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आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार 2022 
• “Tomb of Sand’ हे आंतरराष्ट्र ीय बुकर पाररतोषिक षिळालेले भारतीय भािेत षलषहलेले पषहले पुस्तक ठरले आहे. 

• िूळतः  षहंदीिधे्य रेत सिाधी म्हणून प्रकाषित, हे पुस्तक लेखिका गीतांजली श्री यांनी षलषहले आहे आषण डेझी रॉकवेल 

यांनी इंग्रजीत अनुवाषदत केले आहे. 

• या पुस्तकात एका 80 विीय िषहलेची कथा सांषगतली आहे जी षतच्या पतीच्या िृतू्यनंतर िोल नैराश्याचा अनुभव घेते. 

अिेरीस, षतने षतच्या नैराश्यावर िात केली आषण फाळणीच्या वेळी षतने िागे सोडलेल्या भूतकाळाचा सािना 

करण्यासाठी पाषकस्तानला भेट देण्याचा षनणणय घेतला. 

• 2018 ची 'रेत सिाधी' नावाची कादंबरी डेझी रॉकवेलने अनुवाषदत केली होती आषण 2021 िधे्य 'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' 

म्हणून प्रकाषित केली होती. 

• हा पुरस्कार बुकर प्राइज फाउंडेिनतफे दरविी षदल्या जाणाऱ्या दोन साषहखत्यक पुरस्कारांपैकी एक आहे, एक संस्था 

आहे ज्याचे निूद उद्दीष्ट् "सावणजषनक षहतासाठी साषहत्याची कला आषण िूल्य वाढषवणे" आहे. 

बुकर पुरस्कार काय आहे? 

• बुकर पाररतोषिक हा इंग्रजीतील कादंबरी आषण लघुकथा संग्रह या दोन्हीसह काल्पषनक लेिनासाठी सवोतृ्कष्ट् 

साषहत्य पुरस्कारांपैकी एक आहे. 1969 िधे्य पषहल्यांदा हा पुरस्कार देण्यात आला होता. 

• दरविी न्यायाधीिांचे एक पॅनेल विाणतील सवोतृ्कष्ट् काि ठरवते, ते इंग्रजीिधे्य षलषहलेले असावे आषण यूके आषण 

आयलंडिधे्य प्रकाषित केले जावे असा षनकि आहे. न्यायाधीिांच्या या पॅनेलिधे्य प्रख्यात सांसृ्कषतक इषतहासकार, 

लेिक, प्राध्यापक आषण कादंबरीकार आषण संबंषधत के्षत्रातील इतरांिधून षनवडले जाते. या सषितीत यंदा पाच 

न्यायाधीि होते. 

• बुकर पुरस्कारासाठी, षवजेत्याला £50,000 प्राप्त होतात. याआधी प्रषसद्ध झालेल्या लााँगषलस्टिधे्य सुिारे 12 षनवडी 

आहेत. याला ‘बुकर डझन’ असेही म्हणतात, या विीची लांबलचक यादी जुलैिधे्य जाहीर केली जाईल आषण नंतर 

सप्टेंबरिधे्य सहा पुस्तकांची िॉटणषलस्ट जाहीर केली जाईल. षवजेता नोव्हेंबर 2022 िधे्य घोषित केला जाईल. 

त्याला 'बुकर' का म्हणतात? 

• 1969 ते 2001 या कालावधीत बुकर पाररतोषिकाचे नाव फक्त बुकर गु्रप षलषिटेड या षिटीि फूड होलसेल 

ऑपरेटरच्या नावावर ठेवण्यात आले होते जे त्याचे प्रारंषभक प्रायोजक होते. 

• िॅन गु्रप, यूके खस्थत एक गंुतवणूक व्यवस्थापन फिण, 2002 िधे्य पाररतोषिक प्रायोषजत करण्यास सुरुवात केली आषण 

त्यािुळे ते िॅन बुकर पुरस्कार म्हणून ओळिले जाऊ लागले. 

• िॅन गु्रपने 2019 िधे्य त्यांचे प्रायोजकत्व सिाप्त केले. 

• Crankstart या अिेररकन चॅररटेबल फाऊंडेिनने त्यानंतर प्रायोजक बनले आहे. 

• तेव्हापासून बषक्षसाचे नाव बदलून ‘बुकर’ असे झाले आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार काय आहे? 

• आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार दरविी एकाच पुस्तकासाठी षदला जातो, ज्याचे इंग्रजीत भािांतर केले जाते आषण यूके 

षकंवा आयलंडिधे्य प्रकाषित केले जाते. 

• इंटरनॅिनल बुकर पुरस्काराने २००५ िधे्य िॅन बुकर आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार म्हणून आयुष्याला सुरुवात केली. 

• या पुरस्काराचे उद्दीष्ट् जगभरातील दजेदार कखल्पत गोष्ट्ी अषधक वाचण्यास प्रोत्साषहत करणे आहे. 

• अनुवादकांचे िहत्त्वपूणण कायण साजरे केले जाते, ५०,००० प डं बषक्षसाची रक्कि लेिक आषण अनुवादक यांच्यात 

सिान प्रिाणात षवभागली जाते. 
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• प्रते्यक िॉटणषलसे्टड लेिक आषण भािांतरकार यांनाही २,५०० प डं षिळतात. 

• कादंबऱ्या आषण लघुकथांचे संग्रह या दोन्ही गोष्ट्ी पात्र आहेत. 

काही प्रमुख विजेते कोण आहेत? 

• िानाच्या पाररतोषिकाच्या प्रिुि षवजेत्यांिधे्य िागाणरेट अॅटवूड ('द टेस्टािेंट्स'), यान िाटेल ('लाइफ ऑफ पाय'), 

आषण जु्यषलयन बानेस ('द सेन्स ऑफ अॅन एंषडंग') यांचा सिावेि आहे.  

• यापूवी अरंुधती रॉय ('द गॉड ऑफ स्मॉल षथंग्ज'), सलिान रश्दी ('षिडनाइट्स षचल्ड्र न'), षकरण देसाई ('द वन्सटन्स 

ऑफ लॉस'), अरषवंद अषडगा ('द व्हाइट टायगर') अिा अनेक भारतीय वंिाच्या लेिकांनी बुकर पटकावला आहे.  

• आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार षजंकणारा श्री हा पषहला भारतीय आहे. 
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