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ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ ସମି୍ମଳନୀ: 2021 

ଜାନୁଆରୀ 07, 2021 

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ (ପିବଡି)ି ସମି୍ମଳନୀ ହେଉଛ ି ହବୈହଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଫ୍ଲାଗସପି କାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏୋ ପ୍ରବାସୀ 

ଭାରତୀୟଙ୍କ ସେ ହର୍ଯାଗାହର୍ଯାଗ ତଥା ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ ମଞ୍ଚ। ହକାଭିଡ ମୋମାରୀ ସହେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମଦୁାୟର 
ଭାବନାକୁ ଦୃଷି୍ଟହର ରଖି 16 ଜାନୁଆରୀ 2021 ହର 16 ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ ସମି୍ମଳନୀ ଆହୟାଜତି ହେଉଛ।ି ଏେ ିସମି୍ମଳନୀ 

ପୂବରୁ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପିବଡି ିସମି୍ମଳନୀ ପର ିଭର୍୍ୁ ଆଲ୍ ଉପାୟହର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 16 ତମ ପିବଡି ିସମି୍ମଳନୀ 2021 ର ବଷିୟବସୁ୍ତ 

ହେଉଛ ି"ଆତ୍ମନଭିର୍ ଭାରତ ନମିହେ ଅବଦାନ"। 

ପିବଡି ିସମି୍ମଳନୀ ତନି ିଭାଗହର ହେବ। ଏେ ିସମି୍ମଳନୀକୁ ଭାରତର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରହିବ ଏବଂ 
ସୁରନିାମର ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଶ୍ରୀ ର୍ନ୍ଦ୍ରକିାପସା୍ଦ ସାହଟାଖୀ ମଖୁୟ ଅତଥିିଭାହବ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରହିବ। ଏେ ି ସମି୍ମଳନୀହର 
ରୁ୍ଯବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତହିର୍ଯାଗିତା "ଭାରତହକା ଜାନଏି" ର ବହିଜତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ହ ାଷଣା କରାରି୍ଯବ। 

ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିହବଶନ ପହର ଦୁଇଟ ି ସାଧାରଣ ଅଧିହବଶନ ଆହୟାଜତି ହେବ। ଆତ୍ମନଭି୍ର ଭାରତହର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭୂମକିା 
ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପହର ଆହୟାଜତି ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଅଧିହବଶନକୁ ହବୈହଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଣିଜୟ ଓ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହମବାଧିତ 

କରହିବ। ହକାଭିଡ ପରବର୍ତ୍୍ୀ ସମୟହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଥ୍ନୀତ,ି ସାମାଜକି ତଥା ଆେଜା୍ତୀୟ ସମ୍ପକ୍ ଆଦ ିହେତ୍ରହର ଆେବାନର ସମ୍ମଖୁୀନ ହେବା 
ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପହର ଆହୟାଜତି ଦ୍ୱତିୀୟ ସାଧାରଣ ଅଧିହବଶନକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହବୈହଦଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସହମବାଧିତ କରହିବ। 

ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଅଧିହବଶନହର ଆମନ୍ତ୍ରତି ବଶିଷି୍ଟ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବହିଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପୟାହନଲ ଆହଲାର୍ନା ହେବ। 

ଉଦଯାପନୀ ଅଧିହବଶନକୁ ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ସହମବାଧିତ କରହିବ। ବଷ୍ 2020-21 ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପରୁସ୍କାର 
ବହିଜତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ହ ାଷଣା କରାରି୍ଯବ। ଭାରତ ତଥା ବହିଦଶହର ବଭିିନ୍ନ ହେତ୍ରହର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ବଶିଷି୍ଟ 

ବୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ହଦବା ପାଇଁ ଏେ ିପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ। 

"ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମଦୁାୟର ସଫ୍ଳ ରୁ୍ଯବକଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକରବିା” ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପହର ରୁ୍ଯବ ପିବଡି ିମଧ୍ୟ 8 ଜାନୁଆରୀ 2021 
ହର ଆହୟାଜତି ହେବ ର୍ଯାୋକୁ ରୁ୍ଯବ ବୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରରି୍ାଳନା କରହିବା ଏେ ିକାର୍୍ଯୟକ୍ରମହର ନୁୟଜଲିୟାଣ୍ଡର ହଗାଷ୍ଠୀ ତଥା 

ହସ୍ୱଚ୍ଛାହସବା ହେତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ପି୍ରୟଙ୍କା ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ବହିଶଷ ଅତଥିି ଭାହବ ହର୍ଯାଗ ହଦାହବ। 

 

  



ଏେ ିକାର୍୍ଯୟକ୍ରମ ପିବଡି ିହେବସାଇଟହର ସଧିା ପ୍ରସାରତି ହେବ http://www.pbdindia.gov.in and 
https://www.youtube.com/user/MEAIndia 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜାନୁଆରୀ 07, 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. 


