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લંડનઃ શડનવારે રાણી
એડલઝાબેથ-ટુના જસમડદને
ડવડવધ એવોિડ પ્રાપ્ત
કરનારાઓના નામ જાહેર થયા
હતા.
નાઇટ્સ બેચલર નાઇટહૂડ્સ

પ્રોફે. સબારત્નમ
અરુલકુમારન, પે્રડસિેસટઃ રોયલ
કોલેજ ઓફ ઓબ્પટેડિડસયસસ
એસિ ગાયનેકોલોજીપટ્સ.

ઓડડર ઓફ ધ ટિટટશ
એમ્પાયર કમાન્ડસસ ઓફ ધ

ઓડડર ઓફ ધ ટિટટશ
એમ્પાયર

૧. િો. અનાસ અલ-શેિ
અલી, એકેિેડમક એિવાઇઝર,
લંિન ઓફફસ

૨. નરેસદ્ર બજરીયા, શહેરી
અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રે સેવા બદલ,
શેફફલ્િ, સાઉથ યોકકશાયર

૩. રુમી વેરજી, િેરીટેબલ
સડવાસીઝ બદલ

ઓડડર ઓફ ધ ટિટટશ
એમ્પાયર ઓફફસસસ ઓફ ધ

ઓડડર ઓફ ધ ટિટટશ
એમ્પાયર

૧. ડમડસસ ગુરદેવ કૌર
અબરોલ, વેપટ ડમિલેસડ્સમાં
એડશયન અને શીિ
મડહલાઓની પવૈચ્છછક સેવા
બદલ.

૨. રેશાદા શેિ મહમદ
ઔલાડદન, િેપ્યુટી િેરમેન
મેિોપોડલટન ઓથોડરટી.

૩. રોિસાના ફફઆઝ,
ડિરેઝટર, િેસજ ઇસપટીટ્યૂટ, બ્લેક
અને એથડનકની સેવા બદલ.

૪. ફફયાઝ મુઘલ, ડિરેઝટર,
ફેઇથ મેટસા, પવૈચ્છછક ક્ષેત્રે સેવા
બદલ

ઓડડર ઓફ ધ ટિટટશ
એમ્પાયર મેમ્બસસ ઓફ ધ
ઓડડર ઓફ ધ ટિટટશ

એમ્પાયર
૧. ડમડસસ.જાડમલા

આફતાબ, સેંટ પોલ, ડિપટલમાં
કમ્યુડનટી સેવા બદલ, 

૨. અશુક એહમદ,
યુવાનોના ક્ષેત્રે સેવા બદલ, લૂટન

૩. સાયેદા રોવગી બેગમ,
બંગાળી અને સોમાલી લોકોના
ક્ષેત્રે સેવા બદલ, એસેઝસ.

૪. કુલડજત ભામરા, ભાંગિા
અને ડિડટશ એડશયન મ્યુડઝક
ક્ષેત્રે કાયા બદલ

૫. િો. શોભા દાસ, િેપ્યુટી
ડિરેઝટર, સપોટડ અગેઇસપટ
રેડસપટ ઇસસીિસટ્સ.

૫. કંવરડજતડસંઘ ડધલ્લોન,
ફોરેચ્સસક ઓપરેશસસ મેનેજર,

બેિફિડશાયર પોલીસ.
૬.  ગુદુરુ ગોપાલ રાવ,

કસસલટસટ માઇક્રોબાયોલોડજપટ,
નોથાડવક પાકક હોચ્પપટલ. 

૭. કાડમની ગધોક, િીફ
એચ્ઝઝઝયુડટવ એસિ પ્રોફેશનલ
ડિરેઝટર, રોયલ કોલેજ ઓફ
પપીિ એસિ લેંગ્વેજ થેરાપીપટ્સ,
હટડફિડશાયર.

૮. કેથરીન સુસાન ગેલવીન,
એિોપ્શન કોસટેઝટ કો-ઓડિડનેટર,
િેવોન કાઉચ્સટ કાઉચ્સસલ.

૯. નીના રાજારાણી
ગાંગુલી, સાઉથ એડશયન િાસસ
ક્ષેતે્ર સેવા બદલ.

૧૦. કાઉચ્સસલર અહમદુલ
હક, િેરમેન-અલ ઇપલાહ
કોમ્યુડનટી િપટ.

૧૧. ઇફ્તેિાર હુસૈન,
િરહામમાં એડશયન લોકોની
સેવા બદલ.

૧૨. નુરુલ ઇપલામ,
બંગાળીઓની સેવા બદલ.

૧૩. ઇિાડહમ િરોડિયા,
સેસિલ લંિનમાં ફામાસી અને
મલાવીમાં િેરીટી બદલ.

૧૪. ડમસ. સાફફયા લૈલા
ડમન્ની, પથાપક અને ડિરેઝટર,
પીપલ િી.

૧૫. ડમડસસ. લોપા પટેલ,
પથાપક-રેિહોટકરી.કોમ અને
સજાનાત્મક ઉદ્યોગ કે્ષત્રે સેવા
બદલ. હેટફફલ્િ,હટડફિડશાયર.

૧૬. ડમડસસ. પ્રડવણા પટેલ,
લંિનમાં પવૈચ્છછક રીતે પીડિતોને
સહયોગ અને સાક્ષીઓની
કાળજી રાિવા બદલ. સાઉથ
રુઇપલીપ, ડમિલસેઝસ.

૧૭. ડમડસસ. ઉવાશી પટેલ,
સીડનયર એચ્ઝઝઝયુડટવ
ઓફફસર, એિલ્ટ બેડઝક પકીલ્સ
પિેટેજી યુડનટ, િીપાટડમેસટ ફોર
ઇનોવેશન, યુડનવડસાટીઝ એસિ
પકીલ્સ. જાહેર અને પવૈચ્છછક
સેવા બદલ, લંિન.

૧૮. અવતારડસંઘ સંધુ,
નોથા વેપટ કેસટમાં કોમ્યુડનટી
સડવાસ બદલ.

૧૯. ડમસ. ગીતી ડસંઘ,
પથાપક-ડુ્યક ઓફ કેચ્મ્િજ.
ઓગષેડનક ગેપિોપબ િેિ કે્ષત્રે સેવા
બદલ.

૨૦. ડમસ. સંગીતા
એડલઝાબેથ ડસંઘ, પથાપક-ડુ્યક
ઓફ કેચ્મ્િજ. ઓગષેડનક
ગેપિોપબ િેિ કે્ષત્રે સેવા બદલ. 

૨૧. કાઉચ્સસલર મંજૂલા
પી.સૂદ, લેપટરમાં કોમ્યુડનટી
સડવાસ બદલ.

રાણી દ્વારા સન્માડનત મહાનુભાવો

લંડનઃ ટૂંકી વાતાાઓના
ખ્યાતનામ કેનેડિયન લેડિકા
એડલસા મુનરોએ જાણીતા
બગંાળી લડેિકા મહાિતેાદવેી
અન ે નોબલે પરુપકતૃ ભારતીય
મૂળના લેિક વી. એસ.
નાયપોલન ે પાછળ રાિીન ે આ
વષાનુ ં મને બકૂર ઇસટરનશેનલ
પ્રાઈઝ જીત્યુ ંછ,ે જમેાં ૬૦,૦૦૦
પાઉસિના  પરુપકારનો સમાવશે
થાય છે. ૭૭ વષષીય મુનરો
૨૦૦૫માં શરૂ થયલેો અન ેદર બે

વષષે એનાયત કરાતો આ પરુપકાર
જીતનારી ત્રીજી વ્યડિ છે.
અગાઉ અલ્બાડનયામાં ઇપમાઇલ
કિારે અને નાઈડજડરયામાં
ડિનઆુ અિબે ે બકૂર પ્રાઈઝથી
સસમાડનત થઈ િઝૂયા છ.ે હયાત
લેિક-લેડિકાએ સાડહત્યક્ષેત્રે
આપલેા પ્રદાનની કદરરૂપ ે અને
તમેની સજાનાત્મકતાન ે વડૈિક
પતર ે આગળ લાવવાના હતેથુી
અપાતા આ પરુપકાર માટ ે કલુ
૧૩ સજાકોની પસદંગી થઇ હતી.

કેનેડિયન લેડિકાને બૂકર પ્રાઈઝ


