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પ્રવાસી ભારતીય સમ્માન ઍવોર્ડસસ-2021 

જાન્યુઆરી 09, 2021 

પ્રવાસી ભારતીય સમ્માન ઍવોર્સ (PBSA) વવદેશમાાં વસતા ભારતીયન ે એનાયત કરવામાાં આવતુાં સવોચ્ચ 
સન્માન છે. PBSA ઍવોર્સ ભારતનાાં માનવનય રાષ્ટ્રપવત દ્વારા પ્રવાસી ભારતીય દદવસ સાંમેલનનાાં ભાગ રૂપે 
વિન-વનવાસી ભારતીયો, ભારતીય મૂળનાાં વ્યવતતઓ અથવા વિન-વનવાસી ભારતીયો અથવા ભારતીય મૂળનાાં 
વ્યવતતઓ દ્વારા સ્થાવપત સાંસ્થા/સાંસ્થાનન ે ભારત અને વવદેશ એમ િન્નેમાાં તેઓની ઉત્કૃષ્ઠ વસવદ્િઓની 
ઓળખમાાં એનાયત કરવામાાં આવે છે. 

9 જાન્યુઆરી 2021 નાાં રોજ પ્રવાસી ભારતીય દદવસ (PBD) સાંમેલનનુાં 16મુાં સાંસ્કરણ યોજવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 
PBD સાંમેલન પર માનવનય રાષ્ટ્રપવત દ્વારા પ્રવાસી ભારતીય દદવસની ઉજવણીઓમાાં વવદાય સત્રમાાં પ્રવાસી 
ભારતીય સમ્માન ઍવોર્ડસસ એનાયત કરવામાાં આવ્યા હતા. 

માનવનય ઉપરાષ્ટ્રપવત અધ્યક્ષ તરીક ેઅને માનવનય વવદેશ માંત્રી ઉપાધ્યક્ષ તરીક ેતથા જીવનનાાં વવવવિ ક્ષેત્રોમાાંથી 
અન્ય પ્રવતવષ્ઠત લોકો સભ્યો િરાવતી જ્યુરી-કમ-ઍવોર્ડસસ સવમવતએ પ્રવાસી ભારતીય સમ્માન ઍવોર્ડસસ, 2021 
માટેનાાં નામાાંકનો પર વવચારણા કરી હતી અને સવસસાંમવતથી ઍવોર્સ વવજેતાઓની પસાંદગી કરી હતી. ઍવોર્સ 
વવજેતાઓ વવવવિ ક્ષેત્રોમાાં આપણા વવદેશમાાં વસતા ભારતીયોએ હાાંસલ કરેલી અદ્ભૂત વસવદ્િઓનુાં પ્રવતવનવિત્વ 
કરે છે. ઍવોર્સ વવજેતાઓમાાં કેટલાક દેશોમાાંથી સૌપ્રથમ વખત પ્રવતવનવિત્વ થયુાં હતુાં. ઍવોર્સ વવજેતાઓમાાંથી 
એક અને યુએસ-ભારત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી માંચનાાં પ્રમુખ અને સીઇઓ એવા ર્ૉ. મુકેશ આિીએ ઍવોર્સ 
વવજેતાઓ વતી વસ્વકૃવત ભાષણ કયુું હતુાં. 
 

ઍવોર્સ વવજેતાઓની યાદી નીચે અનુસાર છે: 

અન.ુ 

નાં. નામ દશે ક્ષતે્ર 

1 

NGO કલ્ચરલ ર્ાઇવર્સસટી ફૉર પીસફૂલ 
ફ્યુચર આમેવનયા 

ભારતીય સાંસ્કૃવતનો પ્રચાર 
કરવો 

2 ર્ૉ. રાજાણી ચાંદ્રા ર્ી’મેલ્લો અઝરિૈજાન મેદર્વસન 



3 

શ્રીમાન િાિુરાજન વાવા કુલ્લુપેરાવમ્િલ 
ગોપાલન િહરેન સમુદાય સેવા 

4 શ્રીમવત જમાલ અહમદ િોત્સવાના વ્યાપાર 

5 શ્રીમાન જાનકીરામન રવવકુમાર કેમેરૂન 

ભારત સાથે વનકટનાાં 
જોર્ાણો 

6 મહામવહમ શ્રીમાન યુજેન ેરુગ્ગેનાથ કુરાકાઓ (નેિરલેન્ર્ડસ) જાહેર સેવા 

7 શ્રીમાન દેિાવશષ ચૌિરી ચેક રીપવલલક કળા અને સાંસ્કૃવત 

8 

શ્રીમાન મોહમદ હુસૈન હસનાલી 
સરિારવાલા ઇવથઓવપયા વ્યાપાર 

9 સાઇ પ્રેમા ફાઉન્રે્શન દફજી સમુદાય સેવા 

10 ર્ૉ. િાલાસુબ્રમવનયન રામાની જમસની વશક્ષણ 

11 શ્રીમાન લાલ લોકુમલ ચેલ્લારામ હોંગકોંગ સમુદાય સેવા 

12 ર્ૉ. (પ્રોફેસર) મુરવલિર વમરીયાલા જાપાન વવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

13 શ્રીમાન રાવજિ શો જાપાન વશક્ષણ 



14 શ્રીમાન સવલલ પાવનગ્રાવહ માલદદવ પ્રવાસન 

15 ર્ૉ. રવવ પ્રકાશ સસઘ મેવતસકો વવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

16 માનવનય શ્રીમવત વપ્રયાંકા રાિાદિષ્નન ન્યુઝીલેન્ર્ જાહેર સેવા 

17 ઇવન્ર્યન કલ્ચરલ એસોવસએશન (ICA) નાઇજીદરયા સમુદાય સેવા 

18 ર્ૉ. મોહન થોમસ લાઝારુસ પાકાલોમાત્તોમ કતાર મેદર્વસન 

19 શ્રીમાન જીન રેવગસ રામસામી રીયુવનયન (ફ્રાન્સ) 

મીદર્યા અને સમુદાય 
સેવા 

20 શ્રીમાન વસદ્દેક અહમદ સાઉદી અરેવિયા વ્યાપાર 

21 ર્ૉ. અવનલ કુમાર છોટાલાલ વમથાણી સુદાન મેદર્વસન 

22 મહામવહમ શ્રીમાન ચાંદદ્રકાપ્રસાદ સન્તોકી સુદરનામ જાહેર સેવા 

23 ર્ૉ. શાવચ ગુરુમાયુન વસ્વત્ઝલેન્ર્ િાયો-ટેક એગ્રોનોમી 

24 શ્રીમાન વાશદેવ વતકમદાસ પુરસ્વાની થાઇલેન્ર્ વ્યાપાર 



25 શ્રીમાન રેશમ સસઘ સાંિુ યુકે જાહેર સેવા 

26 શ્રીમાન અરસવદ ફુકાન યુએસએ પયાસવરણ ટેકનોલોજી 

27 શ્રીમવત વનલ ુગુપ્તા યુએસએ 

ભારતીય સાંસ્કૃવતનો પ્રચાર 
કરવો 

28 

ફેર્રેશન ઑફ ઇવન્ર્યન એસોવસએશન્સ NY, 

NJ અને CT યુએસએ સમુદાય સેવા 

29 ર્ૉ. સુિાકર જોન્નાલાગર્ડર્ા યુએસએ મેદર્વસન 

30 ર્ૉ. મુકેશ અઘી યુએસએ/ સસગાપોર વ્યાપાર 

 

નવી દદલ્હી 
જાન્યુઆરી 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. 

 


