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 0202-پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ

  0202، 20جنوری 

۔ ( سمندر پارمقیم ہندوستانیوں کو عطا کیا جانے واال سب سے بڑا اعزاز ہےPBSAپرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ )

PBSA پر غیرمقیم ہندوستانیوں، ہندوستانی نژاد افراد یا ، پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کے ایک حصے کے طور

غیرمقیم ہندوستانیوں یا ہندوستانی نژاد افراد کے ذریعہ قائم اور چالئے جانے والے کسی تنظیم/ادارے کو ہندوستان 

 اور بیرون ملک میں ان کے کار نمایاں پر ہندوستان کے معزز صدر کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔

کو اندور، مدھیہ پردیش میں منعقد  0202جنوری  72-8واں ایڈیشن  71( کنونشن کا PBDدیوس )پراواسی بھارتیہ 

کنونشن میں پراواسی بھارتیہ دیوس کی تقریبات کے اختتامی  PBDہونے واال ہے۔ پراواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ 

 سیشن میں صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے دیا جائے گا۔

وزیر خارجہ بطور نائب صدر اور  معززنائب صدر بطور صدر،  معززایوارڈز کمیٹی، جس میں -کم-ایک جیوری

، کے 0202زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز اراکین نے پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈز 

نتخاب کیا گیا۔ ایوارڈ یافتگان مختلف لیے نامزدگیوں پر غوروخوض کیا اور ایک رائے ہوکر ایوارڈ یافتگان کا ا

شعبوں میں ہمارے ڈائسپورا کی طرف سے حاصل کی گئی عمدہ کارکردگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پرواسی بھارتیہ 

 ایوارڈز کمیٹی کی صالح پر ایوارڈ یافتگان کی فہرست درج ذیل ہے:-کم-کے لیے جیوری 0202سمان ایوارڈ 

 سیریل نمبر نام ملک شعبہ

سائنس اور ٹیکنالوجی / 

 و پتینجگدیش چن پروفیسر آسٹریلیا  تعلیم

1. 1 

 سنجیو مہتا پروفیسر بھوٹان تعلیم

1. 2 

 لونڈو دلیپ پروفیسر برازیل کلچر/ تعلیم اینڈ آرٹ

1. 3 

 ڈاکٹر الیگزینڈر ملیکیل جان برونائی دارالسالم  میڈیسن

1. 4 

 یر لکشمننام ٹڈاکٹر ویکن کینیڈا بہبود سماجی

1. 5 



 جوگندر سنگھ نجر جناب کروشیا کلچر/ تعلیم اینڈ آرٹ

1. 6 

 پرساد جی رامپروفیسر  ڈنمارک انفارمیشن ٹیکنالوجی

1. 7 

 امبالم کنن ڈاکٹر ایتھوپیا بہبود سماجی

1. 8 

 مکھوپادھیائے کمار امل ڈاکٹر جرمنی بہبود / میڈیسن سماجی

1. 9 

 علی عرفان عزت مآب محمد گیانا بہبود سماجی/  سیاست

1. 10 

 پشکرنا ونود رینا اسرائیل بہبود / سماجیبزنس 

1. 11 

 شیوٹانی سرفی ڈاکٹر مقصودا جاپان تعلیم

1. 12 

 ڈاکٹر راجگوپال میکسیکو تعلیم

1. 13 

 ٹھامیت کیالش چندر ال جناب پولینڈ بہبود بزنس / سماجی

1. 14 

 پرمانند سکھومل داسوانی جناب جمہوریہ کانگو بہبود سماجی

1. 15 

 پیوش گپتا جناب سنگاپور بزنس

1. 16 

 موہن الل ہیرا جناب جنوبی افریقہ بہبود سماجی

1. 17 

 سنجے کمار شیوا بھائی پٹیل جناب جنوبی سوڈان بہبود بزنس / سماجی

1. 18 

 مسٹر شیوکمار نادیسن سری لنکا بہبود سماجی

1. 19 



 ڈاکٹر دیوان چندری بھوس شرمن سورینام بہبود سماجی

1. 20 

 ڈاکٹر ارچنا شرما سوئٹزرلینڈ ٹیکنالوجیسائنس اور 

1. 21 

 جسٹس فرینک آرتھر سیپرساد ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو بہبود / تعلیم سماجی

1. 22 

 سدھارتھ باالچندرن جناب متحدہ عرب امارات بہبود بزنس / سماجی

1. 23 

 چندرکانت بابو بھائی پٹیل جناب یو۔کے میڈیا

1. 24 

 ھالیوالڈڈاکٹر درشن سنگھ  امریکا بہبود بزنس / سماجی

1. 25 

 راجیش سبرامنیم جناب امریکا بزنس

1. 26 

 اشوک کمار تیواری جناب ازبکستان بزنس

1. 27 

 

 نئی دہلی

 0202، 20جنوری 

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. 

 


