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ജനഽവര഻ 09, 2017 

 

വ഻ുേശത്തഽള്ള ഇന്ത്യക്കഺര്ക്ക്ക് നു ഽന്ന ്റവുവഽ  വല഻യ രേരവഺ  
പ്രവഺസ഻ ഭഺരത഼യ സമ്മഺന്  രഽരസ് ഺരങ്ങള്(ര഻ബ഻എസ്എ) . 
പ്രവഺസ഻ ഭഺരത഼യ േ഻വസ്  സുമ്മളനുത്തഺടനഽബന്ധ഻ച്ച്  ഇന്ത്യയഽീട 
രേരണ഼യനഺയ  രഺപ്രരത഻   ര഻ബ഻എസ്എ നല് ഻ . വ഻ുേശ 
ഇന്ത്യക്കഺര്ക് , ഇന്ത്യന്  വ ശജര്ക് , സ ഘടന ള് , അീലെങ്ക഻ു  വ഻ുേശ 
ഇന്ത്യക്കഺര്ക്  , ഇന്ത്യന്  വ ശജരഺയ വയക്ത഻ ള്  സ്ഥഺര഻ച്ചു 
നടത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽുരഺ ഽന്ന സ്ഥഺരനങ്ങള് , എന്ന഻വര്ക്ക്ക് ഇന്ത്യയ഻ലഽ  
വ഻ുേശത്തഽ  മ഻ ച്ച ുനട്ടങ്ങള്ക്കഽള്ള അ ക഼ ഺരമഺയഺ  ര഻ബ഻എസ്എ 
2003 മഽതു  എലെഺവര്ക്ഷവഽ  നല് ഻ വരഽന്ന്   

 

രത഻നഺലഺമ് പ്രവഺസ഻ ഭഺരത഼യ േ഻വസ് (ര഻ബ഻ഡ഻)  സുമ്മളന  
ജനഽൂവ 7-9, 2017 ബഺ കളൂരഽവ഻ു  നടന്നഽ . ജനഽവര഻ 9 , 2017 

നഽ  നടന്ന  വളീര പ്ശദ്ധ ര഻ട഻ച്ചുരറവു഻യ  പ്രവഺസ഻ ഭഺരത഼യ 
േ഻വസ്  സമഺരന ചടങ്ങ഻ീല ര഻ബ഻ഡ഻ 
സുമ്മളനത്ത഻ു   വച്ച്  പ്രവഺസ഻ ഭഺരത഼യ സമ്മഺന്  രഽരസ് ഺരങ്ങള്  
രേരണ഼യനഺയ രഺപ്രരത഻ പ്രണബ് മഽഖര്ക്ജ഻ രഽരസ് ഺരങ്ങള്  
വ഻തരണ  ീചയ്തഽ 
 

രേരണ഼യനഺയ ഉര രഺപ്രരത഻ അധ്യക്ഷനഽ  രേരണ഼യയഺയ വ഻ുേശ 
 ഺരയമപ്ന്ത്഻ ഉരഺധ്യക്ഷനഽ  ജ഼വ഻തത്ത഻ീല മറവു് വയതയസ്ഥ ുമഖല ള഻ീല 
ഒന്രതഽ വ഻ശ഻ര വയക്ത഻തവങങ്ങളു  ുചര്ക്ന്നഺ  2017 പ്രവഺസ഻ 
ഭഺരത഼യ സമ്മഺന്  രഽരസ് ഺര ുനഺമ഻ുനഷനഽ ള്  രര഻കണ഻ച്ച് 
.  അവര്ക്  ്   ഠമഺയ഻ 30 ുനഺമ഻ന഻ ീള ീതരീെടഽത്തഽ. 
ഡ഻പ്പഺര്ക്ട്ട്ീമന്റ് ് സ ു്റവു് , ു്റവു് അസ഻.ീസപ് ട്ടറ഻  മ഻സ് ന഻ഷ 
ബ഻ശവങഺു , രഽരസ് ഺര ുജതഺക്കള്ക്കഽ ുവണ്ട഻ സ സഺര഻ച്ചു 
 

ഇത്തവണീത്ത പ്രവഺസ഻ ഭഺരത഼യ സമ്മഺന്  രഽരസ്ക്കഺരങ്ങള്  
ുനട഻യവരഽീട രട്ട഻  ുരര്, രഺജയ , ുമഖല എന്ന പ് മത്ത഻ു    

1. ുഡഺ. ീകഺരഽര്ക്   ിഷ്ണ ഹര഻നഺഥ്, ്സ്ുപ്ടല഻യ, സഺമാഹ഻  
ുസവന  
2. രഺജുശഖരന്  ര഻ള്ള വലവാര്ക്   ഻ഴക്കത഻ു , ബഹ്ൂറന് , ബ഻സ഻നസ് 



3. രന്റ്ുവര്ക്് ഇന്ത്യന്  അുസഺസ഻ുയഷന് , ീബുജ഻യ , സഺമാഹ഻  
ുസവന  
4. നസ഼ര്ക്  അഹമ്മദ് മഽഹമ്മദ് സക്കറ഻യ, പ്ബാുണ, സഺമാഹ഻  ുസവന  
5. മഽ ഽന്ദ് ഭ഻ക്കഽഭഺയ് രഽുരഺഹ഻്,  ഺനഡ, ബ഻സ഻നസ് 

6. നള഻ന് ഽമഺര്ക്  സഽമന്ലഺു  ു ഺത്തഺര഻, ഡ഻ജ഻ുബഺട്ട഻, സഺമാഹ഻  
ുസവന  
7. വ഻ുനഺദ് ചപ്ന്ദ രുട്ടു , ഫ഻ജ഻, സഺമാഹ഻  ുസവന  
8. രഘഽനഺഥ് മഺര഻ അുന്റഺണ഻ന്  മഺീനറവു്, പ്ഫഺന്സ്,  ലഺ-സഺ സ് ഺര഻   
9. ുഡഺ. ലഺയു  രന്സണ്  ഇ. ീബ്്, ഇപ്സഺുയു , ൂവേയശഺസ്പ്ത  
10. ുഡഺ. സന്ദ഼്  ഽമഺര്ക്  ടഺുകഺര്ക് , ജപ്പഺന് ,  ലഺ-സഺ സ് ഺര഻   
11. രര഻ സഉള്  ഇസ്ലഺ , ല഻ബ഻യ, സഺമാഹ഻  ുസവന  
12. ുഡഺ. മഽന഻യഺണ്ട഻ തമ്പ഻രഺജ, മുലഷയ, വ഻േയഺഭയഺസ -സഺമാഹ഻  
ുസവന  
13. പ്രവ഻ന്ദ്  ഽമഺര്ക്  ജഽഗ്നൗത്ത്, മൗറ഼ഷയസ്, ീരഺതഽുസവന  
14. അുന്റഺണ഻ുയഺ ലായ഻ സഺുന്റഺസ് ഡ ു ഺ്, ുരഺര്ക്ച്ചുകു , 
ീരഺതഽുസവന  
15. ുഡഺ. രഺഘവന്  സ഼തഺരഺമന് , ഖത്തര്ക് , ബ഻സ഻നസ് മഺുനജ്ീമന്റ് 
16. സ഼നത്ത് മഽസറത്ത് ജഺപ്ഫ഻, സൗേ഻ അുറബയ, വ഻േയഺഭയഺസ  
17. സ഻ കപ്പൂര്ക്  ഇന്ത്യന്  അുസഺസ഻ുയഷന് , സ഻ കപ്പൂര്ക് , സഺമാഹ഻  
ുസവന  
18.  രഺന഻ ബലരഺമന്  സഞ്ജ഼വ഻, സവങ഼ഡന് , ൂവേയശഺസ്പ്ത  
19. സഽശ഼ു   ഽമഺര്ക്  സര സ, തഺയ് ലന്്, ബ഻സ഻നസ് 

20. വ഻ന്്ണ്  ചന്ദര്ക്ഭഺന്  ോു റന് , പ്ട഻ന഻ഡഺ് & ടഽബഺുകഺ, ീരഺതഽ 
ുസവന  
21. വഺസഽുേവ് ശയഺ േഺസ് ുപ്ഷഺ സ, യഽഎഇ, ീരഺതഽ ുസവന  
22. ഇന്ത്യ ുസഺഷയു  രന്്  ള്ച്ചറു  ീസന്റര്ക് , അബഽേഺബ഻, യഽഎഇ, 

മനഽഷയസ്ുനഹ -സഺമാഹ഻  ുസവന  
23. പ്ര഼ത഻ രുട്ടു , യഽീ , ീരഺതഽ ുസവന  
24. ന഼നഺ ക഻ു , യഽീ , ീരഺതഽുസവന  
25. ഹര഻ബഺബഽ ബ഻ന്ഡു , യഽഎസ്എ, രഺര഻സ്ഥ഻ത഻  
എന്ജ഻ന഼യറ഻ങ്ങ് 
26. ുഡഺ. ഭര് ഹര഻േഺസ് ബഺരഺയ഻, യഽഎസ്എ, സഺമാഹ഻  ുസവന  
27. ന഻ഷ ുേശഺയ് ബ഻സവങഺള് , യഽഎസ്എ, ീരഺതഽ ഺരയ  
28. ുഡഺ. മുഹഷ് ുമഹ്ത, യഽഎസ്എ, സഺമാഹ഻  ുസവന  
29. രുമഷ് ഷഺ, യഽഎസ്എ, സഺമാഹ഻  ുസവന  



30. ുഡഺ. സമ്പദ് ഽമഺര്ക്  ഷ഻പ്േമര ശ഻വഺ ക഻ യഽഎസ്എ, സഺമാഹ഻  
ുനതിതവങ  
 

നയാീഡുഹ഻  
ജനഽവര഻  6, 2017 

 


