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16 മത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസാഘ ാഷം 2021 ജനുവരി 09 ന് നയൂ ഡൽഹിയിൽ 

നടക്ും. 
ഡിസംബർ  07, 2020 

 

2021 ലെ 16 മത് പ്രവാസിഭാരതീയ ദിവസാഘ ാഷത്തിനായുള്ള ലവബ്സസറ്റ് 
ബഹുമാനലെട്ട സഹ വിഘദശകാരയമപ്രി, പ്ശീ വി മുരളീധരലന 2020 ഡിസംബർ 08 ന് 

ഉദ് ാടനം ലെയ്തുലകാണ്ട്, പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ കൺലവൻഷൻ 2020 ൽ 

രലെടുക്ുന്നതിനായുള്ള ഓൺസെൻ രജിസ്ടഘപ്ടഷന് തുടക്ം കുറിക്ുകയും 
ലെയ്തു.നടന്നു ലകാണ്ടിരിക്ുന്ന ഘകാവിഡ്-19 രകർച്ചവയാധിയുലട 
രശ്ചാത്തെത്തിൽ 16 മത് PBD കൺലവൻഷൻ 2021 , 2021 ജനുവരി 9 ന് വിർെവൽ 

രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനമായി. 
 

പ്രവാസങ്ങളിെുള്ള സവഘദശികളുമായ ബന്ധിെിക്ുന്നതിനും 
ഇടരഴകുന്നതിനുമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഘ്ാം നൽകുന്ന ഭാരത സർക്ാരിന്ലറ പ്രധാന 

ഇവന്റ്റ് ആണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്ട കൺലവൻഷൻ.PBD 2021 ന്ലറ വിഷയം 
"ആത്മ നിർഭർ ഭാരതത്തിനായി സംഭാവന ലെയ്യുക എന്നതാണ്". 

 

16 മത് PBD കൺവൻഷന് മുഘന്നാടിയായി, 2020 -2021 കാൊവധിയിൽ അഞ്ച് PBD 

ഘകാൺ്റൻസുകൾ വിർെവൊയി നടന്നിരുന്നു: അവയാണ്  (i) "ഭാരതീയ 

സംസ്ടകാരം പ്രെരിെിക്ുന്നതിൽ പ്രവാസികളുലട രെ് "2020 ഡിസംബർ 09 ന് IST 

12:00 മുതൽ -14:00 വലര കൂടാലത IST 19:30 മുതൽ -21:30 വലര 

 

(ii) "പ്രവാസികളായുള്ള ബിസിനസ്സ് ഘനതാക്ൾ & CEO കൾ എന്നിവരുമായുള്ള 

സംവാദം- MSME കൾ വികസിെിക്ുന്നത് വഴി ആത്മനിർഭർ ഭാരത് സമ്പദ് ടന 5 

പ്ടിെയൺ യു എസ്ട ഘഡാളറിന്ലറ െക്ഷയം.2020 ഡിസംബർ 10 ന് IST 17:30 മുതൽ -19:30 

വലര. 

 

(iii) "പ്രാഘദശിക PBD – GCC- ഇരയ പ്രവാസി ഭാരതീയ  ദിവസ്ട  ഘകാൺ്റൻസ്ട” ; 2020 

ഡിസംബർ 11 ,IST 11:30 മുതൽ -13:30 വലര കൂടാലത IST 15:30 മുതൽ -17:30 വലര. 

 

(iv) "ഇരയ @ 75 പ്രദർശിെിക്ുന്നതിന് മീഡിയ & എലനലറ്റർസറ്റലെന്റ്റ് രൊളിത്തം 
ശക്തിലെടുത്തുക"; 2020 ഡിസംബർ 2020 , IST 16:00 മുതൽ – 18:00 IST വലര 

 

(v)കൂടാലത 2021 ജനുവരി 08 ന്,  യൂത്ത് അ്ഘയഴ്സസ്ട ആൻഡ് സ്ടഘരാർട്സസ്ട 

മപ്രാെയത്തിന്ലറ സഹകരണഘത്താലട "ജീവിതത്തിൽ രെ വഴികളിൽ നിന്നും 
ഇരയയിയും വിഘദശത്തുമുള്ള ഘനട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്ിയ യുവ പ്രതിഭകലള 

ഒരുമിച്ചു ലകാണ്ടുവരുക" എന്നത് സംബന്ധിച്ച യൂത്ത് PBD ഘകാൺ്റൻസ്ട 

 



2021 ജനുവരി 09 ന് ഉച്ചയ്ക്് മുൻപ്, ബഹുമാനലെട്ട പ്രധാനമപ്രി പ്ശീ നഘരപ്ര 

ഘമാഡി പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്ട കൺലവൻഷൻ  ഉദ് ാടനം 
ലെയ്യുന്നതായിരിക്ും.ഉദ് ാടന െടങ്ങിൽ ഭാരത് ഘകാ ജാനിലയ കവിസ്ട 

മത്സരത്തിന്ലറ ഘജതാക്ലള പ്രഖ്യാരിക്ുന്നതായിരിക്ും. PBD കൺലവൻഷനിൽ 

സമപ്രമായ രണ്ടു ലസഷനുകളാണ് ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് - (i) " ആത്മനിർഭർ 

ഭാരത്തിൽ പ്രവാസികളുലട രെ്" കൂടാലത (ii)" ആഘരാരയം, സാമൂഹികം കൂടാലത 

അരാരാപ്ര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഘകാവിഡിന് ഘശഷമുള്ള ലവെലുവിളികലള 

ഘനരിടുക" എന്നിവയാണവ. ഇതിനു ഘശഷമുള്ള ഉരൊരപ്രഭാഷണ ലസഷനിൽ , 

ഇരയയിെും വിഘദശത്തും വയതയസ്ടത ഘമഖ്െകളിൊയി കഴിവ് ലതളിയിച്ച 

പ്രവാസികളായ വയക്തികൾക്് പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ 

രുരസ്ടകാരങ്ങൾനൽകി ആദരിക്ുന്നതായിരിക്ും. പ്രവാസികൾക്ായി 
ബഹുമാനലെട്ട രാപ്രരതി ഉരൊരപ്രസംരം നടത്തുന്നതായിരിക്ും.  
 

ഓഘരാ ഇരയക്ാരനും വിഘദശങ്ങളിെുള്ള ഇരയൻ വംശജരും കാണുകയും 
രലെടുക്ുകയും ലെയ്യണലമന്ന ഉഘേശഘത്താലട PBD കൺലവൻഷനും അതിനു 
മുൻരുള്ള PBD ഘകാൺ്റൻസുകളും മപ്രാെയത്തിന്ലറ വിർെവൽ പ്ലാറ്റ്
ഘ്ാമുകളിൽ തത്സമയമായി സ്ടപ്ടീമിങ് നടത്തുന്നതായിരിക്ും. 
 
നയൂ  ഡൽഹി  
07 ഡിസംബർ, 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. 

 


