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ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର-2023 

ଜାନୁଆରୀ 02, 2023 

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର (ପିବଏିସ୍ଏ) ହେଉଛ ିପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହବବାଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, ଭାରତୀୟ 
ମୂଳର ବୟକି୍ତ କମିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି୍ ିତ ତଥା ପରଚିାଳତି ସଂଗଠନ/ଅନୁ୍ାନକୁ ଏେ ିପୁରସ୍କାର ମାନୟବର 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ବହିଦଶହର ହସମାନଙ୍କର ଉହେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇ ଁଏେ ିପୁରସ୍କାର ଦଆିଯାଇଥାଏ। 

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ (ପିବଡି)ି ସମି୍ମଳନୀର 17 ତମ ସଂସ୍କରଣ 8-10 ଜାନୁଆରୀ 2023 ହର ମଧ୍ୟପ୍ରହଦଶର ଇହଦାରଠାହର ଅନୁ୍ିତ ହେବାର 
କାଯବୟକ୍ରମ ରେଛି।ି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାରକୁ ଭାରତର ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ ସମାହରାେର ସମାପନ 
ଅଧିହବଶନହର ପ୍ରଦାନ କରହିବ। 

ଏକ ଜୁର ିତଥା ପୁରସ୍କାର କମିଟରି ସଭାପତ ିଭାହବ ମାନୟବର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବଂ ଉପ-ସଭାପତ ିଭାବହର ମାନୟବର ହବୈହଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 
ବଭିିନ୍ନ ବଗବର ଅନୟ ବଶିଷି୍ଟ ସଦସୟମାହନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର 2023 ପାଇ ଁନାମାଙ୍କନଗୁଡକି ଉପହର ବଚିାର ବମିର୍ବ କରଥିିହେ ଏବଂ 
ସବବସମ୍ମତ ିକ୍ରହମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଚୟନ କରଥିିହେ। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତମାହନ ବଭିିନ୍ନ ହେତ୍ରହର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାହନ ୋସେ 

କରଥିିବା ଉତ୍କର୍ବତାକୁ ଦଶବାଏ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର 2023 ପାଇ ଁପୁରସ୍କାର କମିଟ ିଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ତାେିକା ନମିନହର 
ଦଆିଯାଇଛ:ି 

କ୍ରମିକ ସଂଖୟା ନାମ ହଦଶ ହେତ୍ର 

1. 1 
ପ୍ରହଫସର ଜଗଦୀଶ ହଚନ୍ନପୁତ ି ଅହଷ୍ଟ୍ରେିଆ ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା/ଶେିା 

1. 2 
ପ୍ରହଫସର ସଞ୍ଜୀବ ହମହେତା ଭୁଟାନ ଶେିା 

1. 3 
ପ୍ରହଫସର ଦେିୀପ େଉହଡା ବ୍ରାଜେି କଳା ଓ ସଂସ୍କତୃ/ିଶେିା 

1. 4 
ଡକଟର ଆହେକଜାଡାର୍ ମାେିଆହକଲ୍ ଜନ୍ ବୁହନଇ ଦାରୁସାେମ ଔର୍ଧ 

1. 5 
ଡକଟର ହବୈକୁନ୍ତମ୍ ଆୟର େକ୍ଷ୍ମଣନ୍ କାନାଡା ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 



1. 6 
ଶ୍ରୀ ହଯାଗୀଦର ସଂିେ ନଜି୍ଜର୍ ହକ୍ରାଏସଆି କଳା ଓ ସଂସ୍କତୃ/ିଶେିା 

1. 7 
ପ୍ରହଫସର ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ହଡନମାକବ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା 

1. 8 
ଡକଟର କାନ୍ନନ୍ ଅମବାେମ୍ ଇଥିଓପିଆ ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 9 
ଡକଟର ଅମେ କୁମାର ମହୁଖାପାଧ୍ୟାୟ ଜମବାନୀ ହଗା୍ୀ କେୟାଣ/ଔର୍ଧ 

1. 10 
ମାନୟବର ଡକଟର ମେମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଅେି ଗାୟାନା ରାଜନୀତ/ିହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 11 
ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ବହିନାଦ ପୁଷ୍କରନା ଇସ୍ରାଏେ ବୟବସାୟ/ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 12 
ଡକଟର ମକସୁଦା ସରଫି ଶଓିଟାନ ି ଜାପାନ ଶେିା 

1. 13 
ଡକଟର ରାଜହଗାପାେ ହମକ୍ସହିକା ଶେିା 

1. 14 
ଶ୍ରୀ ଅମିତ ହକୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ୋଥ ହପାୋଡ ବୟବସାୟ/ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 15 
ଶ୍ରୀ ପରମାନଦ ସୁଖମାେ ଦାସୱାନୀ କହଗା ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 16 
ଶ୍ରୀ ପୀୟୂର୍ ଗପୁ୍ତା ସଗିାପୁର ବୟବସାୟ 

1. 17 
ଶ୍ରୀ ହମାେନୋେ େରିା ଦେିଣ ଆଫି୍ରକା ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 18 
ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁମାର ଶବିଭାଇ ପହଟେ ଦେିଣ ସୁଦାନ ବୟବସାୟ/ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 



1. 19 
ଶ୍ରୀ ସଭିକୁମାର ନାହଦସାନ୍ ଶ୍ରୀେଙ୍କା ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 20 
ଡକଟର ହଦୱାନଚହନ୍ଦ୍ରହଭାସ୍ ଶମବାନ ସୁରନିାମ ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 21 
ଡକଟର ଅଚ୍ଚବନା ଶମବା ସୁଇଜରେୟାଡ ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା 

1. 22 
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଆଥବର୍ ସୀପରସାଦ୍ ତ୍ରନିଦିାଦ ଓ ହଟାବାହଗା ହଗା୍ୀ କେୟାଣ/ଶେିା 

1. 23 
ଶ୍ରୀ ସଦି୍ଧାଥବ ବାୋଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ୟୁଏଇ ବୟବସାୟ/ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 24 
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁଭାଇ ପହଟେ ବ୍ରହିଟନ ଗଣମାଧ୍ୟମ 

1. 25 
ଡକଟର ଦଶବନ ସଂିେ ଧେିୱାେ ଆହମରକିା ବୟବସାୟ/ହଗା୍ୀ କେୟାଣ 

1. 26 
ଶ୍ରୀ ରାହଜଶ ସୁବ୍ରମଣୟମ୍ ଆହମରକିା ବୟବସାୟ 

1. 27 
ଶ୍ରୀ ଅହଶାକ କୁମାର ତୱିାରୀ ଉଜହବକସି୍ତାନ ବୟବସାୟ 

 

ନୂଆଦେିୀ 

ଜାନୁଆରୀ 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. 

 


