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வைபவ் 2020 உச்சிமாநாட்டின் த ாடக்க உவைவை பிை ம மந் ிாி 

நிகழ்த் ினார்  

அக்டடபர் 02, 2020  

 

உச்சி மாநாட்டில் 3000 க்கும் டமற்பட்ட கல்ைிைாளர்கள் மற்றும் இந் ிை ைம்சாைளி ைிஞ்ஞானிகள் 

மற்றும் 10,000 க்கும் டமற்பட்ட இந் ிை ைிஞ்ஞானிகள் பங்டகற்கின்றனர்.  

தபருமளைிலான  இவளஞர்கள் அறிைிைலில் நாட்டம் தசலுத்  டைண்டும் : பிை மர் 

 இந் ிைாைில் முன்டனாடி ைிண்தைளி சீர் ிருத் ங்கள் த ாழில் மற்றும் கல்ைிைாளர்களுக்கான 

ைாய்ப்புக்கவள உருைாக்கும் : பிை மர் 

 2025 க்குள் நாட்டிலிருந்து காசடநாவை அகற்றுைவ  இலக்காக தகாண்ட இந் ிைா : பிை மர்  

 

“ அ ிகமான இவளஞர்கள் அறிைிைலில் ஆர்ைத்வ  ைளர்ப்பவ  உறு ி தசய்ைட  காலத் ின் 

ட வை. அ ற்காக நாம் ைைலாறு மற்றும் அறிைிைல் ைைலாற்வற நன்கு அறிந் ிருக்கடைண்டும் “ 

என்று பிை மர் ஸ்ரீ நடைந் ிை டமாடி இன்று வைஸ்ைிக் பாை ிை வைஜைனிக் ( VAIBHAV) ஐ 

 ிறந்து வைத் ார். உச்சிமாநாடு, தைளிநாட்டு மற்றும் ைசிக்கும் இந் ிை ஆைாய்ச்சிைாளர்கள் 

மற்றும் கல்ைிைாளர்களின் உலகளாைிை தமய்நிகர் உச்சிமாநாடு.  

 

“VAIBHAV உச்சிமாநாடு 2020 இந் ிைாைிலும் உலகத் ிலிருந்தும் கண்டுபிடிப்புகவளக் 

தகாண்டாடுகிறது. இவ  நான் ஒரு உண்வமைான சங்கம் அல்லது சிறந்  மனங்களின் சங்கமம் 

என்று அவழப்டபன், இந் க் கூட்டத் ின் மூலம் இந் ிைாவையும் நமது கிைகத்வ யும் 

டமம்படுதுை ற்கான எங்கள் நீண்ட கால சங்கத்வ  உருைாக்க நாங்கள் அமர்ந் ிருக்கிடறாம்” 

என்று அைர் கூறினார்.  

  

ஸ்ரீ நடைந் ிை டமாடி கூறுவகைில், சமூக தபாருளா ாை மாற்றத் ிற்கான அ ன் முைற்சிகளின் 

முக்கிை அம்சமாக அறிைிைல் இருப்ப ால், அறிைிைல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கவள 

அ ிகாிக்க இந் ிை அைசு பல நடைடிக்வககவள எடுத்துள்ளது.  

 

 டுப்பூசிகளின் ைளர்ச்சி மற்றும்  டுப்பூசி  ிட்டத்வ  தசைல்படுத்துை ில் இந் ிைாைின் மகத் ான 

முைற்சிகவள பிை மர் குறிப்பிட்டார்.    

 

 டுப்பூசி உற்பத் ிைில் நீண்ட இவடதைளி உவடந்துைிட்டது என்றார். 2014 ஆம் ஆண்டில் 

எங்கள் டநாய் டுப்பு  ிட்டத் ில் நான்கு பு ிை  டுப்பூசிகள் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டன. இ ில் 

உள்நாட்டிடலடை உருைாக்கப்பட்ட டைாட்டா  டுப்பூசி அடங்கும்.    



 

2025 ஆம் ஆண்டளைில் இந் ிைாைில் காசடநாவை அகற்றுை ற்கான லட்சிை டநாக்கம் பற்றி 

அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார், இது உலகளாைிை இலக்குக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ன ாகும்.   

 

ஸ்ரீ நடைந் ிை டமாடி ட சிைக் கல்ைிக் தகாள்வக 2020 ஐ மூன்று  சாப் ங்களுக்கு பின்னர் 

தகாண்டு ைைப்பட்டட ாடு, நாடு  ழுைிை ைிாிைான ஆடலாசவனகள் மற்றும் 

கலந்துவைைாடல்களுக்கு பின்னர் தகாண்டுைைப்பட்டது. தகாள்வக ைிஞ்ஞானத் ின் மீ ான 

ஆர்ைத்வ  அ ிகாிப்பவ  டநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது மற்றும் அறிைிைல் ஆைாய்ச்சிக்கு 

ட வைைான ஊக்கத்வ  அளிக்கிறது. இது இளம்  ிறவமகவள ைளர்ப்ப ற்கான  ிறந்  மற்றும் 

பைந்  சூழவல ைழங்குகிறது.      

இந் ிைாைின் முன்டனாடி ைிண்தைளி சீர் ிருத் ங்கள் குறித்து பிை மர் குறிப்பிட்டுள்ளார், இது 

த ாழில் மற்றும் கல்ைிைாளர்களுக்கான ைாய்ப்புகவள உருைாக்கும்.  

 

டலதசர் இன்தடர் தபடைாமீட்டர் ஈர்ப்பு-அவல ஆய்ைகம், சி.இ.ஆர்..என். மற்றும் 

த ர்டமாநியூக்ளிைர் பாிடசா வன உவல (ஐ.டி.இ.ஆர்.) ஆகிைைற்றில் இந் ிைக் கூட்டாண்வம 

பற்றி குறிப்பிட்டு, உலக அளைில் அறிைிைல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் டமம்பாட்டு முைற்சிகளின் 

முக்கிைத்துைத்வ  எடுத்துவைத் ார்.   

 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் வசபர் இைற்பிைல் அவமப்புக்கள் குறித்  இந் ிைாைின் முக்கிை 

பணிகள் குறித்தும் அைர் குறிப்பிட்டார். தசைற்வக நுண்ணறிவு,டைாபாடிக்ஸ், தசன்சார்கள் 

மற்றும் தபாிை  ைவு பகுப்பாய்வு ஆகிை துவறகளில் அடிப்பவட ஆைாய்ச்சி மற்றும் 

பைன்பாடுகவளப் பற்றி டபசிை அைர், இது இந் ிைாைில் த ாடக்க துவறகள் மற்றும் 

உற்பத் ிவை உைர்த்தும் என்றார். 

 

இந் ிைாைில் ஏற்கனடை த ாடங்கப்பட்ட 25 கண்டுபிடிப்பு த ாழில்நுட்ப வமைங்கள் குறித்தும், 

அது த ாடக்க சுற்றுசூழல் அவமப்வப டமலும் உைர்த்தும் என்றும் அைர் குறிப்பிட்டார்.      

 

அைர் கூறினார், இந் ிைா  னது ைிைசாைிகளுக்கு உ ை உைர் ை ஆைாய்ச்சிவை ைிரும்புகிறது. 

பருப்பு ைவககள் மற்றும் உணவு  ானிைங்களின் உற்பத் ிவை அ ிகாித்  இந் ிை 

ைிஞ்ஞானிகவள அைர் பாைட்டினார். 

   

இந் ிைா முன்டனறும் டபாது உலகம் முன்டனறும் என்று பிை மர் கூறினார்.  

 

இவணக்கவும் பங்களிக்கவும் VAIBHAV  ஒரு சிறந்  ைாய்ப்பளிக்கிறது என்று பிை மர் 

கூறினார்;இந் ிைா முன்டனறும் டபாது, உலகமும் முன்னிவல ைகிக்கிறது. VAIBHAV ஐ சிறந்  

மனங்களின் சங்கமாமாக அவழத்  அைர், இந்  முைற்சிகள் ஒரு சிறந்  ஆைாய்ச்சி சுற்றுசூழல் 

அவமப்வப உருைாக்க உ வும் என்றும், பாைம்பாிைத்வ  நவீனத்துைத்துடன் இணத்து தசழிப்வப 



உருைாக்க உ வும் என்றும் கூறினார். இந் ப் பாிமாற்றங்கள் நிச்சைமாக பைனுள்ள ாக இருக்கும், 

டமலும் கற்பித் ல் மற்றும் ஆைாய்ச்சிைில் பைனுள்ள ஒத்துவழப்புகளுக்கு ைழிைகுக்கும். 

ைிஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆைாய்ச்சிைாளர்களின் இந்  முைற்சிகள் ஒரு சிறந்  ஆைாய்ச்சி சுற்றுசூழல் 

அவமப்வப உருைாக்க உ வும்.  

 

இந் ிைப் புலம்தபைர்ட ார் உலக அைங்கில் சிறந்  தூ ர்கள் என்று பிை மர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

ைைைிருக்கும்  வலமுவறைினருக்கு பாதுகாப்பான எ ிர்காலத்வ உருைாகுை ற்கான கனவை 

நனைாக்க உச்சிமாநாடு எ ிர்டநாக்க டைண்டும். எங்கள் ைிைசாைிகளுக்கு உ ை உைர்  ை 

அறிைிைல் ஆைாய்ச்சிவை இந் ிைா ைிரும்புகிறது. இந்  உச்சி மாநாடு கற்பித் ல் மற்றும் 

ஆைாய்ச்சிைில் பைனுள்ள  ஒத்துவழப்புகளுக்கு ைழிைகுக்கும். இந் ிை புலம்தபைர்ட ாாின் 

முைற்சிகள் சிறந்  ஆைாய்ச்சி சுற்றுசூழல் அவமப்வப உருைாக்க உ வும்.        

 

VAIBHAV உச்சிமாநாட்டில், 55 நாடுகவளச் டசர்ந்  300 க்கும் டமற்பட்ட தைளிநாட்டு இந் ிை 

ைம்சாைளிக் கல்ைிைாளர்கள் மற்றும் ைிஞ்ஞானிகள் மற்றும் இந் ிைாைில் இருந்து சுமார் 10,000 

டபர் பங்டகற்கின்றனர், இது இந் ிை அறிைிைல் ஆடலாசகர்  வலவமைில் 200 இந் ிைக் 

கல்ைிநிறுைனங்கள் மற்றும் எஸ் அண்ட் டி துவறகளால் ஏற்பாடு தசய்ைப்பட்டுள்ளது. 40 

நாடுகவளச் டசர்ந்  700  தைளிநாட்டு டபனலிஸ்டுகள் மற்றும் பிைபல இந் ிைக் 

கல்ைிநிறுைனங்கள் மற்றும் எஸ் அண்ட் டி துவறகவளச் டசர்ந்  629  குடியுாிவமக் குழு 

உறுப்பினர்கள் 213 அமர்வுகளில் 80 துவணத்  வலப்புகளுடன்  18  தைவ்டைறு தசங்குத்துக்களில் 

டைண்டுதமன்டற  ிட்டமிட்டுள்ளனர்.  

  

2020 அக்டடாபர் 3 ஆம் ட  ி மு ல் அக்டடாபர் 25 ஆம் ட  ி ைவை இந்  ைிைா ங்கள் 

நவடதபறும். சர் ார் ைல்லபாய் பட்டடல் தஜைந் ி அ ாைது அக்டடாபர் 31, 2020  அன்று உச்சி 

மாநாடு நிவறைவடயும். இந்  முைற்சிைில் தைளிநாட்டு ைல்லுநர்கள் மற்றும் இந் ிை 

சகாக்களிடடடை ஒரு மா  கால தைபினார்கள் மற்றும் வீடிடைா மாநாடுகளில் பலைி மான 

த ாடர்புகள் உள்ளன.     

 

உச்சி மாநாட்டின் டபாது ைிைா ிக்கப்படும் பைந்  எஸ் அண்ட் டி பகு ிகளில் கணக்கீட்டு 

அறிைிைல், மின்னணு மற்றும்  கைல் த ாடர்பு, குைாண்டம் த ாழில்நுட்பங்கள், டபாட்டானிக்ஸ், 

ைிண்தைளி த ாழில்நுட்பங்கள்,மருத்துை அறிைிைல், உைிாி த ாழில்நுட்பம், ைிைசாைம், தபாருள் 

மற்றும் தசைலாக்க த ாழில்நுட்பங்கள், டமம்பட்ட உற்பத் ி, பூமி அறிைிைல், ஆற்றல், சுற்றுசூழல் 

அறிைிைல், மற்றும் டமலாண்வம.  

  

உலகளாைிை ைளர்ச்சிக்கான ைளர்ந்து ைரும் சைால்கவள எ ிர்தகாள்ை ற்காக உலகளாைிை 

இந் ிை ஆைாச்சிைாளர்களின் நிபுணத்துைத்வ யும் அறிவையும் டமம்படுத்தும் ஒரு ைிாிைான 

பாவ  ைவைபடத்வ க் தகாண்டு ைருைட  உச்சிமாநாட்டின் டநாக்கம். இந்  உச்சிமாநாடு 

இந் ிைாைிலும் தைளிநாட்டிலும் உள்ள கல்ைிைாளர்கள் மற்றும் ைிஞ்ஞானிகளுடனான 



ஒத்துவழப்பு மற்றும் ஒத்துவழப்பு கருைிகவளப் பிை ிபலிக்கும். உலகளாைிை ாீ ிைான 

அணுகுமுவறைின் நாட்டில் அறிவு மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்களின் சுற்றுசூழல் அவமப்வப 

உருைாக்குைட  இ ன் குறிக்டகாள்.   

 

மு ன்வம அறைிைல் ஆடலாசகர் டக. ைிஜைைாகைன் மற்றும் பல்டைறு நாடுகவளச் டசர்ந்  16 

தைளிநாட்டு குழு உறுப்பினர்கள். அதமாிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ் ிடைலிைா, இங்கிலாந்து, பிைான்ஸ், 

சிங்கப்பூர், தகாாிைா குடிைைசு, பிடைசில் மற்றும் சுைிட்சர்லாந்து, கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் 

கம்யூனிடகஷன், டசாடனா-டை ிைிைல், உைர் ஆற்றல் இைற்பிைல், உற்பத் ி த ாழில்நுட்பங்கள், 

டைளாண்வம, புைி அறிைிைல், கால நிவல மாற்றங்கள், த ாடக்க அமர்ைின் டபாது 

நுண்ணுைிாிைல்,  கைல் த ாழில்நுட்ப பாதுகாப்பு, நாடனா தபாருட்கள், ஸ்மார்ட் கிைாமங்கள் 

மற்றும் கணி  அறிைிைல் ஆகிைவை பிை மருடன் ஆைம்ப நிகழ்ைில்  த ாடர்பு தகாண்டன.   

 

நியூ தடல்லி  

அக்டடாபர்  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. 


