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પ્રવાસી ભારતીય સન્માન પરુસ્કાર-2023 
 02 જાન્યુઆરી, 2023 

 

ભારતીયોન ેવવદેશીઓન ેઆપવામાાં આવતુાં સવોચ્ચ સન્માન એ પ્રવાસી _ ભારતીય સન્માન પુરસ્કાર (PBSA)  છે. 

PBSA એ ભારતના માનનીય રાષ્ટ્રપવત દ્વારા ભારત અને વવદેશમાાં ઉત્કૃષ્ટ  વસવદ્િઓ મેળવવા બદલ વબન-વનવાસી 
ભારતીયો, ભારતીય મૂળના વ્યવતતઓ અથવા વબન-વનવાસી ભારતીયો અને ભારતીય મૂળના વ્યવતતઓ દ્વારા 

સ્થાવપત અને સાંચાવલત સાંસ્થા/સાંસ્થા દ્વારા પ્રવાસી ભારતીય દદવસ સાંમેલનના ભાગ રૂપે એનાયત કરવામાાં આવે 
છે.  

 

પ્રવાસી ભારતીય દદવસની 17મી આવૃવિ (PBD)        8-10 જજજજજજજજજ 2023                    

           યોજાઇ રહ્યુ છે. પ્રવાસી ભારતીય સમ્માન પુરસ્કારો PBD સાંમેલનમાાં પ્રવાસી ભારતીય દદવસની 

ઉજવણીના સમાપન સત્રમાાં ભારતના માનનીય રાષ્ટ્રપવત દ્વારા એનાયત કરવામાાં આવશે. 

 

માનનીય ઉપ-      ની અધ્યક્ષતા અને માનનીય વવદેશ માંત્રીની ઉપાધ્યક્ષતા  તથા  વવવવિ ક્ષેત્રોના અન્ય પ્રવતવિત 

સભ્યોની અધ્યક્ષતામાાં એક જ્યુરી-કમ-એવોર્ડ કવમદિની રચના કરવામાાં આવી જેમાાં પ્રવાસી ભારતીય સન્માન પુરસ્કાર, 

2023 માિેના નામાાંકન પર વવચારણા કરવામાાં આવી અને  સવડસાંમવતથી પુરસ્કારોની પસાંદગી કરવામાાં આવી. એવોર્ડ 

મેળવનારા આપ્રવાસનોએ વવવવિ ક્ષેત્રોમાાં આપણી શ્રેિતાનુાં પ્રવતવનવિત્વ કયુડ હતુ. પ્રવાસીને એનાયત કરવા માિે 
જ્યુરી-કમ-જજજજજજ જજવ િી દ્વારા ભલામણ કરાયેલ પુરસ્કારોની યાદી નીચે મુજબ છે ભારતીય સન્માન એવોર્ડ 
2023: 

ક્રમ નાં. નામ દશે ક્ષતે્ર 

1. 1 

પ્રો.               ઓસ્રેવલયા વવજ્ઞાન અને િેકનોલોજી/     

1. 2 

પ્રો.           ભુતાન વશક્ષણ 

1. 3 

પ્રો.            બ્રાવિલ કલા અને સાંસ્કૃવત/     



1. 4 

ર્ૉ.                       બ્રુનેઇ દારુસલામ દવા 

1. 5 

ર્ૉ.                   કેનેર્ા કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 6 

શ્રી જોગીન્દર સસહ વનજ્જર ક્રોએવશયા કલા અને સાંસ્કૃવત/     

1. 7 

રામજી પ્રસાદ પ્રો રે્નમાકડ માવહતી િેકનોલોજી 

1. 8 

ર્ૉ.            ઇથોવપયા સમુદાય કલ્યાણ 

1. 9 

ર્ૉ.                     જમડની કોમ્યુવનિી વેલફેર/દવા 

1. 10 

HE ર્ૉ.                  ગયાના પોવલદિતસ/કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 11 

કુ.                    ઇિરાયેલ વ્યવસાય/ કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 12 

ર્ૉ.                      જાપાન વશક્ષણ 

1. 13 

રાજગોપાલ ર્ૉ મેવતસકો વશક્ષણ 

1. 14 

શ્રી અવમત કૈલાશ ચાંદ્ર લથ પોલેન્ર્ વ્યવસાય/કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 15 

શ્રી પરમાનાંદ સુખુમલ દાસવાણી કોંગો પ્રજાસિાક કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 16 

શ્રી વપયુષ ગુપ્તા સસગાપોર વબિનેસ 

1. 17 

શ્રી મોહનલાલ હીરા દવક્ષણ આદિકા કોમ્યુવનિી વેલફેર 



1. 18 

શ્રી સાંજયકુમાર વશવાભાઈ પિેલ દવક્ષણ સુદાન વ્યવસાય/ કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 19 

શ્રી વશવકુમાર નરે્સન વશ્રલાંકા કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 20 

ર્ૉ.              શરમન  સુરીનામ કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 21 

અચડના શમાડ ર્ો વસ્વટ્િલૅન્ર્ વવજ્ઞાન અને િેકનોલોજી 

1. 22 

જવસ્િસ િેન્ક આથડર સીપરસાર્ 

વત્રવનદાદ અને 

િોબેગો કોમ્યુવનિી વેલફેર /વશક્ષણ 

1. 23 

શ્રી વસદ્િાથડ બાલચાંદ્રન યુએઈ વ્યવસાય/ કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 24 

શ્રી ચાંદ્રકાાંત બાબુભાઈ પિેલ યુકે મીદર્યા 

1. 25 

ર્ો.                યૂ ુએસએ વ્યવસાય/ કોમ્યુવનિી વેલફેર 

1. 26 

શ્રી રાજેશ સુબ્રમણ્યમ યૂ ુએસએ વબિનેસ 

1. 27 

શ્રી અશોક કુમાર વતવારી ઉિબેદકસ્તાન વબિનેસ 

 

નવી દદલ્હી  

02        , 2023 

 

 

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. 

 


