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महत्वाचे पुरस्कार आणि सन्मान
महत्वाचे पु रस्कार आणि सन्मान ऑगस्ट 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (ऑगस्ट 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.
1

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

आशा भोसले

महाराष्ट्र भू षण पु रस्कार 2021

2

आनांि राधाकृष्णन

आयझनर कॉदमक इां डस्टर ी पुरस्कार 'सर्वोत्कृष्ट् दचत्रकार/मल् टीमीदडया
कलाकार (आतील कला)'

3

डॉ सायरस पूनार्वाला

2021 चा लोकमान्य दटळक राष्ट्रीय पुरस्कार

4

कस्तुरबा हॉस्पिटल, मदणपाल

IMC RBNQ काययक्षमता उत्कृष्ट्ता करां डक 2020'

5

जगिीश भगर्वती आदण सी रां गराजन प्रा.सीआर रार्व शताब्दी सुर्वणयपिक (CGM)

6

सॉफ्टर्वॉर्थी

अमेररकेत नॅशनल सायन्स फाउां डेशन इनोव्हे शन-कॉर्प्य (एनएसएफ आयकॉर्प्य) सांघ पु रस्कार

मोहम्मि आझम

केंद्रीय युर्वा व्यर्वहार आदण क्रीडा मांत्री अनुराग दसांह ठाकूर याां च्या हस्ते
राष्ट्रीय यु र्वा पु रस्कार

7

महत्त्वाचे पु रस्कार आणि सन्मान जु लै 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (जुलै 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.

8
9

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

1

डीकोदडां ग शांकर'

मादहतीपट दर्वभागात सर्वोत्कृष्ट् दचत्रपट पुरस्कार (सर्वोत्कृष्ट् चररत्रात्मक)

2

डॉ राजेंद्र दकशोर पाां डा

कुर्वेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार

3

भारताची गुांतर्वणूक करा

ओसीओ ग्लोबल द्वारे गुांतर्वणूक प्रोत्साहन एजन्सी 2021 पुरस्कार

4

कोररयन एअर

एअर टर ान्सपोटय र्वल्य ड (ATW) 2021 एअरलाईन ऑफ ि इयर'

5

कौदशक बसू

अर्थयशास्त्रातील हम्बोल् ट सां शोधन पुरस्कार

6

एन एन दपल् लई

बहरीन केरलीया समाजम (बीकेएस) चा 2021 चा सादहत्य पुरस्कार

7

महां मि युनुस

टोदकयो खेळाां मध्ये ऑदलस्पम्पक लॉरे ल

दिग्दशयक पायल कपादडया याां चे, 'नॉट 74 व्या कान दफल् म फेस्पस्टव्हलमध्ये सर्वोत्कृष्ट् मादहतीपटासाठी ऑईल
ऑफ नॉदटां ग नदर्थांग'
डी'ओर (गोल् डन आय) पुरस्कार
व्हाइस अॅडदमरल दर्वनय बधर्वार

हायडरोग्राफी आदण नॉदटकल काटोग्राफीमधील त्याां च्या कायाय बद्दल दिदटश
सरकारकडून अले कझाां डर डॅ लरीम्पल पुरस्कार
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10
11

एदडबल रूट् स प्रायव्हे ट दलदमटे ड,
ओरजा डे व्हलपमेंट सोल् यु शन्स
इां दडया आदण तारू नॅचुरल् स

यूएन फूड दसस्टीम्स सदमट िधाय 'सर्वोत्तम लघु व्यर्वसाय: सर्वाां साठी चाां गले
अन्न'

सातपुरा व्याघ्र प्रकल् प

नॅटर्वेस्ट ग्रुप अर्थय दहरोस अॅ र्वॉडय 2021 ला त्याच्या सर्वोत्तम व्यर्वस्र्थापनाच्या
भूदमकेसाठी अर्थय गादडय यनच्या श्रेणीमध्ये

महत्त्वाचे पु रस्कार आणि सन्मान जू न 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (जू न 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

1

व्हॅ लेररया लु ईसेली

दतच्या 'लॉस्ट दचल् डरन आकाय इव्ह' कािां बरीसाठी आां तरराष्ट्रीय डबदलन
सादहत्य पुरस्कार 2021

2

केंद्रीय आरोग्य मांत्री डॉ हषय र्वधयन

डब्ल् यूएचओचे महासांचालक दर्वशेष मान्यता पुरस्कार

3

दनतीन राकेश आदण जेरी पर्वन

इां टरनॅशनल दबझनेस बुक ऑफ ि इयर पुरस्कार 2021

डे स्पव्हड दडओप

आां तरराष्ट्रीय रात्रीचे बुकर पाररतोदषक 'अॅट नाईट ऑल ब्लड इज ब्लॅ क'
साठी

5

र्थॉमस दर्वजयन

2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी पुरस्कार त्याच्या एका झाडाला
दचकटले ल् या ओरां गुटानच्या फोटोसाठी

6

जीएमआर है िराबाि आां तरराष्ट्रीय
दर्वमानतळ दलदमटे ड (GHIAL)

एसीआय (एअरपोटय कौस्पन्सल इां टरनॅशनल) एदशया-पॅदसदफक ग्रीन
एअरपोटय ररकदिशन 2021 कडून 'गोल् ड ररकदिशन' पुरस्कार

शैलेश गणपुले प्रा

एनएसजी काउां टर-आयईडी आदण काउां टर-टे रररझम इनोव्हे टर पुरस्कार
2021 '

8

कौटुां दबक र्वनीकरण

युनायटे ड नेशन्स कन्व्व्हेन्व्शन टू कॉम्बॅट डे झदटय दफकेशन (UNCCD) द्वारे
लँ ड फॉर लाइफ अर्वॉडय

9

लासयन अँड टु िो इन्फोटे क

स्नोफ्ले क द्वारे र्वषाय तील ग्लोबल इनोव्हे शन पाटय नर

10

केके शैलेजा

सार्वयजदनक आरोग्य सेर्वाां मधील दतच्या कायाय साठी सेंटरल युरोदपयन
दर्वद्यापीठाचा ओपन सोसायटी पुरस्कार 2021 चा सर्वोच्च पुरस्कार

11

एनटीपीसी

नेशन दबल् डसय 2021 मध्ये भारतातील सर्वोत्तम दनयोक्ते

12

कोचीन आां तरराष्ट्रीय दर्वमानतळ
(CIAL)

एअरपोटय कौस्पन्सल इां टरनॅशनल (ACI) महादनिे शक रोल ऑफ एक्सलन्स

13

दिल् ली मेटरो

२०२० साठी उत्कृष्ट् नागरी अदभयाां दत्रकी उपलस्पि पुरस्कार

14

आर के सभरर्वाल

ि ऑडय र ऑफ पोलर स्टार'

15

पी साईनार्थ

जपानचे फुकुओका ग्रँड प्राइज 2021

4

7
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महत्वाचे पु रस्कार आणि सन्मान मे 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (मे 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

1

श्यामला गणेश

जपान सरकारचा "ऑडय र ऑफ राइदजांग सन"

2

माररया रे सा (रॅ पलचे मुख्य काययकारी
अदधकारी)
2021 युनेस्को /दगलमो कॅनो र्वल्य ड प्रेस स्वातांत्र्य पाररतोदषक दर्वजेते

3

गुलाबी (गायक)

2021 दबलबोडय सांगीत पुरस्काराां मध्ये आयकॉन पुरस्कार

4

न्यायमूती गीता दमत्त

अलाय इन पॅच ग्लोबल स्पव्हजन अर्वॉडय 2021

5

बाबर आझम (पादकस्तान)

एदप्रल 2021 साठी आयसीसी पुरुषाां चा सर्वोत्तम खेळाडू

6

एदलसा दहली (ऑस्टर े दलया)

एदप्रल 2021 साठी आयसीसी मदहला खेळाडूचा मदहना

7

डॉ ताहे रा कुतुबुद्दीन

15 र्वा शेख जायि बुक पुरस्कार दजांकणारा पदहला भारतीय

8

अनुपम खेर

न्यूयॉकय दसटी आां तरराष्ट्रीय दचत्रपट महोत्सर्वात 'हॅ पी बर्थय डे' नार्वाच्या
लघुपटातील अदभनयासाठी सर्वोत्कृष्ट् अदभनेत्याचा पुरस्कार

9

इरे डा (भारतीय अक्षय ऊजाय दर्वकास
सांस्र्था)
इां दडयन चेंबर ऑफ कॉमसय (आयसीसी) तफे 'ग्रीन उजाय पुरस्कार'

10

शकुांतला हरकदसां ग दर्थल् स्टे ड डॉ

2021 र्वल्य ड फूड बक्षीस दतच्या मत्स्यसांर्वधयन आदण अन्नप्रणालीसाठी समग्र,
पोषण-सांर्वेिनशील दृदष्ट्कोन दर्वकदसत करण्याच्या कायाय साठी

11

रमेश पोखररयाल दनशांक (केंद्रीय
दशक्षण मांत्री)

आां तरराष्ट्रीय अदजां क्य सु र्वणय पिक 2021

12

बलजीत कौर (दहमाचल प्रिे श) आदण
गुणबाला शमाय (राजस्र्थान)
नेपाळमधील माउां ट पु मोरी दशखर सर करणारी पदहली मदहला पर्वयतारोहण

13

प्रा.शांकर बालसुिमण्यन आदण
प्रा.डे दर्वड क्ले नरमन

नेक्स्ट जनरे शन डीएनए दसक्वेंसीांग (एनजीएस) क्राां दतकारी डीएनए
दसक्वस्पन्सांग तांत्र दर्वकदसत करण्यासाठी 2020 दमले दनयम टे क्नॉलॉजी
पुरस्कार

14

सुरेश मुकुांि

10 र्वा र्वादषयक जागदतक कोररयोग्राफी पुरस्कार 2020

15

जेन गुडॉल

टे म्पलटन पाररतोदषक 2021

16

हॉकी इां दडया

प्रदतदित Etienne Glichitch पुरस्कार

17

मॅक्स र्वेस्टाय पेन

मोनाको ग्राां प्री 2021

18

िाइसहे ल्र्थ

कोदर्वड -19 अांतगयत 'सर्वाय दधक मौल् यर्वान र्वै द्यकीय नर्वकल् पना' साठी
2021 एदशया-पॅदसदफक स्टीव्ही पुरस्काराां मध्ये सुर्वणय पु रस्कार

19

कृषी अर्वम पररस्र्थीकी दर्वकास सांस्र्था जैदर्वक सांसाधनाां चा शाश्र्वत र्वापर' श्रेणी अांतगयत प्रदतदित भारत जैर्वदर्वदर्वधता
(कृपादर्वस)
पुरस्कार 2021.
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ओदडशामध्ये हॉकीला प्रोत्साहन िे ण्यासाठी दिले ल् या योगिानाबद्दल
आां तरराष्ट्रीय हॉकी महासां घाकडून राष्ट्रपती पु रस्कार

20

व्ही के पाां दडयन

21

नर्वीकरणीय ऊजाय स्त्रोत आदण ऊजाय साठर्वणुकीतील सांशोधनासाठी
भारतरत्न प्राध्यापक सी.एन.आर. रार्व आां तरराष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020
अमत्यय कुमार सेन

िेनच्या सामादजक दर्वज्ञान श्रेणीतील िेनचा सर्वोच्च दप्रन्सेस ऑफ
अस्टु ररयस पुरस्कार, िॅदनश बक्षीस फाउां डेशन

23

पद्मभूषण डॉ डी नागेश्र्वर रे ड्डी

अमेररकन सोसायटी ऑफ गॅस्टरोइां टेस्टाइनल एां डोस्कोपी (ASGE) कडून
रुडोल् फ व्ही दशांडलर पुरस्कार

24

रॉबटय ले र्वांडोव्स्स्की

युरोदपयन गोल् डन बूट

22

महत्त्वपू िण पु रस्कार आणि सन्मान एणप्रल 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (एदप्रल 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

1

डॉ शरणकुमार दलां बाळे

सरस्वती सन्मान 2020

2

मॅगी ओ'फेरे लचा 'हॅ मनेट'

राष्ट्रीय पु स्तक समीक्षक मांडळ पु रस्कार

3

रजनीकाां त

51 र्वा िािासाहे ब फाळके पुरस्कार

4

दर्वश्र्वभूषण हरीचांिन (आां ध्र प्रिे शचे
राज्यपाल)

कदलां ग रत्न सन्मान 2021

5

अनयान दमधुन

िदक्षण आदशयाई र्वुशू िधाय

6

प्रा.सुमन चक्रर्वती

र्वैज्ञादनक सांशोधनासाठी 30 र्वा जीडी दबलाय पुरस्कार

7

अल् रेड व्ही. अहो आदण जेरी
डे स्पव्हड उलमन

2020 असोदसएशन फॉर कॉम्प्युदटां ग मशीनरी ए.एम. ट्युररां ग पुरस्कार

8

गुनीत मोांगा (दचत्रपट दनमाय ता)

नाइट ऑफ ि ऑडय र ऑफ आट्य स अँड ले टसय , िु सरा सर्वोच्च नागरी रेंच
सन्मान

9

युसुफ अली एम. ए

अबू धाबीचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार

10

दहां िुस्तान एरोनॉदटक्स दलदमटे ड
(एचएएल)

इनोव्हे शन प्रदशक्षण पद्धतीांसाठी राष्ट्रीय पु रस्कार 2019-2020

11

केन दर्वल् यमसन (न्यूझीलां ड दक्रकेट
खेळाडू)

सर ररचडय हॅ डली पिक

12

‘पुगल् य’ (मराठी दचत्रपटाचे नार्व)

मॉस्को आां तरराष्ट्रीय दचत्रपट महोत्सर्व 2021 मध्ये सर्वोत्कृष्ट् परिे शी भाषा
र्वैदशष्ट्ट्य पुरस्कार

13

रॉबटो बेदनिी

78 र्वा व्हे दनस आां तरराष्ट्रीय दचत्रपट महोत्सर्व
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आदित्य दबलाय ग्रुपची दबलाय
सेल्युलोज दलदमटे ड

सांयुक्त राष्ट्राां चा राष्ट्रीय अदभनर्व आदण शाश्र्वत पु रर्वठा साखळी पुरस्कार

15

रुमाना सहगल

दडप्लोमॅदटक दमशन ग्लोबल पीस द्वारे नेल्सन मांडेला जागदतक
मानर्वतार्वािी पुरस्कार 2021

16

डॉ दक्रती के कारां र्थ

र्वाइल् ड एदलमेंट्स फाउां डेशनतफे 'र्वाइल् ड इनोव्हे टर अर्वॉडय '

17

IIT खरगपूर

CoreNet ग्लोबल शैक्षदणक आव्हान 6.0

18

ईएसएएफ स्मॉल फायनान्स बँक

ग्रेट प्ले स टू र्वकय इस्पिट्यूटद्वारे 'ग्रेट प्ले स टू र्वकय'

19

कारमेन माररया मचाडो

रर्थबॉन्स फोदलओ पाररतोदषक 2021 दतच्या पु स्तकाच्या शीषयकाां साठी 'इन ि
डरीम हाऊस: अ मेमॉइर'

20

एचडीएफसी बँक

एदशयामोनी बेस्ट बँक पुरस्काराां मध्ये 'एसएमईसाठी भारताची सर्वोत्कृष्ट् बँक'

14

महत्त्वाचे पु रस्कार आणि सन्मान माचण 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (माचय 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

दहां िू गट

र्वॅन इरा (र्वल्य ड असोदसएशन ऑफ न्यूज पस्पब्लशसय ) द्वारे िदक्षण आदशयाई
दडदजटल मीदडया पुरस्कार, ज्याचे नार्व 'चॅस्पम्पयन प्रकाशक'

2

अदमताभ बच्चन

इां टरनॅशनल फेडरे शन ऑफ दफल् म आकाय इव्हज (FIAF) तफे 2021
दचत्रपट सांग्रह पुरस्कार

3

महामािौ इसौफौ (नायजरचे अध्यक्ष) आदरकन नेतृत्वातील कामदगरीसाठी 2020 इिादहम पाररतोदषक

4

रदर्वचांद्रन अस्पश्र्वन (भारत)

फेिुर्वारी 2021 साठी आयसीसी पुरुषाां चा सर्वोत्तम खेळाडू

5

टॅ मी ब्यूमोांट (इां ग्लां ड)

आयसीसी मदहला खेळाडू फेिुर्वारी 2021 साठी

6

कोनेरू हम्पी (भारतीय बुस्पद्धबळ
खेळाडू)

बीबीसी इां दडयन िोट्य सर्वुमन ऑफ ि इयर पुरस्कार

7

अांजू बॉबी जॉजय (भारतीय खेळाडू)

बीबीसी जीर्वनगौरर्व पुरस्कार

8

मनु भाकर (भारतीय नेमबाज)

बीबीसी इमदजांग प्ले यर ऑफ ि इयर पुरस्कार

9

भारतीय कृषी सांशोधन पररषि
(ICAR)

दकांग भूदमबोल जागदतक मृिा दिर्वस 2020 पुरस्कार अन्न आदण कृषी
सांघटनेकडून (FAO)

10

गौसल् या शांकर

आां तरराष्ट्रीय मदहला धैयय पुरस्कार 2021

11

अॅनी लॅ काटन आदण जीन-दफदलप
र्वासल

दप्रट् झकर आदकयटे क्चर पाररतोदषक 2021

एनटीपीसी दल

11 र्वी CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्ट्ता पुरस्कार 2020-21 मध्ये रोल मॉडे ल
'पुरस्कार'

1

12

www.byjusexamprep.com

13

2019 साठी ओमानचे दिर्वांगत
सुलतान काबूस दबन सैि अल सैि

गाां धी शाां ती पुरस्कार

14

2020 साठी बांगबांधू शेख मुजीबुर
रहमान

गाां धी शाां ती पुरस्कार

15

प्रा.शरि पगारे

व्यास सन्मान 2020

महत्त्वाचे पु रस्कार आणि सन्मान फेब्रु वारी 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (फेिुर्वारी 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .

S.No.
1

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

ए आर रहमान (सां गीतकार) आदण
सैिापेट हरी कृष्णन (सामादजक काययकते) अलटय बीइां ग आयकॉन पुरस्काराां ची चौर्थी आर्वृत्ती

2

रॉबटय इदर्वयन

र्वाइल् डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ ि इयर पीपल् स चॉईस अर्वॉडय िधेत
पदहले बक्षीस

3

कोझाां गल'

50 र्वा आां तरराष्ट्रीय दचत्रपट महोत्सर्व रॉटरडॅ म 2021

4

बांगळु रू आां तरराष्ट्रीय दर्वमानतळ
दलदमटे ड (केम्पे गौडा आां तरराष्ट्रीय
दर्वमानतळ बेंगळु रू)

एअरपोटय कौस्पन्सल इां टरनॅशनल र्वल्य डचा 'व्हॉईस ऑफ ि कस्टमर'
पुरस्कार

5

डॉ शोभना कपूर, डॉ अांतरा बॅनजी, डॉ
सोनू गाां धी आदण डॉ ररतु गुप्ता

दर्वज्ञान आदण अदभयाां दत्रकी सांशोधन मांडळ (SERB) मदहला उत्कृष्ट्ता
पुरस्कार 2021

6

एस दर्थयोडोर बास्करन

अभयारण्य दनसगय फाउां डेशनतफे अभयारण्य जीर्वनगौरर्व पुरस्कार
2020

7

र्वाय एस जगन मोहन रे ड्डी

स्कोच मुख्यमांत्री र्वषय पुरस्कार

8

र्वन्यजीर्व गुन्हे दनयांत्रण ब्युरो (WCCB)

UNEP द्वारे इनोव्हे शन श्रेणी अांतगयत 5 र्वा आदशया पयाय र्वरण
अांमलबजार्वणी पुरस्कार 2020

9

मनसा र्वाराणसी

व्हीएलसीसी फेदमना दमस इां दडया र्वल्य ड 2020

10

युदनयन बँक ऑफ इां दडया

29 व्या ग्लोबल एचआरडी काँ ग्रेस अर्वॉड्य समध्ये एचआर मध्ये 'बेस्ट
सस्पव्हयस प्रोव्हायडर' आदण 'एक्सलन्स इन लदनांग अँड डे व्हलपमेंट' साठी
'बेस्ट इस्पिट्यूशन'

11

अांजली भारद्वाज

आां तरराष्ट्रीय भ्रष्ट्ाचारदर्वरोधी चॅ स्पम्पयन्स पु रस्कार

12

पांतप्रधान नरें द्र मोिी

सीईआरए र्वीक ग्लोबल एनजी अँड एन्व्व्हायनयमेंट लीडरदशप अर्वॉडय '

महत्त्वपू िण पु रस्कार आणि सन्मान जाने वारी 2021
खाली दिले ल्या सारणी मध्ये महत्त्वाचे पुरस्कार आदण पुरस्कार प्राप्त (जाने र्वारी 2021) याां ची यािी िे ण्यात आले ली आहे .
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S.No.

पुरस्कार प्राप्त

पुरस्कार

1

व्हीके यािर्व

2020 साठी प्रख्यात अदभयां ता पुरस्कार'

2

रमेश पोखररयाल दनशांक

सादहत्य गौरर्व सन्मान 2021

3

पांदडत सतीश व्यास

96 र्वा तानसेन सांगीत महोत्सर्व, ग्वाल् हे र, मध्य प्रिे श

4

अनदहनर्व कला पररषि

96 र्वा तानसेन सांगीत महोत्सर्व, ग्वाल् हे र, मध्य प्रिे श

5

डॉ रघु राम दपलाररसेट्टी

क्वीन एदलझाबेर्थ II च्या 2021 च्या नर्वीन र्वषाय च्या सन्मान सूचीमध्ये दिदटश साम्राज्याचा
सर्वाय त उत्कृष्ट् क्रम

6

आदिर्वासी व्यर्वहार
मांत्रालय

ई-गव्हनयन्स श्रेणीतील सर्वोत्तम कामदगरीसाठी स्कोच चॅलेंजर पुरस्कार

7

पांचायती राज मांत्रालय

ई-गव्हनयन्स श्रेणीतील सर्वोत्तम कामदगरीसाठी स्कोच चॅलेंजर पुरस्कार

8

एम्स भुर्वनेश्र्वर

कायकल् प पुरस्कार

9

दर्वश्र्वदजत चॅटजी

IFFI मध्ये 'इां दडयन पसयनॅदलटी ऑफ ि इयर' पुरस्कार

10

दनस्पखल श्रीर्वास्तर्व

2021 मायकेल आदण शीला हे ल्ड बक्षीस

11

डॉ राजेंद्र कुमार भांडारी

सुभाषचांद्र बोस आपिा प्रबोधन पुरस्कार 2021

12

उत्तर प्रिे शचे राम मांदिर
झाां की

प्रजासत्ताक दिन 2021 मधील पदहले बक्षीस

13

मेघालय

सर्वोत्कृष्ट् दनर्वडणूक पद्धती 2020 साठी राष्ट्रीय पु रस्कार

