GyanPath Gk Page

જ્ઞાનપથ

નોબેલ પુરસ્કાર

ુ સ્કાર :
 નોબેલ પર
ે નોબલ ની 5
 નોબલ પુરસ્કાર ની શરૂઆત નોબલ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટનાાં સ્થાપક આલ્ફ્રેડ બનનહડ
મી પ ૂણ્યતતતથ 10 ડડસેમ્બર, 1901થી થઈ હતી.
 પ્રથમ નોબેલ પુરસ્કાર 1901 માાં કુલ પાાંચ ક્ષેત્રે આપવામાાં આવ્યો હતો.
ુ સ્કાર વિજેતા
 પ્રથમ નોબેલ પર
 ભૌવતક વિજ્ઞાન : તવલ્ફ્હેમ રોંટજન ( જમનની )
 રસાયણ વિજ્ઞાન : જેકોબ્સ હેનડરક્સ વેંટ હાફ ( નેધરલેંડ )
 ચીકીત્સા : એમીલ આલ્ફ્રેડ પાન બહેડરિંગ ( જમનની )
 સાહિત્ય : રે ન રાાંસવા અમોડ પ્રોન્યા ( રાાંસ )
 શાાંવત : જીન હેનરી દુનાટન ( સ્સ્વટઝેરલેન્ડ ) અને ફેડરીક પૈસી ( રાાંસ )
 અથથશાસ્ત્ર: અથનશાસ્ત્રમાાં નોબલ પુરસ્કાર ની સ્થાપના 1967 માાં સ્વીડડસ બેન્ક ડરક્સબાાંડ ડી
સેંટ્રલ બેન્ક ઓફ સ્વીડન ધ્વારા બેન્કની 300 મી વર્નગાાંઠ તનતમત્તે થઈ હતી. પરાં ત ુ પુરસ્કાર
આપવાની શરૂઆત 1969 માાં થઈ હતી.
 પ્રથમ વિજેતા :રાગર રીસ (રાાંસ) અને યાનટીન બરજેન (નેધરલેંડ) સાંયક્ુ ત રીતે
 પસાંદગીના ધોરણો : નોબેલ પુરસ્કારના નામો પસાંદ કરવા માટે તવભિન્ન ક્ષેત્રો માઠી 31
જાન્યુઆરી સુધી આવેદનપત્ર માંગાવવામાાં આવે છે .કોઈપણ વ્યસ્ક્ત જાતે પોતાનુ ાં નામ રજૂ
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કરી સકતી નથી.એક તવર્યમાાં ત્રણ થી વધારે વ્યસ્ક્ત કે સાંસ્થાને પુરસ્કાર આપવામાાં
આવતો નથી. પુરસ્કાર મેળવ્યા બાદ વ્યસ્ક્તને જે કાયન બદલ પુરસ્કાર મળે લ છે તેના પર 6
મડહનાની અંદર વ્યાખ્યાન રજૂ કરવાનુ ાં હોય છે .
ુ સ્કાર આપિાની તારીખ : 10 ડડસેમ્બર (આલ્ફ્રે ડ બનનહડ
ે નોબલ પ ૂણ્યતતતથ)
 પર
િૌતતક તવજ્ઞાન, રસાયણ તવજ્ઞાન, ચીકીત્સા, સાડહત્ય, અથનશાસ્ત્ર નો નોબલ પુરસ્કાર
સ્વીડનના નરે શ ધ્વારા રાજધાની સ્ટોકહોમ માાં આવેલા કન્સટન હોલમાાં આયોજજત
સમારોહમાાં પ્રદાન કરવામાાં આવે છે . આજ ડદવસે નૉવેની રાજધાની ઓસ્લોની યુતન.
ના એસેમ્બલી હોલમાાં નોબલ શાાંતત પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે . પુરસ્કાર ની જાહેરાત
ઓક્ટોબરના પ્રથમ ત્રણ અઠવાડડયામાાં કરવામાાં આવે છે .

 નોબલ વિજેતા 2015


ભૌવતક વિજ્ઞાન : તકાકી કાઝીતા , આથનર બી મેકડોનાલ્ફ્ડ

 રસાયણ વિજ્ઞાન : થોમસ લીંડાહલ, પોલ એલ મોડડરચ, અઝીજ સાંસાર
 ચીકીત્સા : તવભલયમ સી કે મ્પબેલ, સાંતોર્ી ઓમુરા, તુ ાં યુય ુ
 સાહિત્ય : સ્વેત્લાના અલેક્સીએતવચ,
 શાાંવત : તુતનતશયન નેસનલ ડાયલોગ કોરટે ટ
 અથથશાસ્ત્ર: એંગસ ડી ટોન
 નોબલ વિજેતા 2016


ભૌવતક વિજ્ઞાન : ડેતવડ જે થોલેસ, ડાંકન એમ હાંડેન, તમચેલ કોસ્ટર લીટ્જ

 રસાયણ વિજ્ઞાન : જીન તપયર સુએજ,જે રેસર સ્ટોડાટન , બનાન ડન એલ ફેડરઙ્ાાં
 ચીકીત્સા : યોશીનોરી ઓશુમી
 સાહિત્ય : બોબ ડીલેન
 શાાંવત : ઝોન મેન્યુયલ સાંટોસ
 અથથશાસ્ત્ર: ઓભલવર હાટન ,બેલ્ફ્્ત હોલ્ફ્મસ્ટ્રોમ
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 નોબલ વિજેતા ભારતીય


ભૌવતક વિજ્ઞાન : સી.વી.રામન(1930), એસ.ચાંદ્રશેખર (1983),

 રસાયણ વિજ્ઞાન : વેંકટ રામન રામકૃષ્ણ (2009)
 ચીકીત્સા : રોનાલ્ફ્ડ રોઝ (1902) , હરગોતવિંદ ખુરાના (1968),
 સાહિત્ય : રૂડયાડન ડિપ્લિંગ(1907), રતવન્દ્રનાથ ટાગોર (1913), વી.એસ.નાયપોલ
(2001)
 શાાંવત : મધર ટે રેસા (1979), આર.કે .પચોરી (2007), કૈ લાશ સત્યાથન (2014)
 અથથશાસ્ત્ર: અમત્યન સેન (1998)

અમારી વેબસાઇટ www.e-edugujarat.tkપર તનયતમત GyanPath Daily GK Page અપડેટ
કરવામાાં આવે છે. જે આપની સ્પધાન ત્મક પરીક્ષા તૈયારીમાાં સહિાગી બનસે .

