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 0202- ایوارڈز سمنبھارتیہ  سیاروپ

 0902 ،90 جنوری

 

جانے واال سب سے  دیا کو ہندوستانیوں مقیم ملک بیرون( اے ایس بی پی) ایوارڈ سمن بھارتیہ پرواسی

 ہندوستانیوں، رہائشی غیر کے ذریعہ صدر عزت مآب کے ہندوستان کو اے ایس بی پی۔ ہے اعزاز بڑا

ان  اور کردہ قائم ذریعہ کے افرادنژاد  ہندوستانی یا ہندوستانیوں رہائشی غیر یا افراد نژاد ہندوستانی

 ان میں جگہوں دونوں ملک بیرون اور ہندوستانکو  ادارہ/  تنظیم کسی والی چالئے جانے کے ذریعہ

 بطور پر طور کے حصے ایک کے کنونشن یوسد بھارتیہ پرواسی کے اعتراف میں کامیابی نمایاں کی

 ۔ہے جاتا دیا اعزاز

 0902 جنوری 0 پر طور ورچوئل کو ایڈیشن ویں 21 کے کنونشن( ڈی بی پی) یوسد بھارتیہ سیاپرو

 بھارتیہ سیاپرو کے موقع پر کنونشن ڈی بی پی کو ایوارڈز سمن بھارتیہ پرواسی۔ تھا گیا کیا منعقد کو

 ۔تھا گیا دیا میں اجالس اختتامی کے تقریبات کی دیوس

 خارجہ وزیر احترام قابل اور چیئرمین بطور صدر نائب معزز جس میں کمیٹی ایوارڈ نیز جیوریایک 

 نے موجود تھے، ممبران دیگر والے رکھنے تعلق سے شعبوں مختلف کے زندگی اور چیئر نائب بطور

ایوارڈز یافتہ  پر طور متفقہ اور کیا غور پر نامزدگیوں لئے کے 0902 ،زایوارڈ سمن بھارٹیہ پرواسی

 کی کامیابی روشن کے ڈایسپورا ہمارے میں شعبوں مختلف یافتہ لوگ ایوارڈز۔ کیا انتخاب کا لوگوں

 ایوارڈ۔ ہے گئی کی نمائندگی کی ممالک متعدد بار پہلی میں لوگوں یافتہ ایوارڈ۔ ہیں نمائندگی کرتے

 پارٹنرشپ اسٹریٹجک انڈیا -امریکہ جو کہ آگی مکیش ڈاکٹرایوارڈ یافتہ  ایک سے میں لوگوں یافتہ

 پر کالم پیش کیا۔ پانے ایوارڈ سے جانب کی ایوارڈ یافتہ لوگوں نے ہیں، او ای سی اور صدر کے فورم

 

 ۔ہے ذیل مندرجہ فہرست کی افراد یافتہ انعام

سیریل 

 نمبر

 شعبہ ملک نام

کے لئے ثقافتی  مستقبل پُرامن -این جی او 2

 تنوع

 فروغ کو ثقافت ہندوستانی آرمینیہ

 لئے کے دینے



 طب آذربائیجان میلو’ڈی اچندر رجنی ڈاکٹر 0

 سروس کمیونٹی بحرین  گوپاالن رمبیلوپاکل واوا بابوراجان مسٹر 3

 بزنس بوٹسوانا احمد جمال محترمہ 4

 قریبی ساتھ کے ہندوستان کیمرون کمار ویر جناکیرامان جناب 5

 قائم کرنے کے لئے تعلقات

 سروس پبلک (نیدرلینڈز) کوراکاؤ تھروگینا یوجین مسٹر 1

 کلچر اینڈ آرٹ جمہوریہ چیک چودھری دیباشیش مسٹر 7

 بزنس ایتھوپیا  واال سردھر لیحسن ع حسین محمد جناب 8

 سروس کمیونٹی فجی فاؤنڈیشن ریمپی سائ 0

 تعلیم جرمنی رمانی  سوبرامانینباال ڈاکٹر 29

 سروس کمیونٹی کانگ ہانگ چیالرام لوکومل الل مسٹر 22

 ٹکنالوجی اینڈ سائنس جاپان  ریاالمی دھر مرلی( پروفیسر) ڈاکٹر 20

 تعلیم جاپان شا رجب جناب 23

 سیاحت مالدیپ پانیگرہی سلیل جناب 24

 ٹکنالوجی اینڈ سائنس میکسیکو سنگھ پرکاش روی ڈاکٹر 25

 سروس پبلک لینڈ نیوزی رادھاکرشنن پریانکا محترمہ 21

 سروس کمیونٹی نائیجیریا ( اے سی آئی) ایشن ایسوسی کلچرل انڈین 27

 طب قطر  پاکولوماٹوم الزرس تھامس موہن ڈاکٹر 28

 سروس کمیونٹی اینڈ میڈیا (فرانس) یونین ری میامسار ریگیس جین جناب 20

 بزنس عرب سعودی  احمد صدیق جناب 09

 طب سوڈان میتھانی اللھا چوٹ کمار انیل ڈاکٹر 02

 سروس پبلک ینامسور سنتوکھی پرسادا چندریک جنابعالی  00

 ایگرانومی ٹیک بائیو سوئٹزرلینڈ یونگروما شاچی ڈاکٹر 03

 بزنس لینڈ تھائی پورسوانی اسدیو ٹکمد واش جناب 04



 سروس پبلک برطانیہ  ھوسند سنگھ ریشم جناب 05

 ٹکنالوجی انوائرمنٹ امریکہ فوکن اروند جناب 01

 فروغ کو ثقافت ہندوستانی امریکہ گپتا نیلو محترمہ 07

 دینے کے لئے

نیو  ایشن ایسوسی انڈین آف فیڈریشن 08

 اور کنیکٹیکٹ نیو جرسی، یارک،

 سروس کمیونٹی امریکہ

 طب امریکہ الگڈااجون سدھاکر ڈاکٹر 00

 بزنس سنگاپور/  امریکہ آگی مکیش ڈاکٹر 39

 

 دہلی نئی

 0202 ،20 جنوری

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


