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പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ അവാർഡുകൾ -2021 

ജനുവരി 09, 2021 

 

പ്രവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവുും ഉന്നതമായ ബഹുമതിയാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ 

അവാർഡ് (PBSA).ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ, ഇന്ത്യൻ വുംശജരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളളാ ഇന്ത്യൻ 

വുംശജളരാ ആയ ആളുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാരനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുും, ഇന്ത്യയിലുും വിളേശത്തുമുള്ള 

അവരുല്ട മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുല്ട അുംഗീകാരല്മന്ന നിലയിൽ  പ്രവാസി ഭാരതീയ േിവസിന്ല്െ ഭാഗമായാണ് 

ഇന്ത്യയില്ല ബഹുമാനല്രട്ട രാഷ്പ്ടരതി PBSA പ്രഖ്യാരിക്കുന്നത്.  

 

2021 ജനുവരി 9 നാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ േിവസ് (PBD) കൺല്വൻഷന്ല്െ 16 മത് എഡിഷൻ വിർച്വലായി നടന്നത്. 

പ്രവാസി ഭാരതീയ േിവസ ആള ാഷങ്ങളുല്ട ഭാഗമായുള്ള PBD കൺല്വൻഷന്ല്െ നന്ദിപ്രകാശന ച്ടങ്ങിലാണ് 

പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ അവാർഡുകൾ  പ്രഖ്യാരിക്കുന്നത്.  

 

ബഹുമാനല്െട്ട ഉരരാപ്രരതി അധ്യക്ഷനുും വിളേശകാരയ മപ്ന്ത്ി ഉരാധ്യക്ഷനുും ജീവിതത്തിന്ല്െ രല ളമഖ്ലയിൽ 

നിന്നുള്ള വയക്തികൾ അുംഗങ്ങളുമായുള്ള ജൂെി, അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് 2021 പ്രവാസിഭാരതീയ സമ്മാന 

അവാർഡുകൾക്കായുള്ള നാമനിര്ളേശങ്ങൾ രരിഗണിക്കുകയുും അവാർഡ് ളജതാക്കല്ള തിരല്െടുക്കുകയുും 

ല്ച്യ്തത്. വിവിധ് ളമഖ്ലകളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ ളനടിയ അുംഗീകാരങ്ങൾ അവാർഡ് ളജതാക്കൾ 

പ്രതിനിധ്ീകരിക്കുന്നു. ആേയമായി വിവിധ് രാജയങ്ങല്ള പ്രതിനിധ്ീകരിച്ചുും അവാർഡ് ളജതാക്കല്ള ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവാർഡ് ളജതാക്കളിൽ ഒരാളുും അളമരിക്ക-ഇന്ത്യ നയതപ്ന്ത് രങ്കാളിത്ത ള ാെും CEO & പ്രസിഡന്െുമായ ളഡാ: 

മുളകഷ് അഖ്ി അവാർഡ് ളജതാക്കൾക്ക് ളവണ്ടി സവീകരണ പ്രസുംഗും നടത്തി. 

 

അവാർഡ് ളജതാക്കളുല്ട രട്ടിക താല്െ നൽകുന്നു: 

പ്കമ 

നമ്പർ ളരര്  രാജയും ളമഖ്ല 

1 

എൻ ജി ഓ കൾച്ചെൽ ഡഡളവർഴ്സിറ്റി 
ള ാർ രീസ് ുൾ  യുച്ചർ 

അർളമനിയ ഇന്ത്യൻ സുംസ്കാരും 
പ്രച്രിെിക്കുന്നതിന്  

2 ളഡാ. രജനി ച്പ്ന്ദ ഡി'ല്മളലൊ അസർഡബജാൻ ച്ികിത്സ  

3 

പ്ശീ. ബാബുരാജൻ വാവ കലെുരരമ്പിൽ 

ളഗാരാലൻ 

ബഹ്ഡെൻ സാമൂഹിക ളസവനും  



4 പ്ശീമതി ജമാൽ അഹ്മദ് ളബാട്സസവാന ബിസില്നസ്സ്  

5 

പ്ശീ ജനകിരാമൻ രവികുമാർ കാമെൂൺ ഇന്ത്യയുമായുള്ള അടുത്ത 

ബന്ധും  

6 

പ്ശീ യൂജിൻ െുല്ഗനാഥ് കുൊക്കാളവാ 

(ല്നതർലാന്സസ്) 

ല്രാതുളസവനും    

7 പ്ശീ. ളേബാഷിഷ് ച്ൗധ്രി ല്ച്ക്ക് െിെബ്ലിക് കല സാുംസ്കാരികും     

8 

മുഹമ്മദ് ഹുഡസൻ ഹസനാലി 
സർധ്ർവാല 

എളതയാരയ ബിസില്നസ്സ്  

9 സായിളപ്രമ  ൗളണ്ടഷൻ  ിജി സാമൂഹിക ളസവനും  

10 ളഡാ. ബാലസുപ്ബഹ്മണയൻ രമണി ജർമ്മനി വിേയാഭയാസും  

11 പ്ശീ ലാളലാകുമാൽല്ച്ലെരും ളഹാളങ്കാുംഗ് സാമൂഹിക ളസവനും  

12 ളഡാ.(ല്പ്രാഫ്) മുരളീധ്ർ മിരിയാല ജൊൻ ശാസ്പ്തും & സാളങ്കതിക  

13 പ്ശീ. രാജിബ് ഷാ ജൊൻ വിേയാഭയാസും  

14 പ്ശീ. സലിൽരാനിപ്ഗാഹി മാലിേവീപ് വിളനാേസഞ്ചാരും  

15 ളഡാ. രവി പ്രകാശ് സിുംഗ് ല്മക്സിളക്കാ ശാസ്പ്തും & സാളങ്കതിക  

16 ബഹു. പ്രിയങ്കരാധ്ാകൃഷ്ണൻ നയൂസിലാന്സ ല്രാതുളസവനും    

17 ഇന്ത്യൻ കൾച്ചെൽ അളസാസിളയഷൻ (ICA) ഡനജീരിയ സാമൂഹിക ളസവനും  

18 

ളഡാ. ളമാഹൻ ളതാമസ് ലാസെസ് 

രകല്ലാമാളറ്റാും  

ഖ്ത്തർ ച്ികിത്സ  

19 

പ്ശീ. ജീൻ ല്രജിസ് രാമസാമി െീയൂണിയൻ (പ് ാൻസ്) മാധ്യമും & സാമൂഹിക 

ളസവനും  



20 പ്ശീ സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദ് സൗേി അളെബയ ബിസിനസ്  

21 ളഡാ. അനിൽ കുമാർ ളച്ാട്ടലാൽ മിത്താനി സുഡാൻ ച്ികിത്സ  

22 പ്ശീ. ച്പ്ന്ദിക ളരർസദ് സളന്ത്ാഖ്ി സുരിനാും ല്രാതുളസവനും  

23 ളഡാ. ഷാച്ചിഗുരുമയൂൺ സവിറ്റ്സർലൻഡ് ബളയാ ല്ടക് അളപ്ഗാളണാമി  

24 പ്ശീ. വാഷ്ളേവ് ടിക്കാുംോസ്രുർസവാനി തായെൻഡ് ബിസിനസ്  

25 പ്ശീ ളരഷും സിുംഗ് സന്ധു യുല്ക ല്രാതു ളസവനും  

26 പ്ശീ അരവിന്ദ് ുകാൻ യുഎസ്എ രരിസ്ഥിതി സാളങ്കതിക   

27 

പ്ശീമതി നിലു ഗുപ്ത യുഎസ്എ ഇന്ത്യൻ സുംസ്കാരും 
പ്രച്രിെിക്കുന്നതിന്  

28 

ല് ഡളെഷൻ ഓഫ്  ഇന്ത്യൻ 

അളസ്സാസിളയഷൻസ്  NY, NJ & CT 

യുഎസ്എ സാമൂഹിക ളസവനും  

29 
ളഡാ. സുധ്ാകർ ളജാനലഗദ്ദ  യുഎസ്എ ച്ികിത്സ  

30 

ളഡാ. മുളകഷ് അഖ്ി  യുഎസ്എ / 

സിുംഗെൂർ 

ബിസിനസ്  

 

നയൂ ഡൽഹി  
09 ജനുവരി, 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. 

 

 


