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అబెల్ ప్రజై్ని నార్వే ర్కజు పరతి సంవత్సరం ఒకరు లేదా అంత్కంట ేఎకకావ మంద ిఅత్యుత్తమ గణిత్ 

శకసత జైుు లకక అందజవస్కత రు.దీనికి నార్వేజియన్ గణిత్ శకసత జైుు డు నీల్స హెనిరక్ అబెల్ (1802-1829) పేరు 
ప్టటా రు మర్ియు నోబెల్ బహుమత్యల త్ర్కేత్ నేరుగక 
రూప ందించబడ ంది. ఇది 7.5 మిలియన్ నార్వేజియన్ 

కరోనర్ (NOK) దరవు పురస్కారంతో వస్త ంది (2019లో 6 

మిలియనల  NOK న్ండ  ప్ర్ిగింది). 

అబెల్ బహుమతి చర్ిత్ర 1899 నాటిది, నార్వేజియన్ గణిత్ 

శకసత జైుు డు సో్ ఫస్ ల ర వకర్ిిక బహుమత్యల కరసం ఆల్ఫ్్రడ్ 

నోబెల్ యొకా పరణాళికలక గణిత్శకసత ంైలో బహుమతిని 

కలిగ ిఉండవని తెలకస్కకననపుుడు దాని స్కా పనన్ పరతిపకదించారు. 1902లో, స్వేడన్ మర్ియు నార్వే 

ర్కజు ఆస్కార్ II నోబెల్ బహుమత్యలకక అన్బంధంగక గణిత్ శకసత  ైబహుమతిని రూప ందించడానికి ఆర్ిాక 

సహాయం చేయడానికి త్న స్ముఖత్న్ సూచంచాడు, అయితే 1905లో నార్వే మర్ియు స్వేడన్ మధు 
యూనియన్ రద్ు  చేయడం దాేర్క బహుమతి స్కా పన నిర్ోధించబడ ంది. బహుమతిని 2001లో నార్వే 

పరభుత్ేం స్కా ప ంచడానికి దాదాపు ఒక శతాబటు నికి ముంద్, ఇది పరతేుకంగక "గణిత్ శకసత జైుు లకక వకర్ి సేంత్ 

నోబెల్ బహుమతికి సమానమ ైన బహుమతిని అందించడానికి" ఉదేుశంచబడ ంది. గహోీత్లన్ అబెల్ 

కమిటీ, సభుులక ఎంప క చేస్కత రు. వీర్ిలో నార్వేజియన్ అకకడమీ ఆఫ్ స్్రన్స అండ్ ల టర్స దాేర్క 
నియమించబడాా రు. 

1947 మర్ియు 1989 మధు నోబెల్ శకంతి బహుమతి పరదానం చేయబడ న ఓసో్ల  విశేవిదాులయంలోని 

ఔలా[సుషా్త్ అవసరం]లో ఈ అవకరుా  వేడుక జరుగుత్యంది. అబెల్ ప్రజై్ బో రుా  నార్వేజియన్ 

మాుథమ టికల్ స్ స్్రటీచే నిరేహ ంచబడే అబెల్ స్ ంపో జియంన్ కూడా ఏర్కుటు చేస్ ంది, ఇది 
సంవత్సర్కనిక ిర్ ండుస్కరుల  జరుగుత్యంది. 

 Abel Prize History( చర్తి్ర) 

1802లో నీల్స హెనిరక్ అబెల్ పుటిాన 100వ వకర్ిికరత్సవ వేడుకలో భటగంగక 1899లో ఈ బహుమతిని 

మొదట పరతిపకదించారు. ఆల్ఫ్్రడ్ నోబెల్ వకర్ిిక బహుమత్యల పరణాళికలో గణిత్ంలో బహుమతి ఉండదని 

తెలకస్కకనన నార్వేజియన్ గణిత్ శకసత జైుు డు సో్ ఫస్ ల ర అబెల్ బహుమతిని ఏర్కుటు చేయాలని 

పరతిపకదించాడు. కింగ్ ఆస్కార్ II 1902లో గణిత్ బహుమతికి ఆర్ిాక సహాయం చేయడానికి స్ దధంగక 
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ఉనానడు మర్ియు గణిత్ శకసత జైుు లక లకడ ేగ్ స్్రలో మర్ియు కకర్ల సాో్ రమర్ పరతిపకదిత్ బహుమతి కరసం 

శకసనాలక మర్ియు నియమాలన్ రూప ందించారు. ఏది ఏమ ైనపుటికీ, అత్ని మరణం త్ర్కేత్ ల ర 
పరభటవం త్గిగంది మర్ియు 1905లో స్వేడన్ మర్ియు నార్వే మధు యూనియన్ రద్ు  కకవడంతో అబెల్ 

బహుమతిని సృష ాంచే మొదటి పరయత్నం ముగిస్ ంది. 

గత్ంలో నోబెల్ శకంతి బహుమతిని ప ందిన యూనివర్ిిటీ ఆఫ్ ఓసో్ల  ఫ్కుకలా్ట ఆఫ్ లా యొకా డోమస్ 

మీడ యా భవనంలోని ఔలాలో ఈ బహుమతి పరదానం చేయబడ ంద.ి 

2001లో బహుమతి భటవనప్ర ఆసకిత ప్ర్ిగిన త్ర్కేత్, ఒక పరతిపకదనన్ అభివృదిధ  చేయడానికి ఒక వర్ిాంగ్ 

గూోప్ ఏరుడ ంది, దానిని మేలో నార్వే పరధానమంతిరకి అందించారు. ఆగసా్ 2001లో, నార్వేజియన్ పరభుత్ేం 

అబెల్ పుటిాన ర్ ండు వందల వకర్ిికరత్సవం అయిన 2002 న్ండ  బహుమతిని పరదానం చేయన్ననటుల  

పరకటించంది. అటేల  స్్ల ెర్గ 2002లో గౌరవ అబెల్ ప్రజై్ని అంద్కకనానడు, అయితే మొదట ిఅసలక అబెల్ 

ప్రజై్ 2003లో లభించంది 

అబెల్ ప్రజై్ గహోీత్లక మర్ియు వకర్ ిపర్ిశోధనలన్ అందించే ఒక పుసతక శరణోి 2010లో పకర రంభించబడ ంది. 
మొదట ిమూడు సంపుటటలక వరుసగక 2003-2007, 2008-2012 మర్ియు 2013-2017 సంవత్సర్కలన్ 
కవర్ చేస్కత యి. 

  

First Indian to won the Abel Prize 

2007లో, S. R. శ్రనోివకస వరదన్ ఈ బహుమతిని గ లకచ్కకనన మొదట ిభటరతీయ వుకిత అయాుడు 
మర్ియు ఇపుటికీ అత్న్ ఈ పరతేుకత్లో ఒంటర్ిగక నిలిచాడు. 

  

First Woman to won the Abel Prize 

2019లో, కర్ న్ ఉహెల న్బెక్ అబెల్ ప్రజై్ని గ లకచ్కకనన మొదట ిమహ ళగక అవత్ర్ించంది, అవకరుా  కమిటీ 
"విశరలష్ణ, జాుమితి మర్ియు గణిత్ భౌతిక శకసత ంైప్ర ఆమ  చేస్ న కృష  యొకా పకర థమిక పరభటవకనిన 

పేర్్ాంది. 

బెర్ంట్ మ ైఖవల్ హో ల్బో  మ మోర్ియల్ ప్రజై్ 2005లో సృష ాంచబడ ంది. అబెల్ యొకా ఉపకధాుయుని పేరు 
ప్టాబడ ంద,ి ఇది బో ధనలో న రపుణాునిన పోర త్సహ స్త ంది. 
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Selection Criteria and Funding (ఎంప క పరమాణాలక మర్యిు 
నిధ్లక) 

స్వేయ-నామినేష్న్లక అన్మతించబడనపుటికీ, ఎవర్ ైనా అబెల్ ప్రజై్ కరసం నామినేష్న్న్ 
సమర్ిుంచవచ్ు. నామినీ సజీవంగక ఉండాలి. అవకరుా  గహోీత్ విజవత్గక పరకటించబడ న త్ర్కేత్ మరణిస్ేత , 
బహుమతిని మరణానంత్రం పరదానం చేస్కత రు. 

నార్వేజియన్ అకకడమీ ఆఫ్ స్్రన్స అండ్ ల టర్స ఐద్గురు పరముఖ గణిత్ శకసత జైుు లన్ కలిగి ఉనన అబెల్ 

కమిటీ స్ ఫ్కరుస త్ర్కేత్ పరతి మార్ిులో అబెల్ బహుమతి విజవత్న్ పరకటిస్త ంది. నార్వేజియన్ల  మర్ియు 
నాన్-నార్వేజియన్ల  ఇదురూ కమిటీలో పనిచేయవచ్ు. వకరు నార్వేజియన్ అకకడమీ ఆఫ్ స్్రన్స అండ్ 

ల టర్స దాేర్క ఎన్నకరబడాా రు మర్ియు అంత్ర్కా తీయ గణిత్ సంఘం మర్ియు యూర్ోప యన్ 

మాుథమ టికల్ స్ స్్రటీచే నామినేట్ చేయబడాా రు. 2019 నాటికి, కమిటీక ినార్వేజియన్ గణిత్ శకసత జైుు డు 
హన్స ముంతే-కకస్ (బెర్ గన్ విశేవిదాులయం) అధుక్షత్ వహ స్కత రు, మర్ియు అంత్కక ముంద్ ప ర ఫ్్సర్ 

జాన్ ర్ోగవన నేత్ృత్ేం వహ ంచారు. 

  

Funding (నిధులు) 

నార్వేజియన్ పరభుత్ేం ఈ బహుమతికి 2001లో NOK 200 మిలియనల  (దాదాపు €21.7 మిలియన్) 

నిధ్లన్ అందించంది. ఇంత్కకముంద్, అబెల్ ఫ్ ండేష్న్ న్ండ  నిధ్లక వచేువి, కకనీ నేడు ఈ 

బహుమతి జాతీయ బడెాట్ దాేర్క నేరుగక అందించబడుత్యంది. 

నిధ్లక నార్వేజియన్ అకకడమీ ఆఫ్ స్్రన్స అండ్ ల టర్స దాేర్క ఎన్నకరబడ న సభుులతో కూడ న బో రుా చే 
నియంతిరంచబడుత్యంది. బో రుా  పరస్త త్ నాయకకడు జాన్ గూో . 

అబలె్ పురస్కారం  జాబితా (2003-2022) 
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Year 
Laureat

e(s) 
Image Institution(s) Citation 

2003 

Jean-

Pierre 

Serre 

 

Collège de France 

"For playing a key role in shaping the 

modern form of many parts of 

mathematics, 

including topology, algebraic 

geometry and number theory." 

2004 

Michael 

Atiyah 

 

University of Edinburgh 

University of 

Cambridge "For their discovery and proof of 

the index theorem, bringing 

together topology, geometry and analys

is, and their outstanding role in building 

new bridges between mathematics 

and theoretical physics. Isadore 

Singer 

 

Massachusetts Institute 

of Technology 

University of California, 

Berkeley 

2005 
Peter 

Lax 

 

Courant Institute (NYU) 

"For his groundbreaking contributions 

to the theory and application of partial 

differential equations and to the 

computation of their solutions. 

2006 

Lennart 

Carleso

n 

 

Royal Institute of 

Technology 

"For his profound and seminal 

contributions to harmonic analysis and 

the theory of smooth dynamical 

systems. 
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Year 
Laureat

e(s) 
Image Institution(s) Citation 

2007 

S. R. 

Srinivas

a 

Varadha

n 

 

Courant Institute (NYU) 

"For his fundamental contributions 

to probability theory and in particular 

for creating a unified theory of large 

deviation. 

2008 

John G. 

Thomps

on 

 

University of Florida 

"For their profound achievements 

in algebra and in particular for shaping 

modern group theory. 

Jacques 

Tits 

 

Collège de France 

2009 
Mikhail 

Gromov 

 

Institut des Hautes 

Études 

Scientifiques  and Coura

nt Institute 

"For his revolutionary contributions to 

geometry. 

2010 
John 

Tate 

 

University of Texas at 

Austin 

"For his vast and lasting impact on 

the theory of numbers. 
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Year 
Laureat

e(s) 
Image Institution(s) Citation 

2011 
John 

Milnor 

 

Stony Brook University 
"For pioneering discoveries 

in topology, geometry, and algebra. 

2012 

Endre 

Szemeré

di 

 

Alfréd Rényi Institute 

and Rutgers University 

"For his fundamental contributions 

to discrete mathematics and theoretical 

computer science, and in recognition of 

the profound and lasting impact of 

these contributions on additive number 

theory and ergodic theory. 

2013 
Pierre 

Deligne 

 

Institute for Advanced 

Study 

"For seminal contributions to algebraic 

geometry and for their transformative 

impact on number 

theory, representation theory, and 

related fields. 

2014 
Yakov 

Sinai 

 

Princeton 

University and Landau 

Institute for Theoretical 

Physics 

"For his fundamental contributions 

to dynamical systems, ergodic theory, 

and mathematical physics." 

2015 
John F. 

Nash Jr. 

 

Princeton University 

"For striking and seminal contributions 

to the theory of nonlinear partial 

differential equations and its 

applications to geometric analysis. 

http://www.careerpower.in/
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Louis 

Nirenbe

rg 

 

Courant Institute (NYU) 

2016 
Andrew 

Wiles 

 

University of Oxford 

"For his stunning proof of Fermat's Last 

Theorem by way of the modularity 

conjecture for semistable elliptic curves, 

opening a new era in number theory.] 

2017 
Yves 

Meyer 

 

École normale 

supérieure Paris-Saclay 

"For his pivotal role in the development 

of the mathematical theory 

of wavelets." 

2018 

Robert 

Langlan

ds 

 

Institute for Advanced 

Study 

"For his visionary program connecting 

representation theory to number 

theory." 

2019 

Karen 

Uhlenbe

ck 

 

University of Texas at 

Austin 

"For her pioneering achievements in 

geometric partial differential 

equations, gauge theory and integrable 

systems, and for the fundamental 

impact of her work on analysis, 

geometry and mathematical physics. 

http://www.careerpower.in/
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2020 

Hillel 

Fursten

berg 

 

Hebrew University of 

Jerusalem 

"For pioneering the use of methods 

from probability and dynamics in group 

theory, number 

theory and combinatorics. 

Grigory 

Marguli

s 

 

Yale University 

2021 

László 

Lovász 

 

Eötvös Loránd University 

"For their foundational contributions to 

theoretical computer science and 

discrete mathematics, and their leading 

role in shaping them into central fields 

of modern mathematics". 
Avi 

Wigders

on 

 

Institute for Advanced 

Study 

2022 
Dennis 

Sullivan 

 

Stony Brook 

University and The 

Graduate Center, CUNY 

"For his groundbreaking contributions 

to topology in its broadest sense, and in 

particular its algebraic, geometric and 

dynamical aspects." 
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