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பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதுகள்-2023 

ஜனவாி 02, 2023  
 

பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது (பிபிஎஸ்ஏ) என்பது வவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் உயாிய வகௌரவமாகும். வவளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள், இந்திய வம்சாவளியயச் 

சசர்ந்தவர்கள் அல்லது வவளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அல்லது இந்திய வம்சாவளியயச் 

சசர்ந்தவர்களால் அங்கீகாிக்கப்பட்டு நடத்தப்படும் அயமப்பு/நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கான 

பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் 

தயலவரால் PBSA வழங்கப்படுகிறது. இந்தியாவிலும் வவளிநாட்டிலும் அவர்களின் சிறந்த 

சாதயனகள். 

 

பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் (PBD) மாநாட்டின் 17வது பதிப்பு 2023 ஜனவாி 8-10 வயர மத்தியப் 

பிரசதசத்தின் இந்தூாில் நயடவபற உள்ளது. பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் வகாண்டாட்டங்களின் 

பாராட்டு அமர்வில், PBD மாநாட்டில், மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தயலவரால் பிரவாசி 

பாரதிய சம்மான் விருதுகள் வழங்கப்படும். 

ஜூாி-கம்-விருதுகள் குழு, மாண்புமிகு துயைத் தயலவர் தயலவராகவும், மாண்புமிகு 

வவளியுறவுத் துயற அயமச்சர் துயைத் தயலவராகவும் மற்றும் பல்சவறு துயறகயளச் 

சசர்ந்த பிற சிறப்புமிக்க உறுப்பினர்கயளக் வகாண்ட பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதுகள், 

2023க்கான பாிந்துயரகயள பாிசீலித்தனர். மற்றும் விருது வபற்றவர்கயள ஒருமனதாக சதர்வு 

வசய்தது. விருது வபற்றவர்கள் நமது புலம்வபயர்ந்சதார் பல்சவறு துயறகளில் அயடந்துள்ள 

சிறப்புக்கயள எடுத்துக்காட்டுகின்றனர்.  பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது 2023 

வழங்குவதற்காக ஜூாி-கம்-விருதுகள் குழு பாிந்துயரத்த விருது வபற்றவர்களின் பட்டியல் 

பின்வருமாறு: 

Sr. No. Name Country Field 

1. 1 

சபராசிாியர் ஜகதீஷ் வசன்னுபடி  ஆஸ்திசரலியா 

அறிவியல் & 

வதாழில்நுட்ப

ம் /கல்வி  



1. 2 

சபராசிாியர் சஞ்சீவ் வமஹ்தா பூட்டான்  கல்வி  

1. 3 

சபராசிாியர் திலிப் லூண்சடா  பிசரசில்  

கயல & 

கலாச்சாரம் 

/கல்வி  

1. 4 

டாக்டர்.அவலக்ஸாண்டர் 

மலியாக்கல் ஜான்  

புருசன 

தாருஸ்ஸலாம்  மருத்துவம்  

1. 5 

டாக்டர். யவகுண்டம் ஐயர் 

லக்ஷ்மைன்  கனடா  சமுதாய நலம்  

1. 6 

திரு. சஜாகிந்தர் சிங் நிஜ்ஜார்  குசரஷியா  

கயல & 

கலாச்சாரம் 

/கல்வி 

1. 7 

சபராசிாியர்   ராம்ஜி பிரசாத்  வடன்மார்க்  

தகவல் 

வதாழில்நுட்ப

ம்  

1. 8 

டாக்டர். கண்ைன் அம்பலம்  எத்திசயாபியா சமுதாய நலம்  

1. 9 

டாக்டர். அமல் குமார் 

மசகாபாத்யாய்  வஜர்மனி  

சமுதாய நலம் 

/மருத்துவம்  

1. 10 

எச்.இ. டாக்டர் முஹம்மது இர்பான் 

அலி  கயானா  

அரசியல்/ 

சமுதாய நலம்  

1. 11 

திருமதி. ாீனா விசனாத் புஷ்கர்ைா  இஸ்சரல்  

வைிகம்/ 



சமுதாய நலம் 

1. 12 

டாக்டர் மக்சூடா சர்பிஷிசயாடானி  ஜப்பான்  கல்வி  

1. 13 

டாக்டர். ராஜசகாபால்  வமக்ஸிசகா  கல்வி 

1. 14 

திரு. அமித் யகலாஷ் சந்திர லாத்  சபாலந்து  

வைிகம்/ 

சமுதாய நலம் 

1. 15 

திரு, பிசரமானந் சுக்குமல் 

தாஸ்வானி  

காங்சகா 

குடியரசு  சமுதாய நலம் 

1. 16 

திரு. பியுஷ் குப்தா  சிங்கப்பூர் வைிகம் 

1. 17 

திரு. ம,சமாகன்லால் ஹிரா  வதன் ஆப்ாிக்கா சமுதாய நலம் 

1. 18 

திரு. சஞ்சய்குமார் சிவயப பட்சடல்  வதற்கு சூடான்  

வைிகம்/ 

சமுதாய நலம் 

1. 19 

திரு. சிவகுமார் நசடசன்  ஸ்ரீலங்கா  சமுதாய நலம் 

1. 20 

டாக்டர்.சதவஞ்சந்திரசபாஸ்ஷ்ர்ம

ன் சூாினாம்  சமுதாய நலம் 

1. 21 

டாக்டர்.அர்ச்சனா ஷர்மா  சுவிட்சர்லாந்து 

அறிவியல்  & 

வதாழில்நுட்ப

ம்  

1. 22 

நீதிபதி பிரான்க் ஆர்தர் சீவபர்சாத் 

ட்ாினிடாட்  & சமுதாய நலம் / 



சடாபாசகா  கல்வி  

1. 23 

திரு. சித்தார்த் பாலச்சந்திரன்  ஐக்கிய அமீரகம்  

வைிகம்/ 

சமுதாய நலம் 

1. 24 

திரு. சந்திரகாந்த் பாபுபாய் பசடல்  இங்கிலாந்து  ஊடகம்  

1. 25 

டாக்டர். தர்ஷன்சிங் தலிவால்  அவமாிக்கா  

வைிகம்/ 

சமுதாய நலம் 

1. 26 

திரு. ராசஜஷ் சுப்ரமைியம்  அவமாிக்கா வைிகம் 

1. 27 

திரு. அசசாக் குமார் திவாாி  

உஸ்வபகிஸ்தா

ன்  வைிகம் 

 

நியூ வடல்லி  

ஜனவாி 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. 

 


