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અમારા ર્વશે 

બેલગ્રેવ નેબરહુડ કો-ઓપરેટિવ હાઉસસિંગ એસોસસએશન (બીએનસીએચએ) એ એક રજિસ્િડડ પ્રોવાઇડર 
હાઉસસિંગ કો-ઓપરેટિવ છે જે શહરેના કેન્દ્રના ઉત્તર-પવૂડના લેસ્િરના બલેગ્રેવ સવસ્તારમાાં કાર્ડરત છે.  480 
શેરહોલ્ડિંગ ભાડૂત સભ્ર્ો સાથે, BNCHA યકેુમાાં સૌથી મોિી સાંપરૂ્ડ મ્યચુ્યઅુલ હાઉસસિંગ કાંપની છે. 

BNCHA ની સ્થાપના 1976 માાં કરવામાાં આવી હતી જેથી આ સવસ્તારમાાં રહઠેાર્ની િરૂટરર્ાત ધરાવતા 
લોકો માિે ખબૂ િરૂરી મકાનો મળી શકે.  તે 378 ઘરોની માલલકી ધરાવે છે અને તેનુાં સાંચાલન કરે છે, 
તેમાાંથી 254 શેરી સમલકતો (મકાનો), તેમાાંથી 115 ફ્લેિ (21 ફ્લેિ લફબરો કોિેિ આશ્રર્ ર્ોિના સટહત), 
3 મેસોનેિ અને 6 બેડ્સસટ્સ. 

બીએનસીએચએ સેવા આપે છે તે સમદુાર્ સવસવધતા અને સાંસ્કૃસતઓથી ભરેલો છે -યકેુના સૌથી મોિા 
એસશર્ન સમદુાર્ોમાાંથી એક મિબતૂ સ્થાસનક ઓળખ સાથે, પર્ નવા સાાંસ્કૃસતક અને વાંશીર્ જૂથો સાથે 
-શ્રીલાંકા, પવૂીર્ યરુોપ અને અન્દ્ર્ત્રથી આ સવસ્તારમાાં આગળ વધી રહ્યા છે. 

બેલગ્રેવ, ગો્ડન માઇલ વોક માિે સવશ્વભરમાાં પ્રખ્ર્ાત છે જે તેના ભારતીર્ ખોરાક, ફેશન અને મસાલા 
અને જ્વેલરીની દુકાનો માિે પ્રખ્ર્ાત છે અને તેની વાસષિક ટદવાળી ઉિવર્ીઓ (ભારતની બહાર સૌથી 
મોિી) સમેુળપરૂ્ડ સવસવધતા અને સાંસ્કૃસતઓથી સમદૃ્ધ સમદુાર્ ધરાવે છે.  બીએનસીએચએ સ્થાસનક 
માંડળનો એક અલભન્ન ભાગ બનવા માિે પ્રર્ત્ન કરે છે, માત્ર મકાનો પરૂા પાડવાથી િ નહીં પરાંત ુએક 
સરુલિત, સમદૃ્ધ સમદુાર્માાં, એકતા, આદર અને એકબીજા માિે િેકો બનાવવા માિે, ઘરો અને ગૌરવની 
લાગર્ી ધરાવવાની ભાવના બનાવવામાાં મદદ કરે છે. 

BNCHA 131 લફબરો રોડ પર તેની માલલકીની ઓટફસ (અન્દ્ર્ સહકારી સાથે) થી કાર્ડરત છે.  BNCHA 
એ 2017 થી સપનકલ ગ્રપુની સેવાઓને મેનેજિિંગ એિન્દ્િ તરીકે કાર્ડરત કરી છે, જેમની પાસે લફબરો રોડ 
ઓટફસોમાાં સ્િાફ છે. 

BNCHA સાંચાલન સસમસત દ્વારા સાંચાલલત થાર્ છે જે તનેી સભ્ર્પદ દ્વારા વાસષિક ચ ૂાંિાર્ છે.  મેનેિમેન્દ્િ 
કસમિીમાાં હાલમાાં 8 સભ્ર્ો છે અને તેની અધ્ર્િતા જૈસમની ભરખડા કરે છે. 

એસપ્રલ 2021 માાં, BNCHA એ BNCHA ના શાસનને મિબતૂ કરવા માિે એક વષડના સમર્ગાળા માિે 
તેના મખુ્ર્ અસધકારી તરીકે કામ કરવા માિે કોન્દ્ફેડરેશન ઓફ કો-ઓપરેટિવ હાઉસસિંગ (યકેુની રાષ્ટ્રીર્ 
પ્રસતસનસધ સાંસ્થા) ની નીસતના વડા, સનક બ્લલસની સનમણકૂ કરી. 

 અધ્યક્ષ તરફથી એક સદેંશ 

 

ગણુવત્તાયકુ્ત સસ્તા મકાનો સહકારી માલલકીના છે  ભાડૂત સભ્યો દ્વારા ભાડૂત સભ્યો માટે ચાલે છે. 

 

 



આ વષડ તમામ પડકારો સાથે કોસવડનુાં વષડ રહ્ુાં છે.  પરાંત ુઅમારા સભ્ર્ોને ર્ોગ્ર્ રીતે િેકો મળ્ર્ો છે અને 
BNCHA સારી રીતે ચાલ ેછે તેની ખાતરી કરવા અમ ેશ્રષે્ટ્ઠ પ્રર્ાસો કરી રહ્યા છીએ.  વષડમાાં થતી કેિલીક 
મખુ્ર્ બાબતોમાાં શામેલ છે: 

BNCHA ની સેવાઓ કાર્ડરત રહ ેતે સસુનસિત કરવા માિે અમે સપનાકલ સાથે ભાગીદારીમાાં કામ કયુું છે 

• અમે એક “લોગ” સસસ્િમ ચાલ ુકરી છે જર્ાાં સસમસતના સભ્ર્ો સપનાકલ સાથે કામ કરે છે સમારકામ અને 
અન્દ્ર્ મદુ્દાઓ કે જે સભ્ર્ો અમારી સાથે ઉભા કરે છે, િર્ાાં કાંઈ ખોટુ થયુાં હોર્ તેનો ટહસાબ રાખે છે. 

• અમે અમારા ઘરોમાાં મોિા કામો માિે નવા કાર્ડક્રમ માિે સાંમત થર્ા અને કેિલાક સભ્ર્ોને ખબર પડશે 
કે તે કામો શરૂ થઈ ગર્ા છે.  કમનસીબ ેઘર્ા વષોથી મોિા કામના કાર્ડક્રમના અભાવનો અથડ એ છે કે 
ત્ર્ાાં કામોનો મોિો બેકલોગ િરૂરી છે, પરાંત ુઅમે આગામી કેિલાક વષોમાાં સભ્ર્ોના ઘરોમાાં ઘર્ા સધુારા 
કરવાની અપેિા રાખીએ છીએ. 

• અમે અમારી મીટિિંગ્સ ઓનલાઈન કરીને સસમસતને કાર્ડરત રાખી છે 

• અમે ખાસ કરીને સહકાર કેવી રીતે સાંચાલલત થાર્ છે તેમાાં સધુારો કર્ો છે.  રશેલ એશ્લે-કાઉન્દ્િ (એક 
“આંતટરક ઓટડિર”) એ અમારા શાસનની સમીિા કરી.  તઓેએ સનષ્ટ્કષડ કાર્્ો કે જર્ારે અગાઉની 
સસમસતઓએ સહકારને ર્ોગ્ર્ રીતે સાંચાલલત કર્ો ન હતો, ત્ર્ારે તેઓ સાંતષુ્ટ્િ હતા કે વતડમાન સસમસતએ 
સહકાર કેવી રીતે કાર્ડ કરે છે તે સધુારવાનુાં શરૂ કયુું છે.  તેઓએ ઘર્ી ભલામર્ો કરી હતી જે સસમસત હવે 
અમલી બનાવી રહી છે, જેમાાં સસમસતના સભ્ર્ો માિે ચાલ ુતાલીમ અને સવકાસ કાર્ડક્રમની વ્ર્વસ્થા કરવી. 

• અમે સોસશર્લ હાઉસસિંગના રેગ્યલુેિર ની સાથે સાંપકડમાાં રહ્યાાં છીર્,ે જેમર્ે અગાઉની સસમસતઓ કેવી રીતે 
સહકારને ર્ોગ્ર્ રીતે સાંચાલલત કરી રહી ન્દ્હોતી તે અંગે લચિંતા વ્ર્ક્ત કરી હતી.  તેઓએ તાજેતરમાાં િ 
અમને કહ્ુાં હત ુાં કે “અમે વષડની શરૂઆતમાાં મળ્ર્ા ત્ર્ારથી, હુાં િોઈ શકુાં છાં કે તમે એસોસસએશનને સ્સ્થર 
અને સવકસાવવામાાં મોિી પ્રગસત કરી છે”.  તઓે BNCHA ની ચાલ ુકાર્ડ ર્ોિનાનો સાંદભડ આપે છે અને 
પ્રગસત સાથે સાંપકડમાાં રહવેા િર્ાવ્યુાં છે. 

• અમે વસ્તઓુ કેવી રીતે કરી રહ્યા છીએ તે ચકાસવા માિે અમે આંતટરક ઓટડિની શે્રર્ી પર્ ગોઠવી છે.  
આગળનુાં ઓટડિ એ િોઈ રહ્ુાં છે કે અમે અમારા સભ્ર્ો અને અન્દ્ર્ લોકો માિે આરોગ્ર્ અન ેસલામતી 
કેવી રીતે સસુનસિત કરીએ છીએ, અને પછી ઓટડિર સપનકલ દ્વારા સવતટરત સેવાઓની શોધ કરશે. 

• અમે ટડસેમ્બરમાાં એક સામાન્દ્ર્ સભા ર્ોજી હતી જર્ાાં 87 સભ્ર્ોએ અમારી સનર્મ પસુ્સ્તકાને અપડેિ 
કરવા માિે મત આપ્ર્ો હતો (માત્ર 4 સભ્ર્ોએ ફેરફાર માિે મત આપ્ર્ો ન હતો) 

• BNCHA અસરકારક રીતે કાર્ડ કરે છે અને અમારા સભ્ર્ો જે ઈચ્છે છે તે અમે પરૂી પાડીએ છીએ તેની 
ખાતરી કરવા માિે અમે અમારા મખુ્ર્ અસધકારી તરીકે સનક બ્લલસ ની સનમણકૂ કરી છે.  અમે TPAS 
(ભાડૂત અને મકાનમાલલક સહાર્ક સાંગઠન) તરફથી સેમ ગડુસવનની સેવાઓ આપવાનુાં ચાલ ુરાખ્યુાં છે, 
જેમર્ે અમારા શાસનને િેકો આપવા માિે પર્ મદદ કરી છે. 

• અમે મીના ખોડાને BNCHA ના વહીવિી સહાર્ક અને સલચવ તરીકે સનયકુ્ત કર્ાડ. 



• અમે “લેટ્સ િોક” પ્રોગ્રામ શરૂ કર્ો છે – અમારા સભ્ર્ ભાડૂતોના સવે સટહતનો એક મોિો કાર્ડક્રમ, 
અમારા સભ્ર્ો તેમને મળેલી સેવાઓ સવશે શુાં સવચારે છે તે જાર્વા માિે.  આ પ્રોગ્રામને સવકસાવવા માિે 
અમને પોલ કેલીનો િેકો મળ્ર્ો છે.  અમારા સભ્ર્ોએ BNCHA સવશે અમને શુાં કહવેુ ાં છે તે સાાંભળવા અમે 
આતરુ છીએ. 

• અમે આગામી ત્રર્ વષડમાાં કો-ઓપ કેવી રીતે કામ કરવાનુાં લક્ષ્ર્ રાખ્યુાં છે તે સનધાડટરત કરીને એક 
વ્ર્વસાર્ ર્ોિના સવકસાવી છે.  આમાાં ઉપર િર્ાવેલ “સમશન સ્િેિમેન્દ્િ” લખવાનુાં, અમારા સભ્ર્ોની 
િરૂટરર્ાતોને પહોંચી વળવા હતેઓુ અને વ્યહૂરચનાઓ સવકસાવવી, અને ત્રીસ વષોમાાં સહકારીની 
નાર્ાકીર્ ર્ોિના રજૂ કરતી ફાઇનાન્દ્સ ર્ોિના સવકસાવવી શામેલ છે.  સારાાંશમાાં, સહકારીની નાર્ાકીર્ 
સ્સ્થસત સારી છે, પરાંત ુઅગાઉના સસમસતઓ દ્વારા ન કરવામાાં આવેલા મોિા કામોમાાં બેકલોગ માિે ટૂાંકા 
ગાળામાાં કેિલાક નોંધપાત્ર ખચડની િરૂર છે. 

• અમે અમારી બધી નીસતઓ અપડેિ કરી છે કે અમે કઈ રીતે કામ કરીએ છીએ.  અમારા સભ્ર્ો જે ઇચ્છે 
છે તે નીસતઓ પરૂી કરે છે તેની ખાતરી કરવા માિે વધ ુકામ કરવાનુાં બાકી છે, પરાંત ુહવે મોિાભાગના 
સવસ્તારોને આવરી લેવા માિે અમારી પાસે મળૂભતૂ નીસતઓ છે. 

• અમે ખાસ કરીને અમારી ફટરર્ાદ નીસત અપડેિ કરી છે 

• અમે આગામી વષડ દરસમર્ાન અમારા કાર્ડક્રમ માિે સાંમત થર્ા છીએ જેથી અમ ેખાતરી કરી શકીએ કે 
અમે અમારી પ્રસતબદ્ધતાઓ પરૂી પાડીએ છીએ. 

• અમે ડેવોનશાર્સડને BNCHA ના વકીલ તરીકે સનયકુ્ત કર્ાડ છે. 

• અમે અમારી વેબસાઇિ અપડેિ કરી છે – કૃપા કરીને belgravecoop.org.uk પર એક નિર નાખો 

• અમે અમારા ભાડૂત સભ્ર્ોને અમારા કામની માટહતી આપવા માિે બે સભ્ર્ બલુેટિન અને એક ભાડૂત 
ન્દ્યઝૂલેિર તૈર્ાર કયુું છે. 

નીચેનાનો ખબૂ ખબૂ આભાર: સસમસતના સભ્ર્ો, સનક બ્લલસ અને મીના ખોડા, સપનાકલ, સેમ ગડુસવન, 
પોલ કેલી, રશેલ એશ્લે-કોન્દ્િ, માકડ વોિકીન્દ્સ, ડેવોનશાર્સડ, િોની રોલબન્દ્સન, રોિસડ સ્પેન્દ્સર, એન્દ્ડી ન્દ્યિૂન, 
અતલુ લાખાર્ી, ટદપક દાવડા,  સવિર્ પાંચાલ, એમ કે રોડશો, જેમ્સ કેનાવન.  કસવ પજુારા, સમસ એ 
રાર્કુાંડલ, આર રાજાર્ી, વડડ એસોસસએશન, યટુરડ આઇિી, ડેસવડ એલન, મોના વ્ર્ાસ, મહરે સેન્દ્િર, 
રાર્ચર કોચ, લેસ્િર સસિી કાઉસ્ન્દ્સલ, લસે્િરશાર્ર પોલીસ – સ્થાસનક બેલગ્રેવ બીિ િીમ, અમારા તમામ 
કોન્દ્રાક્િરો, વષડ દરમ્ર્ાન તમેની મદદ અને સહાર્ માિે ખબુ આભાર.   

અમારા તમામ ભાડૂત સભ્યોનો ખાસ આભાર.અમારી પાસ ેઆવતા વરે્ષ કામ કરવા માટેનો સપંરૂ્ણ કાયણક્રમ 
છે અન ેતે કેવી રીતે વવકવસત થશે તે જોવા માટે હ  ંઆત ર છ.ં 

જૈર્મની ભરખડા – અધ્ર્િ, BNCHA  

 



અમારી સર્મર્ત 

હાજરી 

વતતમાન સર્મર્ત સભ્ય બેઠકોમા ંહાજરી આપી હતી 
ઓક્ટોબર 2020 થી સપ્ટેમ્બર 2021 

સાટદર્ા અખ્તર   20 માાંથી 12 

િોરુ બારોિ  20 માાંથી 18 

જૈસમની ભરખડા 20 માાંથી 20 

કેતન ગર્ાત્રા  9 માાંથી 9 (સહ એસપ્રલ 2021 માાં પસાંદ કરેલ) 

શાાંતા મોઢવાડીર્ા  20 માાંથી 16, ગેરહાિરી 1 બેઠક માિે આપવામાાં આવી છે 

સનલમ પરમાર   20 માાંથી 16 

લલલતા સથુાર   20 માાંથી 10, 6 બેઠકો માિે ગેરહાિરી આપી 
લેસ્લી વબેસ્િર  20 માાંથી 16 

 

 

 

ભતૂપવૂત સર્મર્ત સભ્યો બેઠકોમા ંહાજરી આપી હતી  
ઓક્ટોબર 2020 થી સપ્ટેમ્બર 2021 

સર્મર્ત સભ્યપદ 
સમાપ્ત 

ભરત આઘાડા 2 માાંથી 0 ઓક્િોબર 2020 

નાનજી ગોટહલ 12 માાંથી 5 એસપ્રલ 2021 

ટરઝવાન ઇસ્માઇલ 12 માાંથી 7 એસપ્રલ 2021 

રેખા લાડ  2 માાંથી 0  ગેરહાિરી 2 બેઠકો માિે આપી ઓક્િોબર 2020  

મનોિ મોદી 12 માાંથી 7 ગેરહાિરી 1 બઠેક માિે આપી એસપ્રલ 2021 

રાંિનબાલા પિેલ 12 માાંથી 8 ગેરહાિરી 3 બેઠકો માિે આપી  એસપ્રલ 2021 

સસવતા પિેલ 12 માાંથી 6 ગેરહાિરી 1  માિે આપી  એસપ્રલ 2021 

ધીરિ વડગામા  12 માાંથી 7 ગેરહાિરી 3 બેઠકો માિે આપી એસપ્રલ 2021  

િર્શ્રી વાજા  12 માાંથી 9 ગેરહાિરી 1 બેઠક માિે  આપી એસપ્રલ 2021 

 

ભરત અઘાડા અને રેખા લાડવા સપ્િેમ્બર 2020 માાં સસમસતમાાં ચ ૂાંિાર્ા હતા પરાંત ુતેઓએ ઓક્િોબર 2020 માાં રાજીનામુાં આપ્યુાં 
હત ુાં. સસવતા પિેલ પર્ સપ્િેમ્બર 2020 માાં ચ ૂાંિાર્ા હતા પરાંત ુએસપ્રલ 2020 માાં રાજીનામુાં આપ્યુાં હત ુાં. 

 

નાનજી ગોટહલ, ટરઝવાન ઇસ્માઇલ, મનોિ મોદી, રાંિનબાલા પિેલ, ધીરિબેન વડગામા અને િર્શ્રી વાજા પર્ સપ્િેમ્બર 
2020 માાં સસમસતમાાં ચ ૂાંિાર્ા હતા, પરાંત ુતમામ સસમસતના “સસમસત સભ્ર્ િવાબદારીઓના સનવેદન” પર હસ્તાિર કરવામાાં 
સનષ્ટ્ફળ રહ્યા હતા – BNCHA ના નવા સનર્મો હઠેળ આવશ્ર્કતા છે.  તમામ સસમસતના સભ્ર્ોને અંગે્રજી અને ગિુરાતી બાંનેમાાં 
ચાર અલગ અલગ પ્રસાંગોએ સનવેદનમાાં સહી કરવાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં હત ુાં અને તેથી તેમની સસમસત સભ્ર્પદ એસપ્રલ 2021 માાં 
આપમેળે સમાપ્ત થઈ ગયુાં હત ુાં. 



 

ઘરોમા ંસધુારો 

 

આપર્ ેજાર્ીએ છીએ કે રોકાર્ના અભાવને કારર્ ેહાઉસસિંગ સ્િોકમાાં નોંધપાત્ર સધુારાની િરૂર છે.  અમે 
2027 સધુીની 7-વષીર્ રોકાર્ ર્ોિના સવકસાવવા માિે 2019 માાં હાથ ધરારે્લા સ્િોક કલન્દ્ડશન સવેની 
સમીિા કરી છે, જે િરૂરી સધુારાના કામોને ઓળખી કાઢે છે અને તનેે નાર્ાકીર્ લબઝનેસ પ્લાનમાાં સમાવ ે
છે જેથી તે સસ્ત ુાં રહ.ે 

 

અત્ર્ાર સધુી અમે નીચેના સધુારા હાથ ધર્ાડ છે: 

 

• 8 સમલકતોમાાં તેમની સવન્દ્ડો ટરન્દ્ય ુકરવામાાં આવી છે 

• 11 સમલકતોમાાં ટકચન ટરન્દ્યઅુલ થયુાં છે 

• 12 પ્રોપિીઝમાાં બાથરૂમ ટરન્દ્યઅુલ છે 

•  લફબરો કોિેિ લલફ્િ નવીનીકરર્ 

•  લફબરો કોિેિ સ્િેરલલફ્િ ઇન્દ્સ્િોલેશન 

• કેન્દ્િરબરી હાઉસ સવન્દ્ડો ટરપ્લેસમેન્દ્િ પ્રોગ્રામ 

 

 All તમામ સમલકતોમાાં મખુ્ર્ સવદ્યતુ સધુારર્ાઓ પરૂ્ડ. 

પરાંત ુઆ ફક્ત પ્રોગ્રામની શરૂઆત છે, વષડ દરસમર્ાન નીચે આપેલા પ્રોગ્રામ પર્ કરવામાાં આવ્ર્ા છે: 

 

• કેન્દ્િરબરી હાઉસની છતની મરામત/બદલી 

• કેન્દ્િરબરી હાઉસ સીસીિીવી અપગ્રેડ 

• કેન્દ્િરબરી હાઉસ ફાર્ર એલામડ અપગ્રેડ. 

• 39 સમલકતો માિે સવન્દ્ડો ટરપ્લેસમેન્દ્િ પ્રોગ્રામ. 

• 50 પ્રોપિી માિે ટકચન ટરપ્લેસમેન્દ્િ પ્રોગ્રામ 

• 200 વધ ુસમલકતો માિે બાથરૂમ નવીકરર્ 

• ઓછામાાં ઓછી 22 સમલકતો માિે માળખાકીર્ સવેિર્ો અને ઉપચારાત્મક કાર્ડક્રમ. 



• તમામ પ્રોપિી માિે બહારનાાં પેઇલન્દ્િિંગ કામનો કાર્ડક્રમ. 

 

 

હકીકતો અને આંકડાઓ! 

પૈસા 2020/21  2019/20 
અંદર   £1,942,664  £1,913,269  
બહાર   £2,023,132 £1,380,204 

 

 અમારો ખચડ: 

• સનર્સમત સમારકામ £452,537 (2019/2020 માાં £382,225 ની સરખામર્ીમાાં) હત ુાં. 

• મખુ્ર્ કાર્ો £713,985 હતા (2019/2020 માાં £161,088 ની સરખામર્ીમાાં) 

• હાઉસસિંગ મેનેિમેન્દ્િ £461,250 હત ુાં (2019/2020 માાં £402,769 ની સરખામર્ીમાાં) 

• સેવાઓ પરૂી પાડવી £168,835 હતી (2019/2020 માાં £157,851 ની સરખામર્ીમાાં) 

 

સમારકામની નીચેની સાંખ્ર્ા હાથ ધરવામાાં આવી હતી: 

શ્રેર્ીબદ્ધ સમારકામની સાંખ્ર્ા  લક્ષ્ર્ સમર્ની અંદર હાથ 
ધરવામાાં આવે છે 

કિોકિી (24 કલાક)   66 (2021)  (100%) 
તાત્કાલલક (7 ટદવસ)  
 
 

248 (2021) સપ્િે 2021 સધુી કોઈ ડેિા 
ઉપલલધ નથી 

 સામાન્દ્ર્ (28 ટદવસ) 
 

172 (2021) સપ્િેમ્બર 2021 સધુી કોઈ ડેિા 
ઉપલલધ નથી 

 

છે્લા ત્રર્ વષડમાાં ખાલી ઘરો પર આપર્ે જે ભાડુાં ગમુાવ્યુાં છે તે નીચ ેમિુબ છે: 

  20/21  19/20 18/19 
ગ માવેલ ભાડ  ં
   

  £33,437 £27,041 £22,678 

ફરીથી ભાડે  20 18 17 
 



ખોવાર્ેલા ભાડામાાં વધારો રોગચાળાન ેકારર્ે ખાલી મકાનો પર કામ કરવામાાં સવલાંબન ેકારર્ે થર્ો છે.  
તે અપેલિત છે કે રદબાતલ નકુશાન આવતા વષે સધુરશે. 

વષડના અંતે અમારુાં ભાડુાં £47,197 (ગર્ા વષડના £55,477 કરતાાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછાં) હત ુાં જે અમારા 
ભાડાના રોલના 5% હત ુાં (જે ખાસ કરીને કોસવડ સમર્ગાળા દરસમર્ાન સારુાં છે). 

અમને વષડ દરસમર્ાન 5 ફટરર્ાદો મળી છે.  ઉઠાવવામાાં આવેલા મખુ્ર્ મદુ્દાઓમાાં સમારકામ અને પાડોશી 
સવવાદોનો સમાવશે થાર્ છે.  1 ફટરર્ાદ બાદમાાં હાઉસસિંગ ઓમ્બડ્સમેન સસવિસન ેમોકલવામાાં આવી હતી. 

સહકારી હવે સત્તાવાર રીતે £8,112,351 (એિલે કે અમારા ઘરોનુાં મ ૂ્ ર્ – ખુ્ લા બજાર મ ૂ્ ર્ને બદલ ે
અમારા સામાજિક ભાડાના આધારે કામ કયુું છે – ઓછા કેિલા પૈસા આપવાના છે).  આ ગર્ા વષે, 
£8,188,503 સમાન છે. 

 

2021/22 માિેની અમારી ર્ોિનાઓમાાં શામલે છે: 

• લેટ્સ ટોક પ્રોગ્રામ ચાલ ુરાખો અને અમારા સભ્ર્ ભાડૂતોએ અમને જે કહ્ુાં તેના િવાબમાાં અમારો ભાસવ 
કાર્ડક્રમ સવકસસત કરો 

• BNCHA માાં સામેલ થવા માિે અમે સભ્ર્ ભાડૂતોને પ્રોત્સાટહત કરી શકીએ તેવી સવસવધ રીતોનો સવચાર 
કરીએ 

• અમારા સભ્ર્ લોગનો સવકાસ કરો – સમારકામ, ફટરર્ાદો અને સેવાના અન્દ્ર્ ભાગો સવશે અમારા સભ્ર્ 
ભાડૂતો અમારી સાથે જે મદુ્દાઓ ઉભા કરે છે તે રેકોટડિંગ અને રેટકિંગ 

• અમારી પ્રવસૃત્તઓમાાં નાના BNCHA રહવેાસીઓને કેવી રીતે સામેલ કરી શકાર્ ત ેધ્ર્ાનમાાં લો 

• સસમસતના સભ્ર્ો માિે અમારી તાલીમ અને સવકાસ કાર્ડક્રમ સવકસાવો 

• ખાતરી કરો કે અમે આંતટરક ઓટડિરની શાસન ભલામર્ોનુાં પાલન કરીએ છીએ 

• અમારી વ્ર્વસાર્ ર્ોિના પર પ્રગસતની સમીિા કરો 

• અમારા સભ્ર્ોએ અમને જે કહ્ુાં તેના આધારે અમારી સમારકામ નીસતની સમીિા કરો 

• સભ્ર્ો દ્વારા ઉઠાવવામાાં આવેલા મદુ્દાઓના આધારે અન્દ્ર્ નીસતઓની સમીિા કરો 

• અમારા શાસનની અસરકારકતાની સમીિા કરો 

• અમારો મખુ્ર્ કાર્ડ કાર્ડક્રમ ચાલ ુરાખો 

• સાાંસ્કૃસતક લચિંતાઓને પહોંચી વળવા અમારા મખુ્ર્ કાર્ડ કાર્ડક્રમમાાં શક્ય ગોઠવર્ો ધ્ર્ાનમાાં લો 

• અમારી કોન્દ્રાક્િરની ર્ાદીમાાં અમારી પાસે પરૂતા અને ર્ોગ્ર્ ઠેકેદારો છે કે કેમ તેની સમીિા કરો 



• અમારા સમારકામ ખચડ અન્દ્ર્ સમાન સાંસ્થાઓ સાથ ેકેવી રીતે સરખાવે છે તે ધ્ર્ાનમાાં લો 

• ગહૃ ધોરર્ો, આરોગ્ર્ અને સલામતી અને અન્દ્ર્ િેત્રોમાાં સરકાર દ્વારા સનધાડટરત નવી આવશ્ર્કતાઓનુાં 
પાલન 

• સમીિા કરો કે અમે અસામાજિક વતડણ ૂાંકના મદુ્દાઓને કેવી રીતે પ્રસતસાદ આપીએ છીએ 

• આરોગ્ર્ અને સલામતી પર આંતટરક ઓટડિ કરો 

• કેવી રીતે સેવાઓ પરૂી પાડે છે તેનુાં આંતટરક ઓટડિ કરો 

• અન્દ્વેષર્ કરો કે કેવી રીતે અમે માનસસક સ્વાસ્્ર્ પડકારો સાથે ભાડૂત સભ્ર્ોને વધ ુસારી રીતે િેકો 
આપી શકીએ 

• સ્થાસનક કાઉસ્ન્દ્સલરો, સ્થાસનક પોલીસ, સ્થાસનક વ્ર્વસાર્ો અને સમદુાર્ સાંસ્થાઓ અને સ્થાસનક 
સવસ્તારમાાં અન્દ્ર્ લોકો સાથે વધ ુસારી રીતે િોડાઓ 

• સ્થાસનક પ્રવસૃત્તઓને િેકો આપો 

• 131 લફબરો રોડ પરની અમારી ઓટફસોના ઉપર્ોગને ધ્ર્ાનમાાં લો 

131 Loughborough Road, Leicester, LE4 5LQ Tel: 0333 600 2500/0116 5020888 
Web site: www.belgravecoop.org.uk Email: hello@belgravecoop.org.uk 
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