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ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ కన్వెన్షన్: 2021 

జనవరి 07, 2021 

 

ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ (పీబీడీ) కన్వెనషన్ అన్ేది విదేశీ వయవహారాల మంత్రరత్ె శాఖ (ఎంఈఏ) 
నిరెహిస్తు నన అత్యంత్ ప్రధానమ ైన (ఫ్ాా గ షిప్) కారయకరమం. విదేశాలలా ని భారతీయులతో అనతస్ంధానం 
అయ్యందతకు అలాగే వారితో మమేకం అయ్యందతకు ప్రధానమ ైన వేదికగా ఇది నిలుస్ు ంది. కోవిడ్ 
మహమాారి ప్రిసిిత్ులు న్వలకొననప్పటికీ ఉజెలమ ైన మన ప్రవాసీయుల మన్ోభావాలనత దృషిిలల పెటటి కొని, 
16వ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ కన్వెనషన్ నత 9 జనవరి 2021న నిరెహించనతన్ానరు. దీనికి స్ంబంధించిన 
స్న్ానహాలలా  భాగంగా ఇటీవల జరిగిన పీబీడీ స్దస్తుల మాదిరిగాన్ే ఈ కన్వెనషన్ కూడా వరుువల్ ప్దధత్రలల 
జరగనతంది. 16వ పీబీడీ కన్వెనషన్ 2021కు ‘‘ఆత్ానిరభర్ భారత కు స్హకారం’’ అన్ే థీమ నత నిరణయంచారు. 
 
పీబీడీ కన్వెనషన్ లల మూడు విభాగాలు ఉంటాయ. ఈ పీబీడీ కన్వెనషన్ నత గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రర శీర నరేందర 
మోదీ ప్రా రంభంచనతన్ానరు. అలాగే, రిప్బా్లక్ ఆఫ్ స్తరిన్ామ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయ శీర చందిరకా పెరాుద్ 
స్ంతోక్షి ముఖయ అత్రథిగా కీలకోప్న్ాయస్ం చేసాు రు. యువత్ కోస్ం నిరెహించిన ఆన్ ల ైన్ కిెజ్ ‘భారత కో 
జానియ్ (భారత గురించి తెలుస్తకోండి)’ విజేత్లనత కూడా ఈ స్ందరభంగా ప్రకటించనతన్ానరు. 
 
ప్రా రంభ సెషన్ త్రాెత్ ర ండు పీా నరీ సెషన్ లు జరగనతన్ానయ. ఆత్ానిరభర్ భారత  కారయకరమంలల 
ప్రవాసీయుల ప్ాత్రపెై తొలి పీా నరీ జరుగుత్ుంది, విదేశీ వయవహారాల మంత్రర మరియు వాణిజయ-ప్రిశ్రమల శాఖ 
మంత్ుర లు ఈ పీా నరీని ఉదేేశంచి ప్రస్ంగిసాు రు. ర ండో  పీా నరీ, కోవిడ్ త్దనంత్రం ఎదరయ్య స్వాళ్లా  – ఆరోగయం, 
ఆరిిక వయవసి్, సామాజిక మరియు అంత్రాా తీయ స్ంబంధాల విషయంలల న్వలకొనన ప్రిసిిత్ులు అన్ే అంశ్ంపెై 
జరుగుత్ుంది. దీనిలల ఆరోగయ శాఖ మంత్రర మరియు విదేశీ వయవహారాల శాఖ స్హాయ మంత్ుర లు 
ప్రస్ంగించనతన్ానరు. ఆహాెనిత్ుల ైన ప్రవాసీ భారతీయ నిప్ుణులు ఈ ర ండు పీా నరీల స్ందరభంగా జరిగే 
ప్ాయన్వల్ చరులలా  ప్ాల్గ ంటారు. 
 
త్ుది అంకం (ఫిన్ాలే)లల జరిగ ే వీడోోలు సెషన్ లల గౌరవనీయ రాషిరప్త్ర గారు ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ 
కారయకరమానిన ప్ురస్ోరించతకుని విడోోలు ప్రస్ంగానిన అందిసాు రు. 2020-21 ఏడాదికి గానత ప్రవాసీ 
భారతీయ స్మాాన్ అవారుు లు ప్ ందిన వారి పేరానత కూడా ఈ స్ందరభంగా ప్రకటిసాు రు. భారత లల అలాగే 



విదేశాలలా  ప్రవాసీ భారతీయులు వివిధ్ రంగాలలా  సాధించిన విజయాలకు గురిుంప్ు ఇచేుందతకు మరియు 
వారు అందిస్తు నన తోడాపటటకు గౌరవస్ూచకంగా, ఎంపిక చేసిన ప్రవాసీ భారతీయ స్భుయలకు ఈ ప్రవాసీ 
భారతీయ స్మాాన్ అవారుు లనత ప్రదానం చేసాు రు. 
 
‘‘భారత మురియు ప్రవాసీ భారతీయుల నతంచి యువ విజేత్లనత ఒకోతాటిపెైకి తీస్తకురావడం’’ అన్ే థీమ తో 
యువ పీబీడీని కూడా 8 జనవరి 2021న నిరెహించనతన్ానరు. దీనిన యువజన వయవహారాలు మరియు 
కీరడల మంత్రరత్ె శాఖ నిరెహిస్తు ంది. ఈ కారయకరమంలల ప్రతేయక అత్రథిగా నూయజిలాండ్ కమూయనిటీ మరియు 
వాలంటరీ శాఖ మంత్రర గౌరవనీయ Ms. పిరయాంక రాధాకృషణన్ ప్ాల్గ ంటారు. 
 
ఈ కారయకరమం పీబీడీ వవబ సెైట్ http://www.pbdindia.gov.in మరియు 
https://www.youtube.com/user/MEAIndiaలలల ల ైవ్ వవబ కాసి్ (ప్రత్యక్ష ప్రసారం) చేయబడుత్ుంది. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
జన్వరి 07, 2021 
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