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બેલ%ેવ નેબર)ડુ કો-ઓપર1ટ3વ હાઉિસ9ગ એસોિસએશન 

131 લફબરો રોડ 

લે@ટર LE4 5LQ 

બીએનસીએચએ નાણાક+ય આચાર અિધકાર+ નબંર 21590 આર સાથે એક સહકાર+ ;હૃ િનમા>ણ સોસાયટ+ તર+કB નCધાયેલ છે 

અને ઘરો અને સGદુાયો એજKસી નબંર સી 1810 સાથે સહકાર+ ;હૃ સગંઠન તર+કB છે. 

 

 

1.1 બેલ'ેવ નેબર+ડુ કો-ઓપર34ટવ હાઉિસ;ગ એસોિસએશન (બીએનસીએચએ) એ શહ3રના ક3CDના 

ઉEર-FવૂH 4દશાના લેJટરના બેલ'ેવ િવJતારમા ંકાયHરત એક રOજJટડH Qદાતા હાઉિસ;ગ સહકારR 

છે.  480 શેરહોWXડYગ સZયો સાથે, બીએનસીએચએ એ ]કુ3મા ંસૌથી મોટો સFંણૂH `]aુ]અુલ 

હાઉિસ;ગ કો.ઓ. 

1.2 2019 થી eયવસાિયક યોજના િવના કાયHરત, આ eયવસાય યોજના આગામી gણ વષHમા ં

સહકારની યોજનાઓને iયુોOજત કરવા માટ3 રચાયેલ છે.  તે સહકારRના હ3j,ુ તેના ઉkેશો અને 

પરવડ% તેવા ઘરો 

સહકાર/ મા1લક/ની 

ભા6તૂ સ8યો માટ% ચલાવો 

ભા6તૂ સ8યો <ારા 

 

 

1. પFરચય 



 

 

e]હૂરચનાને eયાlયાિયત કર3 છે;  તેમને Qાnત કરવા માટ3 જoરR સસંાધનો અને જોખમો ક3 r 

સહકારને તેના હ3jઓુ Qાnત કરવામા ંઅટકાવી શક3 છે તે sયાનમા ંલે છે. 

 

 

 

2.1      બી.એન.એચ.એ. ની Jથાપના 1976 મા ં કરવામા ંઆવી હતી, rથી િવJતારમા ંઆવાસની 

જo4રયાતવાળા લોકોને ઘરોની જo4રયાત FરૂR થાય.  તે 378 ઘરો ધરાવે છે અને તેમાથંી 254 શેરR મા ં

ના (મકાનો) ધરાવે છે, તેમાનંા 115 zલે{સ (21 zલેટ લફબરો કોટ3જ આ}ય યોજના સ4હત), 3 મેસોનેટ 

અને 6 બે~્િસ{સ ધરાવે છે. 

2.2      સ�દુાય બીએનસીએએ ]કુ3ના સૌથી મોટા એિશયન સ�દુાયોમાનંી િવિવધતા અને સJં�ૃિતઓથી 

ભર3�ુ ંછે, એક મજ�તૂ Jથાિનક ઓળખ છે, પરંj ુનવા સાJં�ૃિતક અને વશંીય �ૂથો પણ આ �ેgમા ંઆગળ 

વધી ર�ા છે – }ીલકંાથી, Fવૂ� ]રુોપથી અને અCયg. 

2.3      બેલ'ેવ, તેના ભારતીય ખોરાક, ફ3શન અને મસાલા અને ઝવેરાતની �ુકાનો અને તેના વાિષ�ક 

4દવાળRના ઉજવણી માટ3 (ભારતની બહારનો સૌથી મોટો) iQુિસ� િવિવધતા અને સJં�ૃિતઓથી સ��ૃ 

સ�દુાય ધરાવતા ગોXડન માઇલ વોક માટ3 િવ� Qlયાત છે.  બીએનસીએચએ, સલામત, િવકાસશીલ 

સ�દુાયમા,ં એકતા, આદર અને સમથHન, એક બી� માટ3 એકતા, આદર અને ટ3કો creatingભો કરRને, 

ફ�ત મકાનો Fરૂા પાડવાથી નહ� પરંj ુઘરો બનાવવા માટ3 મદદ કરવા અને ગૌરવ અ�ભુવવા માટ3 

મદદ કરRને, Jથાિનક સ�દુાયનો અ�ભ� �ગ બનવાનો Qય�ન કર3 છે. 

2.4      બી.એન.સી.એ.એ. 131 લફબરો રોડ પર તેની (અCય સહકારની) સાથેની ઓ4ફસથી કાયH કર3 છે.  

બીએનસીએચએએ િપનકલ  પૂની સેવાઓ મેનેOજ;ગ એજCટ તરRક3 વષH 2017 થી કાયHરત કરR છે rની 

પાસે લફબરો રોડ ઓ4ફસ પર આધા4રત Jટાફ છે. 

2.5      બી.એન.એચ.એ. ના સચંાલન સિમિત ¡ારા સચંા�લત હોય છે rની સZયતા ¡ારા વાિષ�ક oપે 

¢ ૂટંાય છે.  2012 મા,ં સહકારRની એક લાબંા સમય ના ં ચેર �ુ ં િનધન થ]ુ.ં  તે સમયથી, સિમિતના 

સZયપદ અને નેj�ૃવ સnટ3`બર 2020 મા ંનવી સિમિતની પસદંગી ન થાય �યા ંiધુી વધઘટ થાય છે, 

rમીની ભરખડા અsય� તરRક3 છે. 

2.6       હાલમા ંમેનેજમેCટ કિમટRમા ંસZયો છે પરંj ુહાલના ફ3રફારો ¡ારા મેનેજમેCટ કિમટRમા ંખાલી 

પડ3લી જ£યાઓ સાથે, 12 rટલા લોકો માટ3 કિમટR પર જ£યાઓ ઉપલ¤ધ છે. 

2 JLૃઠNિૂમ 

 



 

 

2.7       બીએનસીએચએ તાrતરમા ંતેના �ળૂ 1981 ના િનયમોને સીસીએચ મોડ3લ હાઉિસ;ગ કો ઓપી 

િનયમો (2017) મા ંઅપડ3ટ કયાH છે.  આમા ંિનયમ ફ3રફારોની તરફ3ણમા ં(મતદાન Qો�સી ¡ારા ઘણા) 

સાથે સZયપદ સાથે ન¥ધપાg જોડાણ શામેલ હj ુ ં(િવ¦ુ� કંઈ નહ�).  આ સlંયા �ુલ સZયપદના એક 

�વાટHર કરતા ઓછR હોવા છતા,ં તે બીએનસીએચએની સામાCય સભામા ંભાગ લેતી jલુના�મક રRતે મોટR 

સlંયા હતી. 

2.8      એિQલ 2021 મા,ં  બી.એન.સી.એચ.એ.ના શાસનને મજ�તુ બનાવવા માટ3 એક વષHના 

સમયગાળા માટ3 ચીફ ઓ4ફસર તરRક3 કામ કરવા માટ3 કોCફડ3ર3શન કો-ઓપર34ટવ હાઉિસ;ગ (]કુ3ની રા¨©Rય 

Qિતિનિધ સJંથા) ની િનમªકૂ «¤લસની િનમªકૂ કરR.  . 

2.9       આ તાrતરના િવકાસ એવા સમયગાળા બાદ થયા છે ¬યા ંબીએનસીએચએ�ુ ંશાસન }ે¨ઠ 

રRતે તોફાની તરRક3 વણHવી શકાય.  �ૂન 2021 મા ંQકાિશત બીએનસીએચએના શાસન �ગેના ®ત4રક 

ઓ4ડટ અહ3વાલમા ંતારણ કાઢ°ુ ંહj ુ ંક3 શાસનના માળખામા ંતાrતરના iધુારાઓ કરવામા ંઆeયા છે, 

“અગાઉની સિમિત, iશુાસનના િસ�ાતંો અ�સુાર બીએનસીએચએની કામગીરR�ુ ં િનરR�ણ કરવામા ં

િન¨ફળ ગઈ”. 

2.10      બી.એન.સી.એચ.એ.ના શાસન માટ3ના 2 મોટા જોખમો અને 1૦ મsયમ જોખમોને ઓળખવા 

માટ3 અહ3વાલમા ં જણાવા]ુ ં છે ક3, “સહકારRની શાસન eયવJથા CયાયFણૂH, મા4હતગાર અને પારદશHક 

િનણHય લેવામા ંસમથHન આપવામા ંિન¨ફળ �ય છે, સહકારRના }ે¨ઠ 4હતમા ંઅને લાઇનમા ંસFંણૂH રRતે 

કામ કર3 છે.  નૈિતક અને કા�નૂી ધોરણો સાથે. “ 

2.11      આ સમJયાઓના િનવારણ માટ3 એક કાયHµમ અમલમા ં�કૂવામા ંઆeયો છે અને આ �kુાઓ 

આ eયવસાય યોજનામા ંઉkેશો અને e]હૂરચનાના ન¥ધપાg ભાગોની મા4હતી આપે છે. 

 

3.1     બી.એન.સી.એચ.એ.ના િમશન Jટ3ટમેCટમા ંતેના હ3jનુો સરવાળો છે: 

 

 

 

 

3 બી.એન.સી.એચ.એ. નો હ1S ુ

 

પરવડ1 તેવા ઘરો 

સહકાર3 માVલક3ની 

ભાXતૂ સYયો Zારા ભાXતૂ સYયો માટ1 ચલાવો 

 

 



 

 

 

 

3.2    બી.એન.એચ.એ. ની DW¨ટ એ લેJટરમા ંબેલ'ેવ સ�દુાયના ·વતં ભાગ oપે ભિવ¨ય માટ3 યો£ય 

ઉaચ ¸ણુવEાવાળા ઘરો Qદાન કરવાની છે.  �ુ¹ંુબ અને સ�દુાયની સJં�ૃિત પર બનેલ છે ¬યા ંલોકો 

સાથે કામ કર3 છે અને વJjઓુ FણૂH કર3 છે, બીએનસીએચએ એક ઉaચ ¸ણુવEાવાળR આવાસ અને 

સમારકામ સેવા Qદાન કરવાનો છે. 

3.3 એવા �Xૂયો ક3 r બીએનસીએચએનો અથH દશાHવે છે તે શામેલ છે: 

• લોકશાહ3 – સZયોને સહકારRના િવકાસમા ંલોકતાિંgક રRતે ભાગ લેવા Qો�સા4હત કર3 છે. 

 

• [ુ\ંુબ, સ_દુાય અને િવિવધતા – તમામ બીએનસીએચએ સZયોને �Xૂયવાન બનાવ»ુ,ં ઓચી�ય અને 

તકની સમાનતાને Qો�સાહન આપ»ુ ંઅને સ�દુાયની િવિવધતાને આવકારવા.  બીએનસીએચએનો હ3j ુ

અમારR બધી Q»િૃEઓથી ભેદભાવને �ૂર કરવાનો છે. 

 

• સશcdતકરણ – સહકારR મડંળના મsયમા ંસામાCય મા�લકRની ભાવનામા ંસZયોને જવાબદારR લેવા�ુ ં

Qો�સાહન આપ»ુ.ં 

 

• જવાબદાર3 – સZયપદ અને િવશાળ સ�દુાય માટ3 જવાબદાર છે. 

 

• gામાVણકતા અને િનખાલસતા – િનણHય લેવા �ગે ¼Xુલા અને પારદશHક હોવા.  બધા િનણHયો 

બીએનસીએચએ સ�દુાય માટ3 }ે¨ઠ છે તેના આધાર3 છે. 

 

• iણુવjા – બીએનસીએચએ કર3 છે તે દર3કમા ં¸ણુવEા Qદાન કરવા�ુ ંલ½ય છે. 

 

• સામાkજક જવાબદાર3 અને અlય લોકોની સભંાળ – એક સામાOજક જવાબદાર સહકારR હોવાને કારણે, 

આવાસની જo4રયાતવાળા લોકો માટ3 ઘરો અને સેવાઓ Qદાન કરવા માટ3 Jથાિપત કરવામા ંઆવે છે.  



 

 

બીએનસીએચએનો હ3j ુસZયોની જo4રયાતો અને આકા�ંાઓ FરૂR કરવા માટ3 વધારાની માઇલ કાપવાનો 

છે. 

 

 

4.1     સમયગાળા દરિમયાન બીએનસીએચએના ંઉkેશો અને e]હૂરચનાઓમા ંઆ શામેલ છે: 

 

 

 

બીએનસીએચએ એક સ4µય સZયપદ બનાવવા�ુ ંછે, સZયોને િનણHય લેવામા ંભાગ લેવાની ઘણી તકો 

FરૂR પાડ3 છે, મજ�તૂ સદં3શાeયવહાર િવકસાવે છે, કોિવડ વાતાવરણમા ંઅમારR સદJયતાને ટ3કો આપે છે, 

અને સેવાઓ િવશેના સZયોના અ�ભQાયો િવશે વ¾ ુસમ�ય છે.  ઉkેશો અને e]હૂરચનાઓ ખાસ કરRને 

સZયો ¡ારા eય�ત કર3લા મતંeયોને sયાનમા ંલેવા અપડ3ટ થઈ શક3 છે. 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

 

 • બીએનસીએચએ એક સ4µય સZયપદ e]હૂરચના િવકસાવશે, શoઆતમા ંe]હૂરચના િવકસાવવા અને 

શo કરવા માટ3 િન¨ણાતોની ભરતી કરશે.  e]હૂરચનામા ંશામેલ હશે: 

 

 • સZયોને ક3વી રRતે મકાનો ફાળવવામા ંઆવે છે અને સહકારમા ંશામેલ કરવામા ંઆવે છે તેના sયાનમા.ં 

 

• બીએનસીએચએ તેના સZયોની ઇaછાઓ અને જo4રયાતોને ક3વી રRતે સમr છે તેના પર િવચારણા. 

 4 ઉoેશો અને rsહૂરચના 

એક ઉoેpય – સFuય સYયપદ બનાવvુ ં

 



 

 

 

• બીએનસીએચએ તેના સZયો સાથે લે�ખત અને 4ડOજટલ બધંારણોમા ંક3વી રRતે વાતચીત કર3 છે અને 

સવંાદ કર3 છે તેના પર િવચારણા. 

 

• બીએનસીએચએ સેવાના Q¿ોને ક3વી રRતે ક3દ કર3 છે તેના પર િવચારણા – સZયો ક3વી રRતે સેવાના 

Q¿ો ઉભા કર3 છે અને ક3વી રRતે ફ4રયાદો�ુ ંસચંાલન કરવામા ંઆવે છે અને તેમાથંી શીખી શકાય છે. 

 

• બીએનસીએચએ સZયપદ�ુ ંસવÀ�ણ. 

 

• સZયો માટ3 સેવા સબંિંધત વકHશોપ. 

• શાસનમા ંભાગ લેવા Qો�સાહન. 

 

• વાિષ�ક સામાCય સભામા ંભાગ લેવા Qો�સાહન. 

 

• સહકારમા ંનાના લોકોને ક3વી રRતે સમાવી શકાય તે �ગેની િવચારણા. 

 

 

 

બીએનસીએચએનો હ3j ુÁJથર અને અસરકારક શાસનનો િવકાસ કરવાનો છે r શાસનની અપે�ાઓ સાથે 

સFંણૂH રRતે પાલન કર3 છે અને આપણા સ�દુાયને ફાયદાકારક િનણHય લે છે.  બીએનસીએચએ તેની 

ખાતરR કરશે ક3 તેની સિમિતના સZયો તેમની જવાબદારRઓને સમજવા અને તેમના પર પહ¥ચાડવા માટ3 

eયવસાિયક રRતે Qિશ��ત છે – ખાસ કરRને સહકારની નાણાકંRય બાબતો અને આરો£ય અને સલામતી 

અને અCય પાલનના �kુાઓ સબંિંધત. 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

ઉoેpય બે – શાસનની xેLઠતા 



 

 

 

• બીએનસીએચએના નવા િનયમો�ુ ંસFંણૂH અમલીકરણ, સિમિતની નામાકંન અને ¢ ૂટંણીઓના સબંધંમા.ં 

• સિમિતના સZયો માટ3 ચા� ુતાલીમ અને િવકાસ કાયHµમ, rમા ંવાિષ�ક �Xૂયાકંન Qણાલીનો સમાવેશ 

થાય છે. 

• શાસન સબંિંધત ®તરRક ઓ4ડટ અહ3વાલની િવચારણા અને ભલામણો કરવામા ંઆવેલ અમલીકરણ. 

• સિમિતના સચંાલનને ieુયવÁJથત કરવા અને િનયમો�ુ ંપાલન કરવા માટ3 વહRવટR કાયHકર સાથે સ�ચવ 

તરRક3 કામ કર»ુ.ં 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

બીએનસીએચએ ખાસ કરRને તેના ઘરોની ¸ણુવEામા ંiધુારણા પર sયાન ક3WCDત કરશે, તેમને ભિવ¨ય 

માટ3 યો£ય બનાવશે અને ખાતરR કરશે ક3 તેમા ંપૈસાની વ¾ ુસતંોષ સમારકામ સેવા માટ3 Qથમ-વગH�ુ ં

�Xૂય છે. 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

• સFંણૂH એસેટ મેનેજમેCટ Qો'ામનો િવકાસ અને અમલ કરવામા ંઆવશે ¬યા ંQ�યેક ઘરના �lુય ઘટકો 

iિુનિÂત કરવામા ંઆવશે અને 4રnલેસમેCટ અને આ¾િુનકરણ માટ3 કોJટ બનાવવામા ંઆવશે. 

• સહકાર સમારકામ સેવામા ંસતંોષ સZયો નો સતંોષ નÃR કરવા માટ3ની પ�િતઓની તપાસ કરશે. 

ઉoેશ yણ – iણુવjાવાળા ઘરો 



 

 

• સહકારR તેના કોC©ા�ટરની i�ૂચ પર િવચાર કરશે ક3 ક3મ તેની ખાતરR કરવા માટ3 તેમા ં¸ણુવEાવાળા 

ઠ3ક3દારો છે અને તે સમારકામ ખચHની બÄચમાકH લેવાનો Qયાસ કરશે. 

• ભરતી }ે¨ઠ અZયાસ અને 4ડJટCટ હો`સ JટાCડડHને લગતી નવી િનયમનકારR આવÅયકતાઓ અને 

સરકાર અને િનયમનકારમાથંી ઉÆવી શક3 તેવી જોગવાઈઓની સમારકામ �ગે િવચારણા. 

 

 

બી.એન.સી.એચ.એ ખાતરR કરશે ક3 િપનકલ સાથેનો સબંધં સેવાઓની }ે¨ઠ સભંિવત ¸ણુવEા અને પૈસા 

માટ3 �Xૂય પહ¥ચાડ3 છે.  કિમ4ટને ¸ણુવEા]�ુત સેવા પહ¥ચાડવા iિુનિÂત કરવા માટ3 બીએનસીએચએ 

અસરકારક QદશHન 4રપો4ટÇગ િસJટમની ખાતરR કરશે. 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

• ઓપર3શનલ સિવ�સ 4ડ�લવરR પર નજર રાખવા માટ3 ઓપર3શCસ સબ- પુની Jથાપના. 

• બીએનસીએચએ અને િપનકલ વaચે ઔપચા4રક સપંકH રચનાઓની Jથાપના. 

• અસરકારક QદશHન મોિનટ4ર;ગ િસJટમનો િવકાસ. 

• સેવા િવતરણ અને ભલામણોના અમલીકરણથી સબંિંધત યો£ય ®ત4રક ઓ4ડટસનો િવકાસ. 

• સેવાઓ ક3 r સરકાર અને િનયમનકારમાથંી ઉદભવી શક3 છે તે સબંિંધત નવી િનયમનકારR 

આવÅયકતાઓ પર િવચારણા. 

 

 

 

  

બીએનસીએચએ તપાસ કરશે ક3 r માનિસક JવાJÉય �Åુક3લીઓ ધરાવતા બીએનસીએચએના સZયોને 

ક3વી રRતે }ે¨ઠ રRતે ટ3કો આપી શક3. 

 

ઉoેશ ચાર – iણુવjાવાળ3 સેવાઓ 

ઉoેશ પાચં – માનિસક @વા@zયના પડકારો સાથેના સYયોને સહાયક 

 



 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

 

• બીએનસીએચએ ક3વી રRતે માનિસક JવાJÉય �Åુક3લીઓ ધરાવતા લોકોની જo4રયાતોને પહ¥ચી વળવા 

માટ3 યો£ય સેવા Qદાતાઓ Qદાન કરR શક3 છે તેની તપાસ કરવા િન¨ણાત સેવા Qદાતાઓ અને યો£ય 

Jથાિનક એજCસીઓ સાથે જોડાણ. 

 

 

બેલ'ેવ િવJતારમા ં રહ3ણાકંની જo4રયાતવાળા લોકોને મકાનો આપતા સૌથી મોટા ન¥ધાયેલા Qદાતા 

મકાનમા�લક તરRક3, બીએનસીએચએ ખાતરR કરશે ક3 Jથાિનક િવJતારમા ંતેની હાજરR વ¾ ુછે. 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

• Jથાિનક રRતે જોડાવાની e]હૂરચનાનો િવકાસ, સભંિવત શામેલ: 

• Jથાિનક કાઉÁCસલરો સાથે એCગેજમેCટ  

• Jથાિનક eયવસાયો અને સ�દુાય સગંઠનો સાથે જોડાણ 

• Jથાિનક િવJતારમા ંઅસામાOજક વતHª ૂકંના �kુાઓનો સામનો કરવા કા�નૂી સJંથાઓ અને અCય લોકો 

સાથે જોડાણ 

 

 BN બીએનસીએચએ Jથાિનક Q»િૃEઓને ક3વી રRતે ટ3કો આપે છે તેના પર િવચારણા r 

બીએનસીએચએના સZયો ¡ારા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવી શક3 છે. 

 

 

 

ઉoેશ છ – બેલ%ેવ િવ@તારમા ંબીએનસીએચએની c@થિતને મજ}તૂ બનાવવી 

 

ઉoેશ સાત – 131 લફબરો રોડ  



 

 

બીએનસીએચએ 131 લફબરો રોડનો વ¾ ુસારR રRતે ઉપયોગ કરવાની સભંાવના�ુ ંઅCવેષણ કરશે.  

આમા ં�બWXડYગની સFંણૂH મા�લકRની ખરRદR અને પ4રસરનો ઉપયોગ ક3વી રRતે કરવો તે }ે¨ઠ અથવા 

અCય કોઈ અ�ભગમની િવચારણા શામેલ હોઈ શક3 છે. 

 

આ ઉoેpયને પહqચાડવા માટ1ની rsહૂરચનાઓ: 

• 131 લફબરો રોડના ભાિવની વાટાઘાટો 

• 131 લફબરો રોડના ઉપયોગ માટ3 િવકXપો �Xૂયાકંન કરો. 

 

ઉkેશો અને e]હૂરચનાઓની વાિષ�ક ધોરણે સમી�ા કરવામા ંઆવશે અને તેમા ંઅપડ3ટ થઈ શક3 છે – 

ખાસ કરRને બીએનસીએચએના સZયપદના Qિતસાદના Qકાશમા.ં 

ઉkેશો Qાnત કરશે તે e]હૂરચના આપવા માટ3 એક 4µયા યોજના િવકિસત કરવામા ંઆવશે અને સિમિત 

સાથે સમંત થશે. 

 

 

 

5.1     બી.એન.એચ.એ. ની 30 વષ�ય નાણાકRય યોજનાને eયવસાય યોજનાને ટ3કો આપવા માટ3 નીચે 

�જુબ છે. 

 

વષ# 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-31 2031-36 2036-41 2041-46 2046-51 

ભા'ુ  1667.80 1692.81 1718.20 1743.98 1770.14 9257. 02 9972.44 10743.15 11573.43 9899.49 

સિવ+સ ચા-  139.85 141.95 144.08 146.24 148.43 776.25 836.24 900.87 970.49 830.12 

ઓછ0 ખાલી 

જ5યા / દ89 ુ ં 

-36.15 -31.24 -31.75 -32.27 -32.80 -172.20 -186.70 -202.36 -219.27 -188.50 

;ુલ ભા'ુ / 

સિવ+સ ચા-  

1771.50 1803.53 1830.54 1857.95 1885.78 9861.07 10621.98 11441.66 12324.64 10541.11 

ઓછા 

કરવેરા  

-7.23 -7.28 -7.34 -7.39 -7.44 -37.98 -39.33 -40.73 -42.17 -34.81 

ઓ?ં 

અવABુયન  

-267.34 -267.34 -267.34 -267.34 -267.34 -1336.68 -1336.68 -1336.68 -1336.68 -1069.34 

અDય આવક  185.19 185.25 185.32 185.38 185.45 928.25 929.96 931.74 933.58 748.24 

5 rયવસાય યોજના પહqચાડવા માટ1ના ંસસંાધનો 



 

 

આવક  1682.11 1714.16 1741.18 1768.61 1796.45 9414.65 10175.94 10996.00 11879.37 10185.19 

મેનેજમેDટ 

ના ંખચાH  

524.19 530.86 537.70 544.64 551.68 2867.38 3058.53 3263.38 3482.93 2955.01 

Iટાફ  438.32 444.47 450.71 457.04 463.46 2416.95 2592.11 2780.40 2982.81 2542.16 

ઓKફસ ને 

લગતા ખચાH  

47.84 48.17 48.51 48.85 49.19 251.17 260.09 269.32 278.88 230.21 

સાશન અને 

સOયપદ  

38.03 38.22 38.48 38.75 39.02 199.26 206.33 213.65 221.24 182.63 

Qળવણી 

નો ખચH  

1394.45 1491.11 1438.69 1747.68 1882.49 6395.91 4477.23 4888.23 3889.33 3803.74 

રોજ બરોજ 

Vુ ંર0પેરWગ  

249.50 254.49 259.58 264.78 270.07 1433.57 1582.78 1747.52 1929.40 1687.13 

રદબાતલ 

કામ  

204.00 208.08 212.24 216.49 220.82 1172.12 1294.11 1428.81 1577.52 1379.43 

Xલાન કર8લ 

Qળવણી  

940.94 1029.26 966.87 1266.42 1391.60 2790.22 2600.33 1711.91 382.41 737.17 

સિવ+સ  97.67 98.36 99.05 99.74 100.44 512.84 531.04 549.89 569.41 470.04 

Yયવસાિયક 

ખચH  

98.67 94.92 87.36 87.78 81.98 430.64 443.76 458.22 472.08 388.08 

Yયય  2114.98 2215.97 2162.80 2479.84 2616.59 9206.77 9510.56 9159.72 8413.75 7616.87 

બેલેDસ  2807.13 2305.32 1883.70 1172.46 352.33 560.22 1225.59 3061.87 6527.49 9095.81 

 

 

 

 

 

5.2     ધારણાઓ એ છે ક3 �બXડ કોJટ Ìગાવો 2% હશે;  ભાડા Ìગાવા 1.5% રહ3શે;  સામાCય Ìગાવા 0.7% અને 

રદબાતલ અને ખરાબ દ3વા �ુ ં�કુસાન 2% રહ3શે. 

 

5.3      ¬યાર3 આ ફાઇનાCસ nલાન 2051 iધુીમા ંક3ટલાક 9 િમ�લયન ડોલરના સરnલસ�ુ ંપ4રણામ આપે છે, 

�યાર3 eયવસાય યોજનાનો સૌથી ન¥ધપાg ભાગ, હવેથી 2026 iધુી તેના એસેટ મેનેજમેCટ Qો'ામમા ંન¥ધપાg 

સસંાધનો ઇCrકશન કરવાની જo4રયાત છે. 

 

આ eયવસાય યોજનામા ંઉkેશોને પહ¥ચાડવાના સભંિવત જોખમો તરRક3 જોખમોને સચંા�લત કરવા અથવા 

ઘટાડવા માટ3ની 4µયાઓ સાથે નીચેના �kુાઓને ઓળખવામા ંઆeયા છે. 

 

6 જોખમો ~ rયવસાય યોજનાના િવતરણને અટકાવી શક1 છે 



 

 

®ત4રક જોખમો એવી વJjઓુ છે r સહકારRમા ં®ત4રક રRતે થાય છે.  બા� જોખમો લોકો, સJંથાઓ, 

સરકાર અથવા સહકારRની બહારના અCય લોકો ¡ારા કરવામા ંઆવતી વJjઓુ છે.  જો આરએ· ર34ટ;ગ 

0 થી 8 ની વaચે હોય તો જોખમોને લીલા જોખમો તરRક3 વગ��ૃત કરવામા ંઆવે છે;  એ`બર તરRક3 જો 

આરએ· ર34ટ;ગ 9 થી 16 ની વaચે હોય;  અને લાલ તરRક3 જો આરએ· ર34ટ;ગ 17 થી 25 ની વaચે હોય. 

 

 

ZતKરક જોખમો બા[ જોખમો સભંાવના જોખમ Vુ ંIતર RAG નો દર K\યા 

 હ"# ુ– 1 એ)*ટવ મે/બરિશપ બનાવવી   
સાર0 ]ણુવ^ાવાળા 

ભા'ુતોને સિમિતમા ં

જોડાવા માટ8 રસ 

નથી.  

 3 4 12 સ9:ય સ<યપદ >?હૂરચના 

િવકસાવો. અસરકારક 

સચંાર >?હૂરચનાની 

ખાતરH કરો. 
 
 
 
 

સK\ય સOયપદ 

Yaહૂરચનામા ંભાગ 

લેવા સOયોની 

અિનdછા 

 2 4 8 સ9:ય સ<યપદ >?હૂરચના 

િવકિસત કરો 
 
અસરકારક સચંાર 

>?હૂરચનાની ખાતરH કરો 

સOયોમા ંસહકાર 

િવશે e્ gાન નો 

અભાવ 

 4 5 20 અસરકારક જોડાણ 

LMિૃOઓ અને 

સદં"શા>યવહાર 

>?હૂરચનાની ખાતરH કરો 

સOયો વdચે 

િવરોધાભાસ 

 4 5 20 જોડાણ અને 

સદં"શા>યવહાર સાથ ે

સકંળાયેલા બધાને ખાતરH 

કરો ક" બીએનસીએચએ 

સઘંષW સચંાલન પXિતથી 

સYંણૂW Z[તૃ છે 

 હ"# ુ- 2 ઉOમ  સાશન    
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બા[ જોખમો સભંાવના જોખમ 

Vુ ંIતર 

RAG નો 

દર 

K\યા  

એચડ0એન jોkામમા ંભાગ લેવા 

સિમિતના સOયોની અિનdછા 
 
 

    સિમિત સાથ ેકામ કરવાની િવિવધ 

રHતોનો 

ઉપયોગ કરો  



 

 

કિમટ0મા ંિવરોધાભાસ  2 5 10 ત ેન બન ેતેની ખાતરH કરવા માટ" 

ટHમ િનમાWણ LMિૃOઓ િવકિસત કરો 

lિૂમકાઓ અને જવાબદાર0ની 

સમજનો અભાવ 

 4 5 20 એચડHએન Lો_ામ 

 ટHમ બનાવવાની LMિૃOઓ િવકસાવો 

સિમિતના સOયો પાસે mરૂn ુ ંgાન 

અને અVભુવ નથી.  

 4 5 20 એચડHએન Lો_ામ સિમિતમા ં

આaમિવbાસ અને cુશળતા બનાવો 

ફાઇનાDસ Aqુાઓની સમજનો અભાવ   4 5 20 એચડHએન Lો_ામ નાણાકHય deુાઓને 

સારH રHતે રfૂ કરવાની ખાતરH કરો 

િનયમો, નીિતઓ અને િનયત 

jK\યાVુ ંપાલન ન કર9ુ ંતે ન થાય 

તેની ખાતર0 કરવા માટ8V ુ ંિનર0sણ 

 2 5 10 સિમિતની જવાબદારHઓgુ ંિનવદેન 

સમhયાઓ સાથ ેકામ કરવા માટ"નો 

Lોટોકોલ 

 ચીફ 

ઓ9ફસરgુ ં

gકુસાન 

2 5 10 >યાવસાિયક અને hટાફના ટ"કા માટ" 

ચાj ુઅkભગમની સમીmા કરો 

 કમWચારHઓની 

dnુક"લીઓ 

3 3 9 એચઆર કંપની સાથ ેકામ કરો અને 

તેમની ભલામણોgુ ંપાલન કરો 

 હ"# ુ- 3  [ણુવOાવાળા ઘરો    

કામના જtથા સાથે Yયવહાર 

કરવામા ંકોDuાvટરો મેળવવામા ં

સમIયા 

 2 4 8 પીનકલ સોિસpગ કોqrા*ટસWની ખાતરH 

કરો 

ઠ8ક8દારોને યો5ય ર0તે તપાસી ર[ા 

નથી 

 2 4 8 િપનકલ ચે9કsગ કોqrા*ટરોની ખાતરH 

કરો 
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xધુાર8લ કાયHકાર0 eૂથ yારા 

આયોzજત Qળવણી કાયH\મની 

Kડ{લવર0 

 2 4 8 વ9કtગ uપુ vારા િવકાસ ન ેમોિનટર 

કરો  

અિનિ|ત સિમિતએ આયોzજત 

Qળવણી }ગે િનણHય લેતા 

 2 5 10 તે ન બને તેની ખાતરH કરવા માટ" 

સિમિતની જવાબદારHઓgુ ંિનવદેન 

સમhયાઓ સાથ ેકામ કરવા માટ"નો 

Lોટોકોલ 

 સામ_ીની 

[ણુવOા અને 

ઉપલwધતા 

3 4 12 ઉપલwધ િવકxપોને yયાનમા ંલો 
ઉaપાદકોgુ ંિપનકલ િવh#તૃ નેટવકW  

નબળ0 કાર0ગર0  2 4 8 િપનાકલ પોhટ િનરHmણો હાથ ધર" છે 

 કોqrા*ટરો 

અને 

સામ_ીના 

વધતા જતા 

ખચW 

3 4 12 જzરH બ{ટgુ ંિનરHmણ કરો અને 

ફરHથી ગોઠવો 

નાણાક0ય સસંાધનોનો અભાવ  1 3 3 જzરH બ{ટgુ ંિનરHmણ કરો અને 

ફરHથી ગોઠવો 

 સરકારH 

આવnયકતાઓ 

બદલવી 

3 3 9 સરકારની આવnયકતાઓgુ ંિનરHmણ 

કરો 

 હ"# ુ- 4 [ણુવOા?*ુત  સેવાઓ   

પાલનના Aqુાઓ }ગે અિનયિમત 

સિમિત િનણHય-િનધાHરણ 

 2 5 10 ત ેન બન ેતેની ખાતરH કરવા માટ" 

સિમિતની જવાબદારHઓgુ ંિનવદેન 

સમhયાઓ સાથ ેકામ કરવા માટ"નો 

Lોટોકોલ 

િપનકલ સાથેના નબળા સબંધંો  1 5 5 સમhયાઓના deુાઓ સાથ ેકામ 

કરવા માટ" િપનકલ અને ઔપચા9રક 

પXિતઓ સાથ ેઔપચા9રક સપંકW 

>યવhથા hથાિપત કરો 

નાણાક0ય સસંાધનોની ઉપલ�ધતા  1 3 3 જzરH બ{ટgુ ંિનરHmણ કરો અને 

ફરHથી ગોઠવો 
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દર 

K\યા 

કિમKટ, િપનકલની સેવાઓના ં

પહ�ચને નબળ0 ર0તે 

િનર0sણ કર8 છે 

 3 3 9 અસરકારક અને સિમિત 

મૈ�ીYણૂW મોિનટ9રsગ િસhટ/સ 

િવકસાવ ે

કિમટ0મા ંસેવાઓVુ ંe્ gાન 

નથી 

 4 4 16 એચડHએન Lો_ામ 

 કાgનૂી અને 

િનયમનકારH 

આવnયકતાઓમા ં

ફ"રફાર 

3 3 9 સરકારની આવnયકતાઓgુ ં

િનરHmણ કરો 

પૈસા માટ8V ુ ંનબ�ં ABૂય  2 3 6 બ�ચમા9કtગ િસhટ/સ hથાિપત 

કરો 

હ8n ુ– 5  માનિસક hવાh�ય 

ના  

પડકારોવાળા સ<યોન ે ટ"કો આપવો 

યો5ય કનેvશDસનો અભાવ  3 4 12 hથાિનક અિધકારHઓ અને 

અqય ભાગીદારો સાથ ેસબંધંો 

િવકસાવવા 

યો5ય ;ુશળતાનો અભાવ  3 4 12 આ mે�મા ંcુશળતાવાળા 

કમWચારHઓ સાથ ેજોડાઓ 

અયો5ય અથવા અDડર-

KરસોIડH Yaહૂરચના 

 2 5 10 જzરH સસંાધનો સબંિંધત 

cુશળતાવાળા કમWચારHઓ 

vારા સલાહ આપવામા ંઆવ ે

છે 

હ8n ુ- 6  બેલ_ેવ િવhતારમા ં બીએનસીએચએની �hથિતન ે મજ�તૂ બનાવવી 

સAદુાય સાથે સબંધંનો 

અભાવ 

 2 4 8 યો�ય જોડાણની >?હૂરચના 

િવકસાવો 

 hથાિનક 

કાઉ�qસલરોના 

Lિતસાદનો 

અભાવ 

2 4 8 એqગેજમેqટ ની યો�ય 

>?હૂરચના િવકસાવો 

 પોલીસ, hથાિનક 

ઉ�ોગો અને 

hથાિનક fૂથોનો 

Lિતસાદ અભાવ 

2 4 8 યો�ય જોડાણની >?હૂરચના 

િવકસાવો 

 હ"# ુ- 7   131 લફબરો રોડ   
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 મકાનના 

ભાગીદાર 

માkલકનો 

Lિતસાદ અભાવ 

5 5 25 મોિનટર કરો અને શ� હોય 

તો સલં�ન ન9હsતર - આ 

ઉeેnય પર આગળ વધશો 

નહ� 

મકાનનો નબળો ઉપયોગ;  

જ5યાનો બગાડ  

 5 3 15 યો�ય રHત ેમકાનના વ� ુ

સારા ઉપયોગો �ચૂવો 

એવા કામો નથી થતા ંક8 � 

થવા જ�ર0 છે  

 3 2 6 કામો કરવાની દરખાhત કરો 

{ કરવાની જzર છે 

 

 


