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09 ಜನವರಿ 2021 

 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿ (ಪಿಬಿಎಸ್ಎ) ಸಾಗರ ೀತ್ಿರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ುುನನತ್ 

ಪ್ರಶಸಿಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನವಾಸಿ ಅಲ್ಲದ, ಭಾರತೀಯ ಮ ಲ್ದ ವುಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಾಪಿತ್ ಹಾಗ  ಭಾರತೀಯ 

ನವಾಸಿ ಅಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಘಟನೆ/ಸಂಸ್ಥಾಯಂದ ಭಾರತ್ ಮತ್ುಿ ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ಅವರ ಅತ್ುುತ್ಿಮ 

ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮ ಲ್ದ ವುಕ್ತಿಗಳನುನ ಗುರುತಸಿ ಪಿಬಿಎಸ್ ಎ ಅನುನ ಭಾರತ್ದ ಗೌರವಾನಿತ್ ಅಧುಕ್ಷರು 

ನಡೆಸುತ್ಾಿರ. 

 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ (ಪಿಬಿಡಿ) ಸಮ್ಾವೀಶದ 16ನೆೀ ಆವೃತಿ 9 ಜನವರಿ 2021 ರಂದು ನಡೆಯತ್ು. ಪ್ರವಾಸಿ 

ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಾಚರಣೆಯ ಮ್ಾನು ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲಲ ಪಿಬಿಡಿ ಸಮ್ಾವೀಶದಲ್ಲಲ ಗೌರವಾನಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ 

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳನುನ ಪ್ರದಾನ ಮ್ಾಡಿದರು. 

 

ಗೌರವಾನಿತ್ ಉಪಾಧುಕ್ಷರನುನ ಅಧುಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ುಿ ಗೌರವಾನಿತ್ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಂದಿಗೆ, ಜ ುರಿ-ಕಮ್-

ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಿತ, ಉಪಾಧುಕ್ಷರು ಹಾಗ  ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಿಂದ ಇತ್ರ ಸದಸುರು 2021 ರ ಪ್ರವಾಸಿ 

ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಾಾನ್ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ  ಸವಾ್ನುಮತ್ದ ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರಿಗೆ ನಾಮನದೆೀ್ಶನಗಳನುನ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾಾರ. ಆಯ್ಕಕ ಮ್ಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ನಮಾ ವಲ್ಸಿಗರು ಸಾಧಿಸಿದ 

ರ ೀಮ್ಾಂಚಕ ಶ್ರೀಷ್ಟ್ಠತೆಯನುನ ಪ್ರತನಧಿಸುತ್ಾಿರ. ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಅನೆೀಕ ದೆೀಶಗಳನುನ 

ಪ್ರತನಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರಲ್ಲಲ ಡಾ ಮುಖೀಶ್ ಅಘಿ, ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರಲ್ಲಲ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ುಿ 

ಅಮೆರಿಕಾ-ಭಾರತ್ ಕಾಯ್ತ್ಂತ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ನರ್ ಶಿಪ್ ಫ ೀರಂನ ಅಧುಕ್ಷ ಮತ್ುಿ ಸಿಇಒ ಸಹ ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಸಿಿೀಕಾರ ಭಾಷ್ಟ್ಣ ಮ್ಾಡಿದರು. 

 

ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸಕೃತ್ರ ಪ್ಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: 

ಕರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ದೆೀಶ ಕ್ಷೀತ್ರ 

1 ಶಾಂತಯುತ್ ಭ್ವಿಷ್ಟ್ುಕಾಕಗಿ ಎನ್.ಜ.ಒ. 

ಸಾಂಸಕೃತಕ ವೈವಿಧುತೆ 

ಅಮೆೀ್ನಯಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕೃತಯನುನ 

ಉತೆಿೀಜಸುವುದು 

2 ಡಾ.ರಜನ ಚಂದರ ಡಿ ಮೆಲ್ ಲ ಅಜೆರ್ೈ್ಜಾನ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿ 

3 ಶಿರೀ ಬಾಬ್ುರಾಜನ್ ವವಾ ಕಲ್ುಲಪ್ರಂಬಿಲ್ 

ಗೆ ೀಪಾಲ್ನ್ ಬ್ಹೆರೀನ್ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥೀವ 



4 ಶಿರೀಮತ ಜಮ್ಾಲ್ ಅಹಾದ್ ರ್ ೀಟ್ಸಾಸಿನ ಬ್ುುಸಿನೆಸ್ 

5 ಶಿರೀ ಜಾನಕ್ತರಾಮನ್ ರವಿಕುಮ್ಾರ್ ಕಾುಮರ ನ್ 

ಭಾರತ್ದೆ ಂದಿಗೆ ನಕಟ 

ಸಂಬ್ಂಧ  

6 ಶ್ರೀಷ್ಟ್ಠ ಶಿರೀ ಯುಜೀನ್ ರುಗೆಗೀನಾಥ್ 

ಕುರಾಕ  

(ನೆದಲಾು್ಂರ್ಡ್ಸ) ಸಾವ್ಜನಕ ಸ್ಥೀವ 

7 ಶಿರೀ ದೆೀಬಾಶಿಶ್ ಚೌಧುರಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜು ಕಲ್ ಮತ್ುಿ ಸಂಸಕೃತ 

8 

ಶಿರೀ ಮೊಹಮಾದ್ ಹುಸ್ಥೀನ್ ಹಸನಾಲ್ಲ 

ಸಧ್ವಾ್ಲಾ ಇಥಿಯೀಪಿಯಾ ಬ್ುುಸಿನೆಸ್ 

9 ಸಾಯ ಪ್ರೀಮ್ಾ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಫಿಜ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥೀವ 

10 ಬಾಲ್ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ರಮಣಿ ಜಮ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ 

11 ಶಿರೀ ಲಾಲ್ ಲ್ ೀಕುಮ್ಾಲ್ ಚೆಲಾಲರಂ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥೀವ 

12 ಡಾ (ಪ್ ರ) ಮುರಳಿೀಧರ್ ಮಿರಿಯಾಲ್ ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

13 ಶಿರೀ ರಾಜೀಬ್ ಶಾ ಜಪಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

14 ಶಿರೀ ಸಲ್ಲೀಲ್ ಪಾನಗಾರಹ ಮ್ಾಲ್ಲಡೀವ್ಸಸ ಪ್ರವಾಸ್ಥ ೀದುಮ 



15 ಡಾ. ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ತಸಕ  ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

16 

ಗೌರವಾನಿತ್ ಮಿಸ್. ಪಿರಯಾಂಕಾ 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ ನ ುಜಲ್ಂರ್ಡ್ ಸಾವ್ಜನಕ ಸ್ಥೀವ 

17 ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸಕೃತಕ ಸಂಘ (ಐಸಿಎ)  ನೆೈಜೀರಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥೀವ 

18 

ಡಾ. ಮೊೀಹನ್ ಥಾಮಸ್ ಲಾಜರಸ್ 

ಪ್ಕಲ್ ೀಮ್ಾಟಿಮ್ ಕತ್ಾರ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿ 

19 ಶಿರೀ ಜೀನ್ ರೀಗಿಸ್ ರಾಮ್ಾಸಮಿ 

ರಿಯ ನಯನ್ 

(ಫಾರನ್ಸ) 

ಮ್ಾಧುಮ ಮತ್ುಿ 

ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥೀವ 

20 ಶಿರೀ ಸಿದಿಾೀಕ್ ಅಹಾದ್ ಸೌದಿ ಅರೀಬಿಯಾ ಬ್ುುಸಿನೆಸ್ 

21 

ಡಾ. ಅನಲ್ ಕುಮ್ಾರ್ ಚೆ ೀಟಲಾಲ್ 

ಮಿಥಾನ ಸುಡಾನ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿ 

22 ಶ್ರೀಷ್ಟ್ಠ ಶಿರೀ ಚಂದಿರೀಕಾಪ್ಸಾ್ದ್ ಸಂತೆ ೀಖಿ ಸುರಿನಾಮ್ ಸಾವ್ಜನಕ ಸ್ಥೀವ 

23 ಡಾ. ಶಚಿ ಗುರುಮಯ ನ್ ಸಿಿಟಜಲಾು್ಂರ್ಡ್ ಬ್ಯೀಟೆಕ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ 

24 ಶಿರೀ ವಾಶ್ಾೀವ್ಸ ಟ್ಟಕಾಮದಾಸ್ ಪ್ಸಾಿ್ನ ಥೈಲಾುಂರ್ಡ್ ಬ್ುುಸಿನೆಸ್ 

25 ಶಿರೀ ರೀಶಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಯುಕ ಸಾವ್ಜನಕ ಸ್ಥೀವ 



26 ಶಿರೀ ಅರವಿಂದ ಫುಕಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಿಸರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

27 ಶಿರೀಮತ ನೀಲ್ು ಗುಪಾಿ ಅಮೆರಿಕಾ 

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕೃತಯನುನ 

ಉತೆಿೀಜಸುತ್ಿದೆ 

28 

ಫಡರೀಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಅಸ್ಥ ೀಸಿಯ್ಕೀಷ್ಟ್ನ್ಸ NY, NJ & CT ಅಮೆರಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥೀವ 

29 ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಜೆ ನನಲ್ಗಡಡ ಅಮೆರಿಕಾ ಔಷ್ಟ್ಧಿ 

30 ಡಾ. ಮುಖೀಶ್ ಅಘಿ ಅಮೆರಿಕಾ / ಸಿಂಗಾಪ್ುರ್ ಬ್ುುಸಿನೆಸ್ 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಜನವರಿ 09, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


