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ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಸಮ್ಮೀಳನ: 2021 

07 ಜನವರಿ, 2021 

 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ (ಪಿಬಿಡಿ) ಸಮ್ಮೀಳನವು ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಯಕ್ರಮವಾಗಿದುು, 

ವಲಸೆಗಾರರ ಾಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಂದ ಮಾಡಿಕ ಳಳಲು ಹಾಗ  ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಲು ಪ್ರಮುಖ ವೀದಿಕಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ. 

ಗಮನಿಸಬೀಕಾದ ಸಾಂಗತಯಾಂದರ, ಹೆಚ್ುುತತರುವ Covid ಸಾಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರ ೀಗದ ಹೆ ರತಾಗಿಯ , ನಮಮ ಜೀವಾಂತ್ ವಲಸೆ 

ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುುಕ ಾಂಡು 9 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು 16ನೆೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ 

ದಿವಸ್ ಸಮ್ಮೀಳನವನುು ಆಯೀಜಸಲಾಗುತತದ. ಸಮ್ಮೀಳನವನುು ಇತತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇತ್ರ ಪಿಬಿಡಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳಾಂತ 

ಸಮ್ಮೀಳನವನುು ವಚ್ುಯಯಲ್ ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 16ನೆೀ ಪಿಬಿಡಿ ಸಮ್ಮೀಳನ 2021 ರ ವಿಷಯವು 

"ಸಾವವಲಾಂಬಿ ಭಾರತ್ಕೆ ಕ ಡುಗೆ" ಆಗಿದ. 

 

ಪಿಬಿಡಿ ಸಮ್ಮೀಳನವು ಮ ರು ವಿಭಾಗಗಳನುು ಹೆ ಾಂದಿರುತ್ತದ. ಪಿಬಿಡಿ ಸಮ್ಮೀಳನವನುು ಭಾರತ್ದ ಗೌರವಾನಿವತ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಾಂತರ ಶ್ರೀ ನರೀಾಂದರ ಮೀದಿಯವರು ಉದಾಾಟಿಸಲ್ಲದುು, ಸುರಿನಾಮ್ ಗಣರಾಜಯಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಷಠ 

ಶ್ರೀ ಚ್ಾಂದಿರಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಂತ ೀಖಿ ಮುಖಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲದಾುರ. ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ 'ನೆ ೀ ಇಾಂಡಿಯಾ' 

ರಸಪ್ರಶ್ು ವಿಜೀತ್ರನ ು ಸಹ ಘ ೀಷಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಉದಾಾಟ್ನಾ ಅಧಿವೀಶನದ ನಾಂತ್ರ ಎರಡು ಪ್ೂಣಯ ಅಧಿವೀಶನಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲವ. ವಿದೀಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹಾಗ  

ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಲಸೆಗಾರರ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆೆ ಮದಲ ಸಮಗರ 

ಅಧಿವೀಶನವನುುದುೀಶ್ಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲದಾುರ. Covid ನಾಂತ್ರ ಎದುರಿಸುತತರುವ ಸವಾಲುಗಳನುು ಆರ ೀಗಯ, ಆರ್ಥಯಕ್ತ, 

ಸಾಮಾಜಕ್ ಮತ್ುತ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸನಿುವೀಶ, ಆರ ೀಗಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ುತ ವಿದೀಶಾಾಂಗ 

ವಯವಹಾರಗಳ ರಾಜಯ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷಯದ ಕ್ುರಿತ್ು ಎರಡನೆೀ ಸಮಗರ ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲಿ ತಳಿಸುವರು. ಎರಡ  

ಸಮಗರ ಅಧಿವೀಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಾಯತ್ ವಲಸಿಗ ತ್ಜ್ಞರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಯಾಂದಿಗೆ ಪಾಯನಲ್ ಚ್ಚೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲದ. 

 

ಕ ನೆಯ ಅಧಿವೀಶನವು ಮುಕಾತಯದ ಅಧಿವೀಶನವಾಗಿದುು, ಗೌರವಾನಿವತ್ ರಾಷರಪ್ತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ 

ದಿವಸ್ ಸಾಂದರ್ಯವನುು ಗುರುತಸಲು ತ್ಮಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲದಾುರ. 2020-21 ರ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಮನ್ 

ಪ್ರಶಸಿತಗಳ ಹೆಸರನುು ಸಹ ಪ್ರಕ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ್ ಹಾಗ  ವಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯು ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆ 

ಸದಸಯರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧ್ನೆಗಳನುು ಗುರುತಸಲು ಮತ್ುತ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿೀಡಿದ ಕ ಡುಗೆಯನುು 

ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಮನ್ ಪ್ರಶಸಿತಯನುು ನಿೀಡಲಾಗುತ್ತದ. 

 

 

 

  



ಯುವ ಪಿಬಿಡಿಯನುು 8 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು "ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರಿಾಂದ ಯುವ ಸಾಧ್ಕ್ರನುು 

ಒಟ್ುುಗ ಡಿಸುವುದು" ಎಾಂಬ ವಿಷಯದ ಮ್ೀಲ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗ  ಇದನುು ಯುವ ವಯವಹಾರ ಮತ್ುತ 

ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಾಂದ ಆಾಂಕ್ರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ವಿಶ್ೀಷ ಅತರ್ಥಯಾಗಿ ನ ಯಜಲಾಂಡ್ ನ 

ಸಮುದಾಯ ಮತ್ುತ ಸವಯಾಂಪ್ರೀರಿತ್ ವಲಯದ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತ ಪಿರಯಾಾಂಕಾ ರಾಧಾಕ್ೃಷಣನ್ 

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದಾುರ. 

 

ಕಾಯಯಕ್ರಮವನುು ಪಿಬಿಡಿಯ ವಬ್ ಸೆೈಟ್ http://www.pbdindia.gov.in ಮತ್ುತ 

https://www.youtube.com/user/MEAIfia ನಲ್ಲಿ ವಬ್ ಕಾಸ್ು ಲೈವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ. 

 

ನವ ದಹಲ್ಲ 

07 ಜನವರಿ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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