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ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ ప్ురస్ాారాలు-2021 

జనవరి 09, 2021 

 

ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ ప్ురస్ాారం (పీబీఎస ఏ) అనేది విదేశాల్లో ని భారతీయుల్కు ప్రదానం చేసే అత్యుననత్ సనాానం. ప్రవాస 
భారతీయుల్ు, భారతీయ మ్ూల్మల్ు కలిగిన వుకుు ల్ు ల్ేదా ప్రవాస భారతీయుల్ు ల్ేదా భారతీయ మ్ూల్మల్ు కలిగిన వుకుు ల్ు 
స్ాా ప ంచిన అల్మగే నిరవహిసతు నన కంపెనీ/సంసాల్కు భారత్ మ్రియు విదేశాల్ు ర ండ ంటిల్లనూ ఆయమ వుకుు ల్ు ల్ేదా సంసాల్ు 
స్ాధించిన అస్ాధారణ విజయమల్కు గురిుంప్ుగా, ప్రవాసీ భారతీయ దివస కనవవనషన్ ల్ల భాగంగా గౌరవనీయ భారత్ రాష్్టరప్తి చేత్యల్ 
మీదతగా ఈ పీబీఎస ఏనత ప్రదానం చేస్ాు రు. 
 
16వ విడత్ ప్రవాసీ భారతీయ దివస (పీబీడీ) కనవవనషన్ 9 జనవరి 2021న వరుువల గా జరిగింది. పీబీడీ కనవవనషన్  సందరభంగా 
ప్రవాసీ భారతీయ దివస వేడుకల్ మ్ుగింప్ు సెష్టన్ ల్ల గౌరవనీయ రాష్్టరప్తి ఈ ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ ప్ురస్ాారాల్నత 
ప్రదానం చేశారు. 
 
గౌరవనీయ ఉప్ రాష్్టరప్తి చ ైరాన్ గా మ్రియు గౌరవనీయ విదేశీ వువహారాల్ మ్ంతిర వవైస చ ైరాన్ గా అల్మగే వివిధ రంగాల్కు చ ందిన 
ఇత్ర ప్రమ్ుఖ సభ్ుుల్తో కూడ న జ్యురీ మ్రియు అవారుు ల్ కమిటీ, ఈ ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవారుు ల్ు – 2021క ి
సంబంధించిన నామినేష్టనోనత ప్రిశీలించి, ప్ురస్ాార గరహీత్ల్నత ఏకగీరవంగా ఎంప క చేస ంది. విభినన రంగాల్లో  ప్రవాసీయుల్ు 
స్ాధించిన ఉతేుజకరమ ైన సమ్రాత్ల్కు ఈ ప్ురస్ాార గరహీత్ల్ు తారాాణంగా నిలిచారు. ఈ ప్ురస్ాార గరహీత్ల్లో  
మొట్మొదటిస్ారిగా అనేక దేశాల్కు ప్రా తినిధుం ల్భించింది. యూఎస-భారత్ వయుహాత్ాక భాగస్ావమ్ు ఫో రమ్ పెరస డ ంట్ 
మ్రియు సీఈఓ, ఈ అవారుు  గరహీత్ల్లో  ఒకర ైన డా మ్ుకేశ్ అఘీ, ప్ురస్ాార గరహీత్ల్ త్రఫున సీవకరణ ప్రసంగం చేశారు. 
 
ప్ురస్ాార గ్రహీతల జాబితా ఇది: 

క్రమ్ 
సంఖ్య పేరు దేశం రంగ్ం 

1 ఎన్ జీఓ కల్ురల డ ైవరిిటీ ఫర్ పీస ఫుల ఫయుచర్ ఆరేానియమ 
భారతీయ సంసాృతిని 
పో్ర త్ిహించడం 



2 డా. రజని చందర డ ’మ ల్ల అజర్ బ ైజాన్ వవైదుం 

3 శీర బాబూరాజన్ వావా కల్ుో ప్రాంబిల గోప్ాల్న్ బహరెయిన్ సంఘ సేవ 

4 శీరమ్తి జమ్మల అహ్ాద్ బో ట్ి వానా వాుప్ారం 

5 శీర జానకిరామ్న్ రవికుమ్మర్ కామ రూన్ భారత్ తో సనినహిత్ సంబంధాల్ు 

6 గౌరవనీయ శీర యూజీన్ రుగ ెనాథ్ కురకావో (నవదరాో ండ్సి) ప్రజా సేవ 

7 శీర దేబాష శ్ చౌదరి చ క్ రిప్బోిక్ కళల్ు మ్రియు సంసాృతి 

8 శీర మ్హ్మ్ాద్ హ్ుసేిన్ హ్సనాలీ సరాా ర్ వాల్మ ఇథియోప యమ వాుప్ారం 

9 స్ాయి పేరమ్ ఫ ండేష్టన్ ఫ జి సంఘ సేవ 

10 డా. బాల్సతబరమ్ణియన్ రమ్ణి జరానీ విదు 

11 శీర ల్మల ల్లకుమ్మల చ ల్మో రామ్ హాంకాంగ్ సంఘ సేవ 

12 డా. (ఫర ర ఫెసర్) మ్ురళీధర్ మిరాుల్ జప్ాన్ సైెన్ి & టెకానల్జీ 

13 శీర రాజీవ్ షా జప్ాన్ విదు 



14 శీర సలీల ప్ాణిగార హి మ్మలాీవుల్ు ప్రాుటకం 

15 డా. రవి ప్రకాశ్ స ంగ్ మ కిికో సైెన్ి & టెకానల్జీ 

16 గౌరవనీయ Ms. ప రయమంక రాధాకృష్టణన్ నూుజిల్మండ్స ప్రజా సేవ 

17 ఇండ యన్ కల్ురల అస్ో స యేిష్టన్ (ఐసీఏ) నవైజీరియమ సంఘ సేవ 

18 డా. మోహ్న్ థామ్స ల్మజరస ప్కల్లమ్ట్ం ఖతార్ వవైదుం 

19 శీర జీన్ ర జిస రామ్ స్ామి రూనియన్ (ఫరా న్ి) మీడ యమ & సంఘ సేవ 

20 శీర స దదాక్ అహ్ాద్ స్ దద అరేబియమ వాుప్ారం 

21 డా. అనిల కుమ్మర్ ఛోటాల్మల మిథాని సూడాన్ వవైదుం 

22 గౌరవనీయ శీర చందిరకా పెరాిద్ సంతోక్ష  సతరినామ్ ప్రజా సేవ 

23 డా. శాచి గురుమ్మయూన్ స వటజరాో ండ్స బయోటెక్ అగోర నమీ 

24 శీర వాసతదేవ్ తికమ్ దాస ప్ుర్ స్ావని థాయ ల్మండ్స వాుప్ారం 

25 శీర రేష్టమ్ స ంగ్ సంధత యూకే ప్రజా సేవ 



26 శీర అరవింద్ ఫుకాన్ యూఎస ఏ ప్రాువరణ స్ాంకేతికత్ 

27 Ms. నీల్ు గుప్ాు  యూఎస ఏ 

భారతీయ సంసాృతిని 
పో్ర త్ిహించడం 

28 

ఫెడరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండ యన్ అసో్ స యేిష్టన్ి ఎన్ వవై, ఎన్ జే 
& సీటీ యూఎస ఏ సంఘ సేవ 

29 డా. సతధాకర్ జొననల్గడు  యూఎస ఏ వవైదుం 

30 డా. మ్ుకేశ్ అఘీ యూఎస ఏ/స ంగప్యర్ వాుప్ారం 

న్యయఢిలీ్ల 
జన్వరి 09, 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. 

 


