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பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதுகள் – 2021 

ஜனவாி 09, 2021 

 

பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது ( பிபிஎஸ்ஏ) வவளிநாட்டு இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயர்ந்த 

வகௌரவமாகும். குடியுாிமம வபறாத இந்தியர்கள், இந்திய வம்சாவளிமயச் சசர்ந்தவர்கள் அல்லது இந்திய 

வம்சாவளிமயச் சசர்ந்தவர்கள் நிறுவி நடத்தி வரும் ஒரு அமமப்பு/ நிறுவனம் ஆகியவற்றின் பிரவாசி 

பாரதிய திவாஸ் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக இந்திய ஜனாதிபதியால் பிபிஎஸ்ஏ 

வழங்கப்படுகிறது.இந்தியாவிலும் வவளிநாட்டிலும் அவர்கள் வசய்த சிறந்த சாதமனகள். 

     

பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் (பிபிடி) மாநாட்டின் 16 வது பதிப்பு 2021 ஜனவாி 9 ஆம் சததி கிட்டத்தட்ட 

நமடவபற்றது. பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதுகள் மாண்புமிகு ஜனாதிபதியால் பிபிடி மாநாட்டில் பிரவாசி 

பாரதிய திவாஸ் வகாண்டாட்டங்களின் மதிப்பீடு அமர்வில் வழங்கப்பட்டன. 

ஜூாி கம் விருதுகள் குழு, மாண்புமிகு துமைத்தமலவர் தமலவராகவும், மாண்புமிகு வவளிவிகார 

அமமச்சர் துமைத் தமலவராகவும், பல்சவறு தரப்பு உறுப்பினராகவும் உள்ள பல்சவறு உறுப்பினர்கள் 

2021 ஆம் ஆண்டு பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதுகளுக்கான பாிந்துமரகமள கருத்தில் வகாண்டனர். 

மற்றும் விருது வபற்றவர்கமள ஏகமனதாக சதர்ந்வதடுத்தது. விருது வபற்றவர்கள் பல்சவறு துமறகளில் 

நமது புலம்வபயர்ந்சதார் அமடந்த துடிப்பான சிறப்மப குறிக்கின்றனர்.விருது வபற்றவர்களில் 

முதன்முமறயாக பல நாடுகள் பிரதிநிதித்துவம் வசய்யப்பட்டுள்ளன.விருது வபற்றவர்களில் ஒருவரும், 

அவமாிக்க - இந்தியா மூசலாபாய கூட்டு மன்றத்தின் தமலவரும் தமலமம நிர்வாக அதிகாாியுமான 

டாக்டர் முசகஷ் ஆகி, விருது வபற்றவர்கள் சார்பாக ஏற்றுக்வகாள்ளும் உமரமய நிகழத்தினார்.  

 

விருது வபற்றவர்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:  

வ.எண். வபயர்  நாடு  புலம்  

1 

என்ஜிஓ அமமதியான எதிர்காலத்திற்கான 

கலாச்சார பன்முகத்தன்மம  ஆர்சமனியா  

இந்திய கலாச்சாரத்மத 

ஊக்குவித்தல். 

2 டாக்டர்.ரஜனி சந்திர டி’வமல்சலா  அசர்மபஜான்  மருத்துவம்  

3 

திரு. பாபுராஜன் வவ கல்லுபரம்பில் 

சகாபாலன்  பஹ்மரன்  வபாது சசமவ  



4 திருமதி. ஜமால் அஹ்மத்  சபாட்ஸ்வனா வைிகம் 

5 திரு.ஜானகிராமன் ரவிக்குமார்  கமரூன்  

இந்தியாவுடன் 

வநருக்கமான உறவுகள்  

6 எச்.இ. திரு. யூஜின் சரகுனத் 

கரகுவா ( தி 

வநதர்லாந்து) வபாது சசமவ  

7 திரு. சதபஷிஷ் வசௌத்ாி  வசக் குடியரசு  கமல மற்றும் கலாச்சாரம்  

8 

திரு. வமாஹ்மத் ஹுமசன் ஹசனலி 

சர்தர்வாலா எத்திசயாபியா வைிகம்  

9 சாய் பிசரமா வபௌண்சடஷன்  பிஜி  சமூக சசமவ  

10 டாக்டர் பாலசுப்ரமைியம் ரமைி  வஜர்மனி  கல்வி  

11 திரு.லால் சலாகுமல் வசல்லாராம்  ஹாங்காங் சமூக சசமவ  

12 டாக்டர்.(சபரா) முரளிதர் மிர்யாலா  ஜப்பான்  

அறிவியல் & 

வதாழில்நுட்பம் 

13 திரு. ராஜிப் ஷா ஜப்பான்  கல்வி  

14 திரு. சலீல் பாைிக்ரஹீ  மாலத்தீவு சுற்றுலா  



15 டாக்டர். ரவி பிரகாஷ் சிங் வமக்ஸிசகா 

அறிவியல் & 

வதாழில்நுட்பம்  

16 

சமதகு வசல்வி.ப்ாியன்கா 

ராதாகிருஷ்ைன்  நியூஸ்சிலாந்து  வபாது சசமவ  

17 இந்திய கலாச்சாரச் சங்கம் (ஐசிஏ) மநஜிாியா  சமூக சசமவ  

18 

டாக்டர்.சமாகன் தாமஸ் லாசரஸ் 

பகசலாசமாட்டம்  கத்தார்  மருத்துவம்  

19 திரு. ஜீன் வரகிஸ் ராம்சுவாமி  ாியூனியன்  (பிரான்ஸ்) ஊடகம் & சமூக சசமவ  

20 திரு.சித்தீக் அஹ்மத்  சவுதி அசரபியா  வைிகம்  

21 

டாக்டர். அனில் குமார் சசாட்டாலால் 

மிதானி  சூடான் மருத்துவம்  

22 எச்.இ. திரு. சந்திாிகாவபர்சாத் சந்சடாக்ஹி சூாினாம்  வபாது சசமவ 

23 டாக்டர் ஷசி குருமயுன்  சுவிட்சர்லாந்து 

உயிர் வதாழில்நுட்ப 

சவளாண்மம  

24 திரு. வஷ்சதவ் டிகம்தாஸ் புர்ஸ்வனி  தாய்லாந்து வைிகம்  



25 திரு. சரஷம் சிங் சந்து  யூசக வபாது சசமவ  

26 திரு.அர்விந்த் ப்ஹுகன்  யூஎஸ்ஏ 

சுற்றுசூழல் 

வதாழில்நுட்பம்  

27 வசல்வி. நிலு குப்தா  யூஎஸ்ஏ  

இந்திய கலாச்சாரத்மத 

ஊக்குவித்தல். 

28 

இந்திய சங்கங்களின் கூட்டமமப்பு 

என்ஒய்,நியூ வஜ & சிடி யூஎஸ்ஏ  வபாது சசமவ  

29 டாக்டர்.சுதாகர் சஜான்னலகட்ட  யூஎஸ்ஏ  மருத்துவம்  

30 டாக்டர்.முசகஷ் ஆகி  யூஎஸ்ஏ / சிங்கப்பூர் வைிகம்  

நியூ வடல்லி  

ஜனவாி  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. 

 

 


