
બેલ$ેવ નેબર)ડુ કો-ઓપર12ટવ હાઉિસ9ગ એસોિસએશન (બીએનસીએચએ) 

મેનેજમેCટ કિમટD 2021-2022 માટ1 નામાકંન 

 

 

બીએનસીએચએ'ુ ં +,-ટ એ લે1ટરના બેલ4ેવ સ6દુાયના 9વતં ભાગ =પે ભિવ-ય માટA યોCય ઉEચ 

FણુવHાવાળા ઘરો Kદાન કરવાની છે.  OુPંુબ અને સ6દુાયની સ1ંOૃિત પર બનેલ છે Sયા ંલોકો સાથે 

મળUને કામ કરA છે અને વ1Vઓુ XણૂZ કરA છે, બીએનસીએચએ એક ઉEચ FણુવHાવાળU આવાસ અને 

સમારકામ સેવા Kદાન કરવાનો છે. 

 

6]ૂયો કA ^ બીએનસીએચએનો અથZ દશાZવે છે તે શામેલ છે: 

 • લોકશાહD - સcયોને સહકારUના િવકાસમા ંલોકતાિંeક રUતે ભાગ લેવા Kોfસાgહત કરA છે. 

 • IુJંુબ, સLદુાય અને િવિવધતા - તમામ બીએનસીએચએ સcયોને 6]ૂયવાન બનાવhુ,ં fairiચfય અને 

તકની સમાનતાને Kોfસાહન આપhુ ંઅને સ6દુાયની િવિવધતાને આવકારવા.  બીએનસીએચએનો હAV ુ

અમારU બધી KhિૃHઓથી ભેદભાવને kૂર કરવાનો છે. 

 • સશRSતકરણ - સહકારU મડંળના મmયમા ંસામાnય માiલકUની ભાવનામા ંસcયોને જવાબદારU લેવા'ુ ં

Kોfસાહન આપhુ.ં 

 • જવાબદારD - સcયપદ અને િવશાળ સ6દુાય માટA જવાબદાર છે. 

 • UામાVણકતા અને િનખાલસતા - િનણZય લેવા pગે q]ુલા અને પારદશZક હોવા.  બધા િનણZયો 

બીએનસીએચએ સ6દુાય માટA rે-ઠ છે તેના આધારA છે. 

 • XણુવYા - બીએનસીએચએ કરA છે તે દરAકમા ંFણુવHા Kદાન કરવા'ુ ંલtય છે. 

 •  સામાZજક જવાબદારD અને અCય લોકોની સભંાળ - એક સામાuજક જવાબદાર સહકારU હોવાને લીધે, 

આવાસની જ=gરયાતવાળા લોકો માટA ઘરો અને સેવાઓ Kદાન કરવા માટA 1થાિપત કરવામા ંઆવે છે.  

XણુવYાવાળા પોસાય તેવા ઘરો સહકારD માVલકDની છે 

 ભા_તૂ સaયો bારા ભા_તૂ સaયો માટ1 ચલાવોXણુવYાવાળા પોસાય તેવા ઘરો સહકારD માVલકDની છે 

 ભા_તૂ સaયો bારા ભા_તૂ સaયો માટ1 ચલાવો 



બીએનસીએચએનો હAV ુસcયોની જ=gરયાતો અને આકાvંાઓ XરૂU કરવા માટA વધારાના માઇલ  કાપવાનો 

છે. 

બી.એન.સી.એચ. ની એક મેનેજમેnટ કિમટU છે ^ સહકારUના એ9એમ પર વાિષyક ધોરણે z ૂટંાય છે ^ 

સહકારUને સચંાiલત કરA છે.  બીએનસીએચએના ં બધા સcયો એ9એમ ખાતેની બીએનસીએચએની 

મેનેજમેnટ કિમટUની z ૂટંણી માટA પોતાને આગળ 6કૂU શકA છે.  તે સcયો કA ^ઓ મેનેજમેnટ કિમટUમા ં

z ૂટંાય છે તે સહકારU િનયામક છે.  તે એક મહfવXણૂZ |િૂમકા છે ^ તેની સાથે જવાબદારUઓ લાવે છે, 

પરંV ુસહકારU સcયો આ |િૂમકાને દAશભરના ઘણા આવાસોના સહકારU સફળતાXવૂZક પgરXણૂZ કરA છે. 

 

બીએનસીએચએ ખાસ કરUને સcયોની અપેvા રાખતા નથી કA ^ઓ સિમિતમા ંજોડાવા ઇEછે છે તેઓ 

તેમની સાથે ઔપચાgરક Oુશળતા લાવશે.  સહકારU તાલીમ અને સહાય Kદાન કરશે, ^ની પસદંગી 

કરવામા ંઆવે તો તમારU સિમિતની સદ1યતામાથંી ઉHમ લાભ લેવામા ંતમારU સહાય માટA, તેમા ંભાગ 

લેવાની અપેvા રાખવામા ંઆવશે.  પરંV ુબીએનસીએચએ અપેvા રાખે છે કA સિમિતના સcયો ઉfસાહU 

અને બીએનસીએચએની +,-ટ અને 6]ૂયો Kfયે Kિતબ� છે.  બીએનસીએચએની આચારસgંહતાના 

પાલનને લગતી આવ�યકતાઓ પણ છે. 

 

જો તમે z ૂટંણી લડવા માગંતા હો, તો Oૃપા કરUને નીચે આપેલ ફોમZ ભરો. 

 

જો તમે મેનેજમેnટ કિમટUમા ંz ૂટંવામા ંસફળ છો, તો તમારU પાસેથી અપેvા કરવામા ંઆવશે: 

 

મગંળવારA ઓ�ટોબર ના ંરોજ યો�નારU સિમિતના Kારંiભક સeમા ં(સાં̂  6 થી સાજંના 8 દરિમયાન) 

 

સિમિતના સcય જવાબદારUઓના િનવેદનમા ંસહU કરો 

(BNCHA ની વેબસાઈટ ઉપર થી મળU શકશે. www.belgravecoop.org.uk ) 

 

 

બીએનસીએચએ મેનેજમેCટ કિમટD 2021-222 માટ1 નામાકંન 



 

 

 

નામ   

એ�Aસ   

�યવસાય   

ઈ -મેઈલ એ�Aસ   

ફોન ન�ંબર   

 

�ુ ંઓ�ટોબર 2021 થી સ�ટA�બર 2022 ના સમયગાળા માટA બીએનસીએચએની મેનેજમેnટ કિમટUની 

z ૂટંણી માટA મારU �તને આગળ રાખવા માFંુ ં�.ં 

 

સcયની નામાકંન થવાની સહU: 

 

સહU કરAલ …………………………… તારUખ ………………………… .. 

 

તમે કAમ સિમિતના સcય બનવા માગંો છો?  તમને લાગે છે કA તમે સિમિતમા ં�ુ ંલાવી શકો છો?  આ 

તમા�ંુ િનવેદન છે ^નો ઉપયોગ તમારા સcયોના નામાકંનને �હAર કરવા માટA કરવામા ંઆવશે ^થી 

તેઓ એ9એમ પર કોને કોને મત આપવો તે પસદં કરU શકA.  (મહHમ 200 શ�દો) 

 

 

 

 

 

 

 

 

મેનેજમેCટ કિમટDમા ંસaયની િનcRુSત કરવામા ંઆવી રહD છે 



 

 

દરAક નામાકંન માટA બીએનસીએચએના અnય સcય �ારા સમથZન હોhુ ંજ=રU છે.  બીએનસીએચએના 

સcયો એક કરતા વધારA નામાકંનને ટAકો આપી શકA છે. 

 

 

નામ   

એ�Aસ   

ઈ – મેઇલ એ�Aસ   

ફોન ન�ંબર   

નામાકંન ની સહU   

 

જો z ૂટંાયેલી હોય, તો �ુ ંનીચેની સાથે સમંત � ં(Oૃપા કરUને દરAક બો�સ મા ંgટક કરો): 

 દર1ક બોSસમા ંસહD કરો  

�ુ ંબેલ4ેવ નેબર�ડુ કો-ઓપરAટUવ હાઉિસ�ગ એસોિસએશન 

(બીએનસીએચએ) ના gડરA�ટર બનવાની જવાબદારUઓને 1વીકારવા 

સમંત �.ં 

 

�ુ ંફ�ત અને દરAક સમયે બીએનસીએચએના rે-ઠ gહતમા ંકામ કરUશ 

અને કોઈ �ય��તગત લાભ કA લાભ માટA અથવા કોઈ મત િવ1તાર 

અથવા ખાસ અથવા પvપાતી gહત �ૂથ માટA નહ�. 

 

�ુ ંસિમિતની બધી બેઠકોમા ંહાજરU આપીશ, િસવાય કA તેhુ ંખરAખર 

શ� ન હોય, અને સિમિતની કાયZવાહU, ચચાZ અને િનણZય લેવામા ં

સકારાfમક અને રચનાfમક ફાળો આપી શOંુ 

 

જો �ુ ંમાદંગી અથવા અnય કોઈ કારણોસર હાજર રહU શકતો ન હો�, 

તો �ુ ંબેઠકની અmયvતા પહAલા અmયv અથવા સiચવ ની માફU 

માગંીશ. 

 

 

 

 

 

મારD નામાકંનને નીચેના સદeય bારા ટ1કો છે: 



 

 

 

 દર1ક બોSસમા ંસહD કરો  

�ુ ંસમ�ુ ં� ંકA જો માફU માCંયા િવના �ુ ંસતત eણ સિમિતની બેઠકોમા ં

ગેરહાજર રહUશ તો �ુ ંસિમિતના સcય બનવા'ુ ંબધં કરUશ 

 

�ુ ંતેની સિમિતના સcયો માટA બીએનસીએચએના Kિશvણ અને િવકાસ 

કાયZ�મમા ંપણ ભાગ લઈશ અને સમ9શ કA આ સિમિતના સcયપદની 

આવ�યકતા છે 

 

�ુ ંબીએનસીએચએના gડરA�ટર તરUકAની મારU |િૂમકાને લગતા કોઈપણ 

gહતની તકરાર ટાળUશ અને �હAર કરUશ 

 

�ુ ંડAટા KોટA�શન કાયદા'ુ ંપાલન કરUશ અને સcયો અને તેમના ઘરના 

લોકો અને અરજદારો િવશેની તમામ �ય��તગત માgહતીને 

બીએનસીએચએને F�ુત માનીશ અને બીએનસીએચએ �ારા કોઈ પણ 

�ય��ત પર રાખવામા ંઆવેલ કોઈ માgહતીને અnય કોઈ �ય��ત કA 

સગંઠનને �હAર નહ� ક�ંુ fયા ં�ધુી કાયદા �ારા આhુ ંકરવાની જ=ર ન 

પડA fયા ં�ધુી. 

 

�ુ ંદરAક બેઠકની સિમિતના તમામ કાગળો વાચંીશ અને તેના િવશે 

િવચારણા કરUશ 

 

�ુ ંબીએનસીએચએના ંસિમિતના સcય જવાબદારUઓના ંિનવેદન પર 

િવચાર કરUશ, સાઇન અપ કરUશ અને તે'ુ ંપાલન કરUશ, ^મા ં

બીએનસીએચએની આચારસgંહતાનો સમાવેશ છે. 

 

 �ુ ંબીએનસીએચએના gડરA�ટર તરUકAની મારU |િૂમકાના સદંભZમા ં

ઇમેઇલ અને અnય સદંAશાઓને eણ કાયZકારU gદવસમા ંજવાબ આપીશ 

 

�ુ ંસિમિત પરની મારU |િૂમકાના વાિષyક 6]ૂયાકંનમા ંભાગ લઈશ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Iૃપા કરDને તે પણ hiુjટ કરો ક1 તમે નીચેના કારણોસર સિમિતના સaય 

બનવા માટ1 અયોkય નથી:  

દર1ક બોSસમા ંસહD કરો 

�ુ ંએક અિનિ�ત નાદાર નથી અને મ  લેણદારો સાથે �ય��તગત 

1વૈ¢Eછક �યવ1થામા ંKવેશ કય£ નથી 

 

મ  બીએનસીએચએ સcય બનવા'ુ ંછોડU દU¤ુ ંનથી (િસવાય કA મને 

સિમિતના સહકારU બનેલા સcય તરUકA ઉભા રહAવા'ુ ંકહAવામા ંન આવે) 

 

મને કંપની gડરA�ટર ગેરલાયકાત અિધિનયમ 1986, કંપનીઓ એ�ટ 

2006, ઇnસો]વnસી એ�ટ 1986 અથવા કંપનીના gડરA�ટર તરUકA સેવા 

આપતા �ય��તને ગેરલાયક ઠરાવે તેવા અnય કાયદાની જોગવાઈઓ 

હAઠળ કંપનીના gડરA�ટર તરUકA કામ કરવાથી અયોCય �હAર કરા¦ુ ંનથી,  

દાન અથવા સહકારU અથવા કોઈપણ કારણસર સ6દુાયને લાભ 

 

મને દોિષત ઠAરવવામા ંઆવતા Fનુા માટA દોિષત ઠAરવવામા ંઆ�યો 

નથી, ^ ખચZ કરતો નથી, અથવા ન હોઈ શકA 

 

મને કોઈ gહ�સક Fનુા માટA દોિષત ઠAરવવામા ંઆ�યા ંનથી, ^મ કA: 

 

 (i) �ય��ત સામેના કાયદાની જોગવાઈ હAઠળ �ય��ત સામેનો કાયદો 

1861;  અથવા 

 

 (ii) સામાnય �મુલો;  અથવા 

 

 (iii) પોલીસ અિધકારU પર તેમની ફરજ બ�વતી વખતે �મુલો;  

અથવા 

 

 (iv) કોઈપણ અnય gહ�સક Oૃfય 

 

મારU સારવાર કરાવતા રuજ1ટડZ મેgડકલ Kે,�ટશનરA લેiખત અiભKાય 

આ�યો નથી કA એમ કહAતા ંકA �ુ ંકિમgટના સcય તરUકA કામ કરવામા ં

માનિસક રUતે અસમથZ �.ં 

 

મને બીએનસીએચએ તરફથી �ારAય પe મªયો નથી ^મા ંલ«¦ુ ંછે કA 

�ુ ંબીએનસીએચએ મેનેજમેnટ કિમટUની z ૂટંણી લડવા માટA અયોCય �.ં 

 

 



સહU :                                                                                                            તારUખ  : 

Oૃપા કરUને સોમવાર 10 સ�ટA�બર 2021 �ધુીમા ં 131 લફબરો રોડ પર બીએનસીએચએની ઓgફસમા ં

બીએનસીએચએના ંઅmયv અથવા સiચવને આ ફોમZ ભરUને પાછા આપો. 

જો તમારU પાસે નોિમનેશન ફોમZ અથવા Kg�યા િવશે કોઈ Kો હોય, તો Oૃપા કરUને 07947 019287 

પર અથવા બીએનસીએચએના ચીફ ઓgફસર – િનક °�લસ – 07947 019287 / nic@cch.coop નો સપંકZ 

કરો. 

 


