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ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର-2021 

ଜାନୁଆରୀ 09, 2021 

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପରୁସ୍କାର (ପିବଏିସଏ) ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉଥିବା ସରବବାଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଅରେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, 
ଭାରତୀୟ ମଳୂର ବୟକି୍ତ କମିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କମିବା ଭାରତୀୟ ମଳୂର ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି୍ ିତ   ପରାିାଳତି ସଗଠନନ ଅନୁ୍ାନକୁ 

ଉଭୟ ଭାରତ   ବରିଦଶରର ଉରେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପିବଏିସଏ ପ୍ରଦାନ କରଥିାନ୍ତ।ି 

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ (ପିବଡି)ି ସମି୍ମଳନୀର 16 ତମ ସଗସ୍କରଣ 9 ଜାନୁଆରୀ 2021 ରର ଭାବୁ ଆଉ ଉପାୟରର ଅନୁ୍ିତ ର ାଇଥିଉା। 
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦବିସ ସମାରରା ର ଉଦଯାପନୀ ଅଧିରବଶନରର ମାନୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପରୁସ୍କାର ପ୍ରଦାନ 

କରଥିିରଉ। 

ମାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସଭାପତତି୍ୱ ଏବଗ ମାନୟବର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସଭାପତତି୍ୱରର ତଥା ବଭିିନ୍ନ ରେତ୍ରର ବଶିଷି୍ଟ 
ସଦସୟମାନଙୁ୍କ ରନଇ ଠନତି ଏକ ନୟାୟପୀନ ତଥା ପୁରସ୍କାର କମିେ ିପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର, 2021 ପାଇଁ ମରନାନୀତ 
ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବାିାରକୁ ରନଇ ସବବସମ୍ମତ ି କ୍ରରମ ପରୁସ୍କାର ବରିଜତାଙ୍କ ନାମ ାୟନ କରଥିିରଉ। ପରୁସ୍କାର ବରିଜତାମାରନ ବଭିିନ୍ନ ରେତ୍ରରର 

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରନ୍ତ।ି ପରୁସ୍କାର ବରିଜତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅରନକ ରଦଶର ପ୍ରତନିଧିି 
ସାମିଉ ର ାଇଥିରଉ। ପରୁସ୍କାର ବରିଜତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମରକିା-ଭାରତ ରଣନୀତକି ଭାଠିଦାରୀ ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟେ ତଥା ସଇି  ଡକଟର 
ମୁରକଶ ଅଘ ିଗ୍ର ଣ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଉ। 

ପୁରସ୍କାର ବରିଜତାଙ୍କ ତାଉିକା ନମିନରର ଦଆିଯାଇଛ:ି 

କ୍ରମିକ 
ସଗଖୟା ନାମ ରଦଶ ରେତ୍ର 

1 
ରବସରକାରୀ ସଗଠନନ କଉଚରାଉ ଡାଇଭରସେି ିଫର 
ପୀସଫୁଉ ଫିଉାର ଆରମବନଆି 

ଭାରତୀୟ ସଗସ୍କତୃକୁି 
ରପ୍ରାତ୍ସା ନ 

2 ଡକଟର ରଜନୀ ାନ୍ଦ୍ର ଡ’ିରମରଉା ଆଜରବାଇଜାନ ଔଷଧ 

3 ଶ୍ରୀ ବାବୁରାଜନ ଭାଭା କାଉୁପରମବଉି ରଠାପାଳନ୍ ବ ାରରନ ସମାଜ ରସବା 



4 ଶ୍ରୀମତୀ ଜମାଉ ଅ ମ୍ମଦ ରବାତସ୍ୱାନା ବୟବସାୟ 

5 ଶ୍ରୀ ଜାନକରିମନ୍ ରବକୁିମାର କୟାରମରୁନ ଭାରତ ସ ତି ଘନି୍  ସମ୍ପକବ 

6 ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ଇଉଜନି୍ ରୁରଠନ୍ନାଥ କୁରାକା  (ରନଦରଉୟାଣ୍ଡ) ଜନରସବା 

7 ଶ୍ରୀ ରଦବଶଶି ରାୌଧୁରୀ ରାକ୍ ଠଣତନ୍ତ୍ର କଳା   ସଗସ୍କତୃ ି

8 ଶ୍ରୀ ମ ମ୍ମଦ  ୁରସନ୍  ାସନଅଉି ସର୍ଦ୍ବାରୱାଉା ଇଥି ପିଆ ବୟବସାୟ 

9 ସାଇ ରପ୍ରମ ଫାଉରଣ୍ଡସନ୍ ଫିଜ ି ସମାଜ ରସବା 

10 ଡକଟର ବାଉାସୁବ୍ରମଣୟନ୍ ରମାନ ି ଜମବାନୀ ଶେିା 

11 ଶ୍ରୀ ଉାଉ ରଉାକୁମଉ ରାଉାରାମ  ଙ୍ଗକଙ୍ଗ ସମାଜ ରସବା 

12 ଡକଟର (ପ୍ରରଫସର) ମୁରଉୀଧର ମିରଆିଉା ଜାପାନ ବଜି୍ଞାନ   ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା 

13 ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ସ ଜାପାନ ଶେିା 

14 ଶ୍ରୀ ସଉିଉ ପାନଗି୍ରା  ି ମାଳଦ୍ୱୀପ ପଯବୟେନ 

15 ଡକଟର ରବ ିପ୍ରକାଶ ସଗି  ରମକ୍ସରିକା ବଜି୍ଞାନ   ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା 



16 ମାନୟବର ଶ୍ରୀମତୀ ପି୍ରୟଙ୍କା ରାଧାକି୍ରଷ୍ଣନ୍ ନଉିଜଉିାଣ୍୍ଡ ଜନରସବା 

17 ଭାରତୀୟ ସାଗସ୍କତୃକି ସଙ୍ଗନନ (ଆଇସଏି) ନାଇରଜରଆି ସମାଜ ରସବା 

18 ଡକଟର ରମା ନ ରଥାମାସ୍ ଉାଜାରସ୍ ପାକାରଉାମାତ୍ତମ୍ କତାର ଔଷଧ 

19 ଶ୍ରୀ ଜୀନ୍ ରରଠିସ୍ ରାମସାମୀ ସମି୍ମଳନ (ଫ୍ରାନସ) 
ଠଣମାଧ୍ୟମ   ସମାଜ 
ରସବା 

20 ଶ୍ରୀ ସରି୍ଦ୍କି ଅ ମ୍ମଦ | ସାଉଦ ିଆରବ ବୟବସାୟ 

21 ଡକଟର ଅନଉି କୁମାର ରାାୋଉାଉ ମିଥାନ ି ସୁଦାନ ଔଷଧ 

22 ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ାନ୍ଦ୍ରକିାପରସାଦ ସାରଟାଖୀ ସୁରନିାମ ଜନରସବା 

23 ଡକଟର ଶାା ିଠୁରୁମାୟୁନ୍ ସି୍ୱଜରଉୟାଣ୍ଡ 
ରଜୈବ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା 
କୃଷିବଜି୍ଞାନ 

24 ଶ୍ରୀ ବାଶରଦବ େକିମଦାସ ପୁରସୱାନ ି ଥାଇଉୟାଣ୍ଡ ବୟବସାୟ 

25 ଶ୍ରୀ ରରଶମ୍ ସଗି  ସାନୁ୍ଧ ରଗ୍ରେ ବ୍ରରିେନ ଜନରସବା 

26 ଶ୍ରୀ ଅରବନି୍ଦ ଫୁକନ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରକିା ପରରିବଶ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା 



27 ଶ୍ରୀମତୀ ନଉୁି ଠୁପ୍ତା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରକିା 
ଭାରତୀୟ ସଗସ୍କତୃକୁି 
ରପ୍ରାତ୍ସା ନ 

28 
ରଫରଡରରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଆରସାସଏିସନ୍ ନୁୟୟକବ, 
ନୁୟ ଜସ ିଏବଗ କରନକିଟକଟ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରକିା ସମାଜ ରସବା 

29 ଡକଟର ସୁଧାକର ରଜାନାଉଠଡା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରକିା ଔଷଧ 

30 ଡକଟର ମୁରକଶ ଅଘି 
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମରକିା/ 
ସଙି୍ଗାପୁର ବୟବସାୟ 

 

ନୂଆଦେିୀ 

ଜାନୁଆରୀ 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. 


