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જ્ઞાનપથ 

  રેમન મેગ્સેસે પરુસ્કાર  
 
     મેગ્સેસે પરુસ્કાર    
 
 

 રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ ફિલિપાઈન્સ સરકાર ધ્વારા પવૂડ રાષ્ટ્રપતિ રેમન મેગ્સેસ ની અમતૃિમાાં 
આપવામાાં આવે છે.જેમનુાં મતૃ્ય ુ31 ઓગષ્ટ્ટ ,1957 ના રોજ એક તવમાન દૂર્ડટનામાાં થયુાં 
હત ુાં. 

 રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડની સ્થાપના ન્યયુોકડ સ્સ્થિ રોક્િેરિ બ્રધર િાંર્ના રસ્ટીઓ ધ્વારા ઇ.સ. 
1957 માાં કરવામાાં આવી હિી.  

  પ્રથમ રેમન મેગ્સેસ ેએવોર્ડ 1958 માાં આપવામાાં આવ્યો હિો.  
 આ એવોર્ડ દર વર્ડના ઓગષ્ટ્ટ માસની 31 મી િારીખ ની રેમન મેગ્સેસેની પણૂ્યતિથીના 

ફદવસે ફિલિપાઈન્સ દેશની રાજધાની મનીિા માાં આપવામાાં આવે છે.  
 રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ તવજેિાને 50,000 ર્ોિર આપવામાાં આવે છે.    
 રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ તવતવધ 6 ક્ષતે્રોમાાં મહત્વપરૂ્ડ યોગદાન આપનાર એતશયાની વ્યસ્ક્િ કે 

સાંસ્થાને આપવામાાં આવે છે. 
 સરકારી સેવા 
 સામાજજક સેવા 
 સામાજીક નેતતૃ્વ 
 સર્જનાત્મક ક્ષતે્ર  
 આંિરરાષ્ટ્રીય સદભાવના 
 પત્રકારત્વ અને સાફહત્ય    

 રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ એતશયાનો નોબિ પરુસ્કાર માનવામાાં આવે છે. 
 પ્રથમ રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ તવજેિા ભારિીય તવનોબા ભાવ ેહિાાં.(1958–સામાજજક નતેતૃ્વ) 
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રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ -2016 તવજેિા 

રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ  તવજેિા ભારિીય  

  
 

 
 ટી એમ ફિશ્ના ( ભારિીય ) 
 બેઝવાર્ા તવલ્સન ( ભારિીય )  
 કોંચીિા કારતપયો મોરાિીસ ( ફિલિપાઈન્સ )  
 ર્ોંપેટ ધૌિા ( ઇંર્ોનેતસયા ) 
 જાપાન ઓવેતસિસ કુપરેસન વોિનેટરી ( જાપાન ) 
 વેંફટયાન રેસક્ુાં ( િાઓસ )  

   
 
 

 

1965 : જય પ્રકાશ નારાયર્                 1961 : અતમિાભ ચૌધરી  
1974 : એમ.એસ.સબુ્બિુક્ષ્મી                1961 : સત્યજીિ રે     
1982 : મલર્ભાઈ દેસાઈ (ગજુરાિી)         1975 : બી.જી.વરલગસ  
1985 : બાબા સાહબે આમ્ટે                  1976 : શાંભ ુતમત્રા       
1989 : િક્ષ્મીચાંદ જૈન                       1981 : ગૌર ફકશોર ર્ોર્  

               1993 : બાનુાં જહાાંગીર કોયાજી               1982 : અરુર્ સૌરી  
               1997 : મહશેચાંદ્ર મહિેા                     1984 : આર કે િક્ષ્મર્ 
               2005 : વી.એસ.મહિેા                      1991 : કે.વી.સબુન્ના 
                                                            1992 : રતવશાંકર  
                1997 : મહાસ્વેિા દેવી  
               2007 : પી સાઈનાથ   
              1962 : મધર ટેરેસા  
              2004 : િક્ષ્મીનારાયર્ દાસ   
 

જાહરે  સેવા પત્રકારત્વ સાફહત્ય  

શાાંતિ અને આં.રા.સદભાવના 
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       1958 : તવનોબા ભાવ ે    2002 : સાંદીપ પાાંરે્  
       1963 : વરલગસ કુફરયન     2006 : અરતવિંદ કેજરીવાિ  
       1963 : દારૂ ખરુોર્ી     2011 : હરીશ પાાંરે્  
       1963 : તત્રભવુનદાસ પટેિ (ગજુરાિી)       2011 : નીલિમા તમશ્રા  
       1966 : કમિાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાય 
       1971 : એમ.એસ.સ્વામીનાથન  
       1977 : ઇિા ભટ્ટ (ગજુરાિી)     
       1979 : માબેિ અરોિે  
       1979 : રજનીકાાંિ અરોિે  
       1966 : પાાંડુરાંગશાસ્ત્રી  1959 : સી.ર્ી.દેસમખુ  
       2000 : અરુર્ા રોય 1984 : ફકરન બેદી  
       2001 : રાજેન્દ્રતસિંગ  1996 : ટી.એન.શેશાન  
       2008 : પ્રકાશ આમ્ટે 2006 : જેમ્સ માઈકિ િીંગદોહ  
       2008 : મદાફકની આમ્ટે  
       2009 : દીપ જોશી  
       2015 : સાંજીવ ચતવુેદી 
       2016 : થોદૂર મેદાબસુી  
   

         અમારી વેબસાઇટwww.e-edugujarat.tk પર તનયતમિ GyanPath Daily GK Page અપરે્ટ 

કરવામાાં આવે છે. જે આપની સ્પધાડત્મક પરીક્ષા િયૈારીમાાં સહભાગી બનસે.  

 

સામદુાતયક નેતતૃ્વ 

સાફહત્ય  

ઉભરતુાં નેતતૃ્વ   

સરકારી સેવા    
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