰਮੋਨੂਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਯੋਸ਼ਿਕ ਸ਼ਰਐਕਟਰ 

(ITER) ਸ਼ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ੇ ੋਏ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਦੀਆਾਂ 

ਕੋਸ਼ਿਿਾਾਂ ਦੀ ਮ ਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। 
 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰ ਕੰਮਸ਼ਪ੍ਊਸ਼ਟੰਿ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਭੌਸ਼ਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਸ਼ਮਿਨਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। 
ਆਰਟੀਸ਼ਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੇਸ਼ਲਜੇੰਸ, ਰੋਬੋਸ਼ਟਕਸ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿ ਡੇਟਾ ਐਨਾਸ਼ਲਟੀਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਸ਼ਵਚ ਬੁਸ਼ਨਆਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਿਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ੍ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਰਮਾਣ ਨੰੂ  ੁਲਾਰਾ ਸ਼ਮਲੇਿਾ। 
 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਵਿੱਚ ਪ੍ਸ਼ ਲਾਾਂ  ੀ ਿੁਰੂ ਕੀਤੇ ਿਏ 25 ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ  ਿੱਬਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕੰਜ ਇ  ਸਟਾਰਟ-ਅਪ੍ 

ਈਕੋਸ਼ਸਸਟਮ ਨੰੂ ਉਤਿਾ ਤ ਕਰਨਿੇ  - ਇਸ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸ਼ਸਆ। 
 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ 

ਦੀ ਪੈ੍ਦਾਵਾਰ ਸ਼ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀਆਾਂ ਦੀ ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਦਾ  ੈ, ਤਾਾਂ ਦੁਨੀਆਾਂ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਦੀ  ।ੈ 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਵੈਭਵ ਆਪ੍ਸ ਸ਼ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ  ;ੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਿ ਾਲ  ੁੰਦਾ  ੈ, 

ਤਾਾਂ ਦੁਨੀਆਾਂ ਵੀ ਅਿੱਿ ੇਵਧਦੀ  ।ੈ ਵੈਭਵ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਤਭਾਿਾਲੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸੰਿਮ ਦਿੱਸਦੇ  ੋਏ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਇੰਨਾਾਂ ਯਤਨਾਾਂ ਸਦਕਾ 

ਆਦਰਿ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇਿੀ, ਜੋ ਆਧੁਸ਼ਨਕਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲਾਕੇ  ਖੁਿ ਾਲੀ ਸ਼ਲਆਉਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਮਕਾ 

ਸ਼ਨਭਾਵੇਿੀ। ਇ  ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਪ੍ਿੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ੇਵੰਦ  ੋਣਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਵਿੱਚ ਲਾ ੇਵੰਦ 

ਭਾਈਵਾਲੀਆਾਂ ਬਣਨਿੀਆਾਂ। ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ  ਕੋਸ਼ਿਿਾਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰਿ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਸ਼ਮਲੇਿੀ। 
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕ ਾ ਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂ  ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜਦੂਤ  ਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੰੂ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ੀੜ੍ੀਆਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਸ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਿ ਾਲ ਭਸ਼ਵਿੱਖ ਸ਼ਸਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ 

 ੈ। ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਦਕਾ 

ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਵਿੱਚ ਲਾ ੇਵਦੰ ਸਸ਼ ਯੋਿ  ੋਵੇਿਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂ  ਦੇ ਯਤਨ ਆਦਰਿ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਿੇ। 



 

ਵੈਭਵ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਦਰ 55 ਦੇਿਾਾਂ ਤੋਂ 3000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆਸ਼ਵਦ ਅਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀ ਅਤੇ 10000 ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਭਾਿੀਦਾਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ ਿੱਸਾ ਲੈ ਰ ੇ  ਨ ਅਤੇ ਇ  ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨਕ ਸਲਾ ਕਾਰ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਸ਼ਵਿੱਚ 

200 ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਸ਼ਮਕ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਵਭਾਿਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸ਼ਰ ਾ  ੈ। 40 ਦੇਿਾਾਂ ਤੋਂ 

ਲਿਭਿ 700 ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਪੈ੍ਨਸ਼ਲਸਟ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਵਭਾਿਾਾਂ ਦੇ 629 ਰਸ਼ ਵਾਸੀ 

ਪੈ੍ਨਸ਼ਲਸਟ 213 ਸੈਿਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਾਂ, ਸ਼ਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 80 ਉਪ੍-ਸ਼ਵਿ ੇ ੋਣਿੇ, 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨਿੇ। 

 

ਇ  ਸ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤਿੱਕ  ੋਣਿੇ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਿੱਟੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਿ।ੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਲਭ ਭਾਈ ਪ੍ਟੇਲ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਦ ਾੜ ੇਭਾਵ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਖਤਮ  ੋਵੇਿਾ। ਇਸ 

ਪ੍ਸ਼ ਲ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਮਾ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ  ਮਰੁਤਬਾਵਾਾਂ ਸ਼ਵਚਾਲੇ ਮ ੀਨਾ ਭਰ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸ਼ਬਨਾਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬ -ੁਪ੍ਿੱਧਰੀ ਿਿੱਲਬਾਤ ਿਾਮਲ  ੋਵੇਿੀ।   

 

ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਜਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਵਆਪ੍ਕ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲਬਾਤ  ੋਵੇਿੀ, ਉ   ਨ - ਕੰਸ਼ਪ੍ਊਟੇਿਨਲ 

ਸਾਇੰਸ, ਇਲੈਕਟਰਾਸ਼ਨਕਸ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮਊਸ਼ਨਕੇਿਨ, ਕੁਆਾਂਟਮ ਤਕਨੀਕ, ਫੋਟੋਸ਼ਨਕਸ, ਏਅਰਸਪੇ੍ਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, 

ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਟੀਸ਼ਰਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਸੰਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਡਵਾਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਸ਼ਰੰਿ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ, ਊਰਜਾ, 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। 
 

ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਿ ਸਰਵ ਸ਼ਵਆਪ੍ਕ ਸ਼ਵਕਾਸ  ਾਸ਼ਸਲ ਕਰਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਪੇ੍ਿ ਆ ਰ ੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਜਿੱਠਣ ਲਈ 

ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੁ ਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਿੱਕ ਕੇ ਸ਼ਵਆਪ੍ਕ ਰੋਡ-ਮੈਪ੍ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ  ।ੈ ਸ਼ਿਖਰ 

ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਵਦੇਿਾਾਂ ਸ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਿੱਸ਼ਖਆਸ਼ਵਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ 

ਸਸ਼ ਕਾਰਤਾ ਯੰਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸ਼ਵਚਾਰ  ੋਵੇਿਾ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ  ੈ - ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਪ੍ ੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਦੇਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵਾਚਰ 

ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
 

ਮੁਿੱਖ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨਕ ਸਲਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਸ਼ਵਜੈਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪ੍ਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਿਲੈਂਡ, 

ਫਰਾਾਂਸ, ਸ਼ਸੰਿਾਪੁ੍ਰ, ਕੋਰੀਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਿਣਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ 16 ਸ਼ਵਦੇਿੀ ਪੈ੍ਨਸ਼ਲਸਟਾਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਮਸ਼ਪ੍ਊਸ਼ਟੰਿ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਰ, ਸੋਨੋ-ਕੈਸ਼ਮਸਟਰੀ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਭੌਸ਼ਤਕੀ, ਸ਼ਨਰਮਾਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੂ-ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ, ਜਲਵਾਯ ੂ

ਬਦਲਾਅ,ਮਾਈਕੋ੍ਰਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਆਈ ਟੀ ਸੁਰਿੱਸ਼ਖਆ, ਨੈਨੋ ਮੈਟੀਸ਼ਰਅਲ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਵਲੇਜ ਅਤੇ ਿਸ਼ਣਤ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਸਨ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਤਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਸ਼ਦਿੱਲੀ 

2 ਅਕਤੂਬਰ, 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. 

 


