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ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ (PBSA) ਵਵਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨ ੰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। PBSA ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਵਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆ,ਂ ਭਾਰਤੀ ਮ ਲ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ

ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੀ ਸੰਸਥਾ / ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਵਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਂਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮ ਲ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ  ਸਥਾਪ੍ਤ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨ ੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ, ਦੋਵਾ ਂਵਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂਸਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

16ਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਦਵਸ ਸੰਮੇਲਨ 9 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਵਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵਗਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਵਦਾਈ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
 

ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ੍-ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਵਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਪ੍-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਵਜਊਰੀ -ਕਮ - ਅਵਾਰਡ ਕਮੇੱਟੀ, ਵਜਸ 

ਵਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਤਵੰਤ ੇਸਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ, 2021 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆ ਂ

'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਤ ਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡ ੇਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 

ਸਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਲਸਟ ਅੰਦਰ ਸਾਮਲ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਜੇਤ  ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ ਡਾ. 
ਮੁਕੇਸ ਅਗੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆ ਂਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਭਾਸਣ ਵਦਿੱਤਾ। 
 
ਸਨਮਾਨ ਵਜਿੱਤਣ ਵਾਵਲਆ ਂਦੀ ਸ ਚੀ ਹੇਠਾ ਂਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ਸੀਰੀਅਲ ਨਬੰਰ   ਨਾਮ    ਦਸੇ     ਖਤੇਰ 

1.  "ਸਾਂਤੀਪ੍ ਰਨ ਭਵਵਿੱਖ ਲਈ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ" ਨਾਂ ਦੀ NGO  ਆਰਮੀਨੀਆ    ਭਾਰਤੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦਾ  

ਪ੍ਰਚਾਰ    

2.  ਡਾ. ਰਜਨੀ ਚੰਦਰ ਡੀ’ਮੈਲੋ     ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ    ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  

3.  ਸਰੀਮਾਨ ਬਾਬ ਰਾਜਨ ਵਾਵਾ ਕਿੱਲ ਪ੍ਾਰਮਬੀਲ ਗੋਪ੍ਾਲਨ    ਬਵਹਰੀਨ     ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ  

4.  ਸਰੀਮਤੀ ਜਮਾਲ ਅਵਹਮਦ      ਬੋਤਸਵਾਨਾ     ਕਾਰੋਬਾਰ 

5. ਸਰੀ ਜਾਨਕੀਰਮਨ ਰਵੀਕੁਮਾਰ     ਕੈਮਰ ਨ           ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਿਾਉਣਾ  

6.  ਮਹਾਮਵਹਮ ਸਰੀ ਯ ਜੀਨ ਰੁਿੱਗਗੇਨਾਥ     ਕੁਰਕਾਓ (ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼)    ਲੋਕ ਸੇਵਾ  

7.  ਸਰੀ ਦੇਬਾਸੀਸ ਚੌਿਰੀ      ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ    ਕਲਾ ਅਤ ੇਸਵਭਆਚਾਰ 

8.  ਸਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨਾਲੀ ਸਰਿਰਵਾਲਾ    ਈਥੋਪ੍ੀਆ     ਕਾਰੋਬਾਰ 

9.  ਸਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਫਾਉਂਡੇਸਨ      ਵਫਜੀ     ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ  

10.  ਡਾ. ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਰਮਾਨੀ     ਜਰਮਨੀ     ਵਸਿੱਵਖਆ 



11. ਸਰੀ ਲਾਲ ਲੋਕਮਲ ਚੈਲਾਰਾਮ     ਹਾਂਗਕਾਂਗ     ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ  

12.  ਡਾ. (ਪ੍ਰੋ.) ਮੁਰਲੀਿਰ ਵਮਵਰਆਲਾ     ਜਪ੍ਾਨ     ਵਵਵਗਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ 

13.  ਸਰੀ ਰਾਜੀਬ ਸਾ      ਜਪ੍ਾਨ     ਵਸਿੱਵਖਆ 

14.  ਸਰੀ ਸਵਲਲ ਪ੍ਾਨੀਗਰਹੀ      ਮਾਲਦੀਵ     ਟ ਵਰਜ਼ਮ 

15.  ਡਾ. ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ      ਮੈਕਸੀਕ ੋ    ਵਵਵਗਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ 

16.  ਮਾਨਯੋਗ ਸਰੀਮਤੀ ਵਪ੍ਰਯੰਕਾ ਰਾਿਾਵਿਸਨਨ    ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ     ਲੋਕ ਸੇਵਾ  

17.  ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ICA)    ਨਾਈਜੀਰੀਆ     ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ 

18.  ਡਾ. ਮੋਹਨ ਥਾਮਸ ਲਜ਼ਾਰਸ ਪ੍ਾਕੋਲੋਮੇਟੋਮ    ਕਤਰ     ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  

19.  ਸਰੀ ਜੀਨ ਰੇਵਜਸ ਰਮਸਮੀ      ਰੀਯ ਨੀਅਨ (ਫਰਾਂਸ)    ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ 

20.  ਸਰੀ ਵਸਿੱਦੀਕ ਅਵਹਮਦ      ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ    ਕਾਰੋਬਾਰ  

21.  ਡਾ. ਅਵਨਲ ਕੁਮਾਰ ਚੋਟਲਲ ਵਮਥਾਨੀ     ਸੁਡਾਨ     ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  

22.  ਮਹਾਮਵਹਮ ਸਰੀ ਚੰਦਵਰਕਾਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ     ਸ ਰੀਨਾਮ     ਲੋਕ ਸੇਵਾ   
23.  ਡਾ.  ਸਚੀ ਗੁਰਮਯ ਨ      ਸਵਵਟਜ਼ਰਲੈਂਡ    ਬਾਇਓ-ਟੈਕ ਐਗਰੋਨੋਮੀ 

24.  ਸਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਵਟਕਮਦਾਸ ਪੁ੍ਰਸਵਾਨੀ     ਥਾਈਲੈਂਡ    ਕਾਰੋਬਾਰ 

25.  ਸਰੀ ਰੇਸਮ ਵਸੰਘ ਸੰਿ       ਇੰਗਲੈਂਡ     ਲੋਕ ਸੇਵਾ  

26.  ਸਰੀ ਅਰਵਵੰਦ ਫੁਕਨ      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ    ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ  

ਸਬੰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

27.  ਸਰੀਮਤੀ ਨੀਲ  ਗੁਪ੍ਤਾ      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ     ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਵਿਤੀ ਦਾ  

ਪ੍ਰਚਾਰ 

28.  ਫੈਡਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸਨਜ਼, ਵਨਊਯੌਰਕ, ਵਨਊ ਜਰਸੀ ਅਤ ੇਕਨੇਕਵਟਕਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ   ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ 

29.  ਡਾ. ਸੁਿਾਕਰ ਜੋਨਲਗਿੱਡਾ      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ    ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  

30.  ਡਾ. ਮੁਕੇਸ ਅਗੀ      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ / ਵਸੰਗਾਪੁ੍ਰ  ਕਾਰੋਬਾਰ  

 

ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

9 ਜਨਵਰੀ, 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. 

 

 


