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പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് കൺവവൻഷൻ :2021  

ജനുവരി 07, 2021 

 
പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് (PBD) എന്നത് വിദദശകാരയാമപ്രാലയത്തിന്വെ ഒരു 
ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഇവന്് ആണ് കൂടാവത പ്രവാസികളായുള്ള ഭാരതീയരുവട 
ബന്ധവെടുന്നതിനുും ഇടരഴകുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാനവെട്ട പ്ലാറ്റ്ദ ാും 
നൽകുകയുും വെയ്യുന്നു. ആദവശഭരിതരായി പ്രവാസ സമൂഹത്തിന്വെ 

െിരകളുവട അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നടന്നുവകാണ്ടിരിക്കുന്ന ദകാവിഡ് 

രകർച്ചവയാധിവയ മെികടന്നാണ്, 16 മത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് 

സുംഘടിെിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൺവവൻഷനു മുദന്നാടിയായി അടുത്തിവടയായി നടന്ന രി 
ബി ഡി ദകാൺ െൻസുകൾ ദരാവല, കൺവവൻഷനുും വിർെവൽ ദ ാർമാറ്റിലാണ് 

നടക്കുക.  16 മത് രി ബി ഡി യുവട വിഷയും " ആത്മനിർഭർ ഭാരതിദലക്ക്' 
സുംഭാവന വെയ്യുക എന്നതാണ്. 

 

രി ബി ഡി കൺദവഷന് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇരയയുവട 
ബഹുമാനവെട്ട പ്രധാനമപ്രി രി ബി ഡി കാദനവഷണ ഉദ്ഘാടനും വെയ്യുന്നതാണ്, 

കൂടാവത പ്രധാന അതിഥിയായ, സുരിനാും െിെബ്ലിക്കിന്വെ ബഹുമാനവെട്ട 
പ്രധാനമപ്രി പ്ശീ. െപ്രിക പ്രസാദ് സന്ദൊഖി മുഖയ പ്രഭാഷണും നടത്തുും.യുവ 

തലമുെയ്ക്ക്കായി നടത്തിയ  ഓൺലലനായി നടത്തിയ ഭാരത് ദകാ ജാനിവയ കവിസ് 

വിജയികവള പ്രഖയാരിക്കുകയുും വെയ്യുന്നതാണ്. 

 

ഉദ്ഘാടന വസഷന് ദശഷും രണ്ടു പ്ലീനെി വസഷനുകൾ ഓടി നടക്കുന്നതാണ്. ആദയ 
പ്ലീനെി വസഷനായ  ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൽ പ്രവാസികളായ ഇരയക്കാരുവട 
െുമതല എന്നതിൽ വിദദശകാരയാമപ്രിയുും , വാണിജയ വയവസായ മപ്രിയുും 
പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദകാവിഡിന് ദശഷമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ 

അഭിമുഖീകരിക്കുക- ആദരാഗയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക  കൂടാവത അരാരാപ്ര 

ബന്ധങ്ങളുവട സാഹെരയങ്ങളിൽ എന്നതിവന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ടാമത് 

പ്ലീനെി വസഷനിൽ രാജയവത്ത ആദരാഗയമപ്രി, വിദദശകാരയ സഹമപ്രി എന്നിവർ 

പ്രഭാഷണും നടത്തുും. രണ്ടു പ്ലീനെി വസഷനുകളിലുും ഇരയൻ പ്രവാസികളിൽ 

നിന്നുള്ള വിശിര വയക്തിതവങ്ങൾ ഉൾവെടുന്ന രാനൽ െർച്ചകളുും 
ഉണ്ടായിരിക്കുും. 

 

  



പ്രവാസ ഭാരതീയ ദിവാസിന്വെ ആദഘാഷത്തിവല നരിപ്രകാശന വസഷനിൽ 

ബഹുമാനവരട്ട രാപ്രരതി നരി പ്രകാശന പ്രഭാഷണും നടത്തുന്നതാണ്. 2020 -21 വല 

പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ ദജതാക്കവളയുും പ്രഖയാരിക്കുന്നതാണ്. ഇരയയിലുും 
വിദദശത്തുമുള്ള വിവിധ ദമഖലകളിൽ ,ദനട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഇരയൻ 

പ്രവാസികളായുള്ള ആളുകവള അുംഗീകരിക്കുന്നതിനുും 

ബഹുമാനിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ നൽകുന്നത്. 

 

2020 ജനുവരി 8 നു "ഇരയയിൽ നിന്നുും ഇരയൻ പ്രവാസികളിൽ നിന്നുും  ദനട്ടങ്ങൾ 

കരസ്ഥമാക്കിയ യുവാക്കവള ഒരുമിച്ച് വകാണ്ടുവരുക " എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ യൂത്ത് 
രി ബി ഡി യുും വിര്ചെവലായി ആദഘാഷിക്കുന്നതാണ്.ഇതിനു യൂത്ത് അഫ്ദയഴ്സ് 

ആൻഡ് സ്ദരാർട്സസ് മപ്രാലയും ദനതൃതവും നൽകുന്നതാണ്. നയൂ സീലൻഡിവല 

കമയൂണിറ്റി& വവൽവ യർ വസക്ടർ മപ്രിയായ മിസ്. പ്രിയങ്ക രാധാകൃഷ്ണൻ 

െടങ്ങിൽ പ്രദതയക അതിഥിയായിരിക്കുും. 

 

ഇവന്െുകൾ രി ബി ഡി വവബ്ലസറ്റ്  http://www.pbdindia.gov.in  

https://www.youtube.com/user/MEAIndia എന്നിവയിൽ തത്സമയ സുംദപ്രഷണും 
വെയ്യുന്നതാണ്. 

 

നയൂ  ഡൽഹി 
07 ജനുവരി, 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. 

 


