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7 ਜਨਵਰੀ, 2021 

 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ (PBD) ਸੰਮੇਲਨ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਾ ਪ੍ਰਮ ੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਿੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਜ ੜਨ ਅਤੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਾ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਿੇ 

ਮੁੱਿੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਿਾ COVID ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਬਾਵਜੂਿ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ 9 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵਰਚ ਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦਵੁੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਜਵੇਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 

ਿੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਿੀਆਂ PBD ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 16ਵੇਂ PBD ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਿਾ ਦਵਸ਼ਾ ਹੈ 

"ਆਤਮਦਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਵੁੱਚ ਯੋਗਿਾਨ"। 
 

PBD ਸੰਮੇਲਨ ਿੇ ਦਤੰਨ ਦਹੁੱਸੇ ਹੋਣਗ।ੇ PBD ਸੰਮੇਲਨ ਿਾ ਉਿਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਿੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਦਰੰਿਰ 

ਮੋਿੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿੌਰਾਨ ਮ ੁੱਖ ਮਦਹਮਾਨ ਸ ਰੀਨਾਮ ਗਣਰਾਜ ਿੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਮਹਾਮਦਹਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 

ਚੰਿਦਰਕਾਪ੍ਰਸਾਿ ਸੰਤੋਖੀ ਮ ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਿੇਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਹੋਏ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' ਆਨਲਾਈਨ ਕਦਵਜ਼ ਿੇ ਜੇਤੂਆਂ ਿਾ 

ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਉਿਘਾਟਨੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੋ ਪ੍ੂਰਨ ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ। ‘ਆਤਮਦਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਵੁੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿੀ ਭੂਦਮਕਾ’ 
ਬਾਰੇ ਪ੍ਦਹਲੇ ਪ੍ੂਰਨ ਸਤਰ ਿੌਰਾਨ ਦਵਿੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਿਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਿੇਣਗੇ ਜਿੋਂ ਦਕ ਿੂਜੇ ਪ੍ੂਰਨ 

ਸਤਰ 'COVID ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਿਾ ਸਾਮਹਣਾ - ਦਸਹਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਦਜਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 

ਿੇ ਪ੍ਦਰਪ੍ੇਖ' ਨੂੰ  ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਦਵਿੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਿੋਨਾਂ ਪ੍ੂਰਨ ਸਤਰਾਂ ਿੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ 

ਜ ੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਿਰਦਮਆਨ ਪ੍ੈਨਲ ਦਵਚਾਰ ਵਟਾਂਿਰੇ ਹੋਣਗ।ੇ 
 

ਸਮਾਰੋਹ ਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਦਵਿਾਈ ਸਤਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਜਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਿੇ 

ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਆਪ੍ਣਾ ਦਵਿਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਿੇਣਗ।ੇ 2020-21 ਿੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ ਰਸਕਾਰਾਂ ਿੇ ਜੇਤੂਆਂ ਿੇ ਨਾਮ ਵੀ 

ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ ਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਵਿੇਸ਼ਾਂ ਅੰਿਰ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੁੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਵੁੱਲੋਂ  ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆ ਂਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਯੋਗਿਾਨ ਿਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚ ਣੇ 

ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੁੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
 

  



"ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਇੁੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਦਲਆਉਣਾ" ਦਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ PBD 8 

ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵਰਚ ਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯ ਵਾ ਮਾਮਦਲਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿ ਆਰਾ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੀ ਸਮ ਿਾ ਅਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਖੇਤਰ ਿੀ ਮੰਤਰੀ ਦਪ੍ਰਯੰਕਾ ਰਾਧਾਦਿਸ਼ਨਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਸ 

ਮਦਹਮਾਨ ਹੋਣਗ।ੇ  
 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PBD ਿੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ http://www।pbdindia।gov।in ਅਤੇ 

https://www।youtube।com/user/MEAIndia 'ਤੇ ਦਸੁੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ 

ਜਨਵਰੀ 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. 


