બેલગ્રેવ નેબર�ુડ કો-ઓપર� �ટવ હાઉિસ�ગ એસોિસએશન (બીએનસીએચએ) કિમટ� અમારા િનયમો બદલવાની
દરખાસ્ત કર� રહ� છે . એક સામાન્ય સભામાં બીએનસીએચએના સભ્યો માટ� િનયમોના આ પ�રવતર્ન પર મત
આપવાની તક મળશે, �માં બધા સભ્યો આમાં ભાગ લઈ શક� છે :
29 �ડસેમ્બર મંગળવાર� સાં� 5 કલાક� �મ પર બેઠક યો�શે. મી�ટ�ગ માટ�ની કડ� છે :
https://us02web.zoom.us/j/86540417417
આ મા�હતી અને �લ�ક બીએનસીએચએની વેબસાઇટ www.belgravecoop.org.uk પર પણ ઉપલબ્ધ છે
જો તમે સદસ્ય છો અને તમે મી�ટ�ગમાં ભાગ લેવા માંગતા હોવ પરં � ુ �ડ�જટલી હાજર� આપવા માટ� સમથર્ નથી, તો
�ૃપા કર�ને ફોન 07410898843 પર અથવા �િમની 07817643492 પર સંપકર્ કરો
બીએનસીએચએના િનયમોને અપડ�ટ કર� ર�ું છે
િનયમોમાં ફ�રફાર એ ઘણી ર�તે formal છે � 21 મી સદ�માં સહકાર લાવવા િવશે છે . ક Confન્ફ�ડર� શન ofફ કોપર� �ટવ હાઉિસ�ગ (સીસીએચ - હાઉિસ�ગ કો-ઓપર� �ટવ્સ માટ�ની ટ્ર�ડ body, �માં બીએનસીએચએ સભ્ય છે ),
હાલના હાઉિસ�ગ કોપ્સને તેમના હાલના િનયમોને 2017 માં િવકિસત િનયમોમાં અપડ�ટ કરવા િવનંતી કર� ર�ું છે .
) 1981 માં ન�ધાયેલા િનયમોનો ઉપયોગ કર�ને ઘણા વષ� પહ�લા ન�ધાયેલ છે . આ િનયમો ન�ધપાત્ર ર�તે �ુ ના છે .
હવે કો-ઓપર� �ટવ્સ ક�વી ર�તે કાયર્ કર� છે તે તેઓ યોગ્ય ર�તે પ્રિત�બ��બત કરતા નથી.
સીસીએચ કહ� ર�ું છે ક� હાલના હાઉિસ�ગ કો-ઓપર� �ટવ્સ 2017 ના નવા મોડ�લના િનયમોમાં અપડ�ટ કરવા�ુ ં
જ�ર�્ છે .
િનયમો �ુ ં છે
સેટ કરતી વખતે, મોટાભાગના વ્યવસાયો "શામેલ" થાય છે . આનો અથર્ એ ક� તેઓ કા� ૂની સ્વપ લે છે અને આમ
કરવાથી, તેઓ વ્ય�ક્તઓના together બદલે "કોપ�ર� ટ બોડ�" બને છે . કોપ�ર� ટ બોડ� બે પ્રકારના હોય છે - એક
કંપની અને સોસાયટ�. બીએનસીએચએ એક સોસાયટ� તર�ક� ન�ધાયેલ છે .
સોસાયટ�ઓ ફાઇના�ન્સયલ કન્ડક્ટ ઓથો�રટ� (એફસીએ) તર�ક� ઓળખાતી સંસ્થા સાથે ન�ધાયેલા હોય છે .
મંડળ�ઓને લગતા િવિશષ્ટ િનયમો છે , �મ ક� કો-ઓપ એક ઉ�મ કો-ઓપર� �ટવ્સ છે . સોસાયટ�ની ન�ધણી કરતી
વખતે, એફસીએ તપાસ કર� છે ક� આ િનયમો�ુ ં પાલન કરવામાં આવ્�ુ ં છે અને � સંસ્થા ર�સ્ટર થઈ રહ� છે તે જ તે
કહ� છે તે તે છે . કો-ઓપર� �ટવ્સ સદસ્યતાની વ્યવસ્થા ક�વી ર�તે કાયર્ કર� છે અને તે� ુ ં શાસન ક�વી ર�તે થાય છે તે
િનયમો િનધાર્�રત કર� છે .
The rules set out the co-op’s membership arrangements work and how it is governed
િનયમોમાં ફ�રફાર કરવા માટ� િનયમોના નવા સ� ૂહને સંમત થવા માટ� સામાન્ય સભા યોજવા માટ� 20/20 ની જ�ર
પડશે. અમે આ બેઠક ગોઠવી�ુ.ં અમારા વતર્માન િનયમો આવશ્યક છે ક� સામાન્ય સભામાં ભાગ લેનારાઓમાંથી
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ત્રણ ક્વાટર્ રને િનયમોમાં � ૂળ� ૂત કલમોમાં ફ�રફારની તરફ�ણમાં મત આપવાની જ�ર હોય, અને અલબ� સામાન્ય
સભામાં ભાગ લેવો જ�ર� છે .
િનયમોમાં ક� ફ�રફાર
આ િવભાગ 1981 માં આવાસના સહકાર� િનયમો અને 2017 હાઉિસ�ગ કો-opપ િનયમો વચ્ચેના �ુખ્ય ફ�રફારોનો
સારાંશ આપે છે .
િવગતવાર શામેલ થ�ુ ં - નવા િનયમોમાં �ુખ્ય ફ�રફાર એ છે ક� કો-ઓપર� �ટવ્સ સભ્યોના સંદભર્માં સરળતા માટ� તેમાં
ઘણી િવગત શામેલ કરવી. 1981 ના િનયમોમાં સમાન �ુદ્દાઓ આવર� લેવામાં આવ્યાં હતાં અનેમોટાભાગે તે જ
હતા - પરં � ુ તેની િવગત ઘણી ઓછ� હતી. આની સમસ્યા એ હતી ક� સભ્યોની �ુ દ� �ુ દ� generations ઓના
સહકાર�, કાયદાના �ુદ્દાઓને ક�વી ર�તે સંચા�લત કરવી તે �ગે ઘણી ઓછ� સ્પષ્ટતા જોવા મળ�. નવા િનયમો વ�ુ
સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરવા માંગે છે , ઘણા વષ�ના અ�ુભવના આધાર� પ્રદાન કરવામાં આવતી િવગતવાર વ્યવહા�રક
ર�તો � સહકાયર્ કર� છે .
2014 એક્ટનો સંદભર્ - એક નવો કાયદો 2014 માં પસાર થયો (કો-ઓપર� �ટવ્સ અને સ�ુદાય લાભ મંડળ
અિધિનયમ) � કો-ઓપર� �ટવ્સ કા� ૂની �સ્થિતને સંચા�લત કર� છે . નવા િનયમો �ુિનિ�ત કર� છે ક� આ નવા
કાયદાનો સંદભર્ આપવામાં આવે છે અને િનયમો તે� ુ ં પાલન કર� છે .
�ુ દા �ુ દા માધ્યમથી વાતચીત અને મી�ટ�ગની હાજર� - નવા િનયમો મં�ૂર� આપે છે ક� મી�ટ�ગ નો�ટસ અને અન્ય
સંદ�શાવ્યવહાર ઇલેક્ટ્રોિનક માધ્યમથી સભ્યો અને સિમિતના સભ્યોને મોકલી શકાય છે . નવા િનયમો એ પણ
મં�ૂર� આપે છે ક� સભ્યો અને સિમિતના સભ્યો ટ��લફોન, િવડ�યો કોન્ફર�ન્સ�ગ દ્વારા અથવા અન્ય સંદ�શાવ્યવહાર
ઉપકરણો દ્વારા સામાન્ય અને સિમિતની બેઠકોમાં ભાગ લઈ શક� છે �મ ક� વ્ય�ક્ત કાયર્વાહ� પર સાંભળ� શક� છે ,
�ટપ્પણી કર� શક� છે અને મત આપી શક� છે . િવિવધતા, સમાનતા અને આદર પ્રત્યેની પ્રિતબદ્ધતા - િવિવધતા અને
સમાનતાના િસદ્ધાંતો માટ� સહકાર આપવા�ુ ં એક ચો�સ કલમ ઉમેરવામાં આવ્�ુ ં છે .
વાિષ�ક સામાન્ય સભા - નવા િનયમો વષર્ 1981 ના િનયમોમાં ત્રણ મ�હનાને બદલે એ�એમ રાખવા માટ� વષર્ના
�ત પછ� છ મ�હનાની સહ-સહાય આપે છે ; એક આવશ્યક આવશ્યકતા છે ક� સિમિત દર� ક વાિષ�ક સામાન્ય
સભામાં સભ્યોને પ્રગિત �ગેનો અહ�વાલ ર�ૂ કર� . 1981 ના િનયમોમાં આની જ�ર નહોતી.
પ�રભાષા - 1981 ના િનયમો �ને "સિમિતના સભ્યો" અને "અધ્યક્ષ" તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . આ પ�રભાષા
નવા િનયમોમાં અપડ�ટ કરવામાં આવી છે .
સિમિત�ુ ં કદ - નવા િનયમોમાં પાંચથી બાર સભ્યોની સિમિતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે (ત્રણ �ટલા સહકાર�
સભ્યો સ�હત). 1981 ના િનયમોમાં સાતથી પંદર સભ્યો અને પાંચ સહકાર� સભ્યોની મં�ૂર� આપવામાં આવી હતી.
ન�ુ ં સિમિત કદ વતર્માનમાં માનવામાં આવતી શ્રેષ્ઠ પ્રથાને પ્રિત�બ��બત કર� છે .
સિમિતની �ટં ૂ ણી - નવા િનયમો સ્પષ્ટ કર� છે ક� દર� ક વાિષ�ક સામાન્ય સભામાં સં� ૂણર્ સિમિતની પસંદગી કરવામાં
આવે છે (જો સભ્યોની સવલત સાથે બારથી ઓછા સભ્યો ઉભા હોય તો એક અથવા વ�ુ વ્ય�ક્તગત સિમિતના
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સભ્યોને મત આપવા િવનંતી કર� છે ). 1981 ના િનયમો � ૂચવે છે ક� સિમિતનો ત્રીજો ભાગ દર વષ� have to stand
down. મોટાભાગના કો-ઓપર� �ટવ્સ માં આ �રવાજ અને પ્રથા નથી.
સિમિતના નામાંકન - નવા િનયમો specify a formal committee nominations process in order to
encourage committee members to take the process seriously. આ પણ 1981 ના િનયમોમાં શામેલ છે
પરં � ુ ઓછ� િવગતમાં.
સિમિતના સભ્યને �ૂ ર કરવા - 1981 ના િનયમો હ�ઠળ, સિમિતના સભ્યને ફક્ત સામાન્ય સભામાં મત દ્વારા જ
હટાવી શકાય છે , �માં બધા સભ્યો હાજર રહ�ને મત આપી શક� છે . ક�ટલાક સંજોગોમાં, નવા િનયમો
સિમિતની સભામાં સિમિતના સભ્યને મત દ્વારા �ૂ ર કરવાની મં�ૂર� પણ આપે છે .
કિમટ� કોરમ - નવા િનયમો સ્પષ્ટ કર� છે ક� કિમટ� કોરમ તેની �ુ લ સંખ્યાના ત્રી� ભાગને ઓછામાં ઓછા
ત્રણને આિધન છે (તેથી જો સિમિતમાં 9 અથવા ઓછા સભ્યો હોય તો, કોરમ ત્રણ છે અથવા જો સિમિતમાં
10, 11 અથવા 12 સભ્યો હોય તો - કોરમ ચાર છે ). 1981 ના િનયમોમાં ત્રણ અથવા વ�ુની સિમિત દ્વારા
સહમત સિમિતનો કોરમ હોય છે .
િનધાર્�રત અિધકાર�ની � ૂિમકા - નવા િનયમો ખ�નચીની અગાઉની િનધાર્�રત � ૂિમકાને �ૂ ર કર� છે . કોઓપર� �ટવ્સ કાયદ� સર ર�તે Secretary હો�ુ ં જ�ર� છે અને તે � ૂિમકા િનધાર્�રત છે પરં � ુ હવે કાયદ� સર ર�તે
ખ�નચી હોવી જ�ર� નથી. જો કોઈ કો-ઓપર� �ટવ્સ હોય તો - નવા િનયમોમાં કો-ઓપર� �ટવ્સ � ૂિમકાને
યોગ્ય લાગે તે ર�તે િનધાર્�રત કરવા માટ� મફત છે .
િવશેષ વ્યવસ્થાપકની જોગવાઈઓ - નવા િનયમો ખાસ મેનેજરને મેનેજમેન્ટ કિમટ�માં સેવા આપવા માટ�
� ૂરતા સ્વયંસેવકો મેળવવામાં �ુશ્ક�લી અ�ુભવતા કોઈ સહકારની �સ્થિતમાં સહ-સંચાલન કરવાની મં�ૂર�
આપે છે . �યાં આ�ુ ં થાય છે , િવશેષ મેનજ
ે ર જોગવાઈઓ, કો-ઓપર� �ટવ્સ ફર�થી �વંત બનાવવાના પ્રયાસ
સાથે, છ મ�હનાના સમયગાળા માટ� િવશેષ મેનેજરની િનમ� ૂક કરવાની મં�ૂર� આપે છે . આ જોગવાઈનો
હ�� ુ કો-’sપ-ગવનર્ન્સમાં ભાગ લેવા માટ� � ૂરતા લોકો આગળ ન આવ્યા હોય તો ન�કને બદલે કોઈ નવી
તકની તક આપે છે .
િવવાદો - 1981 ના િનયમો દ્વારા કોઈને પણ િનયમો સાથે િવવાદ હોય તે �દશા િનદ� િશત નેશનલ ફ�ડર� શન
of હાઉિસ�ગ એસોિસએશન્સ (હવે નેશનલ હાઉિસ�ગ)
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ફ�ડર� શન � હાઉિસ�ગ એસોિસએશનો�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર� છે ). નવા િનયમો કાઉન્ટ� કોટર્ માં સીધા િવવાદો કર�
છે . વ�ુ િવગત સ�હત નવા િનયમો િસવાય, બાક�ના િનયમો મોટાભાગે સમાન હોય છે .
સં� ૂણર્ � ૂ�ચત િનયમો �ગ્રે� અને �ુજરાતીમાં www.belgrave.org.uk પર ઉપલબ્ધ છે .

આ અપડ�ટ િનયમોને બેલ્ગ્રેવ નેબર�ુડ કોઓપર� �ટવ હાઉિસ�ગ એસોિસએશન
દ્વારા અપડ�ટ અને મં�ૂર� આપવામાં આવી છે . સિમિત
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