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ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవారడు లు - 2023 

జనవరి 02, 2023 

 

ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవారడు  (పీబీఎస్ఏ) అనేది ప్రవాస భారతీయులకు ఇచ్చే అత్యుననత్ 
ప్ురస్ాారం. ప్రవాస భారతీయులు, భారతీయ మ్ూలమలు గల వుకుు లు లేదా ప్రవాస భారతీయులు లేదా 
భారతీయ మ్ూలమలు గల వుకుు ల దాారా నిరాహ ంచబడచ ఆరగన ైజేషన్/సంసథకు సంబంధించి భారత్ ఇంకా 
విదచశాలలో  వారడ స్ాధించిన అస్ాధారణ విజయమలకు గురిుంప్ుగా నిరాహ ంచ్చ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ 
సదససులల భాగంగా గౌరవనీయ భారత్ రాష్రప్తి ఈ పీబీఎస్ఏనస ప్రదానం చ్చస్ాు రడ. 
 
17వ విడత్ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ (పీబీడీ) సదససు మ్ధ్ుప్రదచశ లలని ఇండోర లల 2023 జనవరి 8-10 
తచదీలలో  జరగనసంది. ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ వేడుకల వీడోాలు సెషన్  సందరభంగా పీబీడీ సదససులల 
గౌరవనీయ భారత్ రాష్రప్తి ఈ ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవారడు లనస ప్రదానం చ్చస్ాు రడ. 
 
గౌరవనీయ భారత్ ఉప్ రాష్రప్తి చ్ ైరాన్ గా అలమగే గౌరవనీయ విదచశీ వువహారాల మ్ంతిర వ ైస్ చ్ ైరాన్ గా 
ఇంకా వివిధ్ రంగాలకు చ్ ందిన వుకుు లు గౌరవనీయ సభ్ుులుగా వువహరిససు నన జ్యురీ-కమ్-అవారడు ల 
కమిటీ ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవారడు లు-2023కు సంబంధించిన నామినేషనోనస ప్రిశీలంచి, 
అవారడు  గరహీత్లనస ఏకగీరవంగా ఎంపిక చ్చసింది. వివిధ్ రంగాలలో ని మ్న ప్రవాస భారతీయులు స్ాధించిన 
అత్యుత్ుమ్ ప్రతిభ్కు ఈ అవారడు  గరహీత్లు నిదరశనంగా నిలుస్ాు రడ. ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవారడు -
2023నస ప్రదానం చ్చయడం కోసం జ్యురీ-కమ్-అవారడు ల కమిటీ సిఫారడు చ్చసిన అవారడు  గరహీత్ల జాబితా 
ఈ క ంద పేరకానబడ ంది. 
 

క్రమ్ సంఖ్య పేరడ దేశం రంగం 

1. 1 

ప్రర ఫెసర జగదీష్ చ్ నసనప్ాటి ఆసే్ రలయమ సెైన్ు అండ్ టెకానలజీ/విదు 



1. 2 

ప్రర ఫెసర సంజీవ్ మెహతా భ్ూటాన్ విదు 

1. 3 

ప్రర ఫెసర దిలీప్ ల ండో  బరరజిల్ కళలు & సంసాృతి/విదు 

1. 4 

డాక్ర అలెగాజ ండర మ్లయమకెల్ 
జాన్ 

బూర న ై 
దారడసులమమ్ 

వ ైదుం 

1. 5 

డాక్ర వ ైకుంటం అయుర లక్ష్ాణన్ కెనడా స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం 

1. 6 

శీర జోగిందర సింగ్ నిజాజ ర కరరయేషియమ కళలు & సంసాృతి/విదు 

1. 7 

ప్రర ఫెసర రాంజీ ప్రస్ాద్ డ నాారా ఇనఫరేాషన్ టెకానలజీ 

1. 8 

డాక్ర కననన్ అంబాలం ఇథియోపియమ స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం 

1. 9 

డాక్ర అమ్ల్ కుమ్మర 
మ్ుఖోప్ాధాుయ్ 

జరానీ స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం/వ ైదుం 

1. 10 

గౌరవనీయ డాక్ర మొహమ్ాద్ 
ఇరాఫన్ అలీ 

గయమనా రాజకీయం/స్ామ్మజిక 
సంక్షేమ్ం 

1. 11 

Ms. రీనా వినోద్ ప్ుషారణ ఇజరా యెల్ వాుప్ారం/స్ామ్మజిక 
సంక్షేమ్ం 

1. 12 

డాక్ర మ్కసుదా సరీఫ షియోత్ని జప్ాన్ విదు 



1. 13 

డాక్ర రాజగోప్ాల్ మెక ుకో విదు 

1. 14 

శీర అమిత్ కెైలమష్ చందర లత్ పో్ లమండ్ వాుప్ారం/స్ామ్మజిక 
సంక్షేమ్ం 

1. 15 

శీర ప్రమ్మనంద్ ససఖసమ్ల్ దశాానీ రిప్బోిక్ ఆఫ్ కాంగో స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం 

1. 16 

శీర పియూష్ గుప్ాు  సింగప్ూర వాుప్ారం 

1. 17 

శీర మోహన్ లమల్ హీరా దక్ష ణాఫిరకా స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం 

1. 18 

శీర సంజయ్ కుమ్మర శివభాయ్ 
ప్టేల్ 

దక్ష ణ సూడాన్ వాుప్ారం/స్ామ్మజిక 
సంక్షేమ్ం 

1. 19 

శీర శివకుమ్మర నదచశన్ శీరలంక స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం 

1. 20 

డాక్ర దీవాన్ చందర బో స్ శరా ససరినామ్ స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం 

1. 21 

డాక్ర అరేనా శరా సిాటజరాో ండ్ సెైన్ు అండ్ టెకానలజీ 

1. 22 

జసి్స్ ఫరా ంక్ ఆరథర సీప్రాుద్ టిరనిడాడ్ & 
టొబాగో 

స్ామ్మజిక సంక్షేమ్ం/విదు 

1. 23 

శీర సిదాా రథ బాలచందరన్ యూఏఈ వాుప్ారం/స్ామ్మజిక 
సంక్షేమ్ం 



1. 24 

శీర చందరకాంత్ బాబూభాయ్ ప్టేల్ యూకే మీడ యమ 

1. 25 

డాక్ర దరశన్ సింగ్ ధ్లవాల్ యూఎస్ఏ వాుప్ారం/స్ామ్మజిక 
సంక్షేమ్ం 

1. 26 

శీర రాజేష్ ససబరమ్ణుం యూఎస్ఏ వాుప్ారం 

1. 27 

శీర అశోక్ కుమ్మర తివారీ ఉజెెక స్ాథ న్ వాుప్ారం 

 
 
 
న్యయఢిలీ్ల 
జన్వరి 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. 


