
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

पद्म पुरस्कार 2022 

 
• 73 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधे्यला, भारत सरकारने पद्म पुरस्कार 2022 ची घोषणा केली. या र्षी, राष्ट्र पती राम 

नाथ कोदरं्ि यांनी 128 पद्म पुरस्कार प्रिान करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यात िोन जोडीचा (Duo Cases) समारे्श 

आहे. 

• हेदलकॉप्टर अपघातात मरण पार्लेले सीडीएस जनरल दिदपन रार्त आदण उत्तर प्रिेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण 

दसंह यांना मरणोत्तर पद्मदर्भूषणने सन्मादनत करण्यात आले आहे. 

• सीरम इन्स्टिटू्यटचे सायरस पूनार्ाला, भारत िायोटेकच्या कृष्णा एला आदण सुदचत्रा एला, मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ 

सत्या नाडेला आदण अल्फािेटचे सीईओ संुिर दपचाई यांची पद्मभूषण पुरस्कारासाठी दनर्ड करण्यात आली आहे. 

• गायक सोनू दनगम आदण ऑदलन्स्टिक सुर्णवपिक दर्जेता नीरज चोप्रा यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात 

आले आहे. 

Note:  

• घोषणा कोण करते? भारत सरकार  

• पुरस्कार प्रिान कोणाकडून केले जातात? राष्ट्र पती 

महाराष्ट्र ातील पद्म पुरस्कार 2022 

• प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधे्यला कें द्र सरकारने राज्यातील िहा पुरस्कारांसह 128 पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली. 

• जे्यष्ठ शास्त्रीय गादयका प्रभा अते्र यांना पद्मदर्भूषण या पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले आहे.  

• टाटा सन्सचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन आदण पूनार्ाला उद्योग समूहाचे अध्यक्ष सायरस पूनार्ाला यांना पद्मभूषण 

पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले आहे. 

• महाराष्ट्र ातून एका व्यक्तीला पद्मदर्भूषण, 2 पद्मभूषण आदण 7 पद्मश्री पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले आहे. 

• यातील डॉ.िालाजी तांिे यांना मरणोत्तर पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

महाराष्ट्र ातील पद्म पुरस्काराांची यादी खाली ददली आहे: 

महाराष्ट्र ातील पद्म पुरस्कार 2022 

पद्मदिभूषण 1. प्रभा अते्र (जे्यष्ठ शास्त्रीय गादयका) 

पद्मभूषण 

1. नटराजन चंद्रशेखरन (‘टाटा’ सन्सचे अध्यक्ष) 

2. सायरस पुनार्ाला (‘पूनार्ाला उद्योग समूहा’चे अध्यक्ष) 

पद्मश्री 

1. डॉ. दहंम्मतरार् िार्स्कर (दरं्चू िंशार्रील संशोधन) 

2. सुलोचना चव्हाण (लार्णीसम्राज्ञी) 
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3. सोनू दनगम (पार्शर्वगायक) 

4. अदनल राजर्न्सी (दनंिकर अ ॅग्रीकल्चर ररसचव इन्स्टन्सटयूटचे संचालक, फलटण) 

5. डॉ. दर्जयकुमार डोगंरे (रै्द्यकीय सेर्ा) 

6. डॉ. दभमसेन दसंघल (रै्द्यकीय सेर्ा) 

7. डॉ. िालाजी तांिे : मरणोत्तर (आयुरे्ि) 

प्रभा अते्र 

 

• प्रभा अते्र  या दकराणा घराण्याच्या गादयका आहेत. डॉ. प्रभा अते्र यांनी 11 पुस्तके एकाच मंचार्रून प्रकादशत 

करण्याचा जागदतक दर्क्रम केला आहे. त्यांनी 18 एदप्रल 2016 रोजी इंदडया हॅदिटॅट सेंटर, नर्ी दिल्ली येथे दहंिी 

आदण इंग्रजीमधे्य संगीतार्रील 11 पुस्तकांचे प्रकाशन केले होते.  

• अते्र या अग्रगण्य दहंिुस्तानी शास्त्रीय संगीत गादयकांपैकी एक म्हणून गणल्या जातात. त्या पं. सुरेशिािू माने आदण 

गानदहरा दहरािाई िडोिेकर यांच्या दशष्या आहेत. 

• भारत सरकारने त्यांना संगीतके्षत्रातील योगिानािद्दल 1990 मधे्य "पद्मश्री" आदण 2002 मधे्य "पद्मभूषण" पुरस्काराने 

सन्मादनत केले. 2022 मधे्य "पद्मदर्भूषण" िेऊन त्यांचा गौरर् केला.  

•  त्यांचे मराठीतील पदहले पुस्तक 'स्वरमयी' असून त्यात संगीतार्र आधाररत दनिंध र् लेख आहेत. ह्या पुस्तकाला 

महाराष्ट्र  शासनाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. 

पद्म पुरस्कार 2022 ची यादी/ List of Padma Awards 2022 

खालील यािीमधे्य 4 पद्मदर्भूषण, 17 पद्मभूषण आदण 107 पद्मश्री पुरस्कारांचा समारे्श आहे. यापैकी 34 पुरस्कार दर्जेते 

मदहला आहेत, 10 परिेशी/एनआरआय/पीआयओ/ओसीआय शे्रणीतील आदण 13 मरणोत्तर पुरस्कार दर्जेते आहेत. 

पद्मदिभूषण (Padma Vibhushan) 
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खालील तक्त्यामधे्य 2022 मधे्य पद्मदर्भूषण पुरस्कार दर्जेत्यांची नारे् दिली आहेत: 

पद्मदिभूषण 

अनुक्रमाांक नाि के्षत्र राज्य/देश 

1 प्रभा अते्र कला महाराष्ट्र  

2 

श्री राधेर्शयाम खेमका 

(मरणोत्तर) सादहत्य आदण दशक्षण उत्तर प्रिेश 

3 

जनरल दिदपन रार्त 

(मरणोत्तर) नागरी सेर्ा उत्तराखंड 

4 

श्री कल्याण दसंह 

(मरणोत्तर) सार्वजदनक व्यर्हार उत्तर प्रिेश 

पद्मभूषण (Padma Bhushan) 

 

खालील तक्त्यामधे्य 2022 मधे्य पद्मभूषण पुरस्कार दर्जेत्यांची नारे् दिली आहेत: 

पद्मभूषण 

अनुक्रमाांक नाि के्षत्र राज्य/देश 

1 न्स्टव्हक्टर िॅनजी कला पन्स्टर्शचम िंगाल 

2 

गुरमीत िार्ा  

(मरणोत्तर)" कला पंजाि 

3 श्री िुद्धिेर् भट्टाचायव सार्वजदनक व्यर्हार पन्स्टर्शचम िंगाल 

4 श्री नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार आदण उद्योग महाराष्ट्र  

5 श्री कृष्ण एला आदण श्रीमती. सुदचत्रा एला* (जोडी) व्यापार आदण उद्योग तेलंगणा 

6 कु.मधुर जाफरी इतर - पाककला संयुक्त राज्य अमेररका 

7 श्री िेर्ेंद्र झाझररया खेळ राजस्थान 

8 श्री रशीि खान कला उत्तर प्रिेश 

9 श्री राजीर् महषी नागरी सेर्ा राजस्थान 
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10 श्री सत्य नारायण नडेला व्यापार आदण उद्योग संयुक्त राज्य अमेररका 

11 श्री संुिरराजन दपचाई व्यापार आदण उद्योग संयुक्त राज्य अमेररका 

12 श्री सायरस पूनार्ाला व्यापार आदण उद्योग महाराष्ट्र  

13 

श्री संजय राजाराम 

(मरणोत्तर) दर्ज्ञान आदण अदभयांदत्रकी मेन्स्टिको 

14 प्रदतभा रे सादहत्य आदण दशक्षण ओदडशा 

15 स्वामी सन्स्टििानंि सादहत्य आदण दशक्षण गुजरात 

16 र्दशष्ठ दत्रपाठी सादहत्य आदण दशक्षण उत्तर प्रिेश 

Padma Shri/ पद्मश्री 

 

खालील तक्त्यामधे्य 2022 मधे्य पद्मभूषण पुरस्कार दर्जेत्यांची नारे् दिली आहेत: 

पद्मश्री 

अनुक्रमाांक नाि के्षत्र राज्य/देश 

1 प्रा.नजमा अख्तर सादहत्य आदण दशक्षण दिल्ली 

2 श्री सुदमत अंदतल क्रीडा हररयाणा 

3 श्री टी सेनका एओ सादहत्य आदण दशक्षण नागालँड 

4 

सुश्री कमदलनी अस्थाना आदण सुश्री नदलनी 

अस्थाना* (Duo) कला उत्तर प्रिेश 

5 श्री सुिन्ना अय्यपन 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी कनावटक 

6 श्री जे के िजाज सादहत्य आदण दशक्षण दिल्ली 

7 श्री दसरपी िालसुब्रमण्यम सादहत्य आदण दशक्षण तादमळनाडू 

8 श्रीमि िािा िदलया समाजकायव ओदडशा 

9 सुश्री संघदमत्रा िंद्योपाध्याय 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी पन्स्टर्शचम िंगाल 
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10 सुश्री माधुरी िथवर्ाल कला उत्तराखंड 

11 श्री अखोने असगर अली िशारत सादहत्य आदण दशक्षण लडाख 

12 दहम्मतरार् िार्स्कर यांनी डॉ औषध महाराष्ट्र  

13 हरमोदहंिरदसंग िेिी सादहत्य आदण दशक्षण पंजाि 

14 श्री प्रमोि भगत खेळ ओदडशा 

15 श्री एस िलेश भजंत्री कला तादमळनाडू 

16 श्री खंडू र्ांगचुक भुदतया कला दसक्कीम 

17 श्री माररया दक्रस्टोफर िायस्की सादहत्य आदण दशक्षण पोलंड 

18 आचायव चंिनजी समाजकायव दिहार 

19 सुलोचना चव्हाण कला महाराष्ट्र  

20 श्री नीरज चोप्रा खेळ हररयाणा 

21 कु. शकंुतला चौधरी समाजकायव आसाम 

22 श्री शंकरनारायण मेनन चंुियल खेळ केरळा 

23 श्री एस िामोिरन समाजकायव तादमळनाडू 

24 श्री फैसल अली िार खेळ जमू्म आदण कार्शमीर 

25 श्री जगदजतदसंग ििी व्यापार आदण उद्योग चंिीगड 

26 डॉ प्रोकार िासगुप्ता औषध युनायटेड दकंगडम 

27 श्री आदित्य प्रसाि िाश 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी ओदडशा 

28 डॉ लता िेसाई औषध गुजरात 

29 श्री मालजीभाई िेसाई सार्वजदनक व्यर्हार गुजरात 

30 श्रीमती िसंती िेर्ी समाजकायव उत्तराखंड 

31 सुश्री लॉरेम्बम दिनो िेर्ी कला मदणपूर 

32 कु.मुक्तामणी िेर्ी व्यापार आदण उद्योग मदणपूर 

33 कु.र्शयामामणी िेर्ी कला ओदडशा 

34 

श्री खदलल धनतेजर्ी 

(मरणोत्तर) सादहत्य आदण दशक्षण गुजरात 

35 श्री सार्जीभाई ढोलदकया समाजकायव गुजरात 

36 श्री अजुवनदसंह धुरे् कला मध्य प्रिेश 

37 डॉ.दर्जयकुमार दर्नायक डोगंरे औषध महाराष्ट्र  

38 श्री चंद्रप्रकाश दिरे्िी कला राजस्थान 

39 श्री धनेर्शर्र इंजी सादहत्य आदण दशक्षण आसाम 
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40 श्री ओमप्रकाश गांधी समाजकायव हररयाणा 

41 श्री नरदसंहरार् गररकापती सादहत्य आदण दशक्षण आंध्र प्रिेश 

42 

श्री दगरधारी राम घोजूं 

(मरणोत्तर) सादहत्य आदण दशक्षण झारखंड 

43 

श्री शैिल गुप्ता 

(मरणोत्तर) सादहत्य आदण दशक्षण दिहार 

44 श्री नरदसंह प्रसाि गुरु सादहत्य आदण दशक्षण ओदडशा 

45 

श्री गोसारे्िू शेख हसन 

(मरणोत्तर) कला आंध्र प्रिेश 

46 श्री रयुको दहरा व्यापार आदण उद्योग जपान 

47 कु. सोसंमा इपे इतर - पशुसंर्धवन केरळा 

48 श्री अर्ध दकशोर जदडया सादहत्य आदण दशक्षण मध्य प्रिेश 

49 कु.सौकार जानकी कला तादमळनाडू 

50 कु. तारा जौहर सादहत्य आदण दशक्षण दिल्ली 

51 कु.रं्िना कटाररया खेळ उत्तराखंड 

52 श्री एच आर केशर्मूती कला कनावटक 

53 श्री रुटगर कॉटेनहॉस्टव सादहत्य आदण दशक्षण आयलंड 

54 श्री पी नारायण कुरूप सादहत्य आदण दशक्षण केरळा 

55 कु.अर्नी लेखरा खेळ राजस्थान 

56 श्री मोतीलाल मिन 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी हररयाणा 

57 श्री दशर्नाथ दमश्रा कला उत्तर प्रिेश 

58 

डॉ. नरेंद्र प्रसाि दमश्रा 

(मरणोत्तर) औषध मध्य प्रिेश 

59 श्री िशवनम मोदगलैया कला तेलंगणा 

60 

श्री गुरुप्रसाि महापात्रा 

(मरणोत्तर) नागरी सेर्ा दिल्ली 

61 श्री थादर्ल कोगंमपट्टू ए व्ही मुरुगैयन कला पुि्िुचेरी 

62 सुश्री आर मुथुकन्नम्मल कला तादमळनाडू 

63 श्री अबु्दल खािर नािकट्टीन 

इतर - ग्रासरूट 

इनोवे्हशन कनावटक 

64 श्री अमाई महादलंग नाईक इतर - शेती कनावटक 

65 श्री ते्सररंग नामग्याल कला लडाख 
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66 श्री ए के सी नटराजन कला तादमळनाडू 

67 श्री व्ही एल न्घाका सादहत्य आदण दशक्षण दमझोराम 

68 श्री सोनू दनगम कला महाराष्ट्र  

69 श्री राम सहाय पांडे कला मध्य प्रिेश 

70 श्री दचरापत प्रपंडदर्द्या सादहत्य आदण दशक्षण थायलंड 

71 सुश्री के व्ही रादिया समाजकायव केरळा 

72 अदनलकुमार राजरं्शी 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी महाराष्ट्र  

73 श्री शीश राम कला उत्तर प्रिेश 

74 श्री रामचंदै्रया कला तेलंगणा 

75 डॉ. संुकारा र्ेंकट आदिनारायण रार् औषध आंध्र प्रिेश 

76 कु.गादमत रदमलािेन रायदसंगभाई समाजकायव गुजरात 

77 पद्मजा रेड्डी कला तेलंगणा 

78 गुरु तुळकु ररनपोचे इतर - अध्यात्मर्ाि अरुणाचल प्रिेश 

79 श्री ब्रह्मानंि सांखर्ळकर खेळ गोर्ा 

80 श्री दर्द्यानंि सारेक सादहत्य आदण दशक्षण दहमाचल प्रिेश 

81 श्री काली पि सारें  सादहत्य आदण दशक्षण पन्स्टर्शचम िंगाल 

82 डॉ र्ीरस्वामी शेषा औषध तादमळनाडू 

83 कु.प्रभािेन शहा समाजकायव 

िािरा आदण नगर हरे्ली आदण िमण 

आदण िीर् 

84 दिलीप शहानी सादहत्य आदण दशक्षण दिल्ली 

85 श्री रामियाल शमाव कला राजस्थान 

86 श्री दर्र्शर्मूती शास्त्री सादहत्य आदण दशक्षण जमू्म आदण कार्शमीर 

87 सुश्री तादतयाना लव्होव्हना शौम्यान सादहत्य आदण दशक्षण रदशया 

88 श्री दसद्धदलंगय्या (मरणोत्तर) सादहत्य आदण दशक्षण कनावटक 

89 श्री काजी दसंह कला पन्स्टर्शचम िंगाल 

90 श्री कोन्सम इिोमचा दसंग कला मदणपूर 

91 श्री पे्रम दसंग समाजकायव पंजाि 

92 श्री सेठ पाल दसंग इतर - शेती उत्तर प्रिेश 

93 कु. दर्द्या दरं्िू दसंग सादहत्य आदण दशक्षण उत्तर प्रिेश 

94 िािा इक्िाल दसंग जी समाजकायव पंजाि 

95 डॉ भीमसेन दसंघल औषध महाराष्ट्र  
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96 श्री दशर्ानंि इतर - योग उत्तर प्रिेश 

97 अजयकुमार सोनकर 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी उत्तर प्रिेश 

98 कु.अदजता श्रीर्ास्तर् कला उत्तर प्रिेश 

99 सि्गुरु ब्रहे्मशानंि आचायव स्वामी इतर - अध्यात्मर्ाि गोर्ा 

100 डॉ. िालाजी तांिे (मरणोत्तर) औषध महाराष्ट्र  

101 श्री रघुर्ेंद्र तंर्र सादहत्य आदण दशक्षण हररयाणा 

102 डॉ कमलाकर दत्रपाठी औषध उत्तर प्रिेश 

103 कु.लदलता र्कील कला दहमाचल प्रिेश 

104 कु.िुगाविाई र्यम् कला मध्य प्रिेश 

105 श्री.जं्यतकुमार मगनलाल व्यास 

दर्ज्ञान आदण 

अदभयांदत्रकी गुजरात 

106 कु.िॅडन्स्टिन युद्ध सादहत्य आदण दशक्षण मेघालय 

पद्म पुरस्कार बद्दल इतर मादहती 

पार्श्वभूमी: 

• पद्म पुरस्कारांची घोषणा िरर्षी प्रजासत्ताक दिनी (26 जानेर्ारी) केली जाते. 

• 1954 मधे्य स्थादपत, हा भारतातील सर्ोि नागरी सन्मानांपैकी एक आहे. 

• पुरस्कार शीषवकाला जोडत नाही आदण प्राप्तकत्यावच्या नार्ाचा प्रत्यय दकंर्ा उपसगव (suffix or prefix) म्हणून र्ापरला 

जाऊ शकत नाही. 

उदद्दष्ट्: 

सार्वजदनक सेरे्चा एक घटक ज्यामधे्य गंुतलेला आहे अशा दक्रयाकलापांच्या दकंर्ा सर्व के्षत्रांतील कामदगरी ओळखणे. 

शे्रणी: 

पुरस्कार तीन शे्रणीमंधे्य दिले जातात: 

1. पद्मदर्भूषण (अपर्ािात्मक आदण दर्दशष्ट् सेरे्साठी), 

2. पद्मभूषण (उि शे्रणीतील प्रदतदष्ठत सेर्ा) आदण 

3. पद्मश्री (प्रदतदष्ठत सेर्ा) 

पद्म पुरस्कारांच्या क्रमर्ारीत पद्मदर्भूषण हे सर्ोि स्थान असून त्यानंतर पद्मभूषण आदण पद्मश्री यांचा क्रमांक लागतो. 

के्षते्र 

• कला, सामादजक कायव, सार्वजदनक घडामोडी, दर्ज्ञान आदण अदभयांदत्रकी, व्यापार आदण उद्योग, औषध, सादहत्य 

आदण दशक्षण, क्रीडा, नागरी सेर्ा इत्यािी दर्दर्ध शाखा/कायवक्रमांमधे्य पुरस्कार दिले जातात. 

पात्रता 

• रं्श, व्यर्साय, पि दकंर्ा दलंग असा भेि न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. 

• परिेशी लोकांनाही भारतरत्न आदण पद्म पुरस्कारांचा हक्क आहे. 

दनिड प्रदक्रया: 

• पद्म पुरस्कार सदमती: पंतप्रधानांनी िरर्षी स्थापन केलेल्या पद्म पुरस्कार सदमतीने केलेल्या दशफारशीरं्र हे पुरस्कार 

दिले जातात. 
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• एका र्षावत िेण्यात येणाऱ्या एकूण पुरस्कारांची संख्या (मरणोत्तर पुरस्कार आदण NRI/परिेशी/OCIs यांना र्गळून) 

120 पेक्षा जास्त नसार्ी. 

राष्ट्र पती ांच्या हसे्त प्रदान: 

• भारताचे राष्ट्र पती िरर्षी माचव/एदप्रल मदहन्यात पुरस्कार प्रिान करतात. 

• सरकार ििलल्यामुळे 1978, 1979, 1993, 1994, 1995, 1996 आदण 1997 मधे्य पद्म पुरस्कार िेण्यात आले 

नाहीत. 

दििाद 

• केरळ आदण मध्य प्रिेशमधे्य 1992 मधे्य िाखल केलेल्या जनदहत यादचकेच्या संिभावत पद्म पुरस्कारांच्या घटनात्मक 

रै्धतेला आव्हान िेण्यात आले होते.  

• सर्ोि न्यायालयाने 15 दडसेंिर 1995 रोजी एक दनणवय जारी केला होता की "भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 18(1) 

च्या अथावनुसार राष्ट्र ीय पुरस्कार ते 'टायटल्स' नाही आदण ते उपसगव दकंर्ा प्रत्यय म्हणून र्ापरले जाऊ नयेत.  

पद्म पुरस्कार परत करणाऱ्या दकां िा त्याग करणाऱ्या प्रदिद्ध व्यक्ी ांची यादी 

नुकतेच 2022 मधे्य पदिम िंगालचे माजी मुख्यमंत्री िुद्धिेर् भट्टाचायव यांनी पद्मभूषण स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.  

 
दह प्रथम रे्ळ नाही आहे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने आपले पद्म पुरस्कार परत गेले असतील याआधीही काही व्यक्तीनंी त्यांचे पद्म 

पुरस्कार परत केलेले आहेत त्या सर्ांची यािी खाली िेण्यात आलेली आहे.  

1. समाजसेर्क आदण कायवकते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्ट्ाचाराचा दनषेध म्हणून 1990 मधे्य त्यांना िेण्यात आलेल्या पद्मश्री 

पुरस्काराचा त्याग केला. 

2. सामादजक कायवकते िािा आमटे यांनी आदिर्ासी समाजाला होणाऱ्या र्ागणुकीचा दनषेध म्हणून पद्मदर्भूषण आदण 

पद्मश्री पुरस्कारांचा त्याग केला. 

3. दचपको चळर्ळीचे प्रमुख पयावर्रण कायवकते संुिरलाल िहुगुणा यांनी दहमालयातील झाडे तोडल्याचा दनषेध म्हणून 

पद्मश्री नाकारला. 

4. खुशरं्त दसंग या भारतीय लेखकाने भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन बू्ल स्टारचा दनषेध म्हणून पद्मभूषण पुरस्कार परत 

केला. 

5. आटव ऑफ दलन्स्टवं्हगचे संस्थापक श्री श्री रदर्शंकर यांनी पद्मदर्भूषण नाकारले कारण त्यांनी आग्रह धरला की 

'त्यांच्यापेक्षा अदधक पात्र लोक आहेत'. 
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