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પ્રવાસી ભારતીય દિવસ (PBD) સંમેલન વવિેશ મંત્રાલયની મુખ્ય ઇવેન્ટ છે અને વવિેશમા ં વસતા ભારતીયો 
જોડાણ અને સંપર્ક ર્રવા માટેનુ ંએર્ મહત્વનું મંચ પ્રિાન ર્રે છે. આપણા વાઇબ્રન્ટ વવિેશમા ં વનવાસ ર્રતા 
ભારતીય સમુિાયની લાગણીઓને ધ્યાનમા ંરાખતા, પ્રવતકમાન ર્ોવવડ મહામારી હોવા છતા, 9 જાન્યુઆરી 2021 
નાં રોજ 16મી પ્રવાસી ભારતીય દિવસ સંમેલનનું આયોજન ર્રવામા ંઆવી રહ્ું છે. આ સંમેલન વર્ચયુકઅલ 
ફોમેટમાં યોજવામા ંઆવશે, અને તેવી જ રીતે તાજેતરમા ંઆ સંમેલનના ં રન અપ તરીર્ ે PBD સભાઓ 
યોજવામા ંઆવી હતી. 16માં PBD સંમેલન 2021 નો વવષય "આત્મવનભકર ભારતમાં યોગિાન આપવું" છે. 

 

PBD સંમેલનમા ંત્રણ વવભાગો રહેશે. PBD સંમેલનનુ ંઉદ્ઘાટન માનવનય ભારતનાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોિી 
દ્વારા ર્રવામા ંઆવશે અને તેમા ં મુખ્ય અવતથી માનવનય સુદરનામના ં રાષ્ટ્રપવત મહામવહમ શ્રી ચંદરર્ાપ્રસાિ 
સન્તોખીનુ ંપ્રેરર્ સંબોધન હશ.ે યુવાઓ માટેની ઓનલાઇન વવવઝ ભારત ર્ો જાવનયેનાં વવજેતાઓ પણ જાહેર 
ર્રવામા ંઆવશે. 

 

પ્રારંવભર્ સત્ર બાિ બે પૂણક સત્રો રહેશે. પ્રથમ પૂણક સત્ર આત્મવનભકર ભારતમાં વવિેશમા ં વનવાસ ર્રતા 
ભારતીયોની ભૂવમર્ા પર રહેશે જેમા ં વવિેશ મંત્રી અને વાવણજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રીનાં સંબોધનો રહેશે, જ્યારે 
વદ્વવતય પૂણક સત્ર ર્ોવવડ બાિનાં પડર્ારોનો સામનો ર્રવો – આરોગ્ય, અથકતંત્ર, સામાજીર્ અને આંતરરાવષ્ટ્રય 
સંબંધોમા ંદ્વશ્ય વથથવત પર રહેશ ેજેમા ંઆરોગ્ય મંત્રી અન ેરાજ્ય ર્ક્ષાનાં વવિેશ મંત્રીનાં સંબોધનો રહેશે. બન્ને 
પૂણક સત્રોમા ંપેનલ ચચાકઓ રહેશે જેમા ંપ્રવતવિત વવિેશમાં વસતા તજજ્ઞોને આમંવત્રત ર્રવામા ંઆવશે. 
 

છેલ્લ ે વવિાય સત્ર રહેશે જેમા ંપ્રવાસી ભારતીય દિવસનાં પ્રસંગન ેઅંદર્ત ર્રવા માટે માનવનય રાષ્ટ્રપવત વવિાય 
સંબોધન ર્રશ.ે 2020-21 માટેનાં પ્રવાસી ભારતીય સમ્માન ઍવોડક પ્રાપ્તર્તાકઓનાં નામો પણ જાહેર ર્રવામાં 
આવશે. ભારત અને વવિેશ એમ બન્નેમા ંવવવવધ ક્ષેત્રોમાં વસવદ્ધઓ અને યોગિાનોની ઓળખ ર્રવા માટે પસંિ 
ર્રાયેલા વવિેશમા ંવસતા ભારતીય સભ્યોને પ્રવાસી ભારતીય સમ્માન ઍવોડક એનાયત ર્રવામા ંઆવે છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 જાન્યુઆરી 2021 નાં રોજ "ભારત અને વવિેશમા ંવસતા ભારતીયોમાંથી વસવદ્ધઓ હાંસલ ર્રનારા યુવાઓને 
સાથે લાવવા” વવષય પર યુવા PBD પણ વર્ચયુકઅલી ઉજવવામા ંઆવશે, અને તેનુ ંસંચાલન યુવાઓની બાબતો 
અને ખેલરૂ્િ મંત્રાલય દ્વારા ર્રવામા ંઆવશે. આ ઇવેન્ટ માટેનાં વવશેષ અવતથી તરીર્ ેન્યુઝીલેન્ડના ંર્મ્યુવનટી 
એન્ડ વોલન્ટરી સેવટર માટેનાં મંત્રી મહામવહમ શ્રીમવત વપ્રયંર્ા રાધાદિષ્નન રહેશે. 
 

PBD વેબસાઇટ http://www.pbdindia.gov.in and https://www.youtube.com/user/MEAIndia પર આ 
ઇવેન્ટનંુ જીવંત વેબર્ાથટ ર્રવામા ંઆવશે. 

 

નવી દિલ્હી 
જાન્યુઆરી 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. 
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