
ਸਾਡੀ ਆਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਕਿਅਿਤੀ ਲਈ 
ਿੁੱਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਰੋ

ਆਨਰਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਨ...
• ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਇਆ ਹੈ; 

•  ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਕਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕਨਰਸਿਾਰਥ ਸਿੈਇੱਛਤ ਸੇਿਾ ਦੀ 
ਕਿਸਾਲ ਕਦੱਤੀ ਗਈ; 

•  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਦਾ ਸਕਤਿਾਰ ਹਾਸਲ ਿੀਤਾ; 

•  ਕਬਹਤਰ ਲਈ, ਖਾਸਿਰ ਿਿਜ਼ੋਰ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 
ਬਦਲੀਆਾਂ; 

• ਨੈਕਤਿ ਕਹੰਿਤ ਕਦਖਾਈ;

•  ਨਿੀਨਤਾ ਿਾਾਂ ਉੱਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ; ਿਾਾਂ 

•  ਕਬ੍ਰਕਿਸ਼ ਿੀਿਨ ਕਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਕਿੱਚ 
ਿਾਧਾ ਿੀਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੱ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ

www.gov.uk/honours 

ਆਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਨਯਕੁਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇਥੇੱ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਆਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਨਯੁਿਤੀ ਸਿੱਤਰ 1 ਹੌਰਸ ਗਾਰਡਜ਼ ਰੋਡ,  
ਲੰਦਨ SW1A 2AQ

ਈਮੇਲ: honours@cabinetoffice.gov.uk
ਫੋਨ: 020 7276 2777

ਲੀਰੌਏ ਰੋਜ਼਼ੈਨੀਅਰ MBE 
ਖੇਡ ਕਿੱਚ ਕਿਤਿਰੇ ਨਾਲ ਨਕਿੱਠਣ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ



ਨਾਿਜ਼ਦ ਕਿੰਝ  
ਿੀਤਾ ਿਾਿੇ?

ਿੌਣ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ?ਕਿਹੜੇ ਅਿਾਰਡ ਿੌਿੂਦ ਹਨ?

ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀਿਰਨ 
ਕਲਖਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ, ਆਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ www.gov.uk/honours‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿੀਿ ਨਾਲ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਰਕਹ ਸਿਦੇ 
ਹਾਾਂ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਿ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਭੇਿ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਆਪਣੀ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਕਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਿੀਦਿਾਰ ਦੀਆਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਖਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 
ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਿੰਝ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਿ 
ਨਾਿਜ਼ਦਗੀਆਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨੇ ਕਿਝ 
ਰੁਿਾਿਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਕਧਆ ਹੈ।

ਹਰ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕਹਯੋਗ ਲਈ ਦੋ ਿਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਖੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਨਾਿਜ਼ਦ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਪੂਰੀ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪੂਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਿੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਤੋਂ ਿਿਾਬ ਦੀ ਿੰਗ ਿੀਤੀ 
ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਨਾਿਜ਼ਦ ਕਿਅਿਤੀ ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗਤੀਕਿਧੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 
ਿਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਚਾਰਨ ਲਈ 10 ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਿਾਹਰ ਆਨਰਜ਼ ਿਿੇਿੀਆਾਂ ਕਿੱਚੋਂ 
ਇੱਿ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਿੇਿੀਆਾਂ ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਿਾਹਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਾਂ ਕਿੱਚ ਿਕਿਊਕਨਿੀ, ਸਿੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਿਨਤਿ ਸੇਿਾ; ਿਲਾ 
ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ; ਖੇਡ ਕਸਹਤ; ਕਸੱਕਖਆ; ਕਿਕਗਆਨ ਅਤੇ ਿੈਿਨਾਲੌਿੀ; 
ਆਰਕਥਿ ਦਸ਼ਾ; ਅਤੇ ਰਾਿਨੀਤੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਿਿੇਿੀ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਿੀਦਿਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਢੁਿਿੇਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕਸਿਲ ਸੇਿਾ ਦੇ ਿੁਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਿ ਿੇਂਦਰੀ ਿਿੇਿੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਿੰਤਰੀ ਲਈ ਅੰਤਿ ਸੂਚੀ ਕਤਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਇਸਨੰੂ ਿਹਾਰਾਣੀ ਦੀ 
ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈਿੇ ਇੱਿ ਸਫਲ ਉਿੀਦਿਾਰ ਦੇ ਆਨਰਜ਼ 
ਸੂਚੀ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਕਿੱਚ ਆਿਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿਾਾਂ ਲੱਗ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਤੋਂ ਕਿਪਣੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਿਾਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਿਾਹਰ ਆਨਰਜ਼ ਿਿੇਿੀਆਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਿਾਰਡ ਢੁਿਿਾਾਂ ਹੈ। ਕਬ੍ਰਕਿਸ਼ ਸਿਰਾਿ ਦੇ 
ਆਰਡਰ ਕਿੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹਨ: 

•  ਨਬ੍ਰਨਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਮ਼ੈਡਲ (BEM) - ਸਥਾਨਿ ਭੂਗੋਲਿ ਖੇਤਰ 
ਕਿੱਚ ਿਕਿਊਕਨਿੀ ਲਈ ਉੱਤਿ 'ਹੈਂਡ-ਆਨ' ਸੇਿਾ ਲਈ ਅਿਾਰਡ 
ਹਾਸਲ ਿੀਤਾ; 

•  ਨਬ੍ਰਨਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (MBE) - ਅਕਿਹੀ 
ਿਕਿਊਕਨਿੀ ਲਈ ਇੱਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਿਾਾਂ ਸੇਿਾ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਨਾ 
ਕਿਸਦਾ ਇੱਿ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਹੋਰਾਾਂ ਲਈ ਇੱਿ 
ਕਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ; 

•  ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਨਬ੍ਰਨਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ (OBE) ਅਨਿਕਾਰੀ - ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਿੱਖਰੀ ਖੇਤਰੀ ਿਾਾਂ 
ਿਾਊਂਿੀ-ਕਿਆਪਿ ਭੂਕਿਿਾ ਕਨਭਾਈ ਹੈ; 

•  ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਨਬ੍ਰਨਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ (CBE) ਕਮਾਂਡਰ - ਇੱਿ 
ਪ੍ਰਿੁੱਖ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਿਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭੂਕਿਿਾ ਲਈ ਇਨਾਿ ਕਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

•  ਡੇਮ ਜਾਂ ਨਾਈਿ - ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ 
ਕਿੱਚ, ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਿ ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਅਿੇਅਰ-ਰਾਬਰਿਸ OBE 
ਲੰਦਨ ਕਿੱਚ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਿ 

ਿਈ ਅਕਿਹੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕ ਹਨ ਿੋ ਸਨਿਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਿਦਾਰ 
ਹਨ - ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। #ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ#ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ


