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नोबेल पारितोषिक 2022 (Nobel Prize 2022) 
या वर्षी म्हणजेच 2022 नोबेल पारितोषर्षक षवजेत्ाांची घोर्षणा केली जात आहे आषण नॉवेषजयन नोबेल सषिती 10 ऑक्टोबि 

2022 पयंत षवजेत्ाांची घोर्षणा किणाि आहे. आतापयंत षवषवध के्षत्रातील 5 नोबेल पारितोषर्षके जाहीि किण्यात आली 

आहेत.  

7 ऑक्टोबि िोजी, 2022 चे नोबेल शाांतता पारितोषर्षक बेलारूसचे िानवाषधकाि वकील अॅलेस षबषलयात्स्की, सेंटि फॉि 

षसव्हिल षलबटीज नावाची युके्रषनयन िानवाषधकाि सांस्था आषण िषशयन िानवाषधकाि सांघटना िेिोरियल याांना प्रदान 

किण्यात आले आहे. 

2022 च्या नोबेल पारितोषर्षक षवजेत्ाांची यादी (Complete List) 

खाली षदलेल्या सािणी िधे्य तुम्हाला 2022 िधील कोणत्ा व्यक्ी ांना नोबल षिळालेला आहे. तसेच कोणत्ा के्षत्रासाठी व 

कोणते कायय केलेले आहे या सवय गोष्टी निूद किण्यात आलेले आहेत. 

Noble 

Laureates 

Category Awarded For 

Professor 

Svante Pääbo 

शिीिशास्त्र आषण 

वैद्यकशास्त्रातील नोबेल 

पारितोषर्षक 2022 

For the discovery of the genetic identity of two of 

humankind’s earliest ancestors, and opening a new 

window on the human evolution process. 

(िानवाांची उत्क्ाांती' या षवर्षयाविील शोधासाठी) 

Annie Ernaux साषहत्ातील नोबेल 

पारितोषर्षक 2022 

For the courage and clinical acuity with which she 

uncovers the roots, estrangements, and collective 

restraints of personal memory 

(त्ा फ्रें च लेव्हखका आषण साषहत् षवर्षयाच्या प्राध्यापक आहेत. त्ाांचे 

साषहव्हत्क कायय बहुतेक आत्मचरित्रात्मक आषण सिाजशास्त्रावि 

आधारित आहे.) 

एलेस 

बाषलयात्स्की 

(Ales Bialiatski) 

नोबल शाांतता पुिस्काि 

2022 

For promoting the right to criticize power and protect 

the fundamental rights of citizens. ((सते्तवि टीका किण्याच्या 

अषधकािाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आषण नागरिकाांच्या िूलभूत 

हक्ाांचे िक्षण किण्यासाठी.) 

For showing outstanding efforts to document war 

crimes, human rights abuses, and the abuse of power. 

(युद्धगुने्ह, िानवी हक्ाांचे उल्लां घन आषण सते्तचा गैिवापि याांचे 

दस्तऐवजीकिण किण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न दाखवल्याबद्दल.) 

Alain Aspect भौषतकशास्त्रातील नोबल 

पारितोषर्षक 2022 

For conducting experiments in quantum mechanics that 

laid the groundwork for rapidly-developing new 

applications in computing and cryptography. 

(क्ाांटि िेकॅषनक्सिधे्य प्रयोग किण्यासाठी ज्याने सांगणकीय आषण 

षक्रप्टोग्राफीिधे्य वेगाने षवकषसत होत असलेल्या नवीन अनुप्रयोगाांची 

पायाभिणी केली.) 

John Clauser 

Anton Zeilinger 

Carolyn 

Bertozzi 

िसायनशास्त्रातील नोबल 

पारितोषर्षक 2022 

For the development of click chemistry and bio-

orthogonal chemistry 
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Morten Meldal ('एकाच वेळी िेणूांचे षवखांडन' सिान भागाांिधे्य किण्याची पद्धत 

षवकषसत केल्याबद्दल) Barry Sharpless 

To be 

Announced 

िसायनशास्त्रातील नोबल 

पारितोषर्षक 2022 

To be Announced 

भाितीय नोबेल षवजेते (Indian Nobel Laureates) 

आत्तापयंत प्राप्तकत्ांिधे्य, 12 भाितीय आहेत (पाच भाितीय नागरिक आषण सात भाितीय वांशाचे षकां वा षनवासी). 

िवी ांद्रनाथ टागोि हे पुिस्काि षिळवणािे पषहले भाितीय नागरिक होते आषण 1913 िधे्य सन्माषनत होणािे पषहले आषशयाई 

नागरिक होते. 

प्राप्तकत्ांच्या यादीत िदि तेिेसा या एकिेव िषहला आहेत. 

भाितातील नोबेल षवजेते खालीलप्रिाणे आहेत (षिषटश भाित आषण स्वतांत्र भाित): 

Laureate Field Year 

िषवांद्र नाथ टैगोि साषहत् 1913 

सी वी ििन भौषतकी 1930 

हिगोषवांद खुिाना षचषकत्सा 1968 

िदि टेिेसा शाांषत 1979 

सुिहाम्ण्ण्यि चांद्रशेखि भौषतकी 1983 

अित्य सेन अथयशास्त्र 1998 

वेंकट िािन िािकृष्णन िसायन षवज्ञान 2009 

कैलाश सत्ाथी शाांषत 2014 

अषभजीत बनजी अथयशास्त्र 2019 

नोबेल पारितोषर्षक षवजेत्ाांची षनवड (Who selects the Nobel Prize laureates?) 

आल्फ्फे्रड नोबेल याांनी आपल्या अखेिच्या इचे्छने आषण किािात, ज्या पुिस्कािाांची स्थापना किण्याची त्ाांची इच्छा होती, त्ा 

पुिस्कािाांसाठी जबाबदाि असलेल्या सांस्थाांची षवशेर्षत्वाने नेिणूक केली होती : 

1. साषहत्ातील नोबल पारितोषर्षक- स्वीषडश अकादिीने षदलेला 

2. िसायनशास्त्रातील नोबेल पारितोषर्षक - िॉयल स्वीषडश अकादिी ऑफ सायने्सस द्वािे प्रदान केले जाते 

3. शाांततेतील नोबल पारितोषर्षक- नॉवेषजयन नोबेल सषितीने षदलेला 

4. षफषजयोलॉजी आषण िेषडसीनिधील नोबल पारितोषर्षक- कॅिोषलांस्का इव्हिटू्यट द्वािे पुिसृ्कत 

5. भौषतकशास्त्रातील नोबल पारितोषर्षक - िॉयल स्वीषडश अकादिी ऑफ सायने्सस द्वािे प्रदान 

6. अथयशास्त्रातील नोबल पारितोषर्षक- बँक ऑफ स्वीडनच्या से्वरिजेस रिक्सबँक द्वािे प्रदान 

1968 िधे्य, Sveriges Riksbank ने अल्फ्फे्रड नोबेलच्या स्मिणाथय आषथयक षवज्ञानातील Sveriges Riksbank पुिस्कािाची 

स्थापना केली. 

िॉयल स्वीषडश अॅकॅडिी ऑफ सायने्ससला 1969 पासून इकॉनॉषिक सायने्ससिधील षवजेते षनवडण्याचे काि देण्यात 

आले होते. 
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नोबेल पुिस्कािाबद्दल काही तथ्य (Some facts about the Nobel Prize) 

• षवजेत्ाांना नोबेल पारितोषर्षक षडप्लोिा, नोबेल पारितोषर्षक पदक आषण नोबेल पारितोषर्षकाच्या िकिेचा तपशील 

देणािा एक दस्तऐवज प्राप्त होतो, जे या वर्षी 10 दशलक्ष स्वीषडश क्रोना षकां वा वतयिान षवषनिय दिाांिधे्य सुिािे 

$900,000 इतके आहे. 

• पुिस्काि तीन व्यक्ी ांद्वािे सािाषयक केला जाऊ शकतो षकां वा शाांतता पुिस्कािाच्या बाबतीत, तो एखाद्या सांस्थेला 

देखील षदला जाऊ शकतो. 

• नोबेल पारितोषर्षक ििणोत्ति षदले जाऊ शकत नाही. तथाषप, 1974 पासून, पारितोषर्षक जाहीि झाल्यानांति 

प्राप्तकताय ििण पावला ति ते अद्यापही षदले जाऊ शकतात. 

• अल्फ्फे्रड नोबेल याांनी त्ाांच्या िृतु्पत्रात नोबेल षवजेत्ाांच्या षनवडीसाठी कोणाला जबाबदाि धिायचे आहे हे निूद 

केले. बषक्षसे स्वीषडश सांस्थाांद्वािे षदली जाणाि होती - शाांतता पुिस्कािाव्यषतरिक्, ज्याांच्या पुिस्कािाचा षनणयय 

नॉवेषजयन सांसदेने षनवडलेल्या पाच व्यक्ी ांच्या सषितीने घ्यायचा होता. 

• नोबेल पदक िद्द किणे शक्य नाही कािण ते अल्फ्फे्रड नोबेलच्या िृतू्पत्रात षकां वा नोबेल फाउांडेशनच्या कायद्यात 

निूद केले आहे. 

• नोबेल पारितोषर्षक षवजेते होण्यासाठी, तुम्हाला प्रथि पात्र नािाांषकत व्यक्ीकडून पारितोषर्षकासाठी नािाांषकत 

किणे आवश्यक आहे. स्व-नािाांकनास पिवानगी नाही. 

• नोबेल शाांतता पारितोषर्षक वगळता, नािाांकन केवळ आिांत्रणाद्वािे केले जाते आषण नािाांकनकत्ांनी पुिस्काि 

देणाऱ्या सांस्थाांनी ठिवून षदलेले षनकर्ष पूणय किणे आवश्यक आहे. 

• िलाला युसुफझाई ही सवायत तरुण नोबेल पारितोषर्षक षवजेती आहे षजला 2014 िधे्य वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी 

शाांतता पुिस्काि षिळाला होता. 

• जॉन बी. गुडइनफ हे िसायनशास्त्र 2019 िधे्य वयाच्या 97 व्या वर्षी हे पारितोषर्षक षिळवणािे सवायत वयस्कि 

आहेत. 

• िेिी कु्यिी ही एकिेव िषहला आहे षजला 1903 चे भौषतकशास्त्रातील नोबेल पारितोषर्षक आषण 1911 चे 

िसायनशास्त्रातील पुिस्कािाने दोनदा सन्माषनत किण्यात आले आहे. 

नोबेल पारितोषर्षकाची पार्श्यभूिी (Background of Nobel Prize) 

नोबेल पुिस्काि प्रथि 1901 िधे्य प्रदान किण्यात आला. हा पुिस्काि अल्फ्फे्रड नोबेल याांच्या नावाने षदला जातो जो एक 

स्वीषडश शोधक होता. 

• नोबेल पारितोषर्षकाचा हांगाि दिवर्षी ऑक्टोबििधे्य सुरू होतो. 

• भौषतकशास्त्र, िसायनशास्त्र, साषहत्, शाांतता, शिीिषवज्ञान षकां वा वैद्यकशास्त्र आषण अथयशास्त्र या के्षत्रात असािान्य 

कायय किणाऱ्या व्यक्ी षकां वा सांस्थाांना दिवर्षी नोबेल पारितोषर्षक षदले जाते. 
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• ओस्लो, नॉवे येथे षदला जाणािा नोबेल शाांतता पुिस्काि वगळता सवय नोबेल पारितोषर्षके स्टॉकहोि, स्वीडन येथे 

षदली जातात. 

• शिीिषवज्ञान षकां वा वैद्यक के्षत्रातील नोबेल पारितोषर्षक कॅिोषलांस्का सांस्थेतफे षदले जाते. भौषतकशास्त्र, िसायनशास्त्र 

आषण अथयशास्त्रात असताना िॉयल स्वीषडश अकादिी ऑफ सायन्स द्वािे पारितोषर्षक षदले जाते. 

• नोबेल शाांतता पुिस्काि नॉवेषजयन नोबेल सषितीद्वािे षदला जातो. साषहत्ात, स्वीषडश अकादिी नोबेल पारितोषर्षक 

देते ति से्वरिगेस रिक्सबँक पारितोषर्षक अथयशास्त्र के्षत्रात षदले जाते. 

• जास्तीत जास्त तीन लोक नोबेल पारितोषर्षक सािाषयक करू शकतात. 

• 1901 ते 2020 दिम्यान, नोबेल पारितोषर्षक आषण अथयशास्त्रातील पारितोषर्षक 962 लोक आषण सांस्थाांना 603 वेळा 

देण्यात आले. काही ांना एकापेक्षा जास्त वेळा नोबेल पारितोषर्षक षिळाले आहे, अशा प्रकािे एकूण 930 व्यक्ी 

आषण 25 सांस्था आहेत. 
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