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ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳು-2023 
ಜನವರಿ 02, 2023 
 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿ (PBSA) ಸಾಗರ ೀತ್ಿರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ುುನನತ್ 

ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಅನವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತೀಯ ಮ ಲದ ವುಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ 

ಭಾರತೀಯ ಮ ಲದ ವುಕ್ತಿಗಳು ಗುರುತಸಿ ಸಾಾಪಿಸಿದ ಮತ್ುಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುಿ ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ುುತ್ಿಮ 

ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತಿರುವ ಕಂಪ್ನ/ಸಂಸ್ಥಾಯ ಮೀಲ್ಲನ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಕನೆೆನಶನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಭಾರತ್ದ ಗೌರವಾನೆತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಗಳಂದ PBSA ನೀಡಲಾಗುತ್ಿದೆ. 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ (PBD) ಸಮ್ಾವೀಶದ 17ನೆೀ ಆವೃತಿಯು 8-10 ಜನವರಿ 2023 ರಿಂದ ಮಧುಪ್ರದೆೀಶದ 

ಇಂದೆ ೀರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳನುನ ಭಾರತ್ದ ಗೌರವಾನೆತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತಗಳು 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಮ್ೌಲುಮ್ಾಪ್ಕ ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲಿ PBD ಸಮ್ಾವೀಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ 

ಮ್ಾಡುತ್ಾಿರ. 

A ಗೌರವಾನೆತ್ ಉಪಾಧುಕ್ಷರು ಅಧುಕ್ಷರು ಮತ್ುಿ ಗೌರವಾನೆತ್ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ವುವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು 

ಉಪಾಧುಕ್ಷರಾಗಿರುವ ತೀಪ್ಪುಗಾರರ-ಕಮ್-ಪ್ರಶಸಿಿಗಳ ಸಮಿತ ಮತ್ುಿ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳ ಇತ್ರ ಪ್ರತಷ್ಠಿತ್ 

ಸದಸುರು, 2023 ರ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳಗೆ ನಾಮನದೆೀುಶನಗಳನುನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾಾರ. ಮತ್ುಿ 

ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ಪರಸಕೃತ್ರನುನ ಅವಿರ ೀಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮ್ಾಡಿದೆ. ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ಪರಸಕೃತ್ರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ 

ಡಯಾಸ್ಥ ೊರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಷ್ಟ್ಿತೆಯನುನ ಪ್ರತನಧಿಸುತ್ಾಿರ. ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿ 2023 

ಪ್ರದಾನಕ್ಾಕಗಿ ತೀಪ್ಪುಗಾರರ-ಕಮ್-ಪ್ರಶಸಿಿಗಳ ಸಮಿತಯು ಶಿಫಾರಸು ಮ್ಾಡಿದ ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ಪರಸಕೃತ್ರ ಪ್ಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ದೆೀಶ ಕ್ಷೀತ್ರ 

1. 1 

ಪ್ರರ. ಜಗದಿೀಶ್ ಚೆನುನಪ್ತ  ಆಸ್ಥರೀಲ್ಲಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 2 

ಪ್ರರ. ಸಂಜೀವ್ ಮಹಾಿ ಭ ತ್ಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 3 

ಪ್ರರ. ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಲೌಂಡೆ ೀ ಬ್ರರಜಲ್ ಕಲೆ ಮತ್ುಿ ಸಂಸಕೃತ/ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 4 

ಡಾ. ಅಲೆಕ್ಾಸಂಡರ್ ಮಲ್ಲಯಾಕೆಲ್ 

ಜಾನ್  ಬ್ ರನ ದಾರುಸಸಲಾಮ್ ಮಡಿಸಿನ್ 

1. 5 

ಡಾ. ವೈಕುಂಟಂ ಅಯುರ್ 

ಲಕ್ಷಾಣನ್  ಕೆನಡಾ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 



1. 6 

ಶಿರೀ. ಜ ೀಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನಜಜರ್  ಕೆ ರಯ್ಕೀಷ್ಠಯಾ ಕಲೆ ಮತ್ುಿ ಸಂಸಕೃತ/ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 7 

ಪ್ರರ. ರಾಮಿಜೀ ಪ್ರಸಾದ್  ಡೆನಾಾರ್ಕು ಮ್ಾಹಿತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

1. 8 

ಡಾ. ಕಣಣನ್ ಅಂಬ್ಲಮ್ 

ಇಥಿಯೀಪಿಯಾ  Ethiopia ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 9 

ಡಾ. ಅಮಲ್ ಕುಮ್ಾರ್ 

ಮುಖ ೀಪಾಧ್ಾುಯ  ಜಮುನ 

ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ/ 

ಮಡಿಸಿನ್ 

1. 10 

ಗೌರವಾನೆತ್ ಡಾ. ಮೊಹಮದ್ 

ಇಫಾುನ್ ಅಲ್ಲ  ಗಯಾನಾ 

ರಾಜಕ್ತೀಯ/ಸಮುದಾಯ 

ಕಲಾುಣ 

1. 11 

ಶಿರೀಮತ ರಿೀನಾ ವಿನೆ ೀದ್ 

ಪ್ಪಷ್ಟ್ಕಣು  ಇಸ್ಥರೀಲ್ ವಾುಪಾರ/ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 12 

ಡಾ. ಮಕ ಸದಾ ಸರ್ಫು 

ಶಿಯೀಟಾನ  ಜಪಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 13 

ಡಾ. ರಾಜಗೆ ೀಪಾಲ್  ಮಕ್ತಸಕೆ ೀ ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 14 

ಶಿರೀ ಅಮಿತ್ ಕೆೈಲಾಶ್ ಚಂದರ 

ಲಾತ್  ಪ್ರೀಲೆಂಡ್ ವಾುಪಾರ/ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 15 

ಶಿರೀ. ಪ್ರಮ್ಾನಂದ ಸುಖುಮಲ್ 

ದಾಸಾೆನ  

ರಿಪ್ಬ್ಲಿರ್ಕ ಆಫ್ 

ಕ್ಾಂಗೆ ೀ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 16 

ಶಿರೀ ಪಿಯ ಷ್ ಗುಪಾಿ ಸಿಂಗಾಪ್ಪರ ವಾುಪಾರ 

1. 17 

ಶಿರೀ ಮೊೀಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಿರಾ  ದಕ್ಷಿಣ ಆರ್ಫರಕ್ಾ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 



1. 18 

ಶಿರೀ. ಸಂಜಯಕುಮ್ಾರ್ ಶಿವಭಾಯಿ 

ಪ್ಟೀಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ವಾುಪಾರ/ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 19 

ಶಿರೀ ಶಿವಕುಮ್ಾರ್ ನಡೆಸನ್  ಶಿರೀಲಂಕ್ಾ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 20 

ಡಾ. ದೆೀವಚಂದರಭ ೀಸ್ ಶಮುನ್  ಸುರಿನಾಮ್ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 21 

ಡಾ. ಅಚುನಾ ಶಮ್ಾು ಸಿೆಟಜಲೆುಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

1. 22 

ನಾುಯಮ ತು ಫಾರಂರ್ಕ ಆಥುರ್ 

ಸಿೀಪ್ಸಾುಡ್  

ಟ್ಟರನಡಾಡ್ ಮತ್ುಿ 

ಟ ಬಾಗೆ  ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ/ಶಿಕ್ಷಣ 

1. 23 

ಶಿರೀ ಸಿದಾಾರ್ಥು ಬಾಲಚಂದರನ್ ಯುಎಇ ವಾುಪಾರ/ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 24 

ಶಿರೀ ಚಂದರಕ್ಾಂತ್ ಬಾಬ್ುಭಾಯ್ 

ಪ್ಟೀಲ್  ಯುಕೆ ಮ್ಾಧುಮ 

1. 25 

ಡಾ. ದಶುನ್ ಸಿಂಗ್ ಧಲ್ಲವಾಲ್ ಯುಎಇ ವಾುಪಾರ/ಸಮುದಾಯ ಕಲಾುಣ 

1. 26 

ಶಿರೀ ರಾಜೀಶ್ ಸುಬ್ರಮಣುಂ  ಯುಎಇ ವಾುಪಾರ 

1. 27 

ಶಿರೀ ಅಶ್ ೀರ್ಕ ಕುಮ್ಾರ್ ತವಾರಿ ಉಜಬೀಕ್ತಸಾಿನ್ ವಾುಪಾರ 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಜನವರಿ 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. 

 


