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ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੁਸਕਾਰ-2023 

2 ਜਨਵਰੀ, 2023 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ (PBSA) ਵਵਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨ ੂੰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। PBSA ਨ ੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਦਵਸ 

ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਵਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮ ਲ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਵਨਵਾਸੀ 
ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮ ਲ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੂੰਗਠਨ/ਸੂੰਸਥਾ 
ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਦਵਸ (PBD) ਸੂੰਮੇਲਨ ਦਾ 17ਵਾਂ ਸੂੰਸਕਰਨ 8-10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤਿੱਕ 
ਇੂੰਦੌਰ (ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਵਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਸੈਸਨ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ PBD ਸੂੰਮੇਲਨ ਵਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ 
ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਿੱਕ ਵਜਊਰੀ-ਕਮ-ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ੍-ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ, ਉਪ੍ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮਾਨਯੋਗ ਵਵਦੇਸ ਮੂੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਜਸ ਅੂੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਮੈਂਬਰ 
ਸਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ, 2023 ਲਈ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ
ਸਰਬਸੂੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਤ ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 

ਸਮੁਦਾਏ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 
ਸਨਮਾਨ ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ  2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਊਰੀ-ਕਮ-ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਫਾਰਸ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ  ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਕ੍ਰਮ  ਨਾਮ     ਦੇਸ      ਖੇਤਰ 

1.  ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ ਚੇਨ ਪ੍ਤੀ   ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ   ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਵਸਿੱਵਖਆ 

2.  ਪ੍ਰੋ: ਸੂੰਜੀਵ ਮਵਹਤਾ    ਭ ਟਾਨ    ਵਸਿੱਵਖਆ 

3. ਪ੍ਰੋ. ਵਦਲੀਪ੍ ਲੌਂਡੋ    ਬਰਾਜ਼ੀਲ   ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ/ਵਸਿੱਵਖਆ 

4. ਡਾ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਵਲਆਕੇਲ ਜੌਨ  ਬਰ ਨੇਈ ਦਾਰ ਸਲਾਮ  ਵਸਹਤ ਵਵਵਗਆਨ  

5.  ਡਾ. ਵੈਕੁੂੰਟਮ ਅਈਅਰ ਲਕਸਮਣਨ  ਕੈਨੇਡਾ    ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

6. ਸਰੀ ਜੋਵਗੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਵਨਿੱਝਰ   ਕਰੋਸੀਆ   ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ/ਵਸਿੱਵਖਆ 



7. ਪ੍ਰੋ: ਰਾਮਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ    ਡੈਨਮਾਰਕ   ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

8. ਡਾ. ਕੂੰਨਨ ਅੂੰਬਾਲਮ    ਇਥੋਪ੍ੀਆ   ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

9. ਡਾ. ਅਮਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖੋਪ੍ਾਵਧਆਏ  ਜਰਮਨੀ  ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ /ਵਸਹਤ ਵਵਵਗਆਨ  

10. ਮਹਾਮਵਹਮ  ਡਾ . ਮੁਹੂੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ  

ਗੁਆਨਾ   ਰਾਜਨੀਤੀ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

11. ਸਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਵਵਨੋਦ ਪ੍ੁਸਕਰਨ  ਇਜ਼ਰਾਈਲ   ਵਪ੍ਾਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

12. ਡਾ. ਮਕਸ ਦਾ ਸਰਫੀ ਵਸਓਤਾਨੀ  ਜਪ੍ਾਨ    ਵਸਿੱਵਖਆ 

13. ਡਾ: ਰਾਜਗੋਪ੍ਾਲ    ਮੈਕਸੀਕੋ   ਵਸਿੱਵਖਆ  

14. ਸਰੀ ਅਵਮਤ ਕੈਲਾਸ ਚੂੰਦਰ ਲਾਠ  ਪ੍ੋਲੈਂਡ    ਵਪ੍ਾਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

15. ਸਰੀ ਪ੍ਰਮਾਨੂੰਦ ਸੁਖਮਲ ਦਾਸਵਾਨੀ  ਕਾਂਗ ੋਗਣਰਾਜ   ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

16. ਸਰੀ ਪ੍ੀਯ ਸ ਗੁਪ੍ਤਾ   ਵਸੂੰਗਾਪ੍ੁਰ   ਵਪ੍ਾਰ 

17. ਸਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੀਰਾ   ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ    ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

18.ਸਰੀ ਸੂੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਸਵਾਭਾਈ ਪ੍ਟੇਲ  

ਦਿੱਖਣੀ ਸ ਡਾਨ   ਵਪ੍ਾਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

19. ਸਰੀ ਵਸਵਕੁਮਾਰ ਨਦੇਸਨ  ਸਰੀ ਲੂੰਕਾ   ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

20. ਡਾ. ਦੀਵਾਨਚੂੰਦਰੇਭੋਸ ਸਰਮਨ  ਸ ਰੀਨਾਮ   ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

21. ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਸਰਮਾ    ਸਵਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ  ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

22. ਜਸਵਟਸ ਫਰੈਂਕ ਆਰਥਰ ਸੀਪ੍ਰਸਾਡ ਵਤਰਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ  ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ/ਵਸਿੱਵਖਆ 

23. ਸਰੀ ਵਸਧਾਰਥ ਬਾਲਚੂੰਦਰਨ   ਯ ਏਈ    ਵਪ੍ਾਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

24. ਸਰੀ ਚੂੰਦਰਕਾਂਤ ਬਾਬ ਭਾਈ ਪ੍ਟੇਲ  ਯ ਕੇ    ਮੀਡੀਆ 

25.  ਡਾ. ਦਰਸਨ ਵਸੂੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ   ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪ੍ਾਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ  

26. ਸਰੀ ਰਾਜੇਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ   ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ  ਵਪ੍ਾਰ 

27.  ਸਰੀ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਤਵਾੜੀ   ਉਜ਼ਬੇਵਕਸਤਾਨ   ਵਪ੍ਾਰ 

 



ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

2 ਜਨਵਰੀ, 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. 

 


