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ஜனவரி 09, 2017 

 

பிரவசி பாரதிய சம்மான் விருது (பிபிஎஸ்ஏ), வவளிநாடட்ு வாழ் 

இநத்ியரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் உயரந்த் மரியாததகளுள் 

ஓன்றாக உள்ளது. குடியுரிதம இல்லாத இநத்ியரக்ள், இநத்ிய 

வம்சாவளியினர ் அல்லது இநத்ியா மற்றும் வவளிநாடுகளில் 

தங்கள் சாததனகதள அங்கீகரிக்கும் வதகயில் உள்ள  

குடியுரிதம இல்லாத இநத்ியரக்ள் அல்லது  இநத்ிய 

வம்சாவளியினரால் நடதத்ப்படும் நிறுவனம் அல்லது 

நிறுவப்படட் ஒரு அதமப்பு மீது 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 

வருடாநத்ிரம் ஏற்பாடு வசய்யப்படும் பிரவசி பாரதிய திவாஸ் 

மாநாடுகளின் ஓரு பகுதியாக  பிரவசி பாரதிய சம்மான் விருது 

(பிபிஎஸ்ஏ) மாண்புமிகு இநத்ிய ஜனாதிபதியால்  

வழங்கப்படுகிறது.  

பிரவசி பாரதிய திவாஸ் (PBD) மாநாடட்ின் 14 வது பதிப்பு 7முதல் 

9 ஜனவரி, 2017 வதர வபங்களூரில் நதடவபற்றது. ஒரு 

ஈரக்்கக்கூடிய விழாவில்,பிரவசி பாரதிய திவாஸ் 

வகாண்டாடட்ங்கள் வாழ்தத்ு அமரவ்ில், பிரவசி பாரதிய 

சம்மான் விருதுகள் ஜனவரி 9, 2016 அன்று பிரவசி பாரதிய 

திவாஸ் (PBD) மாநாடட்ில் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவரக்ளால் 

வழங்கப்படட்து.  

மாண்புமிகு துதண ஜனாதிபதி அவரக்தள ததலவர ் எனவும் 

மாண்புமிகு  வவளிவிவகார அதமசச்தர துதண ததலவர ்

எனவும் வாழ்க்தகயின் பல்வவறு துதறகளிலும் இருநத்ு 

ஒன்பது பிற புகழ்வபற்ற உறுப்பினரக்ள் என ஒரு 11 

உறுப்பினர ் வகாண்ட ஜூரி-மற்றும்- விருதுகள் குழு, பிரவசி 

பாரதிய சம்மான் விருதுகள் 2017 இற்கு விருது பரிநத்ுதரகதள 

கருதத்ில் வகாண்டு   ஒருமனதாக முப்பது வவடப்ாளரக்தள 

பரிநத்ுதர வசய்துள்ளனர். திருமதி நிஷா வதசாய் பிஸ்வால், 

துதணச ் வசயலாளர,் மாநில துதற, விருது வபற்றவரக்ள் 

சாரப்ில் ஏற்புதரயிதன வழங்கினார். 

விருது வபற்றவரக்ள் முப்பது வபரின் படட்ியல் பின்வருமாறு: 

பரிநத்ுதரக்கப்படட் (பிபிஎஸ்) விருது வபற்றவரக்ள்-2017 



வரி 

எண் 

பபயர ் நாடு துறை 

1. டாக்டர ் வகாரூர ்

கிருஷ்ணா அரிநாத ்

ஆஸ்திவரலியா சமூக வசதவ 

2. ராஜவஷகரன் 

பிள்தள வலவூர ்

கிழகவ்கதத்ில்  

பஹ்தரன்  வணிகம் 

3. ஆண்டவ்வரப்் 

இநத்ிய சங்கம் 

வபல்ஜியம்  

 

சனசமூக வசதவ 

 

4. நசீர ் அகமது 

முகமது ஜக்ரியா 

புரூதண  சனசமூக வசதவ 

5. முகுநத் ் பிகுபாய் 

புவராகித ்

கனடா  

 

வரத்த்கம் 

6. நலின்குமார ்

சுமன்லால் 

வகாதத்ாரி 

தஜபூடீ  சனசமூக வசதவ 

7. விவனாத ் சநத்ர் 

பாடில் 

பிஜி சமூக வசதவ 

8. ரகுநாத ் வமரி 

அன்வடானின் 

மவனட ் 

பிரான்ஸ் கதல & 

கலாசச்ாரம் 

9. டாக்டர ் வலல் 

ஆன்சன் ஈ வபஸ்ட ் 

இஸ்வரல் மருதத்ுவ 

அறிவியல் 

10. டாக்டர ் சநத்ீப் 

குமார ்தாகூர ் 

ஜப்பான்  கதல & 

கலாசச்ாரம் 

11. அரிபுல் இஸ்லாம்  லிபியா  சமுதாய வசதவ 

12. டான் ஸ்ரீ டதவ்தா 

டாக்டர ்

முனியாண்டி 

தம்பிராஜா  

 

மவலஷியா  

 

கல்வி மற்றும் 

சமுதாய 

வசதவ 

13. மாண்புமிகு 

ப்ரவிநத் ் குமார ்

ஜகவ்னௌத ் 

வமாரிஷியஸ்  வபாது வசதவ 

14. மதிப்பிற்குரிய திரு 

அன்வடானிவயா 

லூயிஸ் 

சாண்வடாஸ் டா 

வகாஸ்டா  

வபாரச்ச்ுகல்  வபாது வசதவ 

15. டாக்டர ் ராகவன் 

சீதாராமன்  

கதத்ார ் வணிக 

வமலாண்தம 

16. ஜீனத ் முசாரத ்

ஜாப்ரியின்  

சவூதி 

அவரபியா  

கல்வி 

17. சிங்கப்பூர ்

இநத்ியன் 

சிங்கப்பூர ் சனசமுதாய 

வசதவ 



அவசாசிவயஷன்  

18. டாக்டர ் சரணி 

பலராமன் சஞ்சீவி  

ஸ்வீடன்  மருதத்ுவம் 

19. சுஷில் குமார ்சராப்  தாய்லாநத்ு  வரத்த்கம் 

20. வின்ஸ்டன் 

சநத்ரப்ன் தூகரன்  

டிரினிடாட ் & 

வடாபாவகா  

வபாது வசதவ 

21. வாசுவதவ் 

ஷாம்தாஸ் வஷராப்  

ஐக்கிய அரபு 

எமிவரடஸ்்  

சமுதாய வசதவ 

22. இநத்ியா சமூக 

மற்றும் கலாசச்ார 

தமயம், அபுதாபி  

ஐக்கிய அரபு 

எமிவரடஸ்்  

அறப்பணி 

மற்றும் சமுதாய 

வசதவ 

23. RT. மாண்புமிகு பிரதீி 

பவடல்  

ஐக்கிய 

ராஜ்யம்  

வபாது வசதவ 

24. நீனா கில்  ஐக்கிய 

ராஜ்யம்  

வபாது வசதவ 

25. ஹரி பாபு பின்டால் அவமரிக்கா  சுற்றுசச்ூழல் 

வபாறியியல் 

26. டாக்டர ் பாரத ்

ஹரிதாஸ் பராய்  

அவமரிக்கா  சனசமூக வசதவ 

27. நிஷா வதசாய் 

பிஸ்வால்  

 

அவமரிக்கா  வபாது விவகாரம் 

28. டாக்டர ் மவகஷ் 

வமதத்ா  

 

அவமரிக்கா  சனசமூக வசதவ 

29. ரவமஷ் ஷா  அவமரிக்கா  

 

சனசமூக வசதவ 

30. டாக்டர ்

சம்பதக்ுமார ்

ஷிதர்மபா சிவாங்கி  

அவமரிக்கா  சமூகத ்

ததலதமதத்ுவம் 

 

 

 

 

 

 


