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નોફેર પ્રાઈઝ વલળે જાણલા જેલી અજાણી ભાહશતી 
 

નભસ્કાય વભત્રો  
આજ યોજ તા.10 ડીવેમ્ફય આલ્ફ્રેડ નોફેર ની 120 ભી ણુ્મ વતથી છે.આલ્ફ્રેડ નોફેર ડીવેમ્ફય 10,1896 ના યોજ અલવાન 
ામ્મો શતો.તેથી આજ ના હદલવે સ્સ્લડન ના ાટનગય સ્ટોકશોભ ભાાં વલજેતાઓને નોફેર પ્રાઈઝ આલાનો વલવધલત 
વભાયાંબ મોજામ છે.આ વનવભતે નોફેર પ્રાઈઝ વલે અશી થોડી ભાહશતી ભેલીએ 

 

1-ડામનાભાઈટ ની ળોધ કયનાય અને જગતના ઘણા દેળોભાાં તેની પેકટયીઓ સ્થાનાય અહયણીત ળોધક આલ્ફ્રેડ 
નોફેર સ્લબાલે "ભની-ભાઈન્ડડે "શતો.મતૃ્ય ુછી ફધી વભરકત ોતાના ભાનીતા બત્રીજાઓને લાયવાભાાં આલાને ફદરે 
ઇનાભ વલતયણ નો ખ્માર તેના ભગજભાાં બાગ્મે જ આવ્મો શોત,એક રેંચ અખફાયે નોફેર ના જીલતા જીલત તેની ભયણ 
નોંધ ભરૂથી છાી દીધી.અખફાયે "ભોતના વોદાગય નુાં મતૃ્ય ુ"એલા ળીષક વાથે વભાચાય નુાં પ્રથભ લાક્ય એભ રખ્યુાં કે-
"ભાણવો નુાં ઝડી ભોત નીજાલીને ૈવાદાય ફનેર ડો.આલ્ફ્રેડ નોફેર નુાં ગઈ કારે અલવાન નીજયુાં છે."આ વભાચાય 
લાાંચીને નોફેર ગસુ્વે થમો અને ોતાની નકાયાત્ભક છા ભ ૂાંવી નાખલા અને ગૌયલ ણૂષ માદગીયી છોડી જલા તેણે 
લવવમત નામુાં ફનાવ્યુાં.તેભાાં તેણે ોતાની કુર વાંવતના 94% જેટરી વાંવત બૌવતકળાસ્ત્ર 
,યવામણળાસ્ત્ર,તફીફીળાસ્ત્ર,વાહશત્મ અને વલશ્વ ળાાંવત એ ાાંચ કે્ષત્રો ભાાં મોગદાન આનાય મોગ્મ વ્મસ્તતઓને ાહયતોવક 
એનામત કયલા ભાટે અનાભત યાખી 
 

 
 

2-નોફેર ઇનાભ નો વલજેતાઓને અાતો યકભનો આંકડો એક વયખો જલાતો નથી.યકભ ફદરાતી યશ ેછે કેભ કે 
ઇનાભની યકભ આલ્ફ્રેડ નોફેરે સ્થાેરા પાઉન્ડળેન ને તેના મડૂી યોકાણ દ્વાયા થતી આલક ય અલરાંફે છે,જેનુાં ધોયણ 
એક વયખુાં જલાત ુાં નથી.એક વભમે વલજેતાને 31000 ડોરય ભતા,છી તે લધીને 62000 ડોરય થમો,તો આજે યકભ 
અંદાજે 13,00,000 ડોરય કયતા ણ લધ ુછે.વલજેતા ફે શોમ તો તેભની લચ્ચે યકભ લશેંચી દેલાભાાં આલે છે. 
 

3-કોઈ વલજેતા કદાચ ઇનાભ રેલાની ના ાડ ેતો ણ નોફેર વવભવત ના ચોડ ેતેનુાં નાભ વલજેતા તયીકે દર્જ યશ ેછે. 
 

4-બૌવતકળાસ્ત્ર ,યવામણળાસ્ત્ર,તફીફીળાસ્ત્ર,વાહશત્મ અને વલશ્વ ળાાંવત એ ાાંચ કે્ષત્રો ઉયાાંત અથષળાસ્ત્ર ના કે્ષતે્ર ણ શલે 
નોફેર ઇનાભ અામ છે,જે 1998 ના લષભાાં મૂ બાયતના અભત્મષ વેનને ણ ભળયુાં.આ ઇનાભ ફેંક ઓપ સ્સ્લડને દાખર 
કયુું અને તેના ભાટેનુાં બાંડો ણ આપયુાં. 
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                                                                                   અભત્મષ વેન 

5-ળાાંવતના નોફેર યુસ્કાય ભાટે ગાાંધીજીનુાં નાભ 1937 થી 1948 સધુીભાાં કુર ાાંચ લખત સચુલાયુાં શત ુાં,ણ એકેમ લાય તે 
વાંદગી ન ામ્યુાં.પ્રવત સ્ધી વાભે ગાાંધીજી શાયી ગમા તેવુાં ણ ન શત ુાં ,કેભ કે 1939 અને 1948 એભ ફે લો વાલ કોયા 
ગમા શતા કે કોઈ વ્મસ્તતને ળાાંવતનુાં નોફેર પ્રાઈઝ ભાટે મોગ્મ ગણલાભાાં આવ્મા નશોતા.કશલેામ છે કે 1948 ભાાં વવભવતએ 
ગાાંધીજીના નાભને સ્લીકૃવત આલાનુાં નક્કી કયેલુાં,ણ તેભના આકસ્સ્ભક મતૃ્યનેુ કાયણે વવભવતએ ોતાનો વલચાય ફદલ્ફ્મો  
 

6-બૌવતકળાસ્ત્ર વહશતના ાાંચ નોફેર યુસ્કાયો સ્સ્લડન ના ાટનગય સ્ટોકશોભ ભાાં અામ છે.ળાાંવતના નોફેર યુસ્કાય 
ભાટે મોગ્મ ઉભેદલાયની વાંદગી સ્સ્લડન ને ફદરે નોલે ભાાં થામ છે.નોલેની ારાષભેન્ટે નીભેરી વવભવત એ કામષ વાંબાે 
છે.વલજેતાને ળાાંવતનુાં ઇનાભ ણ સ્સ્લડન ના સ્ટોકશોભ ને ફદરે નોલેના ઓસ્રો નગયભાાં અામ છે. 
 

7-નોફેર ઇનાભના વલજેતાને નગદ યકભ ઉયાાંત રગબગ 200 ગ્રાભ લજન નો અને 66 વભરી ભીટય વ્માવ નો ચાંદ્રક 
અામ છે.ચાંદ્રક ફનાલલા ભાટે 1980 સધુી 23 કેયેટ જેટરી શદુ્ધતા લાળાં વોનુાં લયાત ુાં ,ણ શલે 18 કેયેટના વોના ય વો 
ટચનો 24 કેયેટના વોનાનો ઢો ચડાલલાભાાં આલે છે.વલજેતાનુાં નાભ ણ કોતયેલુાં શોમ છે. 
 

 
 

8-ઈ.વ.1930 ભાાં બાયતના જાણીતા વલજ્ઞાની ડો.વી.લી.યાભન ને બૌવતકળાસ્ત્ર નુાં નોફેર પ્રાઈઝ ભલા અંગે ગા સધુી 
ખાતયી શતી.1930 ના લષ ભાટે નોફેર ાહયતોવક જાશયે થામ એ શરેા જ વી.લી.યાભને સ્લીડનના ાટનગય સ્ટોકશોભ 
શોંચલા ભાટે સ્ટીભય ની ટીકીટ બકૂ કયાલી રીધી શતી.બૌવતકળાસ્ત્ર ને રગતો એ લષનો નોફેર ખખતાફ તેભને ભળમો 
ણ ખયો.આને કશલેામ આત્ભવલશ્વાવ !!!! 
 

 
 

1901 ભાાં પ્રથભ નોફેર પ્રાઈઝ આલાની ળરૂઆત થઇ શતી.પ્રથભ વલજેતાઓ ની નાભાલરી નીચે મજુફ છે. 
 

1-બૌવતકળાસ્ત્ર -Wilhelm Conrad Röntgen 

 



 
 

2-યવામણળાસ્ત્ર -Jacobus Henricus van 't Hoff, Jr. 

 

 
 

3-તફીફીળાસ્ત્ર -Emil Adolf von Behring 

 

 
 

4-વાહશત્મ -René François Armand (Sully) Prudhomme 

 

 
 

5-ળાાંવત -Henri Dunant અને Frédéric Passy 
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