
સૌપ્રથમ હું આ તકનો લાભ લઈ કહું 
છં કે આ ગયા વર્ષે તમારી સમમમતની 
અધયક્ષતા માટે મારામા ંજે મવશ્ાસ 
મકૂ્ો હતો તેના માટે હું હૃદયપવૂ્વક 
આભાર માનુ ંછં.

મારા પર જે મવશ્ાસ અને જવાબદારી 
મકૂવામા ંઆવી છે તે સાથે તમે મને 
અમારા સહકારને ગૌરવ અપાવવા 
માટે સપંરૂ્વ પ્રમતબદ્ધતા અને દદલથી 
કામ કરવા પે્રરરા આપી છે.

એક સહકારી કે જે અમારા ભાડતૂ 
સભયો સામદૂહક રીતે ચલાવી શકે.  
જયા ંભાડતૂ સભયો પોતાની વાત રાખી 
શકે છે અને આદર સાથે સાભંળવામા ં
આવે છે.

ઉચચતમ ધોરરો ધરાવતા ઘરોમા ં
રહવે ુ,ં હ ૂંફાળં અને સલામત, સમારકામ 
કે જે અતયતં વયાવસાયીકરર સાથે 
કામ કરનારા ઠેકેદારો સાથે ઝડપી અને 
કાય્વક્ષમ હોય અને તમે લાયક હોય 
તેવા ઉચચ ધોરરો સાથે સમારકામ 
કરો.  એવા સમદુાયમા ંરહવે ુ ંજે 
એકબીજાની સભંાળ રાખે અને ટેકો 
આપે.

એક સહકાર જયા ંઆદર, મનખાલસતા, 
પારદમશશિતા, પ્રામાણરકતા, સાથે કામ 
કરવુ,ં સમદુાય, મવમવધતા અને 
સશક્તકરર એ ધોરર છે.

અમારા ભાડતૂ સભયો અને અમારા 
સહકારની સધુારરા માટે ઘરા 
હકારાતમક ફેરફારો આ છેલલા વર્્વમા ં

પહલેેથી જ અમલમા ંઆવી ગયા છે 
અને હું તમને વચન આપુ ંછં કે હજી 
ઘણુ ંબધુ ંઆવવાનુ ંછે ...

સખત મહનેત અને પ્રમતબદ્ધતા સાથે 
સારા સમમમતના સભયો, એક મહાન 
વહીવટી અમધકારી, અમને સલાહ 
આપનારા મહાન સલાહકારો, મપનકલ 
સપોટ્વ  અને સૌથી અગતયનુ ંતમારો 
ટેકો, અમે ગયા વર્ષે આ વખતે જયા ં
હતા તયાથંી પવ્વતો ખસેડ્ા છે.

અને સૌથી શે્ષઠ – તમારા અવાજો હવે 
છેલલે સાભંળવા મળી રહ્ા છે!

Jaimini Bharakhada
જૈમમની ભરખડા 
અધયક્ષ BNCHA
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“ક્ારેય શકંા ન કરો કે મવચારશીલ, પ્રમતબદ્ધ 
નાગદરકોનુ ંનાનુ ંજૂથ મવશ્ બદલી શકે છે;  ખરેખર, 
તે એકમાત્ર વસ્ ુછે જે ક્ારેય છે. ”  
માગા્વરેટ મીડ



What we have achieved
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છેલલા 12 મદહના એક નજરમા:ં
l   BNCHA ની 30 વર્્વ જૂની રૂલબકુ અપડેટ કરી.

l   નીમતઓ અપડેટ કરી.  લેટસ ટોક પ્રોગ્ામમાથંી તમારો 
પ્રમતસાદ મેળવવા માટે આને વધ ુઅપડેટ કરવામા ંઆવશે.

l   શન સટેટમેનટ સાથે વયાપાર યોજના તૈયાર.

l   સપંમતિ વયવસથાપન યોજના અપડેટ કરી.

l   નારાકીય યોજના.

l   મખુય કામ યોજના તૈયાર અને મજૂંર.

l   મવનડોઝ પ્રોગ્ામ ગમતમા ંસયુોજજત.

l   તમામ ગરુધમમોમા ંમવદ્તુ સધુારરાઓ કરવામા ંઆવી છે.

l   વેબસાઇટ અપડેટ કરી.

l   કેનટરબરી હાઉસ મવનડોઝ પ્રોગ્ામ પરૂ્વ થયો.

l   કેનટરબરી હાઉસની છતનુ ંકામ પરૂ્વ થયુ.ં

l   લફબરો કોટેજ ણલફટ દરફણબબિશડ

l   લફબરો કોટેજ સટેરણલફટ સથામપત.

l   મવમવધ લાબંા સમયથી ભાડતૂ સભયનુ ંસમારકામ શરૂ થયુ ંઅને 
અનય પરૂ્વ થયુ.ં

l   કમમટી દ્ારા ખાસ સમારકામ લોગ સેટ અને મોમનટર કરવામા ં
આવે છે.

l   પ્રથમ વખત ચાલ ુસદરિય સભયપદ વયહૂરચના રમાય છે અને 
અમારા તમામ ભાડતૂ સભયો તરફથી સીધો પ્રમતસાદ મળે છે.

l   મનક બ્લસ, કોનફેડરેશન ઓફ કો-ઓપરેદટવ હાઉમસંગ (યકેુની 
હાઉમસંગ કો-ઓપસ માટે યકેુની રાષટ્ીય પ્રમતમનમધ સસંથા) માટે 
નીમતના વડા, એક વર્્વ માટે ચીફ ઓદફસર તરીકે કાય્વરત 
મનમાયા.

l   સમથા ગડુમવન ટીપીએસ વદરષઠ સલાહકારની મનમણકૂ એક 
વર્્વ માટે.

l    સેવા પ્રદાતા મપનાકલ સાથેના સબંધંો મજબતૂ અને નજીકના 
કામકાજ.

l   સોણલમસટર માટે ટેનડર અને મનમણકૂ.

l   લાબંા સમયથી ચાલી રહલેી તપાસ સવતતં્ર રીતે હાથ ધરવામા ં
આવી અને પરૂ્વ થઈ.

l   3 વર્્વના આંતદરક ઓદડટરો માટે ટેનડર અને મનમણકૂ.

l   12 મદહનાના દરટેનર પર HR ની મનમણકૂ.

l   અમારા પોતાના વહીવટી અમધકારીની મનમણકૂ.

l   BNCHA ઇમેઇલ સરનામુ ંબનાવયુ:ં 
hello@belgravecoop.org.uk

l   BNCHA ટેણલફોન નબંર સયુોજજત:

l   50 888 એડમમન સપોટ્વ  અને તમારી સમમમતના ંએ્સેસ માટે.

l   અધયક્ષ (ચેર) ની સીધી પહોંચ.

l   BNCHA નુ ંદડજજટલ ફાઇણલંગ મસસટમ સેટઅપ.

l   ભાડતૂ સભયો સાથે પત્રવયવહાર માટે લાયક ગજુરાતી 
અનવુાદકની મનમણકૂ.

l   અમારા કોનટ્ા્ટરો માટે SLA (કરાર) અને આચારસદંહતાની 
તૈયારી કરી રહ્ા છીએ જે હસતાક્ષર અને અમલીકરરની 
પ્રદરિયામા ંછે.

l   સથામનક સતિાવાળાઓ, અનય જાહરે અને ખાનગી દહસસેદારો 
અને વયક્તઓ સાથે મજબતૂ કાય્વકારી સબંધંો અને 
સદેંશાવયવહાર બનાવવા માટે જોડારો બાધંવા.

l   અમારો પ્રથમ ખલુલો પ્રસગં (ઇવેનટ).  આ ભોજન અને 
મનોરંજન સાથે કેનટરબરી હાઉસ કાર પાક્વ  ખાતે યોજવામા ં
આવયો હતો .  તમારા મદુ્ાઓ પર ચચા્વ કરવા માટે સમમમત 
અને મપનાકલ સટાફને મળવાની તક, અને અનય BNCHA 
ભાડતૂ સભયો અને સથામનક સમદુાયના સભયો સાથે મળવા અને 
ભેળવવાની તક.

l   સમારકામ વક્વશોપ.



Improving your homes

How are we doing?

અતયાર સધુી કરવામા ંઆવેલા 
સધુારાઓ:

l   8 મમલકતોમા ંતેમની મવનડો દરનય ુકરવામા ંઆવી 
છે

l   11 મમલકતોમા ંદકચન દરનયઅુલ થયુ ંછે

l   12 પ્રોપટટીઝમા ંબાથરૂમ દરનયઅુલ છે

l   લફબરો કોટેજ ણલફટ નવીનીકરર

l   લફબરો કોટેજ સટેરણલફટ ઇનસટોલેશન

l   કેનટરબરી હાઉસ મવનડો દરપલેસમેનટ પ્રોગ્ામ

l   તમામ પ્રોપટટી મા ંમા ંઇલેક્્ટ્ક સધુારાઓ પરૂા.ં

છેલલા 3 મદહનામા:ં
l   સરેરાશ અમે 108.21% ભાડંુ એકમત્રત કયુું છે.

l   ભાડંુ બાકીના % 4.73% થી ઘટાડીને 3.71%

l   ભાડંુ બાકી £85,617 થી ઘટીને, £66,831 (એમપ્રલથી 
જુલાઈ)

l   22 નવા લેટીંગ હાથ ધરવામા ંઆવયા છે (ઓ્ટોબર 
2020 થી)

l   49 કટોકટી સમારકામ હાથ ધયુું

l   183 તાતકાણલક સમારકામ હાથ ધયુું

l   216 મનયમમત સમારકામ હાથ ધયુું.

l   100% આગ જોખમ આકારરી

l   98.10% એસબેસટોસ સવષે

l   98.14% ગેસ સલામતી તપાસ

l   99% મવદ્તુ સરુક્ષા પ્રમારપત્રો

આયોજજત/મવકમસત કાયમો: સપટેમબર 
2021 થી

l   કેનટરબરી હાઉસની છતની મરામત/બદલી

l   કેનટરબરી હાઉસ સીસીટીવી અપગે્ડ

l   કેનટરબરી હાઉસ એલામ્વ અપગે્ડ.

l   વધ ુ39 મમલકતો માટે મવનડો દરપલેસમેનટ પ્રોગ્ામ.

l   50 પ્રોપટટી માટે દકચન દરપલેસમેનટ પ્રોગ્ામ

l   વધ ુ200 મમલકતો માટે બાથરૂમ નવીકરર

l   ઓછામા ંઓછી 22 મમલકતો માટે માળખાકીય 
સવષેક્ષરો અને ઉપચારાતમક કાય્વરિમ.

l   તમામ પ્રોપટટી  માટે બહારનુ ંપેઇક્નટિંગ  કાય્વરિમ.
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BNCHA ચલાવવા માટે યોગય લોકો મેળવવાં
BNCHA ના ભતૂકાળમા ંકેટલીક સમસયાઓ જેવી કે 
સમમમતના કેટલાક અમધકારીઓને જાહરે કરવા માટે સવતતં્ર 
તપાસ શરૂ થઈ છે:

l   સમિમિ, સેવાઓ આપવા અથવા અન્ય કોઈ સાથ ેકાિ 
કરવા િાટે કા્ય્યરિ કિ્યચારીઓ સાથ ેકોઈ ચચા્ય ક્યા્ય વગર 
સહકારી િાટે િોટા મિર્ય્યો લેવા

l   સભ્યોિા ઘરો િાટે મળૂભિૂ સિારકાિ સમુિમચિિ િ કરિી 
વખિે કેટલાક હજાર પાઉન્ડિા ખચચે િેિિા પોિાિા ઘરો 
પર કાિો કરવાિી વ્યવસથા કરવી

l   જ્યારે િેઓ સવ્યસંેવકો બિવાિા હિા ત્યારે િેિિા કાિિા 
ખચ્યિે આવરી લેવા િાટે સમિમિ સિક્ષ ખચ્યિા દાવા મકૂવા

l   હોટલોિા ંરોકાર િાટે કમિટી સિક્ષ ખચ્યિા દાવા મકૂવા
l   સભ્યોિા સવાસ્થ્ય અિે સલાિિીિે સમુિમચિિ કરવા િાટે 

જરૂરી એવા ગેસ કોનટ્ાકટરો જેવી સસંથાઓ િાટે મળૂભિૂ 
કરારોિે અમિકૃિ કરવાિો ઇિકાર

l   એવી સસંથાઓ સાથ ેકરારિી વ્યવસથા કરવા િાગંિા હિા 
કે જેિિી સાથ ેિેઓ કોઈપર ્યોગ્ય પ્રક્રિ્યા મવિા જો્ડાર 
િરાવિા હો્ય

l   અપ્રસ્િુ મદુ્ાઓ મવશ ેિાિક્ડા ઝઘ્ડા કરવાં
l   સભ્યોિે જરૂરી સિારકાિ અિે સેવાઓ િળે િેિી ખાિરી 

કરવા િાટે કા્ય્યરિ કુશળ અિે અનભુવી લોકોિી સલાહ 
લેવાિો ઇિકાર.

BNCHA પહલેા ંકેવી રીતે હતી અને અતયારે કેવી રીતે શામસત 
છે તેની સવતતં્ર સમીક્ષા કરતી સસંથા દ્ારા આમાનંા કેટલાક 
મદુ્ાઓની ઓળખ કરવામા ંઆવી હતી.  સારા સમાચાર એ છે કે 
સવતતં્ર સસંથાએ તારર કાઢ્ુ ંકે વત્વમાન સમમમત હઠેળ સહયોગ 
હવે સાચા માગ્વ પર છે.
સરકારના મનયમનકાર – સામાજજક આવાસ મનયમનકાર – જે 
અગાઉ બીએનસીએચએના નબળા શાસન અંગે ણચંમતત હતા 
તેમરે અમને કહુ ંહ્ ુ ંકે “અમે વર્્વની શરૂઆતમા ંમળયા હોવાથી, 
હું જોઈ શકંુ છં કે તમે એસોમસએશનને કસથર અને મવકસાવવામા ં
મોટી પ્રગમત કરી છે”.  તેઓએ અમારી ચાલ ુકાય્વ યોજનાની નોંધ 
લીધી છે અને પ્રગમત સાથે સપંક્વમા ંરહવેા માગેં છે.

તેમ છતા ંભતૂકાળમાથંી ઘરા ખરાબ સમાચાર છે.

શરુિવાર 1 લી ઓકટોબરિા રોજ આગાિી એજીએિિા ંસહકાર 
ચલાવવા િાટે અિારા સભ્યોિે શ્ષે્ઠ લોકો િાટે િિ આપવાિી 
જરૂર છે.  િિે અગાઉિા બલુેક્ટિ પરથી જારશો કે વિ્યિાિ 
સમિમિ પર ધ્યાિ કેન્નરિિ છે:

l   અિારા િોટાભાગિા સભ્યોિા ઘરોિે અપગે્્ડ કરવાિી 
્યોજિાઓ પરૂી પા્ડવી – અિે અિે અગાઉ િિિે િે કાિ 
કેવી રીિે શરૂ થયુ ંિે મવશ ેજરાવયુ ંછે

l   ખાિરી કરો કે અિારી પાસે શ્ેષ્ઠ શક્ય સિારકાિ સેવા છે 
– અિે એવા લોગ સથામપિ ક્યા્ય છે જ્યા ંસિારકાિ અથવા 
ફક્ર્યાદો કે જેિિી સાથ ેવ્યવહાર કરવાિા ંઆવિો િથી િે 
ટે્ક કરવાિા ંઆવ ેછે.  જો િરિ જ બધુ ંસરખુ ંકરવુ ંશક્ય 
િ હો્ય િો પર, અિે ખાિરી કરી રહ્ા છીએ કે જે સભ્યો 

સિસ્યાઓિી જાર કરે છે િેિિી સાથ ેવાિચીિ કરવાિા ં
આવ ેછે જેથી િેિિે ખબર પ્ેડ કે શુ ંથઈ રહુ ંછે.

l   અિારા સભ્યો સાથે વાિ કરી રહ્ા છીએ – અિે વિ્યિાિ 
હાઉમસંગ સવચે ગો્ઠવ્યો છે અિે અિે અિારા સભ્યો સાથે 
િેિિી આશાઓ અિે ચચંિાઓ મવશ ેવાિ કરીએ છીએ િેિી 
ખાિરી કરવા િાટે અિે મવમવિ પદ્ધમિઓ જોઈ રહ્ા છીએ.  
અિારા સભ્યો અિિે જે કહ ેછે – િિે જે પ્રાથમિકિાઓ 
મવશ ેઅિિે કહો છો – િે ભમવષ્યિા ંસમિમિ જે મિર્ય્યો લેશ ે
િેિે આકાર આપશ.ે

l   એ સમુિમચિિ કરવુ ંકે સમિમિ જેિ ચાલે છે િેિ ચાલે છે 
– અિે ઓછી ઉત્ેજક વસ્ઓુ પર કરી રહ્ા છીએ જ્યા ં
અિે ખાિરી કરીએ છીએ કે અિે સરકારિા મિ્યિિકાર 
અિારી પાસેથી  રાખે છે િે રીિે સમિમિ ચલાવીએ છીએ 
– એક વ્યવસા્ય ્યોજિા બિાવીિે ખાિરી કરવા િાટે કે 
અિે ્યોજિા બિાવીએ છીએ અિે  અિારા સભ્યોિે જરૂરી 
વસ્ઓુ િાટે પૈસા;  સવિતં્ર સસંથાઓિે િપાસવા િાટે કે 
આપરે જે જોઈએ િે કરી રહ્ા છીએ.  આ સાિગ્ી એવી 
સાિગ્ી િથી કે જે સભ્યોિે િળિી સેવાઓિે સીિી અસર 
કરે છે, પરં્ ુિે કરવુ ંજરૂરી છે જેથી અિારા સભ્યોિે જરૂરી 
અિે ઇચ્છિ વસ્ઓુ પહોંચા્ડવા િાટે અિારી પાસે પૈસા 
અિે સસંાિિો હો્ય.

BNCHA એ અિારા સભ્યોિી િાચલકીિી એક સમદુા્ય 
આિાક્રિ સહકારી છે, પરં્ ુિે ્લુિાતિક રીિે િોટો વ્યવસા્ય 
પર છે અિે િેિે િિંાકી્ય મસદ્ધાિંો અનસુાર ચલાવવો પ્ેડ છે.  
અિે ખાિરી કરી રહ્ા છીએ કે આવુ ંથા્ય.

િે ચાલ ુરહ ેછે િેિી ખાિરી કરવા િાટે, િિે બે વસ્ઓુ કરી 
શકો છો:

1)   વિ્યિાિ સમિમિિા સભ્યો િાટે આગાિી એજીએિિા ંિિ 
આપો જેથી ખાિરી કરી શકા્ય કે અિે િિારા ઘરો અિે 
િિિે િળિી સેવાઓ સિુારવા િાટે કાિ ચાલ ુરાખી શકીએ 
છીએ.

ભિૂકાળિા સમિમિ અમિકારીઓિે િિ િ આપો જેિરે સહકાર 
િાટે ઘરી સિસ્યાઓ ઉભી કરી છે.

જો િિે ચ ૂટંરીિા ંિિ આપવા ઈ્છો છો પરં્ ુAGM િા ંભાગ 
લઈ શકિા િથી, િો કૃપા કરીિે BNCHA કા્યા્યલ્યિા ંઅિારી 
સાથ ેસપંક્ય કરો અિે જુઓ કે અિે િિિે િિારો િિ આપવા 
િાટે કેવી રીિે િદદ કરી શકીએ.

િે િિારો સહકાર છે.  જો અિે િિે કેવી રીિે િિ આપશો િો 
િિારા ઘરિી ગરુવત્ા અિે BNCHA િરફથી િિિે િળિી 
સેવાઓિા ંફરક પ્ડશ.ે

2)   િિારી જાિિે સાિેલ કરો – જો િિે સિુારાઓ કરવાિા ં
િદદ કરવા િાટે અિારી સાથ ેજો્ડાવા િાગંિા હો અિે જો 
િિે રચિાતિક હો અિે િિાિ BNCHA સભ્યો િાટે વસ્ઓુ 
સિુારવા િાગંિા હોવ િો – BNCHA કા્યા્યલ્યિા ંઅિારો 
સપંક્ય કરો કે િિે કેવી રીિે સાિેલ થઈ શકો.
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અમે અમારા સભયોનો BNCHA નો સવષે હાથ ધરવાનુ ંશરૂ કયુું છે અને અતયાર સધુીમા ંલગભગ 85 લોકોએ જવાબ આપયો 
છે.  તે એક શાનદાર શરૂઆત છે પરં્ ુશરુિવાર 17 મી સપટેમબરની અંમતમ તારીખ સધુીમા ંઅમે અમારા ઘરા સભયો 
પાસેથી શક્ તેટલુ ંસાભંળવા માગંીએ છીએ.  તમે સવષે પરૂ્વ કરવામા ંલોકોની મદદ માટે અમને દરવાજા પર (નોક કરતા)ં 
ખટખટાવતા કદાચ જોયા હશે.  

ભલૂશો નહીં કે 5 x £50 લવ ટુ શોપ વાઉચસ્વ સાથે, સવષે પરૂ્વ 
કરનારાઓ પાસેથી એજીએમમા ંકરવામા ંઆવેલ પ્રાઇઝ ડ્ો સવષે 
છે.
સવષે પરૂ્વ થાય તયારે સવષેમા ંસભયોએ અમને શુ ંકહુ ંછે તે અમે 
તમને જરાવીશુ,ં પરં્ ુસવષેને પ્રમતભાવ આપનારા કેટલાક લોકો 
તરફથી ત્રર સપષટ સદેંશા આવી રહ્ા છે:

સભયો વાત કરવા માગે છે!
પેપરમાથંી ઘરી બધી માદહતી આવી રહી છે અને ઓનલાઈન 
સવષેક્ષરો અતયાર સધુી પરત આવયા છે, પરં્ ુલોકોના ઘરે ઘરે 
વાત કરીને અમને સૌથી વધ ુપ્રમતસાદ મળયો છે.  સભયો ખરેખર 
કો – ઓપ તેની સેવાઓ કેવી રીતે પહોંચાડે છે તેના પર અમને 
તેમના મતંવયો જરાવવા માટે ખરેખર ઉતસકુ છે, અને અમે 
ખરેખર ઉતેિજક અને રચનાતમક વાતચીત કરી રહ્ા છીએ.  અમે 
આને ભમવષયમા ંબનાવીશુ!ં.
અમે અમારા સભયો પાસેથી સાભંળવા માગંીએ છીએ - તેથી કપૃા 
કરીને વાતચીત ચાલ ુરાખજો !

પાછા આવતા કેટલાક સદેંશા સારા નથી!
કેટલાક સભયો અમને સમારકામ મવશે કહી રહ્ા છે જે કરવામા ં
આવયુ ંનથી;  ફદરયાદો કે જેનો જવાબ આપવામા ંઆવયો નથી;  
અને વાતચીત નો સામાનય અભાવ.  અને આમાનંી મોટાભાગની 
સમસયાઓ વર્મોથી ચાલી રહી છે.
આ વસ્ઓુ સાભંળવી દુ:ખદાયક છે - પર અમે તે સાભંળવા 
માગંીએ છીએ.  તે ફ્ત અમને જરાવવાથી તેમા ંઆપરે બદલાવ 
લાવી શકીશુ.ં

વત્વમાન BNCHA સમમમત બે વચનો આપે છે:

l   અમે સમુનમચિત કરીશુ ંકે અમારી સાથે ઉઠાવવામા ંઆવેલા દરેક 
મદુ્ા પર પગલા ંલેવામા ંઆવે.

l   અમે સમુનમચિત કરીશુ ંકે જેઓ મદુ્ાઓ ઉઠાવે છે તેમની સાથે 
વાતચીત કરવામા ંઆવશે જેથી તમે જારો છો કે તમે ઉઠાવેલા 
મદુ્ાઓ સાથે શુ ંથઈ રહુ ંછે.

પર આપરે સમજવા માટે સભયોની પર જરૂર છે!

અમારી પાસે ઘરોમા ંસમારકામ અને અંડર-ઇનવેસટમેનટનો 
બેકલોગ છે જેને અમે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ા છીએ.  અમે 
ઘરો સધુારવા માટે કાય્વરિમોની સથાપના કરી રહ્ા છીએ અને 
સભયોએ અમારી સાથે ઉઠાવેલા તમામ મદુ્ાઓને અમે લોગ અને 
ટે્ક કરવાનુ ંશરૂ કરી રહ્ા છીએ - પરં્ ુબધુ ંબરાબર થવામા ં
સમય લાગશે.

ખાસ કરીને જેમ આપરે રોગચાળામાથંી બહાર આવીએ છીએ, 
તયા ંસારા ઠેકેદારો શોધવામા ંસમસયાઓ છે અને ઠેકેદારો વધ ુખચ્વ 
વસલૂવાનુ ંશરૂ કરી રહ્ા છે.  આપરે ભતૂકાળના ઠેકેદારોની પર 
મનંદા કરવી પડશે જેમરે ખરાબ કામ કયા્વ છે.  અને અલબતિ, 
આપરે આપરા બજેટને સારી રીતે મેનેજ કરવુ ંપડશે જેથી 
આપરે તે કામ કરીએ જે ખરેખર મહતવનુ ંછે.

પર આપરે તયા ંપહોંચીશુ.ં  અમે તમને દરેક માટે શે્ષઠ મળે તેની 
ખાતરી કરવા માટે તમારી સમમમતને ટેકો આપવા માટે કહીએ 
છીએ.

BNCHA અને સમમમત માટે પહલેેથી જ ઘરો ટેકો છે 

સભયો જે સમસયાઓ ઓળખી રહ્ા છે તે હોવા છતા,ં સવષે પર 
દશા્વવે છે કે અતયારે BNCHA અને તેની સમમમત પ્રતયે ઘરી સારી 
લાગરી છે.

કેટલીકવાર સમસયાઓના સતરને ઓળખવામા ંઆવે છે, અમને 
ખાતરી નથી કે BNCHA આવા સમથ્વનને પાત્ર છે, પરં્ ુતેમ 
છતા ંઅમે ખરેખર તેના માટે આભાર માનીએ છીએ.

પરં્ ુઅમે ભાર મકુીએ છીએ-અમે સહકાર માટે ટેકો નથી માગંતા 
તેનો અથ્વ એ છે કે તમે મૌનથી પીડાતા હો.  જો તમે અગાઉ 
સમસયાઓની જાર કરી હોય અને તે બાબતનો મનકાલ કરવામા ં
આવતો ન હોય તો - કૃપા કરીને અમને તેમના મવશે કહો.

ચાલો વાત કરીએ!  સભયોના મતંવયો

5

વર્્વ 2020/2021 ની તમારી ખબુ સરસ 
સમમમતનો ખબૂ ખબૂ આભાર.

આખા વર્્વ દરમમયાન તમારો અંગત સમય, પ્રમતબદ્ધતા 
અને સખત મહનેત કરવા બદલ આભાર. આ પાછલા 
વર્્વની મસદ્દ્ધઓ BNCHA ને તમારા સમથ્વન અને સમપ્વર 
મવના શક્ ન હોત.  

જોરુ બારોટ, કેિિ ગરાત્રા, લચલિા સથુાર, લેસલી વબેસટર, 
મિલિ પરિાર, સાક્દ્યા અખિર, શાિંા િોઢવાક્્ડ્યા

Sadia Ahktar, Joru Barot, Nylam Parmar, Lalita Suthar,  
Ketan Ganatra, Lesley Webster, Santa Modvadia,  
Jaimini Bharakhada.  
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Your local police team
તમારી સથામનક બીટ ટીમ રોથલી સટ્ીટ પરના બેલગે્વ 
નેબરહડુ સેનટર પર કસથત છે – સમદુાયના કેનદ્રમા.ં

અમારંુ કામ બેલગે્વ સમદુાયને ટેકો આપવાનુ ંછે;  ગનુા અટકાવો;  
મજબતૂ સમદુાય સબંધંો બનાવો અને જેઓ સૌથી વધ ુનકુસાન 
પહોંચાડે છે તેમની સાથે વયવહાર કરો.  અમારી વચચે 30 વર્્વથી 
વધનુો અનભુવ છે અને દહસસેદારો, ભાગીદારો અને સહકમમીઓ 
સાથે જોડાવા આ્રુ છીએ.  બેલગે્વ કસથત અમધકારીઓ 
પોલીમસંગના ઘરા પાસાઓમા ંઅતયતં કુશળ છે અને, અમારી 
વચચે, અમે ગજુરાતી, દહનદી અને પજંાબી બોલી શકીએ છીએ જે 
સથામનક સમદુાયમા ંબોલાયેલી ભાર્ાઓને પ્રમતણબંણબત કરે છે.

અમે એક મહને્ ુટીમ છીએ અને હંમેશા સમદુાયને અગ્તા 
આપીએ છીએ, તમારા દ્ારા ઉઠાવવામા ંઆવેલા મદુ્ાઓને 
પ્રાથમમકતા તરીકે વયવહાર કરીએ છીએ.

તમારી સથામનક નેબરહડુ બીટ ટીમમા ંશામેલ છે:

સાર્જનટ 2940 ગે્હામ વેલસ

પીસી 2225 ટોબી મપકદરંગ

પીસી 4811 એશ પેમા

પીસી 1063 એલે્સ દરલે

પીસી 1327 દકમ થોમસ

PCSO 6168 જયોર્જ બટલર

PCSO 6075 ગરુમપનદર ણગલ

PCSO 6015 સીમા પટેલ

PCSO 6055 જો કોલફોડ્વ

PCSO 6047 ્લેર મેદરયોટ

l   તમે લેસટરશાયર પોલીસ વેબસાઇટ www.leics.police.uk દ્ારા 
અથવા 101 પર ફોન કરીને અમારો સપંક્વ  કરી શકો છો.

Cllr રોસ મવલમોટ સથામનક રીતે બેલગે્વમા ંરહ ેછે અને પડોશી રુશી મીડમા ં20 વર્્વથી મસટી 
કાઉકનસલર છે.

1999 – 2010 થી તેઓ કાઉકનસલના 
નેતા હતા અને તે સમય દરમમયાન 
તેમરે શહરેમા ંઅને સથામનક સતરે મખુય 
રોકારનુ ંને્તૃવ કયુું: સોર વેલી અને 
રુશી મીડ માધયમમક શાળાઓનુ ંમનમા્વર, 
મેલલોર પ્રાથમમક શાળા, બ્ૌનસટોન 
લેઝર સેનટર, કવષે ફોમન્સ મસનેમા, 
ટેલર  રોડ પ્રાથમમક શાળા, અને નવા 

કાઉકનસલ હાઉસ બનાવવાનુ ંશરૂ કયુું.  રોસે મસટી વોડ્વનસ અને 
વોડ્વના ભડંોળને સથામનક જૂથોને ટેકો આપવા માટે ખચ્વવાનુ ંપર 
ને્તૃવ કયુું.

આ વોડ્વ ફંડ અને સમદુાયની બેઠકો રોગચાળા દરમમયાન અમલૂય 
સાણબત થઈ અને સેંકડો સથામનક જૂથોને ખોરાક પહોંચાડવા, અને 
ખરીદી અને મપ્રક્સરિપશનો એકત્ર કરવામા ંલોકોને મદદ કરવામા ં
અને માત્ર લોકો સાથે સપંક્વમા ંરહવેા માટે અનદુાન આપવામા ં
આવયુ.ં  તે સમયે આપરે જારતા ન હતા કે આ પહલે કેટલી 
મહતવની સાણબત થશે.  ભડંોળ હજુ પર સમદુાય પ્રવમૃતિઓ માટે 
ઉપલ્ધ છે અને અરજી પ્રદરિયા મસટી કાઉકનસલ વેબસાઇટ દ્ારા 
છે.

હું સથામનક સમદુાયના ઘરા સવયસેંવકોના પ્રયતનોથી ખબૂ જ 
પ્રભામવત થયો હતો જેઓ લોકોને મદદ કરવા માટે ભેગા થયા 

હતા અને હું માદહતી મેળવવા અને શોમપંગ પહોંચાડવા તેમજ 
અનદુાન અરજીઓ સાથે વયવસાયને મદદ કરવામા ંસીધી રીતે 
સામેલ હતો.  જેમ આપરે રોગચાળાના સૌથી ખરાબમાથંી બહાર 
આવીએ છીએ, ટોચની પ્રાથમમકતાઓમા ંએક વધ ુરહઠેાર હોવુ ં
જોઈએ.  તે લેબર ્લસ્વની પ્રાથમમકતા છે અને આપરે જારીએ 
છીએ કે બેલગે્વ અને રુશી મીડમા ંભીડ અને માગં ખબૂ વધારે 
છે.  તેથી BNCHA દ્ારા કરવામા ંઆવેલ કાય્વ ખરેખર મહતવનુ ંછે.  
કાઉકનસલ વધ ુમકાનો બનાવવા માટે પ્રમતબદ્ધ છે અને આ હાસંલ 
કરવા માટે ઘરા લાખો પાઉનડ પ્રમતબદ્ધ છે.

મને એમ પર લાગે છે કે આપરે લાભો અને તાલીમ મવશે વધ ુ
સલાહ આપવાની જરૂર છે જેથી લોકોને નોકરી મળી શકે તેમજ 
વદૃ્ધોની સારી સભંાળ અને ટેકો મળી શકે. 

હું તમારી અને તમારી નવી સમમમત સાથે કામ કરવા આ્રુ છં.

રોસ બેલગે્વ હોલ કનઝવષેશન એદરયા સોસાયટીના ચેરમેન પર 
છે, જેનો ઉદે્શ મવસતારની ઘરી સુદંર ઇમારતોનુ ંરક્ષર કરવાનો 
છે.

Cllr રોસ મવલમોટ

 રુશી મીડ વોડ્વ

 લેસેસટર મસટી કાઉકનસલ

www.rosswillmott.co.uk

Meet your local councillor
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Quiz time

કેટલાક સભયો તેમના ઘરો ખરીદવા સક્ષમ છે કે કેમ તે અંગે પછૂતા હતા.  જવાબ છે ના! 

કાઉકનસલ હાઉમસંગ ભાડતૂો અને કેટલાક હાઉમસંગ એસોમસએશન 
ભાડતૂોને તેમના ઘરો ખરીદવાનો અમધકાર છે, પરં્ ુઆ અમધકાર 
બેલગે્વ નેબરહડુ કો-ઓપરેદટવ હાઉમસંગ એસોમસએશન (BNCHA) 
ને લાગ ુપડતો નથી.  સહકારીના મનયમો એવા છે કે આ અમધકાર 
ક્ારેય લાગ ુપડશે નહીં અને જયારે અમારા સભયોની ટેનનસી શરૂ 
થઈ તયારે આ સપષટ થઈ ગયુ ંહ્ ુ.ં
ઘરની માણલકીની સભયોની આકાકં્ષાઓ સમજી શકાય તેવી છે, 
પરં્ ુજો સભયો પાસે આ કરવા માટેનુ ંસાધન હોય અને તેઓ 
ઈચછે તો તેમને અનયત્ર ઘર ખરીદવાની જરૂર છે.
BNCHA ની સથાપના લેસટરના બેલગે્વ મવસતારમા ંએક સમદુાય 
સગંઠન તરીકે કરવામા ંઆવી હતી જે તેના ભાડતૂ સભયો દ્ારા 
મનયમંત્રત કરવામા ંઆવી હતી જેથી આવાસની જરૂદરયાતવાળા 
લોકોને ઘર પરંુૂ પાડી શકાય.  BNCHA ના તમામ ભાડતૂો જયારે 
તેઓ મળૂ રીતે સહકારી દ્ારા રાખવામા ંઆવયા હતા તયારે તેમને 
અમકુ પ્રકારની રહઠેારની જરૂદરયાત હતી અને જયારે તેમનુ ં
ભાડુ શરૂ થયુ ંતયારે તેઓ બહાર બીજે ઘર ધરાવી શકતા ન હતા 
અથવા ભાડે રાખી શકતા ન હતા.  BNCHA એ ઘરા વર્મોથી તેના 
તમામ સભયોને મવમવધ પષૃઠભમૂમમાથંી સભયોને જોઈતી સેવાઓની 
ગરુવતિા સાથે ઓછા ભાડામા ંસારી ગરુવતિાવાળા ઘરમા ંરહવેાની 
તક આપી છે.
BNCHA ભમવષયમા ંઆવી જરૂદરયાતો ધરાવતા લોકોની આગામી 
પેઢી ને આ વારસો સોંપવા માગેં છે – ખાતરી કરો કે આવાસની 
જરૂદરયાતવાળા લોકો માટે ઘરોનો સારો પરુવઠો હવે અને કાયમ 
માટે છે.  અમે અમારા ંવેઇદટંગ ણલસટ થી જારીએ છીએ કે આવા 

ઘરા લોકો છે જેમને આવાસની જરૂર છે, અને બેલગે્વમા ં
સામાજજક આવાસ ઘરોના સૌથી મોટા પ્રદાતા તરીકે, જો આપરે 
જે ઘરો આપીએ છીએ તે ભમવષયમા ંતયા ંન હોત, તો ઘરા વધ ુ
સથામનક લોકો બેઘર થઈ જશે.
જો આપરે અતયારે તેમનામા ંરહતેા લોકોને અમારા ઘરો વેચવા 
જરૂરી હોત, તો અમે બેલગે્વમા ંરહઠેારની જરૂદરયાતવાળા લોકો 
માટે મકાનો આપી શકતા ન હતા.  જો તેમાથંી કોઈ વેચાય તો 
અમે અમારા ઘરોને બદલી શકીએ તેમ નથી, અને સામાનય રીતે 
જયારે રાઈટ ટુ બાય ઉપલ્ધ થાય તયારે શુ ંથાય છે તે એ છે 
કે સારી ગરુવતિાવાળા ઘરો વેચાય છે, જે ગહૃ સસંથાને ઓછા 
સસંાધનો સાથે ઓછા ગરીબ ગરુવતિાવાળા ઘરોનુ ંસચંાલન કરવા 
માગેં છે.
અમે એવુ ંનથી ઈચછતા અને અમારા મોટાભાગના સભયો સહમત 
થશે કે આ ઇચછનીય નથી.  પરં્ ુજો તે બદલાય તો પર, 
સહકારી સસંથાના મનયમો અને માળખાનો અથ્વ એ છે કે અમે 
અમારા સભયોને તેમના ઘર ખરીદવાનો અમધકાર આપી શકતા 
નથી.
જો સભયો ખાસ કરીને ઘર ખરીદવા માગંતા હોય, તો હાઉમસંગ 
એસોમસએશનો અને અનય સસંથાઓ દ્ારા સચંાણલત યોજનાઓ છે 
જે ઓછા ખચષે ઘરની માણલકીના મવકલપો આપે છે.  જો BNCHA 
ના સભયો આને અગતયની અગ્તા માને છે, તો અમે અનવેર્ર 
કરીશુ ંકે શુ ંઅમે એવા સભયોને સલાહ આપી શકીએ કે જેઓ આવા 
મવકલપો અનવેર્ર કરવા માગેં છે.

આપરા ઘરો ખરીદવાનો અમ ધકાર?

તમે તમારા સહકારને કેટલી સારી રીતે 
જારો છો? 1 ઓ્ટોબર 2021 ના   રોજ 
AGM પર પહોંચયા પછી તેને સોંપીને 
અથવા 30 સપટેમબર 2021 સધુીમા ંતેને 
ઓદફસમા ંતમારા ફોમ્વ પરત કરો. બધા 
ફોમ્વ નો ઇનામી ડ્ોમા ંપ્રવેશ કરવામા ં
આવશે.  એજીએમમા ં  ડ્ોમાથંી ત્રર પસદં 
કરેલી એનટ્ીઓ ના ંદરેક મવજેતા £25 
જીતશે.

1. BNCHA છે:
 ખાનગી આવાસ
 કાઉકનસલ હાઉમસંગ
 સામાજજક આવાસ

2. BNCHA છે:
 હાઉમસંગ એસોમસએશન
 મયચુયઅુલ હાઉમસંગ એસોમસએશન
 સપંરૂ્વપરે મયચુયઅુલ હામસંગ 

એસોમસએશન
3. BNCHA પાસે હાલમા ંકેટલી 

મમલકતો છે ?:
 100 થી 200

 200 થી 300
 300 થી 4004.

4. BNCHA ની પ્રોપટટી અહીં આવેલી છે:
 બેલગે્વ અને રુશી મીડ
 બેલગે્ડ અને કોમસંગટન
 માત્ર બેલગે્વ

5. BNCHA ઇંગલેનડમા ંતેના પ્રકારની 
સૌથી મોટી સસંથા છે:

 સાચુ ં   ખોટુ 
6. BNCHA માટે મકાનમાણલક કોર છે 

?:
 મપનાકલ 
 BNCHA ભાડતૂો
 BNCHA સમમમત

7. BNCHA કોની છે ?:
 મપનાકલ 
 BNCHA ભાડતૂો

8. BNCHA ઓદફસ ક્ા ંઆવેલી છે ?:
 131 લફબરો રોડ
 બેલગે્વ નેબરહડુ ઓદફસ

9. મપનાકલ કોર છે ?:
 BNCHA ના મકાનમાણલક
 BNCHA માટે સેવા પ્રદાતા

10. ભાડતૂ દ્ારા તેમની ભાડુઆતની 
શરૂઆતમા ં£1 ચકુવરી કયા્વ બાદ, 
અને તેના પર શેર નબંર સાથે રસીદ 
આપવામા ંઆવી હોવાથી, ભાડતૂ 
BNCHA ના શેરહોલડર બને છે:

 સાચુ ં    ખોટુ 
11. BNCHA શેરહોલડર ભાડતૂો તેમના 

પ્રમતમનમધતવ માટે સમમમતની રચના 
કરવા માટે ભાડતૂ સભયોની ચોક્કસ 
સખંયાને પસદં કરીને સહકાર ચલાવે 
છે:

 સાચુ ં    ખોટુ 
12. સમમમતમા ંજોડાવા માટે રસ ધરાવતા 

18 વર્્વથી વધ ુઉંમરના શેરહોલડર 
ભાડુઆત એજીએમ પહલેા તમામ 
ભાડતૂોને મોકલવામા ંઆવેલા નો-
મમનેશન ફોમ્વ ભરીને પોતાને આગળ 
રાખી શકે છે:

 સાચુ ં    ખોટુ 
13. સમમમતના સભય બનવાનો બીજો કોઈ 

રસતો નથી:
 સાચુ ં    ખોટુ 

14. BNCHA સમમમતના સભયો મદહનામા ં
એકવાર કો -ઓપ ચલાવવા સબંમંધત 
મનર્વયો લેવા માટે મળે છે:

 સાચુ ં    ખોટુ 



Meet your housing team

Useful numbers
l   કોમયમુનટી એડવાઈઝ એનડ લો સમવશિસ (CALS) – ઓદફસ 

હાલમા ંબધં છે પરં્ ુCALS હજુ પર લેસટર મા ંલોકોને દેવુ,ં 
કલયાર લાભો અને આવાસ પર મફત મનષરાત સલાહ સાથે 
સહાય કરી રહી છે.  0116 242 1120 પર કોલ કરો અથવા 
ઇમેઇલ enquiries@cals.uk.netl 

l   સમદરટનસ – આ આતમઘાતી હલેપલાઇનને 116 123 પર 
24/7 કહી શકાય

l   સેનટ્લ એ્સેસ પોઇનટ – 0808 800 3302 માનમસક 
આરોગય સપોટ્વ  માટે 

l   ઘરેલુ ંદહંસા હલેપલાઇન પર – 0808 2000 247

l   લેસટર મસટી કાઉકનસલ -  0116 454 1000

l   નેશનલ સોસાયટી ફોર ધ મપ્રવેનશન ઓફ ક્રુલટી ફોર 
બાળકો – 0808 800 5000

l   ઉંમર ને લગતી ણચંતા – 0116 299 2233

l   નાગદરક સલાહ ્યરુો – 0808 278 7970

તમારી હાઉમસંગ ટીમને મળો BNCHA વતી ગરુવતિાયુ્ ત આવાસ સેવાઓ પહોંચાડવા માટે મપનાકલ ગવ્વ અનભુવે છે . 

સહકારી સમમમત સાથે નજીકથી કામ કરીને , અમારંુ લક્ય તમારા ઘરની ગરુવતિામા ંસધુારો લાવવાનુ ંછે અને અમે જે સેવાઓ પ્રદાન 
કરીએ છીએ તે નારાનંી દકંમત , અસરકારક અને ભાડતૂ પર ધયાન કેક્નદ્રત કરે છે . સફળ ભાગીદારી . 

કપૃા કરીને તમારી આવાસ સેવાના કોઈપર પાસાની જાર કરવા અથવા ચચા્વ કરવા માટે અથવા અમારે કંઇક ખોટંુ થાય તો અમને 
જરાવવા માટે અમારો સપંક્વ  કરો . અને તેમાથંી શીખીશુ ંજેથી અમે તમારી લાયક અને અપેણક્ષત સેવામા ંસતત સધુારો કરીએ .

હદરનદર રાયઃ  
મપનાકલ પ્રાદેમશક 
વયવસથાપક

રમેશ રાયકંુડલ :  
કો - ઓપ સપંક્વ  
મેનેજર ( દેમનક 
કામગીરી ) 

દહરેન ભટ્ઃ  
ટે્ઇની હાઉમસંગ સવષે-
યર ( દૈમનક સમારકામ 
/ અવરોધો )

કેરોણલન બીટી :  
હાઉમસંગ સપોટ્વ  
ઓદફસર

Mina 
Administration 
Officer and Secretary 
for the BNCHA 
Committee

નાથન પેમબટ્વન :  
પ્રોજે્ટ સવષેયર  
( મખુય / સધુારરા 
કામો ) 

ડોન ડદડંગ :  
વદરષઠ હાઉમસંગ 
અમધકારી 

નીતા ભારદ્રવાઃ  
હાઉમસંગ ઓદફસર 

દદવયા ઓડેદરા

Belgrave Neighbourhood Co-operative Housing 
Association
131 Loughborough Road
Leicester LE4 5LQ

Tel: 0333 600 2500
Email: hello@belgravecoop.org.uk 
www.belgravecoop.org.uk


