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બધાને નમ'તે - પાછલા થોડા મ/હનાઓ 

24ુક6લ ર8ા ંછે.  અમે આશા રાખીએ છ@એ ક6 

આપણા સCયો સલામત હોય.  Eયાર6 તમ ે

સમારકામ કર@ ર8ા ંહોવ ત ેદરHયાન કોિવડ 

Jગેની ચેતવણીઓ Jગે સવંદેનશીલ 

રહ6વા બદલ અમે અમારા સCયોનો 

િવશષેNપથી આભાર માનીએ છ@એ.  જો 

તમ ેકોિવડને કારણ ેઘર સબંધંી કોઈ ચોSસ 

સમ'યાઓનો સામનો કર@ ર8ા ંહોવ, તો 
Tૃપા કર@ને Loughborough Rd ઑ/ફસ 

ખાત ેઅમારો સપંકX  કરશો.  
 
મહામાર@ના આ 24ુક6લ સમયમા,ં 

BNCHAની નવી કિમટ@ Zબૂ મહ6નત કર@ 

રહ@ છે ક6 \થી કર@ને આપણે સૌ ઇ_છ@એ 

છ@એ તેવી `ણુવaા વાળા ઘરો cરૂા 

પાડવાdુ ંચાe ુરાખવા માટ6 સહકાર@ સ'ંથા 

ફર@થી મજfતૂ ર@તે ઊભી થાય.   
 
• ઘણાનં ેરસોડા અને બાથNમમા ં

ફ6રબદલ િવશ ેhયાલ હશ ેજ. અમે 

સહકાર@ સ'ંથામા ંિવિવધ iકારના 

કામોdુ ંમોટાપાય ેઆયોજન કર@ ર8ા ં

છ@એ.  તમારા ઘરમા ંકામ jાર6 થશ ેતે 

િવશ ેઅમે જkદ@ જ તમન ેજણાવી 

શક@lુ.ં 
 

• વષX cmંુૂ થnુ ંત ેપહ6લા, અમે 

સહકાર@-સ'ંથા િનયમાવલીન ેઅoતન 

કરવા માટ6 એક િવશષે સામાpય સભાdુ ં

સ"ય પિ&કા એિ*લ 
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આયોજન કnુq હr ુ ં(આ છેkલી વખત 

1981મા ંકરાnુ ંહr ુ ંઅને અમે \મની 

સાથ ેવાતચીત કર@ તેવા ઘણા સCયો 

આ sણીન ેઅચtંબત થઈ ગયા હતા).  

િનયમોમા ંબદલાવ (ક6 \ હવ ેમuૂંર 

થઈ ગયા છે) લાવવામા ંકિમટ@ન ેટ6કો 

આપનાર તમામ સCયોનો ઘણો ઘણો 

આભાર.  

• કિમટ@ન ેમદદNપ થવા માટ6 અમે હવ ે

CCH ખાતેથી Nic Blissન ેપાટX  ટાઇમ 

“ચીફ ઑ/ફસર” તર@ક6 લઈ આvયા ં

છ@એ.  CCH એ રહ6ણાકં સહકાર@ 

સ'ંથાઓ માટ6 રાwx@ય iિતિનિધyવ 

સ'ંથા છે અને આ કારણ ેNic પાસ ે

સહકાર@ સ'ંથાઓ સાથ ેકામ કરવાનો 

ઘણો અdભુવ છે.  તેમdુ ંBNCHA માટ6 

કામ કરzુ ંઅમાર6 માટ6 Zબૂ જ 

સહાયકારક રહ6શ.ે   
 

 
Nic Bliss CCH 

 
• અમે હવ ેNic સાથ ેમળ@ન ેવષX 

દરHયાન મોટા iમાણમા ંizિૃaઓdુ ં

આયોજન કર@ ર8ા ંછ@એ, \મા ંએક 

"vયાપાર યોજના” િવકસાવવાનો 

સમાવશે થાય છે, \ આવતા પાચં 

વષXમા ંસહકાર@ સ'ંથા ક6વી ર@તે આગળ 

વધશ ેતેdુ ંઆયોજન છે.   
 

• અમે આવનારા વષXમા ંઅમારા સCયો 

સાથ ેવાતચીત Jગે પણ આયોજન કર@ 

ર8ા ંછ@એ \થી તમ ેlુ ંિવચારો છો અને 

તમ ેlુ ંઇ_છો છો ત ેsણી શકાય.  

આપણા સCયોના મતંvયો vયાપાર 

યોજનામા ંસામેલ થાય તેવો ઇરાદો 

અમે રાખીએ છ@એ, \થી કર@ને સહકાર@ 

સ'ંથા તમાર@ જN/રયાતો અને 

ઇ_છાઓન ેપાર પાડ@ રહ@ છે તેની 

તમન ેsણ રહ6. 

 
• અમે \ કામગીર@ઓ કરવી જોઈએ તે 

કર@ ર8ા ંછે ક6 ક6મ ત ેચકાસવા માટ6 

અમે એક "ઇpટરનલ ઑ/ડટર” સાથ ે

મળ@ન ેકામ કર@ ર8ા ંછ@એ. ત ેઆપણા 

સમારકામ ક6વી ર@તે કરાઈ ર8ા ંછે અને 

lુ ંતેમા કોઈ {ધુારો હોઈ શક6 ક6 ક6મ 

તેની તપાસ કરશ;ે આપણે કાયદા અને 

િનયમોdુ ંપાલન કર@એ છ@એ ક6 ક6મ ત ે

તપાસશ ેઅને એકંદર6 કામકાજ ક6વી 

ર@તે ચાલી ર|ુ ંછે ત ેચકાસશ.ે    
 

• Loughborough Road ઑ/ફસો 

Jગે lુ ંકરzુ ંત ેJગે પણ અમે િવકkપો 

શોધી ર8ા ંછ@એ.  આપણા ભાગીદાર 
Cossington Housing Co-op 
બહાર થવા અને તેમનો /હ'સો વચેવા 



માગંે છે.  આ િવશ ેઆગળ વધવાનો 

સૌથી ઉaમ માગX lુ ંરહ6શ ેક6 \થી 

આપણા સCયો અને 'થાિનક લોકોને 

મહaમ લાભ મળે, ત ેJગે અમે 

િવચારણા કર@ ર8ા ંછ@એ.  જો સCયો 

આ બાબત ેકોઈ મતંvયો ધરાવતા હોય, 

તો Tૃપા કર@ને સપંકX  કરશો. 
 

• અને એમા ંકોઈ શકંા નથી ક6 અમે 

આપણા સહયોગી Pinnacle સાથ ેકામ 

કરતા ંરહ@lુ ં\થી આપણા ભા~તૂો અને 

સCયોને િવ�-'તર@ય સેવા cરૂ@ પડાતી 

રહ6. 
 
મ� ક|ુ ંતેમ, આ એક 24ુક6લ સમય ર8ો છે.  

ચાલો, આશા રાખીએ ક6 વસતંdુ ંઆગમન 

થાય ત ેસાથ ેઆપણે જkદ@ જ મળ@ શક@lુ ં

અને આપણા સામાpય �વન તરફ પાછા 

વળ@ શક@lુ!ં 

 


