
અમારી સનમાન પ્રણાલી 

કોઈ અદ્રભતૂ 
માટે કંઈક 
આશ્ચર્યજનક કરો

સનમાન આ લોકો માટે છે ...
•  જે લોકો વાસતવવક પ્રભાવ પાડે છે; 

•  ખબૂ જ શ્ેષ્ઠ વનરંતર અને વન:સવાર્ય સવવૈચ્છક સેવાનુ ં
ઉદાહરણ પરંુૂ પાડે છે; 

•  પોતાના સારીદારોનો આદર મેળવે છે; 

•  વસ્ઓુમા ંવધ ુસારી રીતે પરીવત્યન લાવ ેછે, ખાસ 
કરીને ઓછા સક્ષમ લોકો માટે; 

•  નવૈવતક હહંમત દરા્યવ ેછે;

•  નવીનતા અરવા ઉદ્ોગસાહવસકતા વનદર્યન કરે છે; 
અરવા 

•  બ્રિટીર જીવનમા ંવવરષેતા લાવ ેછે અને તેની 
પ્રવતષ્ઠા વધારે છે.

તમે સનમમાન પ્રણમાલી વિશે િધ ુઅહી પર મમાહહતી મેળિી શકો છો:
www.gov.uk/honours 

ઓનસ્સ અને એપોઇન્ટમેન્ટ સચિિમાલયનો અહીં સપંક્સ  કરો: 
ઓનસ્ય અને એપોઇનટમેનટ સબ્િવાલર 
1 હોસ્ય ગારસ્ય રોડ, લડંન SW1A 2AQ

ઈમેઈલ: honours@cabinetoffice.gov.uk
્ેટચલફોન: 020 7276 2777

લેરોય રોઝનીયર MBEરમતગમતમા ંભેદભાવનો  
સામનો કરવા માટેની સેવાઓ માટે

mailto:www.gov.uk/honours
mailto:honours@cabinetoffice.gov.uk


નામાકંન કેવી  
રીતે કરવુ?ં

તે કોણ નક્ી કરે છે?કરા પરુસકારો હોર છે?

ત ેતમ ેવવિારો છો તનેા કરતા ંપણ કરતા ંસરળ છે. તમે 
નામાકંન કેવી રીત ેલખવુ ંત ેઅંગેનુ ંમાગ્યદર્યન, સનમાન 
પ્રણાલી વવરનેી માહહતી અન ેઓનલાઇન નામાકંન ફોમ્ય 
અહી મળેવી રકો છોwww.gov.uk/honours. તમે ટીમ 
સાર ેસીધો સપંક્ય પણ કરી રકો છો અન ેઅમ ેકાર્યપદ્ધવત 
મજુબ તમારી સાર ેવાત કરીશુ ંઅરવા નામાકંન ફોમ્યનુ ં
કાગળ સસંકરણ મોકલીશુ.ં 

તમારી નામાકંનમા,ં તમારા ઉમદેવારની વસદ્દ્ધઓમા ંવવરષે 
શુ ંછે તને ુ ંવણ્યન કરો અન ેતઓેની પાસ ેશુ ંઅસરકારકતા 
છે અન ેતેઓએ કેવી રીત ેઅલગ છે ત ેદરા્યવો. શ્ષે્ઠ 
નામાકંન દરા્યવ ેછે કે કેવી રીત ેવરક્ત અવરોધોન ેદૂર 
કરી રકે છે અરવા વધ ુઆગળ જઈ રકે છે.

દરેક નામાકંનન ેતનેી સાર ેલઈ જવા માટે બે અરવા 
વધ ુસમવરથિત પત્ોની જરૂર હોર છે. આ એવા લોકો દ્ારા 
લખવુ ંજોઈએ જેઓ નામાહંકત વરક્તન ેજાણતા હોર 
અન ેતેમના રોગદાનન ેસમર્યન આપી રકે. 

એકવાર તમે તમારંુ નામાકંન કરી લો, એ પછી બધી 
માહહતીની તપાસ કરવામા ંઆવ ેછે અને જે લોકો 
નામંાહંકત વરક્ત અરવા તેમના પ્રવવૃતિ ક્ષેત્ વવર ે
જાણતા હોર તેમના તરફરી પ્રવતસાદ મેળવવાની 
વવનતંી કરવામા ંઆવે છે.

ધરાનમા ંલેવા માટે 10 સવતતં્ વનષણાત સનમાન 
સવમવતઓ પવૈકી એક માટે પ્રરસંાપત્ તવૈરાર કરવામા ં
આવ ેછે.

આ સવમવતઓ સવતતં્ વનષણાતોની બનેલી હોર છે 
અને સમદુાર, સવવૈચ્છક અને જાહરે સેવાને આવરી લે 
છે; જેમ કે, કલા અને માધરમો; રમતગમત; આરોગર; 
વરક્ષણ; વવજ્ાન અને ટે્નોલૉજી; અર્યતતં્; અને 
રાજકારણ. દરેક સવમવત વનણ્યર કરે છે કે કોણ સપંણૂ્ય 
રોગર ઉમેદવારો છે અને પ્રરાસન સેવાઓના વડાની 
અધરક્ષતાવાળી કેન્નદ્રર સવમવતને તેમની ભલામણો 
સપુરત કરે છે. તે પછી તેઓ વડા પ્રધાન માટે અંવતમ 
સબૂ્િ તવૈરાર કરે છે, જેણે મહારાણી ક્વનની મજૂંરી 
માટે રજૂ કરે છે. 

આ માટે સફળ ઉમેદવાર સનમાનની સબૂ્િમા ંન આવ ે
તરા ંસધુી નામાકંન આવ ેતે તારીખરી સામાનર રીતે 
એક વષ્યનો સમર લાગે છે. તથરો તપાસવામા ંઅને 
અનરની હટપપણીઓ મેળવવા માટે સમર લાગે છે. 

સવતતં્ વનષણાત સનમાન સવમવતઓ નક્ી કરે છે કે 
ક્ા સતરનો પરુસકાર રોગર છે. બ્રિટીર સામ્ાજરના 
ક્રમમા ંસતરો નીિે મજુબ છે: 

•  ચરિહ્ટશ એમપમાયર મેડલ (BEM) - સરાવનક 
ભૌગોબ્લક ક્ષેત્મા ંસમદુારની ખબૂ જ ‘હક્રરારીલ’ 
સેવા માટે સનમાન; 

•  મેમ્બર ઓફ ધ ઓડ્સર ઓફ ચરિ્ટીશ એમપમાયર 
(MBE) - સમદુાર માટે ઉપલચ્ધ અરવા સેવાને 
માનરતા આપે છે જે વનરંતર પ્રભાવ દરા્યવ ેછે અને 
જે અનર લોકો માટે એક ઉદાહરણ બને છે; 

•  ઓહફસર ઓફ ધ ઓડ્સર ઓફ ચરિ્ટીશ એમપમાયર 
(OBE) - એવા લોકો માટે જેમણે કોઈપણ ક્ષેત્મા ં
પ્રાદેવરક અરવા કાઉનટી-વરાપક પ્રવતન્ષ્ઠત ભવૂમકા 
ભજવી છે; 

•  કમમાનડર ઓફ ધ ઓડ્સર ઓફ ચરિ્ટીશ એમપમાયર 
(CBE) - રાષટ્ીર અરવા પ્રાદેવરક અગ્રણી 
ભવૂમકાને પરુસકાર; અને 

•  ડેમ અથિમા નમાઈ્ટ - સામાનર રીતે એમના માટે 
જેમણે રાષટ્ીર કક્ષાએ કોઈપણ ક્ષેત્મા ંપવૂ્ય-વવરષે 
રોગદાન પ્રદાન કરુું છે.

એચલઝમા્ેબથ આટે્-રો્બરસ્સ OBE 
લડંનમા ંઆરોગર સભંાળની સેવાઓ માટે વદૃ્ધ લોકોના નસ્ય વનષણાત 

એવા ઘણા બધાઅજાણયમા નમાયકો છેજેઓ સનમાનના 
હકદાર છે – પરં્ ુતેઓને કોઈએનમામમાહંકત કરિમાની 
જરૂર છે. #આજે જ નમામમાકંન કરો#આજે જ નમામમાકંન કરો

http://www.gov.uk/honours

