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                  నోబలె్ బహుమతులు భౌతిక శాస్్తరంలో, రసాయన శాస్్తరంలో, సాహితయంలో, వ దై్యశాస్్తరంలో కృష ి
చేసిన శాస్్తరవత్ేలకు, ప్రప్ంచ శాంతికి కృషిచసేిన మహానుభావులకు ప్రతియేటా బహూకరిస్తు్ ంటారు. ఈ ఐద్ు 
బహుమతులు ప్రఖ్యయత సవీడిష్ శాస్్తరవేత్ అయన ఆల్రెడ్ నోబెల్ 1895 నాట ి వీలునామయ 
ప్రకారం 1901లో ప్రా రంభంచబడాా య (నోబలె్ మరణ ంచిన 5 స్తంవతసరముల తరువాత). ఆల్రెడ్ నోబెల్ 
గౌరవారదం economics బహుమతి మటుకు 1969 నుండి బాయంక్ ఆఫ్ సవీడన్ ద్ాీరా ఇవీడము 
జరుగుతోంద్ి. ఈ ఆరు బహుమతులు అతయధకి ప్ారితోషికంతో ప్ాటు పేరు ప్రఖ్యయతలకు నిద్రశనం. ప్రతీ 
స్తంవతసరం, ఒకక శాంతి బహుమయనం తప్ప మిగతా ఐద్ు బహుమతులు నోబెల్ గారి వరధంతి అయన 
డిస ంబరు 10 నాడు, సాా క్ హ ంలో ఇవీబడతాయ. వివిధ రంగములలో విశేషమ నై కృషి/ప్రిశోధనలు చేసని, 
విప్లవాతమక విధానాలు/ప్రికరాలతో శాసా్ ా నిి ముంద్ంజ వయేంచిన, మయనవ స్తమయజానికి ఆ శాస్్తరంతో 
అతయంత స్తహాయయనిి అంద్ించిన వయకు్ లకు, స్తంస్తథలకు (శాంతి బహుమతి మయతరమే) ఇవీబడుతుంద్ి. 

 
Nobel-Economy (ఆరిధక శాస్్తరం) 

స్తమయజం ఎద్ుర్కంటుని స్తమస్తయలకు స్తహజ ప్రిశోధనలతో వినూతి ప్రిష్ాకర మయరాా లను స్తూచించిన 
ముగుా రు ఆరిథకవేత్లు ఈ ఏడాద్ి ఆరిథకశాస్్తరంలో ఇచేే నోబలె్ ప్ురసాకరానికి ఎంపికయయయరు. వలస్త కారిమక 
విప్ణ  గురించి లోత నై ప్రిజాా నానిి అంద్ించిన డవేిడ్ కారా్డ (65), స్తహజ ప్రిశోధనలోల  కారయకారణ స్తంబంధాల 
విశేలషణతో ఎలయంటి నిరాధ రణలకు రావచచే  వివరించిన జోష్ాీ యయంగిిసా్ట(61), గ ైడో  ఇంబెన్స (58) మయ స్తరికొత్ 
మయరాద్రశనం చేశారని రాయల్ సవీడషి్ అకాడమీ పేర్కంద్ి. వీరి విధానాలను ఇతర రంగాలకూ 
అనువర్ింప్జయేవచేని త లిపింద్ి. 
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"స్తమయజంలో ఎద్ురయయే అనేక స్తమస్తయలకు కారయకారణ స్తంబంధం ఉంటుంద్ి. వలస్త విధానం వతేనాలు, 
ఉప్ాద్ అవకాశాలప ై ఎంత ప్రభావం చూప్ుతుంద్ి. ద్ీరఘకాలం కొనసాగే చద్ువులు ఒక వయక్ి భవిషయతు్  
ఆద్ాయయనిి ఏ మేరకు ప్రభావితం చసే్తు్ ంద్ి? ఈ ప్రశ్ిలకు స్తమయధానం ఇవీడం కషాం. ఎంద్ుకంట ే
తులనాతమకంగా ప్రిశీలించి చ ప్పడానికి మన వద్ద ముంద్స్తు్  ఆధారాలు లేవు. వలస్త కారిమకులు తగిా పో్ తే, 
ఒక వయక్ి చద్ువును కొనసాగించకపో్ త ేఏం జరుగుతుంద్ో మనకు త లియద్ు. అయతే, ఈ ఏడాద్ ినోబలె్ 
ప్ురసాకరానిి అంద్ుకోబో తుని ముగుా రు ఆరిథక శాస్్తరవేత్లు తమ ప్రిశోధనల ద్ాీరా ఈ ప్రశ్ిలకు 
స్తమయధానమిచేే మయరాా లను స్తూచించారు" అని రాయల్ సవీడషి్ అకాడమీ సో మవారం ప్రకటనలో 
వివరించింద్.ి 

వలస్తలు, కనీస్త వతేనాలు.. 

క నడాలో జనిమంచి అమ రికాలో సిథరప్డిన డవేిడ్ కారా్డ (65) వలస్త కారిమక విప్ణ , కనీస్త వతేనాలు చూప ే
ప్రభావంప  ై 1990 నుంచి ప్రిశోధనలు కొనసాగించారు. ఈ రంగాలోల  ఉని స్తంప్రద్ాయ భావనలను స్తవాల్ 
చేసేలయ వినూతి విశేలషణలను, లోత ైన ప్రిజాా నానిి అంద్ించారు. కనీస్త వేతనాలను ప ంచడం వలల  ఇతరులకు 
ఉద్ోయగ అవకాశాలు తగాిప్ో తాయనే ఆంద్ోళన అవస్తరంలేద్ని నిరూపించారు. వలస్త కారిమకుల వలల  
స్తీద్ేశ్ంలోని వయకు్ ల ఆద్ాయం వృద్ిధచ ంద్డంతోప్ాటు ప్లు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని స్తపషాం చేశారు. 
డేవిడ్ కారా్డ ఈ అంశానిి నిరూపించే వరకు కొత్ వలస్తలప ై ప్రతికూలమ నై అభప్రా యయలు ఉండవేి. డవేిడ్ కారా్డ 
ప్రస్తు్ తం కాలిఫో రిియయ విశ్ీవిద్ాయలయంలో అరథశాస్్తర ప్ర ర ఫ స్తరాా  ఉనాిరు. నోబెల్ బహుమతిగా లభంచే 11.45 
లక్షల డాలరలలో స్తగం మొత్ం డవేిడ్ కారుా , మిగతా స్తగానిి జోష్ాీ, గ డైోలకు ప్ంచుతారు. 

 

చద్ువుల ప్ర డగింిప్ు ప్రభావంప .ై. 
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అమ రికాలోని కొలంబనోల  జనిమంచిన జోష్ాీ యయంగ ిసా్ట(61), న ద్రాల ండోలో జనిమంచి అమ రికాలో సిథరప్డిన గ ైడో  
ఇంబెన్స (58) ... వయకు్ లప ై స్తుద్ీరఘ విద్య చూపే ప్రభావానిి విశేలషించారు. ఒక బృంద్ంలోని వయకు్ ల చద్ువును 
ఏడాద్ిప్ాటు ప్ర డిగించినప్ుపడు వారంద్రిప  ై ప్డ ే ప్రభావం ఒక ే విధంగా ఉండద్ని, ద్ీనిప  ై ఒక 
నిశ్చేతాభప్రా యయనికి రాలేమని అప్పటి వరకు అనుకునేవారు. కానీ, 1990లో ఇద్ే అంశ్ంప ై స్తహజ 
ప్రిశోధనలను కొనసాగించిన యయంగిిసా్ట, గ ైడో  ఇంటనె్స విధాన ప్రకియిలో ఎద్ురవుతుని స్తమస్తయను 
ప్రిషకరించారు. స్తహజ ప్రిశోధనల ద్ాీరా కారయకారణ స్తంబంధానిి విశేలషిస్తూ్  కచిేతమ ైన నిరాధ రణలకు 
రావచేని నిరూపించారు. జోష్ాీ.. మసాచుస ట్సస ఇనిలిటయయట్స ఆఫ్ టెకాిలజీలో, గ డైో  ఇంటెన్స, సాా నోోరా్డ 
యూనివరిసటీలో ఆరిథకశాస్్తర ప్ర ర ఫ స్తరుల గా ఉనాిరు. 

 

ఆరిథక శాస్్తరంలో నోబలె్ విజతేలు వీర ే 

డవేిడ్ కారా్డ:  1956లో క నడాలో జనిమంచారు. అమ రికాలోని పిరనలిన్ విశ్ీవిద్ాయలయం నుంచి బీహెచ్ (1983). 
ప్రస్తు్ తం కాలిఫో రిియయ విశ్ీవిద్ాయలయంలో ఆరిథకశాస్్తర ప్ర ర ఫ స్తర్డ,  

జోష్ాీ డ.ియయంగిిసా్ట: అమ రికాలోని కొలంబనోల  1960లో జననం, పిరనలని్ విశ్ీవిద్ాయలయం నుంచి పవహెచీ 
(1989). ప్రస్తు్ తం మసాచుస ట్సస ఇనిసిాటయయట్స ఆఫ్ టెకాిలజీలో ఆరిథకశాస్్తర ప్ర ర ఫ స్తర్డ,  

గ డైో  డబుల ు.ఇంబనె్స: 1963లో న ద్రాల ండోలో జనిమంచారు. అమ రికాలోని బరౌ న్ విశ్ీవిద్ాయలయం నుంచి పవహెచ్ 
డీ(1991). ప్రస్తు్ తం సోా న్ ఫో రా్డ విశ్ీవిద్ాయలయంలో ప్ర ర ఫ స్తర్డ గా ప్నిచసే్తు్ నాిరు. 

 

Nobel-Literature(సాహతియం) 

నిలువ నీడ కోలోపయ ప్రాయ ద్ేశానిి ఆశ్యించే శ్రణారుథ ల వయధ, వలస్తప్ాలన మిగిలిేన చేద్ు. 
జాా ప్కాలకు అద్ుుత రీతిలో అక్షర రూప్ానిి ఇచిేన టాంజానియయ రచయత అబుద ల్ రజాక్ గురాి (73)ను 
ఈ ఏడాద్ి సాహితయ విభాగంలో నోబలె్ ప్ురసాకరం వరించింద్ి. "వలస్తవాద్ ద్ుష్ెభావాలను రాజీలేని విధంగా, 
కరుణాతమకంగా ఆయన స్తపృశ్చంచారు" అని ఎంపిక కమిటీ గురువారం ప్రశ్ంసించింద్ి. ఈ బహుమతి కింద్ 
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ఆయనకు 11.4 లక్షల డాలరుల  అంద్ుతాయ. 1986లో వోల్ సోయంకా తరాీత ఈ ప్ురసాకరానికి ఎంపిక ైన 
తొలి నలల  జాతి ఆఫిరకనాా  అబుల్ గుర్ింప్ు ప్ర ంద్ారు. 

 
భని స్తంస్తకృతులు, భౌగచళిక ఖ్ండాల మధయ ఉండే వ ైరుధాయల నపే్థ్యంలో సాగే శ్రణారుథ ల బతుకు ప్ో రాటానిి 
అబుద ల్ వ లుగులోకి త చాేరని నోబెల్ ఎంపిక కమిటీ 'సవీడిష్ అకాడమీ త లిపింద్ి. వలస్తప్ాలన అనంతర కాల 
రచయతలోల  అబుద ల్ అతయంత ప్రముఖ్ుడని ప్ురసాకర కమిటీ చ ైరమన్ ఆండర్డస ఆలసన్ త లిప్ారు. "అనేకమంద్ి. 
ప్ాఠకులకు త లియని 'మరచ ఆఫిరకా'ను అతయంత స్తపషాంగా తన రచనలోల  సాక్షాతకరింప్చేశారు. ప్ో రుేగీస్తు 
నుంచి బిరటిషు వరకూ వివిధ ద్ేశాల వలస్తప్ాలనలో బానిస్తతీంతో మగాిన తీరును ఆయన ఆవిషకరించారు 
అని. కొనియయడారు. ఆఫిరకా ఖ్ండంలోని టాంజానియయకు చేరువలో హింద్ూ మహాస్తముద్రంలో ఉని 
జాంజిబార్డ అనే ద్ీవిలో 1948లో అబుల్ జనిమంచారు. అకకడ అశాంతి ప్రజీరిలలడంతో ఆయన 1968లో బిరటన్ 
కు వలస్త వ ళ్లల రు. అకకడే ఉనిత విద్యను అభయసించారు. క ంట్స విశ్ీవిద్ాయలయంలో ఇంగిలష్ ప్ర ర ఫ స్తరాా  చేరారు. 
'వలస్తప్ాలన అనంతర సాహితాయనిి బో ధించారు. ఇటవీలే ప్ద్వీ విరమణ ప్ర ంద్ారు. ఆయన 10 నవలలను 
రచించారు. ఇంద్ులో 'ప్ారడ ైజ్, "డిజరషన్ కూడా ఉనాియ. ప్ారడ ైజ్ నవలను 1994లో ప్రచురించారు. 20వ 
శ్తాబదం ఆరంభంలో టాంజానియయలో ప రిగిన ఒక బాలుడి కథ్ను ఇంద్ులో వరిణంచారు. ఇద్ి ప్రతిష్ాా తమక బుకర్డ 
ప ైరజికుక తుద్ి రౌండ్ వరకూ పో్ ట ీప్డింద్ి. ఇంకా.. 'మ మరీ ఆఫ్ డపి్ారేర్డ, 'పిలిగిిమ్సస వే', 'బె ైద్ సవ' వంట ి
రచనలు చేశారు. ఆయన మయతృభాష స్తీహిలి రచనలు మయతరం ఆంగలంలో సాగాయ. ఆఫిరకాలో జనిమంచిన 
రచయత ఒకరికి నోబెల్ రావడం ఇద్ి ఆరచసారి. 
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Nobel-Medicine (వ దై్య శాస్్తరం) 

ప్రప్ంచంలోనే అతుయనిత ప్ురసాకరమ ైన నోబలె్ బహుమతి వ దై్యశాస్్తరంలో విశేష సేవలంద్ంిచినంద్ుకు 
ఈసారి ఇద్ద రిని వరించింద్ి. అమ రికాకు చ ంద్ిన డేవిడ్ జూలియస్ట, ఆర ామ్స ప్టాప్ర టయినుల  స్తంయుక్ంగా ఈ 
ప్ురసాకరానికి ఎంపికయయయరు. ఉషణ  గాి హకాలు, శ్రీర స్తీరశప ై వీరు చసేిన ప్రిశోధనలకు నోబలె్ బహుమతి 
ఇస్తు్ నిటుల  నోబెల్ జూయరీ వ లలడించింద్ి. 

 
'మయనవ నాడ ీవయవస్తథలో ఉషణము, చలి, స్తపరశ వంట ిస్తంకేతాలు ఎలయ ప్రా రంభమవుతాయన ేవిషయయనిి ఈ 
ఇద్దరు శాస్్తరవేత్ల ఆవిషకరణలు స్తపషాంగా వివరించాయ. ఈ ఆవిషకరణలు ఎనోి శ్రీరక వయవస్తథలు, వాయధుల 
ప్రిసిథతులను త లుస్తుకోవడంలో ఎంతో కీలకమ ైనవి' అని నోబెల్ జూయర ీఅభప్రా యప్డింద్ి. రచజువారీ జీవితంలో 
ఈ అనుభూతులను చాలయ తేలికగా తీస్తుకుంటాం. కానీ, ఉషో్ణ గిత, పవడనానిి గిహించడానికి నరాలు ఎలయ 
పేరరేపించబడతాయన ేప్రశ్ిలకు తాజాగా ఈ ఇద్దరు శాస్్తరవత్ేలు స్తమయధానానిి కనుగ్నాిరని నోబెల్ జూయరీ 
త లిసింద్ి. 

డేవిడ్ జూలియన్ అమ రికాలోని యూనివరిసట ీఆఫ్ కాలిఫో రిియయలో ప్ర ర ఫ స్తరాా  బాధయతలు నిరీర్ిస్తు్ నాిరు.. 
ఇక మరచ శాస్్తరవేత్ ఆర ామ్స ప్టాప్ౌటియన్ కూడా కాలిఫో రిియయలోని సవరెన్స రీస ర్డే కేంద్రంలో ప్ర ర ఫ స్తరాా  
ఉనాిరు. 

 

Nobel-Chemistry (రసాయన శాస్్తరం) 

మయనవజాతి మనుగడకు ఉప్కరించ ే అద్ుుత ప్రకిియను ఆవిషకరించిన ఇద్దరు శాస్్తరవత్ేలు రసాయన 
శాస్్తరంలో ఇచేే నోబెల్ బహుమతికి ఎనిికయయయరు. జరమనీకి చ ంద్ిన బెంజమిన్ లిసా్ట సాకటాల ండ్ కు చ ంద్ని 
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డేవిడ్ మ కిమలన్ స్తంయుక్ంగా ఈ ప్ురసాకరానిి అంద్ుకోనునాిరు ప్రమయణువుల అమరికను స్తరికొత్ 
మయరాంలో అభవృద్ిధప్రిచ ే'అసిమ టిరక్ ఆరాా నో క టాలసిస్ట' అన ేవిధానానిి ఆవిషకరించినంద్ుకు గాను వీరిద్ద రినీ 
అవారుా కు ఎంపిక చసేినటుల  రాయల్ సవీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ స నై సస్ట స క ిటరీ జనరల్ గౌరాన్ హానసన్ బుధవారం 
వ లలడించారు. బెంజమిన్ లిసా్ట, మ కి మిలన్ విడవిిడిగా నూతన క టాలససి్ట ప్రకిియను 2000 స్తంవతసరంలో 
కనుగ్నాిరని నోబెల్ కమిట ీత లిపింద్ి. వీర ిఆవిషకరణ రసాయన శాసా్ ా నిి ప్రాయవరణ హితంగా మయరిేంద్ని.. 
ప్రశ్ంసించింద్ి. 

"ప్రమయణువులను ఒక ప్రతయేక కిమంలో అనుస్తంధానం చేస ిఅణువులను రూప్ర ంద్ించడం చాలయ కషామ నై 
ప్రకిియ. అంద్ుకు చాలయ స్తమయం ప్డుతుంద్.ి ఈ ప్రకియిను వేగవంతం చయేడానికి 2000 స్తంవతసరం 
ప్రా రంభం వరకు రసాయన శాస్్తరవత్ేలు లోహ ఉతే్ెరకాలు లేద్ా ఎంజ ైములను ఉప్యోగించారు. లోహ 
ఉతే్ెరకాలను ఉప్యోగించినప్ుపడు ప్రాయవరణానికి హాని కలిగించే విషప్ూరితాలు 

 
 

వ లువడుతుంటాయ. అయతే, మయయక్స ప్ాల ంక్ ఇనిసిాటయయటలల  బెంజమిన్ లిసా్ట, పిరనలిన్ విశ్ీవిద్ాయలయంలో 
డేవిడ్ మ కి మిలన్ ప్రమయణువులను వినియోగించి ఎలయంట ిద్ుష్ెభావాలు లేకుండాన ేకావాలిసన ఫలితానిి 
సాధించ ేమూడో విధానానిి కనుగ్నాిరు. ఆసమి టిరక్ ఆరాా నోక టాలసిస్ట అనే ఈ నూతన విధానం ఇప్ుపడు 
విస్్తృతంగా అంద్ుబాటులోకి వచిేంద్ి. అతయంత స్తులభమ నై, ఎంతో ఉప్యోగప్డుతుంద్ి. ఆహార ఉతపతు్ లోల  
రుచులను ప ంప్ర ంద్ించే విధానాలకూ ద్ోహద్ప్డుతోంద్ి' అని నోబెల్ కమిటీ వివరించింద్ి. వాహనాలు విడుద్ల 
చేసే ఇంధన కాలుష్ాయల తీవరతను తగిాంచేంద్ుకు నూతన ప్కియి తోడపడుతోంద్ని నిప్ుణులు త లిప్ారు. నోబలె్ 
బహుమతి కింద్ ఇద్దరు. రసాయన శాస్్తరవేత్లు బంగారు ప్తకంతో ప్ాటు 11 లక్షల అమ రికన్ డాలరలను 
అంద్ుకోనునాిరు. 
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Nobel-Peace prize (శాంతి బహుమతి) 

భావ వయక్ీకరణ సేీచఛ కోస్తం కలం సాయంతో ప్ో రు సాగించిన ప్ాతిరకేయులు మరియయ ర సాస, ద్ిమితిర 
మురాతోవ్ుు ఈ ఏడాద్ి నోబలె్ శాంతి బహుమతికి ఎంపికయయయరు. విలేకరులు నిరంతర ద్ాడులు, 
వేధింప్ులు, హతయలు ఎద్ుర్కన ే ద్ేశాలోల  వీరు వాక్ సాీతంతరుం కోస్తం శ్మిించారని ఎంపిక కమిట ీ
కొనియయడింద్ి. ప్రజాసాీమయం, ప్ాతిరకేయ సేీచఛకు ఇబబంద్ులు ఎద్ురవుతుని తరుణంలో భావ వయక్ీకరణ 
హకుక కోస్తం ద్ ైరయంగా నిలబడా విలేకరులకు వీరు ప్రతినిధులని పేర్కంద్ి. శాంతిని ప ంప్ర ంద్ంిచడానికి ఈ 
సేీచఛ చాలయ ముఖ్యమని త లిపింద్ి. మరియయద్ి ఫిలిపవపన్స కాగా ద్మిితిర స్తీస్తథలం రష్ాయ. ఈ ప్ాతిరకయేుల 
నోరు నొకేకయడానికి ఆయయ ద్ేశాలోల ని ప్రభుతాీలు చయేని ప్రయతిమంటయ లేద్ు. ఫిలిపవపనాసవాసి ఒకరు 
నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ఎంపిక కావడం ఇద్ే మొద్టసిారి. ఈ ఏడాద్ ిఇప్పటవిరకూ ప్రకటించిన నోబెల్ 
ప్ురసాకరాలోల  చచటు ద్కికంచుకుని తొలి మహిళ మరియయనే కావడం విశేషం. ఈ బహుమతి కింద్ ద్కేక 11.4 
లక్షల డాలరలను విజేతలిద్ద రికీ స్తమయనంగా ప్ంచుతారు. భావవయక్ీకరణ, ప్తిరకాసేీచఛ లేకుంటే ద్ేశాల మధయ 
సో ద్రభావానిి ప ంప్ర ంద్ించలేమని.. నిరాయుధీకరణ, మ రుగ నై ప్రప్ంచ కిమయనుగతిని సాధించలేమని 
నారేీజియన్ నోబెల్ కమిటీ చ ైరమన్ బెరిట్స ర యన్ ఆండరసన్ పేర్కనాిరు. 

రాఫర్డ పరేుతో.. 

మరియయ ర సాస.. ప్రిశోధనాతమక జరిలిజం కోస్తం 2012లో 'రాఫర్డ పేరుతో ఒక వారా్  వ బెైసటుి 
ప్రా రంభంచారు. అధికార ఒత్ిళలను ఎద్ుర్కంటయ ఎనోి స్తంచలనాతమక కథ్నాలను ధ ైరయంగా ప్రచురించారు. 
అధయక్షుడు రచడిరగచ డుటెర ్ త చిేన వివాద్ాస్తపద్ 'యయంటీ డరగ్ కారయకిమంప ై ఆమ  సాహసో పతేంగా 
విమరశనాతమక కథ్నాలు రాశారు.  డరగ్ మయఫయియ స్తభుయలుగా పేర్కంటయ వేల మంద్ిని అంతమొంద్ించిన 
తీరును వ లుగులోకి త చాేరు. తనకు నోబెల్ రావడం వలల  ఫిలిపవపన్స ప్రభుతీం కచిేతంగా అస్తంతృపి్ కి గుర ై 
ఉంటుంద్ని మరియయ వాయఖ్యయనించారు. ఈ వార్ త లిస ి మొద్ట నేను ష్ాకుక గురయయయ. ఇవి నాకు 
ఉద్ేీగభరిత క్షణాలు. మేం ఎద్ుర్కంటుని ప్రిసిథతులను గుర్ించిన నోబెల్ ఎంపిక కమిటీకి కృతజాతలు" అని 
చ ప్ాపరు. ఫిలిపవపనోలో ననేు, నా స్తహచర ప్ాతిరకయేులు నిరంతరం వేధంిప్ులు, బెద్ిరింప్ులు ఎద్ుర్కనాిం. 
ప్రప్ంచవాయప్్ంగా జరిలిస్తుా లకు, ప్ాతిరకేయ సేీచఛకు ఎద్ురవుతుని ప్రతికూల ప్రిసిథతులకు ఇద్ ిప్రబల 
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ఉద్ాహరణ" అని పేర్కనాిరు. ఫేస్తుబక్ వంటి సామయజిక మీడయియ ద్ిగాజాలు విద్ేీషంతో చసే ే అస్తతయ 
ప్రచారాలకే ప్రా ధానయం ఇస్తు్ నాియని విమరిశంచారు. 

 
ద్శాబాద లుగా ప్ో రాటం.. 

1993లో రష్ాయలో ప్రా రంభమ ైన 'నవోయయ గజ టా' ద్నిప్తిరక వయవసాథ ప్కులోల  ద్ిమితిర మురాతోవ్ ఒకరు. ఇద్ి.. 
రష్ాయలో అతయంత స్తీతంతర ప్తిరక వాస్్తవ ఆధారిత ప్ాతిరకేయం, వృత్ిప్రమ ైన నిబద్ధతను చాటంిద్ి. ద్ేశ్ంలో 
పేరుకుప్ో యన అవినీతి, విధానప్రమ నై హింస్త, చటా వయతిరేక ఆర స్తుా లు, ఎనిికలోల  మోసాలు వంటి ఎనోి 
స్తంచలనాతమక కథ్నాలను 'నవోయయ గజ టా ప్రచురించింద్ి. ద్ీంతో ఎనోిసారుల  ఈ ప్తిరకకు బెద్ిరింప్ులు 
వచాేయ. ఇప్పటవిరకూ ఈ స్తంస్తథకు చ ంద్ిన ఆరుగురు జరిలిస్తుా లు హతయకు గురయయయరు. చ చ నాయలో రష్ాయ 
సాగించిన ప్ో రుప  ై కథ్నాలు రాసిన అనాి ప్ర లిటికోవోస్తకయయ కూడా వీరిలో ఉనాిరు. అయనప్పటకీి 
మురాతోవ్ వ నకడుగు వయేకుండా తన సది్ాధ ంతాలను కొనసాగిస్తూ్  వచాేరు. మీడయియ సేీచఛ కోస్తం 
ద్శాబాద లుగా ప్ో రాటం. సాగిస్తు్ నాిరు. 

1990లో నోబలె్ శాంతి బహుమతి గ లుేకుని నాట ి సో వియట్స యూనియన్ నాయకుడు మిఖ్యయల్ 
గచరబచేవ్... తన బహుమతి మొత్ంలో కొంత భాగానిి 'నవోయయ గజ టా' స్తంస్తథకు కారాయలయ ఉప్కరణాలు, 
కంప్ూయటరల కొనుగచలుకు వ చిేంచారు. గతంలోనూ ప్ాతిరకేయులకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ద్కికంద్ి. 
1907లో ఇటలీకి చ ంద్ిన ఎర ిసోా  టియోడోరచ మోన టల, 1935లో జరమనీకి చ ంద్ిన కార్డల వోనుి ఈ 
ప్ురసాకరాలు వరించాయ. ప్ాతిరకేయులకు నోబెల్ శాంతి. బహుమతి రావడంప ై ప్లు మీడయియ హకుకల 
స్తంస్తథలు హరషం వయక్ంచశేాయ. 

1993లో రష్ాయలో ప్రా రంభమ ైన 'నవోయయ గజ టా' ద్ినప్తిరక వయవసాథ ప్కులోల  ద్ిమితిర ముఠాతోవ్ ఒకరు ఇద్ి, 
రష్ాయలో అతయంత స్తీతంతర ప్తిరక వాస్్తవ ఆధారిత ప్ాతిరకయేం, వృత్ిప్రమ ైన నిబద్ధతను చాటంిద్ి. ద్ేశ్ంలో 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 నోబెల్ బహుమతి విజతేల జాబితా-2021(List of Nobel Prize winners-2021) 

9 www.bankersadda.com    |      Adda247.com/te/      |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 
 

పేరుకుప్ో యన అవినీతి, విధానప్రమ నై హింస్త, చటా వయతిరేక ఆర స్తుా లు, ఎనిికలోల  మోసాలు వంటి ఎనోి 
స్తంచలనాతమక కథ్నాలను 'స్తవోయయ గజ టా ప్రచురించింద్ి. ద్ీంతో ఎనోిసారుల  ఈ ప్తిరకకు బెద్ిరింప్ులు 
వచాేయ. ఇప్పటివరకూ ఈ స్తంస్తథకు చ ంద్ిన ఆరుగురు జరిలిస్తుా లు హతయకు గురయయయరు. చ చ నాయలో, 
రష్ాయ, సాగించిన ప్ో రుప  ైకథ్నాలు రాసని అనాి ప్ర లిటికోవోస్తకయయ కూడా వీరిలో ఉనాిరు. అయనప్పటిక ీ
మురాతోవ్ వ నకడుగు వయేకుండా తన సది్ాధ ంతాలను కొనసాగిస్తూ్  వచాేరు. మీడయియ సేీచఛ కోస్తం 
ద్శాబాద లుగా ప్ో రాటం సాగిస్తు్ నాిరు. 

Nobel-Physics (భౌతిక శాస్్తరం) 

ప్రకృతిలో గంద్రగచళంతో కూడిన, యయద్ృచిఛకంగా జరిగే స్తంకిలషా వయవస్తథలప ై అద్ుుత ప్రిశోధనలు. సాగించిన 
ముగుా రు శాస్్తరవత్ేలను ఈ ఏడాద్ ిభౌతిక శాస్్తరంలో నోబెల్ ప్ురసాకరం వరించింద్ి. వీరి కృష ివలల  వాతావరణ 
స్తంబంధ అంశాలను మ రుగాా  అరధం చేస్తుకోవడానికి, కచిేతతీంతో ముంద్స్తు్  అంచనాలు వయేడానికి మయరాం 
స్తుగమమ ైంద్ి. అలయగే స్తంకిలషా భౌతిక వయవస్తథల గురించి అవగాహన ప రిగింద్ి. స్తుకురచ మనాకీ (90), కాల స్ట 
హాజలయమన్ (89), జారిియో ప్ారాిసి (73)లకు ఈ గౌరవం ద్కికంద్ి. బహుమతి కింద్ ద్కేక 11 లక్షల డాలరల 
నగద్ును ఈ ముగుా రికి ప్ంచుతారు. అంద్ులో స్తగ భాగం స్తుకురచ, కాల నల కు అంద్ుతుంద్.ి మిగతా స్తగభాగం 
జారిియోకు ద్కుకతుంద్.ి. 

స్తంకిలషామ ైన భౌతిక వయవస్తథలోల  యయద్ృచిఛకత ఉంటుంద్ి. ఒక కిమప్ద్ధతి ఉండద్ు. వాటిని అరధం చేస్తుకోవడం. 
కషాం. అలయంటి ప్రకిియలను వివరించడానికి వాటి ద్ీరఘకాల వయవహారశ ైలిని ముంద్ుగా "హించడానికి 
ద్ోహద్ప్డే కొత్ విధానాలను కనుగ్నింద్ుకు ఈ ముగుా రిని ఈ బహుమతికి ఎంపిక చేసనిటుల  కమిట ీ
త లిపింద్ి. ఇలయంట ిస్తంకిలషా వయవస్తథలోల  మయనవాళికి అతయంత ముఖ్యమ ైంద్ి. భూ వాతావరణమని వివరించింద్.ి 
ఈ అంశ్ం, ద్ానిప ై మయనవాళి ప్రభావానికి స్తంబంధించిన విజాా నానికి స్తుకురచ, కాల స్తుల  ప్ునాద్ులు వేశారని 
పేర్కంద్ి. వీరిద్దరూ భూ వాతావరణంప ై భౌతిక మోడలింగ్ ద్ానికి స్తంబంధించిన వ ైరుధాయలను ల్కకగటాడం, 
భూతాప్ానిి అతయంత కచిేతతీంతో అంచనా వయేడం వంటవిి చేశారని త లిపింద్ి. 
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స్తుకురచ ప్ాతర: 

గాలోల  కారబన్ డ  ైఆక ైసడ్ సాథ య ప రిగిత ేభూ ఉప్రితలం మీద్ ఉషో్ణ గితలు ఎలయ ప రుగుతాయనిద్ ిస్తుకురచ 
ప్రయోగప్ూరీకంగా రుజువు చేశారు. 1960లలో ఆయన భూవాతావరణానికి స్తంబంధించిన భౌతిక మోడళల 
అభవృద్ిధ  ప్రకిియకు నతేృతీం వహించారు. రేడియేషన్ స్తమతౌలయం; గాలి కద్లికల మధయ చరయలను 
తొలిసారిగా ప్రిశోధించారు. ఆయన కృషి వలల  ప్రస్తు్ త వాతావరణ నమూనాలకు ప్ునాద్ులు ప్డాా య. 
స్తుకురచ.. జప్ానోల ని షింగులో జనిమంచారు. ప్రస్తు్ తం ఆయన అమ రికాలోని పిరనలని్ విశ్ీవిద్ాయలయంలో 
సవనియర్డ వాతావరణ శాస్్తరవేత్గా ఉనాిరు. 

కాల స్ట హస్తల్ మన్ రూప్ర ంద్ంిచిన నమూనా: 

కాల స్ట హాజలమన్.. ఒక నమూనాను స్తృషిాంచారు. శీతోషణ  సిథతి మయరుతునిప్పటికీ వాతావరణ నమూనాలు 
ఎంద్ుకు నమమశ్కయంగా ఉంటునాియనిద్ ిఇద్ ివివరించింద్ి. ప్రకృతిసది్ధమ ైన పో్ కడలు, మయనవచరయల వలల  
వాతావరణంప  ైప్డ ేముద్ర తాలుకు స్తంకేతాలను గుర్ించే విధానాలనూ ఆయన అభవృద్ిధ  చేశారు. మనుషుల 
చరయలతో వ లువడుతుని కారబన్ డ ైఆక ైసడ్ వలల  వాతావరణంలో ఉషో్ణ గితలు ప రుగుతునాియని రుజువు 
చేయడానికి కాల స్ట విధానాలు ద్ోహద్ప్డాా య. ఆయన జరమనీలోని హాంబరచలో జనిమంచారు. అద్ ేనగరంలోని 
మయక్స ప్ాల ంక్ ఇనిలటియయట్స ఫర్డ మ టీరియయలజీలో ప్ర ర ఫ స్తరాా  ప్నిచేస్తు్ నాిరు. 

జారిియో ప్ాతర:  

ఒక కిమప్ద్ధతి లోపించిన ప్ద్ారాధ లు, యయద్ృచిఛక ప్రకిియలకు స్తంబంధించిన సది్ాధ ంతంప ై జారిియో.. 
1980లలో విప్లవాతమక ఆవిషకరణలు చేశారు. స్తంకిలషా ప్ద్ారాథ లోల ని నిగూఢ పో్ కడలను గుర్ించారు. గణ త, 
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జీవ, నాడ ీశాసా్ ా లు, మ షవన్ ల్రిింగ్ వంట ివిభని రంగాలోల  స్తంకిలషా వయవస్తథలను అరథం చేస్తుకోవడానికి వీలు 
కలిపంచిన భౌతిక, గణ త నమూనాను ఆయన నిరిమంచారు. "జారిియో.. సిపన్ గాల స్ట'ప ై ద్ృషిాసారించారు. ఇద్ ి
ఒకరకమ ైన మిశ్మి లోహం. ఇంద్ులో ప్రమయణువుల అమరిక భనింగా ఉంటుంద్ి. ఫలితంగా ఆ ప్ద్ారథ 
ఆయసాకంత ధరామలు యయద్ృచిఛకంగా మయరిపో్ తుంటాయ. అప్పటలల  ఇద్ ి శాస్్తరవత్ేలను ఆశ్ేరాయనికి గురి 
చేసింద్ి. ఈ వయవహారశ ైలి వ నుక ద్ాగుని ప్రకిియలను జారిియో కనుగ్నాిరు. ద్ీనికి స్తంబంధించిన 
సిద్ాధ ంతానిి ఇతర రంగాలోల ని ప్రిశోధనలకూ వరి్ంప్జయేవచుే" అని నోబలె్ కమిటీ పేర్కంద్ి జారిియో. 
ఇటలీలోని రచమోల  జనిమంచారు. అకకడ ిసాపయిోంజా విశ్ీవిద్ాయలయంలో ప్ర ర ఫ స్తర్డ గా ప్నిచసే్తు్ నాిరు. 
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