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બધાને નમ(તે – સાથે સાથે રોગચાળાની અસર સાથે,  અમે છે5લા  

એક “સ9ય ;લેુ=ટન” ને બહાર પાડBા હોવાથી, તે ચોDસપણે બીએનસીએચએ  

માટF Gણ મ=હનાથી Hય(ત છે. 

આ ;લેુ=ટનમા,ં અમે તમને આ િવશે જણાવીOુ:ં 

• અમારા સ9યોના ઘરોમા ંSધુારો અને આTિુનકUકરણ થાય છે તેની ખાતરU  

અમે કFવી રUતે કરU રWા છUએ. 

• આપણે બીએનસીએચએની Hયવસાિયક યોજના િવકસાવવા માટFXુ ંકાયY કZુ[ છે, હવે અને ભિવ]યમા ંઆપણે 

કFવી રUતે આપણા સ9યોની જ^=રયાતો _રૂU કરU શકUએ તે મેિપaગ બનાવે છે. 

• આગામી Gણ મ=હનામા ંસ9યો સાથે વાતચીત કરવાની અમારU યોજના. 

બી. એન. એસ. એચ. એ. 

ના ંઅ*ય, -િમની તરફ 

થી સદં5શ 

મે8બર 9લેુટ=ન  
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અમા$ંુ ન)ુ ં 

“િમશન -ટ/ટમે1ટ” 

પરવડ/ તેવા ઘરો 

સહકાર= મા>લક=ની 

ભાBતૂ સDયો માટ/ 

ચલાવો 

ભાBતૂ સDયો Gારા 
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• (વતGં અહFવાલ આપણને જણાવે છે કF પાછલા વષcમા ંબીએનસીએચએ કFવી રUતે ખરાબ રUતે ચલાવવામા ં

આHZુ ંહd ુ ંતે કમનસીબે આપણે eતૂકાળ તરફ પાછા વળgુ ંપડશે. 

• અમારU આગામી વાિષhક ઉજવણી અને વાિષhક સામાjય સભા, kયા ંસ9યોની પસદંગી આવતા વષYની 

સિમિતમા ંકરવામા ંઆવશે. 

 

 

 

 

અમે અમારા સ9યોના ઘરો Sધુારવા મહmવાકાnંી યોજનાઓ ઘડU છે.  આ કાયY લાબંા સમયથી બાકU છે, અને 

ઘરોને વT ુસારા ધોરણ Sધુી પહpચાડવા માટF હવે આગામી પાચં વષYમા ંઘqુ ંકામ Sિુનિrત થયેલ છે. 

 

 

અમે ખાસ કરUને કFjટરબરU હાઉસ પર sારંભ કયc છે kયા ંકFટલાક સમય માટF કામ કરવાની જ^ર છે.  હવે 

અમે t કાયc કરU રWા છUએ તેમા ંિવaડો અને દરવાuની ફFરબદલ, વેjટ નવીકરણ, પાણીના vલક સાથે કામ 

કરવા માટF અને છતની લાઇટ લગાવવા માટFના કામો અને ચાx ુઆયોyજત કામો શામેલ છે. 

 

ઘરને ગરમ, સલામત અને છતમાથંી vલકમાથંી z{ુત બનાવવા માટF મોટાભાગના |લેટ માટF નgુ ંબારqુ ં

sવેશ િસ(ટમ અને }ાહક એકમો (ફ�ઝુ બો{સ), થમYલ ઇj(Zલેુશન અને અjય ઘણા કાયc માટF રસો�ુ ંઅને 

બાથ^મ શામેલ છે. 

બીએનસીએચએ ઘરોમા ં

Cધુારો 
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આ અને અjય કામો હવે આગામી પાચં વષYમા ંબીએનસીએચએની મોટાભાગની સપંિ�ઓ માટF પણ Sિુનિrત 

કરFલ છે.  કામની sગિત સાથે અમે તમને અપડFટ રાખીOુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અમારા ઘરોને Sધુારવા માટF લાબંા ગાળાની યોજના બનાવવી એ નવી Hયવસાય યોજના િવકસાવવા માટF 

સિમિતના કાયYનો z�ુય ભાગ રWો છે. 

 

આના ભાગ ^પે, સિમિતએ આ ;લેુ=ટનના sથમ _]ૃઠ પરના “િમશન (ટFટમેjટ” અને લે(ટરમા ં બેલ}ેવ 

સzદુાયના �વતં ભાગ ^પે ભિવ]ય માટF યો�ય ઉ�ચ �ણુવ�ાવાળા ઘરો _રૂા પાડવાની ��]ટ “ની ઓળખ 

આપી.  t �ુ�ંુબ અને સzદુાયની સ(ં�ૃિત પર બનેલ છે kયા ંલોકો સાથે મળUને કામ કરF છે અને વ(dઓુ _ણૂY 

કરF છે, બીએનસીએચએ નો ઉ�ેશ એક ઉ�ચ �ણુવ�ાવાળU આવાસ અને સમારકામ સેવા sદાન કરવાનો છે. 

ભિવGય માટ5H ુ ંIલાિનJગ 
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આને વા(તિવક બનાવવા માટF અમારU પાસે એક ર(તો છે, પરંd ુઅમે તેને sા�ત કરવા માટF લ�યો નDU 

કયાY છે: 

 

1 સ=�ય સ9યપદ બનાવgુ ં(આના પર નીચે વT)ુ 

2 આપણા શાસનમા ંSધુારો (આના પર નીચે વT)ુ 

3 �ણુવ�ાZ{ુત ઘરોની ખાતરU કરવી 

4 �ણુવ�ાZ{ુત સેવાઓની ખાતરU કરવી 

5 માનિસક (વા(�યના પડકારોવાળા સ9યોને સહાયક 

6 બેલે}ેવમા ંબીએનસીએચએની �(થિતને મજ;તૂ બનાવવી 

7 લફબરો આરડUમા ંઅમારU કચેરUઓના ભાિવની તપાસ કરU રWા છUએ 

 

આ ઉ�ેશો sા�ત કરવા માટF િવિવધ HZહૂરચનાઓ અને અલબ� જ^રU નાણાનંી ઓળખ કરવામા ંઆવી છે.  

સ_ંણૂY વેબસાઇટની યોજના અમારU વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. 

 

 

 

 

 

ભિવ$ય ના ં)લાિન+ગ િવશે આગળ.. 

અમારા સ6યોને શામેલ કર9 ર:ા 

છ9એ 
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eતૂકાળમા ંઅમારા સ9યોને આપણા ઘર કFવી રUતે ચલાવવામા ંઆવે છે તે �ગે તેમના કહFવા માટF sોmસા=હત 

કરવા અને તેમને ટFકો આપવા માટF _રૂd ુ ંકાયY કરવામા ંઆHZુ ંનથી. 

 

અમા�ંુ લ�ય છે કF તે બદલવા માટF! 

 

 

  

 પોલ કFલી 

 

અમે પોલ કFલી નામના અXભુવી સzદુાયના નેdmૃવ હFઠળના આવાસ સલાહકારને ક ુ ંછે કF અમારા સ9યો 

સાથે વાતચીત અને સદંFશાHયવહાર કરવામા ંસગવડ માટF અમારF કાયY કરવા.  આવતા Gણ મ=હનામા ંતેના 

z�ુય ભાગો કાગળ પર, ઓનલાઇન અથવા તમારા ઘરના દરવાu પર મળUને, અને =રપે=રaગ સિવhસ પર 

અમને તમારા અvભsાય આપવા માટF સnમ કરવા માટF વકYશોપ કરવાના અમારા સ9યોનો એક સવ¡nણ 

હશે. 
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અમે તમે Oુ ંિવચારો છો તે uણવા માગંીએ છUએ.  તમારા માટF બીએનસીએચએમા ંસામેલ થવાની તક પણ 

હશે. 

 

પોલ અને અમારU ટUમ અમારા સ9યો સાથે વાત કરશે tમા ંઆપણી ઓ{ટોબર ની વાિષhક સામાjય સભા, 

kયા ંબીએનસીએચએની સિમિતની પસદંગી થાય છે mયા ંSધુીમા ંબીએનસીએચએ કિમટUના સ9ય તરUકF 

પોતાને આગળ zકૂવાનો અથY Oુ ંછે. 

 

 

 

 

 

 

બીએનસીએચએની વાિષhક ઉજવણી sસગં અને વાિષhક સામાjય સભા (એ�એમ) ગોઠવવાXુ ંકામ ચાલી ર ુ ં

છે.  આયોyજત તારUખ O�ુવાર 1 ઓ{ટોબર છે.  અમા�ંુ લ�ય છે કF ઓગ(ટમા ંયોuનારU ઘટના �ગેની વT ુ

મા=હતી તમને uહFર કરવામા ંઆવે પરંd ુઆગામી બીએનસીએચઆ કિમટUની ¢ ૂટંણીઓ એ�એમનો z�ુય 

ભાગ હશે. 

 

કદાચ તમને સિમિતના સ9ય તરUકF પોતાને આગળ zકૂવામા ંરસ હોઈ શકF, પરંd ુઅમે અમારા બધા સ9યોને 

એ�એમ પર કોને મત આપવો જોઈએ તે િવશે કાળ�_વૂYક િવચારવાXુ ંકહUOુ.ં 

 

એ�એમ અને સિમિતની ¢ ૂટંણીઓ િવશે વT ુમા=હતી �ૂંક સમયમા ંઉપલ�ધ થશે. 

 

 

1 ઓ>ટોબર :  તમાર9 ડાયર9મા ંનCધવા લાયક 

તાર9ખ 
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બીએનસીએચએના ¤ત=રક ઓ=ડટરોએ તાtતરમા ંજ t રUતે બીએનસીએચએ છે અને શાસન કZુ[ હd ુ ંતેની 

સમીnા કરU છે.  તેમના અહFવાલમા ંકFટલાક ચpકાવનારા તારણો શામેલ છે.  આપણે તેમના િવશે ¥5ુલા અને 

પારદશYક બનવાની જ^ર છે. 

 

તેઓ માjયતા આપે છે કF 2020 મા ં¢ ૂટંાયેલી વતYમાન સિમિત Sધુારણા કરU રહU છે, પરંd ુતેઓ િન]કષY પર 

આHયા છે કF "અગાઉની સિમિત, Sશુાસનના િસ¨ાતંો અXસુાર બીએનસીએચએની દFખરFખ કરવામા ંિન]ફળ 

ગઈ હતી." 

 

તેઓ zકુાબલા બેઠકો સ=હત ઘણી સમ(યાઓ તરફ ©યાન દોરF છે;  સલાહકારો કોઈપણ યો�ય s=�યા િવના 

કાયYરત છે;  સિમિતના કરાર િવના અિધકારUઓ «ારા લેવામા ંઆવેલા િનણYયો;  િસ(ટ¬સ, કાયYવાહUની અભાવ;  

અને સ9યો સાથે વાતચીતનો અભાવ. 

 

આ s�ૃિતની સમ(યાઓની uણ અગાઉ સરકારના િનયમનકારને કરવામા ંઆવી છે.  તેઓ સહકાર બધં કરU 

શકF છે, પરંd ુ¤ત=રક ઓ=ડટરોએ અનેક Sધુારણા s(તાવો કયાY છે tની વતYમાન સિમિત કાયYરત છે. 

 

 

 
 
 
		

 

તે સFાવાર છે: બીએનસીએચએ Jતૂકાળમા ં

ખરાબ ર9તે ચલાવવામા ંઆવLુ ંહL ુ ં

સવOPે$ઠ સિમિતના ઉમેદવારોને મત આપીને, અમારા બધા 

સ6યોએ ખાતર9 કરવાની જWર છે કX બીએનસીએચએ YારXય 

Jતૂકાળમા ંહL ુ ંZયા ંપા[ં ન \ય. 


