
BNCHA ન્ યૂઝલેટરની આ સ્પ્રિંગ 
સીઝન ની આવતૃ્તિમા ંઆપનુ ં્પ્ાગત 
છે.  થોડો સમય થઈ ગયો છે પરંત ુ
અમારી પાસે તમને અપડેટ કર્ા માટે 
ઘણુ ંબધુ ંછે.  જેમ જેમ આપણે મશુકેલ 
COVID સમયગાળામાથંી બહાર આ્ી 
રહ્ા છીએ, અમે પોઝઝટટ્ રીતે 2022 
માટે ખ યૂબ આશા રાખીયે છીએ. 
અમારંુ પ્રથમ પષૃ્ઠ (પેજ ) શ્રી 
મકવાણાને તેમનરી પણુ્યતતતથ પર 
સમતપપિત છે.  શ્રી મકવાણા BNCHA 
ના તવકાસ પાછળ માર્ગદર્ગક બળ 
(રાઈડીંર ફોસ્ગ) હતા;  દેરમા ં

સૌથરી અનોખા સમદુા્ય (કોમ્તુનટી) 
નરી આરેવાનરી હ્ેઠળના હાઉતસંર 
પ્રોજેક્ટસમાનં ુ ંએક છે.  બેલગે્વ 
હાઉતસંર કોઓપરેટટવનરી સથાપના 
કરવાનરી તેમનરી અને તેમના 
પટરવારનરી દ્રષષટ પ્રેરણાદા્યરી 
(ઇનસતપરેરનલ) થરી ઓછી ન હતરી 
અને જેના પર આપણે બધાએ રવ્ગ 
અનભુવવો જોઈએ.  અમે તેમના 
પટરવાર અને તમત્ોને અમારો પ્રેમ, 
આભાર અને શભુેચછાઓ મોકલરીએ 
છીએ, અને એ ખાત્રી સાથ ેકે તેમના 
કામ અને કોમ્તુનટી માટેના પ્ર્યતનોને 

ક્ારે્ય ભલૂવામા ંનહીં આવ.ે
્રુાનડા 50 એ આપણરી કોમ્તુનટી 
મા ં1972 મા ંઘણરી બધરી પટરસસથતતનો 
સામનો કરવો પડ્ો હતો, જેને તેમના 
ઘર છોડીને બરીજા દેરમા ંજવાનરી ફરજ 
પડી હતરી, તે એક કોમ્તુનટી તરીકે 
અમે જે બનાવ્ુ ંછે તે નોંધપાત્ છે.  
શ્રી મકવાણાનરી મહનેત અને પ્ર્યતનો 
તવના અમે આટલા આરળ ન આવ્યા 
હોત.
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ત્મ્પટર ‘મેક’ ને - બેલગે્્ કો-ઓપની શ્રદાજંઝલ 
અમારા ટિ્ગંત ચેરમેન શાતં્તલાલ મક્ાણા, જેને ્ેરમથી 
‘મેક’ તરીકે ઓળખ્ામા ંઆ્ે છે, એત્્રલ 2012 મા ં
અ્સાન પામયાને હ્ે 10 ્ર્ષ થઈ ગયા છે.

્દુ્ધગ્સત ્રુાનડા છોડીને બ્રિટન આવવા માટે, 1970 
ના દા્યકાનરી રરૂઆતમા ંલેસટરમા ંસથા્યરી થ્યા પછી, 
તે ્કેુમા ંસૌથરી મોટા સપંણૂ્ગ પરસપર સહકારી હાઉતસંર 
એસોતસએરનમા ંBNCHA ને તવકતસત કરવામા ંમદદ 
કરનાર એક પ્રેરક બળ બન્યા.ં

લેસટર મા ંઆવ્યા ંપછી, તેમણે બેલગે્વના મોટા ભારના 
ઘરોને તોડી પાડવાથરી બચાવવાનરી ઝબંેર મા ંમહતતવનરી 
ભતૂમકા ભજવરી, જેના કારણે 1975મા ંસહકારી સસંથાનરી 
રચના થઈ.

ત્યારબાદ તેમણે 1979મા ંચેરમેન બન્યા અને 33 વર્ગ 
સધુરી આ હોદ્ો સભંાળી અમારી સહકારી સસંથાનરી સથાપના 
કરવામા ંઅને ચલાવવામા ંમદદ કરી.  તેમના નેતતૃવ 
હ્ેઠળ, અમારી સહકારી આજે મજબતૂ, સવતતં્ સસંથા 
બનવા માટે તવકાસ પામરી.

કેનટરબરી હાઉસનરી દેખરેખ રાખ્યા પછી અને માચ્ગ 
2012મા ંહનેડ ઓવર સમારોહમા ંરવ્ગથરી બોલ્યા, તે 
પછીના મટહને 71 વર્ગનરી વ્યે દુઃખદ અવસાન પામ્યા.

તે વર્ગ પછી, 300 થરી વધ ુતમત્ો, કુટંુબરીજનો અને 

સહકા્ય્ગકરો તેમનરી તસદ્દ્ધઓનરી 
ઉજવણરી કરવા માટે એક શ્દ્ધાજંબ્લ 
સાજં માટે પલેટટનમ સ્ટુ ખાતે 
ભેરા થ્યા.

શ્રી જ્ય ખોટડ્યારા, જેમણે BNCHA 
અધ્યક્ષ તરીકેનો કા્ય્ગભાર 
સભંાળ્યો, તેમણે મેકને શ્દ્ધાજંબ્લ 
આપરી: “શ્રી મકવાણાએ ઘણા 
વરષો સધુરી સહકારી સસંથાને તવશ્ાસપવૂ્ગક, તનષપક્ષ રીતે 
ચલાવરી, ભાડતૂ સભ્યોને તેમા ંસામેલ થવા પ્રોતસાટહત ક્યા્ગ 
અને તેમના ઘરોનુ ંસચંાલન કેવરી રીતે થા્ય છે તે અંરે 
અબ્ભપ્રા્ય (ઓપરીનરી્યન) આપ્યો.

“તેના ઉતકૃષટ નેતતૃવને લરીધે જ આજે સહકારી મડંળ 
આટલુ ંમજબતૂ છે.  અમે બધા તેને ખબૂ જ ્યાદ કરીશુ ં
અને તેણે બેલગે્વ માટે બનાવલેરી સારી પ્રતતષ્ઠાને જાળવરી 
રાખવા માટે તૈ્યાર છીએ.

લેસટરના સહા્યક મે્યર મજુંલા સદેૂ પણ શ્દ્ધાજંબ્લ આપતા 
કહુ:ં “રાતંતલાલ એક મહાન કોમ્તુનટી ના ંનેતા હતા અને 
જે લોકો પાસે કાઈં ન હત ુ ંતેમના માટે ઊભા હતા.  તેમણે 
અન્ય લોકો માટે ખબૂ મહનેત કરી અને લોકોના અતધકારો 
માટેના તેમના અબ્ભ્યાન (કેમપઇતનંર) મા ંઅથાક કામ 
ક્ુું.
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આ ન્ઝૂલેટરનરી અંદર તમને મળર ે

l   તમારા અધયક્ષ (ચેર) અને BNCHA 
સત્મત્ત તરફથી અપડેટ

l   BNCHA માટે કામ કરતા ્પટાફ અને 
તેમની ભ યૂત્મકાઓ પર અપડેટ

l   અમારા આકર્ષક હોમ ઇમપ્ ય્ૂ મેન્ટસ 
્રોગ્ામ પર અપડેટ

l   અમારી નીત્તઓ પૉઝલત્સ) અને 
અમારા કામના કોનટ્ાકટરોની કેટલીક 
સમીક્ષાઓ (રીવ્ઝુ)

l   ્ ગુાનડા 50

l   કેનટરબરી હાઉસ અને લફબરો કોટેજ 
ખાતે મીટીંગો યોજાઈ

l   અમે સ્પ્રિંગ સીઝન મા ંભેગા થાય છે 
અને કેટલાક સ યૂઝચત ત્નયમોમા ંફેરફાર 
થાય છે

l   મખુય સપંકકો (કોનટેક્ટસ)

જૈત્મની ભરખડા તરફથી નમ્પકાર, BNCHA ના અધયક્ષ (ચેર)

કુટંુબ.  સમદુા્ય.  તવતવધતા.  સસંકૃતત.  એકતા.  
સરસકતકરણ.  માન.

આ માત્ર શબિો નથી પરંત ુએક 
્ા્પતત્્કતા છે જેના તરફ BNCHA 
આગળ ્ધી રહુ ંછે.  16 મટહના 
પહલેા,ં જયારે હુ ંતમારી અધયક્ષ (ચેર) 
બની aતયારે મેં ્ચન આપ્ુ ંહત ુ ંકે તમે 
જે ઘરોમા ંરહો છો તે માત્ર સધુાર્ા જ 
નહીં પરંત ુBNCHA પટર્ારના ્પ્ા્પ્થય 
અને સખુાકારીને સધુાર્ામા ંપણ મિિ 
કરીશ.  જયારે કેટલીક બાબતોમા ંસમય 
લાગી શકે છે, તયારે અહીં કેટલીક એ્ી 
્્પતઓુ છે જે મને કહે્ ાનો ગ ્્ષ છે કે 
અમે બનાવ્ુ ંછે;

 અમે BNCHA સભ્યો અને તેમના 
પટરવારોને ટેકો આપવા માટે સટાફના 
4 નવા સભ્યોને તન્કુત ક્યા્ગ છે 
(આરળતેમના ંતવર ેસપંણૂ્ગ તવરતો) 
આપેલ છે.

l   એક ફુલ-ટાઈમ ટેનનટ સપોટ્ગ 
વક્ગર જે વ્યસકતરત ભાડતૂો માટે 
સમસ્યાઓ ઉકેલવામા ંમદદ કરવા 
માટે હાજર હો્ય છે

l   ત્યા ંટેકો આપવા માટે લફબરો 
કોટેજ માટે પાટ્ગ ટાઈમ વોડ્ગન પોસટ.

l   કેનટરબરી હાઉસ માટે અને નજીકના 
તવસતારમા ંઅમારા સભ્યો માટે 
અમકુ અસામાજજક વત્ગણકૂ (એનટી 
સોશ્યલ બ્બહતેવ્યર) નો લોકો 
સામનો કરી રહ્ા હતા તે માટે એક 
સરુક્ષા (તસક્ટુરટી) રાડ્ગ.

l   BNCHA સતમતત અમે જે કામ કરીએ 
છીએ તેના તવર ેઅમારા સભ્યોના 
મતંવ્યો (અતપનરી્યન) સાભંળે છે 
તેનરી ખાતરી કરવા માટે મેમબર 
એનરેજમેનટ ઓટફસર.

 અમે સમારકામ (રીપેરીંર) તવરનેરી 
તમારી બ્ચંતાઓ સાભંળી છે અને 
અમારા સમારકામ કરનારા અમારા 
તમામ કોનટ્ાકટરો ના ંટર-વ્ ુજો્યા ંછે 
અને અમારી સેવાને બહતેર બનાવવા 
માટે ફેરફારો ક્યા્ગ છે.

લોકોએ લાબંા સમ્યથરી પડતરી કેટલરીક 
સમસ્યાઓનો સામનો કરવામા ંમદદ 
કરવા માટે અમે એક સારો ઘર 
સધુારણા કા્ય્ગક્રમ (હોમ ઈમપ્વુમેનટ 
પ્રોગ્ામ) મકૂ્ો છે.  આરામરી 3 વર્ગમા ં
તમારા ઘરોમા ંઘણા સધુારા જોવા 
મળર.ે

અમે તમારી સાથ ે્યોગ્ય રીતે વાત 
કરીએ તેનરી ખાતરી કરવામા ંમદદ 
કરવા માટે અમે એક કોમ્તુનકેરન 
કા્ય્ગક્રમ મકૂ્ો છે.  અમે અમારા ્વુા 
લોકો સાથ ેજોડાવા માટે ્વુા મચંનરી 
સથાપના કરી રહ્ા છીએ, અને અમારી 
સોતર્યલ મરીટડ્યાનરી હાજરી તવકસાવવા 
માટે તેમનરી સાથ ેકામ કરવાનરી આરા 
રાખરીએ છીએ.  અમે કેનટરબરી હાઉસ 
અને લફબરો કોટેજના સભ્યો સાથે પણ 
તેમનરી જરૂટર્યાતોને સબંોધવામા ંમદદ 
કરવા માટે બે્ઠકો કરી છે.

અમારા કો 
– ઓપના 
ભતવષ્ય 
માટે પા્યો 
નાખવામા ં
ઘણુ ંબધુ ં
પ્રાપત થ્ુ ં
છે, એક એવરી 
કો – ઓપ 
કે જેનો તમે ભાર બનવા માટે રવ્ગ 
અનભુવરી રકો.  આ તો માત્ રરૂઆત 
છે – હજુ પણ ઘણુ ંબધુ ંકરવાનુ ંબાકી 
છે.  પરંત ુહમંેરનરી જેમ તમારા પ્રેમ, 
તવશ્ાસ, સમથ્ગન અને આરરીવા્ગદથરી 
અમે ચોક્કસપણે સાચરી ટદરામા ંઆરળ 
વધરી રહ્ા છીએ.

કૃપા કરીને નરીચે મારી કોનટેકટ તવરતો 
પણ નોંધો.  કોઈપણ સભ્ય તેમનરી કોઈ 
બ્ચંતાજનક બાબત તવર ેમારો સપંક્ગ 
કરે તે માટે હુ ંખરુ છ.ં  હુ ંતમને મદદ 
કરવા માટે અહીં છ.ં

જૈત્મની ભરખડા
અધયક્ષ, બેલગે્્ નેબરહડુ કો-
ઓપરેટટ્ હાઉત્સંગ એસો.

M: 07817 643492  
E: Jaimini.B@belgravecoop.org.uk



અમારા છેલલા ન્ યૂઝલેટરથી બે મહાન ઇ્ેન્ટસ યોજાઈ હતી જેની અમને આશા 
છે કે તમે આનિં માણયો હશે.

અમારી એજીએમ
સપટેમબરના અંતમા ંઅમે અમારી ્ાત્રષિક એજીએમ યોજી હતી અને અમને લાગે છે કે તે એક મોટી સફળતા હતી.  
નીચે આપેલા ઝચત્રો એક મહાન ઘટનાનો પરુા્ો હતો...

લે્પટરના લોડ્ષ મેયરની મલુાકાત
રત્્્ાર 7મી ન્ેમબરે લે્પટરના માનનીય લોડ્ષ મેયર કાઉસનસલર િીપક બજાજ દ્ારા અમારી લફબરો કોટેજ હાઉત્સંગ 
્પકીમમા ંલચં ટાઈમ મલુાકાતનુ ંઆયોજન કર્ા બિલ અમે ખ યૂબ જ સનમાત્નત થયા.  આ ્ર્ાસનુ ંઆયોજન 
BNCHA સત્મત્તના સભય ડૉ. ્રમોિ દ્ારા કર્ામા ંઆવ્ુ ંહત ુ,ં તેમજ લાયનસ કલબ ઑફ લે્પટર દ્ારા આપ્ામા ં
આ્ેલ સુિંર લચંનુ ંઆયોજન કર્ામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં  એક સુિંર બપોર બધા દ્ારા પસાર કર્ામા ંઆ્ી હતી.
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મેમબર એનગેજમેનટ ઓટફસર
રૂપલ રાજાણી
BNCHA ્પટાફ સભય  
રૂપલ ફેબ્આુરીમા ંમેમબર એનગેજમેનટ ઓટફસર તરીકે 
જોડાઈ હતી.  તેણીની ભ યૂત્મકા સ્ંપથામા ંતમારા મતંવયો 
સાભંળ્ામા ંઆ્ે અને તે નક્ી કર્ા માટે અમારા 
તમામ સભયો અને તેમના પટર્ારો સાથે જોડાણ 
(કનેકશન) બના્્ા માટે BNCHA સત્મત્તને સમથ્ષન 
આપ્ાનુ ંરહશેે.  આનો સમા્ેશ થશે.

•  મદુ્ાઓ પર તેમના મતંવ્યો મેળવવા માટે BNCHA 
સભ્યો સાથ ેસરીધો કોનટેકટ 

•  BNCHA સભ્યો તવર ેમાટહતરી ભેરરી કરવરી, જેમ કે તેઓ 
કેવરી રીતે વાતચરીત કરવા ઈચછે છે અને શુ ંતેઓને 
ખાસ જરૂટર્યાતો છે કે જેને આપણે તેમને સામેલ 
કરવામા ંમદદ કરવા માટે સબંોધવાનરી જરૂર છે.

•  સમારકામ અને અન્ય સેવાઓ તવરનેા તેમના મતંવ્યો 
જાણવા BNCHA સભ્યોનો સપંક્ગ કરવો જેથરી તેમનરી 
વ્યસકતરત જરૂટર્યાતોને ્યોગ્ય રીતે સબંોધવામા ં
આવરી રહી હો્ય અને સેવાઓમા ંસધુારો કરી રકે તેવરી 
સામાન્ય માટહતરી એક્ઠી કરી રકા્ય.

•  BNCHA કોમ્તુનટી મા ંસામેલ થવુ ંઅને સથાતનક 
કોમ્તુનટી માટે સધુારામા ંBNCHA સભ્યોને સામેલ 
કરવાના હતેથુરી અન્ય કા્ય્ગક્રમો અને કા્ય્ગરાળાઓ 
(વક્ગરોપ).

બેલગે્્ મેમબર સપોટ્ષ  ઓટફસર
િે્ી સુડંા
ત્પનેકલ ્પટાફ મેમબર   
િે્ી ્પથાત્નક ત્પનેકલ ટીમમા ંસપોટ્ષ  મેમબર ઓટફસર 
તરીકે જોડાઈ જે ફકત બેલગે્્ કો – ઓપના ભાડયૂત 
સભયો સાથે કામ કરે છે.  િે્ી સભયોના ્પ્ા્પ્થય-
સખુાકારી અને કલયાણને સધુાર્ા માટેના ત્્ત્્ધ 
મદુ્ાઓ પર સભયોને ટેકો આપશે.  આમા ંશામેલ હશે:

•  ભાડતૂ સભ્યોને મદદનરી જરૂર પડી રકે તેવરી 
સમસ્યાઓ ઓળખવા માટે તેઓ સાથે તન્યતમત સપંક્ગ 
કરો.

•  અન્ય તપનેકલ સાથરીદારો અને BNCHA સતમતતના 
સભ્યો પાસેથરી રેફરલસ પ્રાપત કરવા કે જેમને 
હકારાતમક સવાસ્થ્ય અને સખુાકારી જાળવવા માટે 
મદદનરી જરૂર પડી રકે છે.

•  ભાડતૂ સભ્યોને તેમના ઘરને ટકાવરી રાખવા અને 
જાળવવા અને સવતતં્ રીતે જીવવા માટે મદદ અને 
ટેકો આપવા માટે.

•  ગ્ાહકનરી જરૂટર્યાતો અને જોખમનુ ંઅસેસમેનટ કરો 
અને પરસપર વહેંચા્યેલ સહા્ય ્યોજનાઓ આપો.

•  સાઇનપોસટ અને જ્યા ંજરૂર હો્ય ત્યા ંસરીધરી સેવાઓનો 
ઉપ્યોર કરે છે જે ભાડતૂ સભ્યોના જીવનનરી 
ગણુવત્ામા ંસધુારો કરે છે.
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લફબરો કોટેજ ઓન-સાઇટ ્ોડ્ષન
જાનકી જોશી
ત્પનેકલ ્પટાફ મેમબર 18મી એત્્રલ 2022થી 
શરૂ થાય છે.
જાનકી માચ્ષ 2022 મા ંલફબરો કોટેજમા ંઓન-સાઇટ 
્ોડ્ષન તરીકે ્રત્ત અઠ્ાટડયે 20 કલાક કામ કરતી 
હતી.  બેલગે્્ અને અનય એજનસીઓની સે્ાઓને 
ઍકસેસ કર્ામા ંલફબરો કોટેજના રહે્ ાસીઓ માટે 
કોનટેકટ ના ંપહલેા ંપોઇનટ બનીને બેલગે્્ના કેટલાક 
સૌથી સં્ ેિનશીલ (્નરેબલ) ભાડયૂત સભયોને ટેકો 
આપ્ાની ભ યૂત્મકા છે.

સાઇટ પર સવતતં્ સપોટ્ગ તરીકે, જાનકી સહા્યક 
્યોજનાઓ હાથ ધરર ેજેનો તન્યતમત રી – વ્ ુકરવામા ં
આવ ેછે તેનરી ખાતરી કરવા માટે કે અમે બદલાતરી 
જરૂટર્યાતો માટે પ્રતતભાવરરીલ છીએ.  

લફબરો કોટેજ  ખાતે રહવેાસરીઓ સાથ ેનજીકથરી કામ 
કરીને જાનકી દ્ારા હકારાતમક સખુાકારી (પોબ્ઝટટવ 
હપેરીનેસ) ને પ્રોતસાહન આપતરી અને સામાજજક 
સખુાકારીમા ંસધુારો કરતરી પ્રવતૃત્ઓ અને કા્ય્ગક્રમોનુ ં
આ્યોજન કરવામા ંઆવર.ે  આ ઉપરાતં, જાનકી 
અમારી બ્બષલડિંર હલેથ અને સેફટી જરૂટર્યાતોના ભારરૂપે 
તન્યતમત તપાસ કરર ેજેથરી તમારંુ ઘર અને સકીમ એક 
સરુબ્ક્ષત સથળ છે જે સપંણૂ્ગ રીતે સસુરંત છે.

કેનટરબરી હાઉસ ત્સક્ટુરટી/કોસનસયેસ 
ઓટફસર
અમતૃા લક્મી કાડંા
ત્પનેકલ ્પટાફ મેમબર 1લી એત્્રલ 2022થી 
શરૂ થાય છે. 
અમતૃા માચ્ષ 2022 મા ંકેનટરબરી હાઉસમા ંસરુક્ષા 
અત્ધકારી (ત્સક્ોટરટી ઓટફસર) તરીકે અઠ્ાટડયાના 
7 ટિ્સ સાજંે 7.00 ્ાગયાથી 2.00 ્ાગયા સધુી કામ 
કરતી ટીમમા ંજોડાઈ હતી અને ભાડયૂતી ત્મલકતોની 
િેખરેખ કર્ાનો ઘણો અનભુ્ સાથે આ્ે છે.  
અમતૃાની એકંિર ફરજ ઝબલડીંગ/એ્પટેટ સરુક્ષા પ યૂરી 
પાડ્ાની અને અમારા ભાડયૂતોને મખુયત્ે કેનટરબરી 
હાઉસની આસપાસ અને ્પથાત્નક ભૌગોઝલક ત્્્પતારની 
અંિર નીચલા ્પતરની મિિ કર્ાની રહશેે.  ભ યૂત્મકાની 
કેટલીક મખુય લાક્ષઝણકતાઓ છે:-
•  ફરજ પર હો્ય ત્યારે સેવા વપરારકતા્ગઓ, 

મલુાકાતરીઓ અને બાહ્ એજનસરીઓ માટે સદંભ્ગના 
પ્રારંબ્ભક બ્બંદુ તરીકે કા્ય્ગ કરો.

•  રાતત્ સરુક્ષા પ્રણાલરીઓ અમલમા ંમકૂવરી, હાઉતસંર 
સેવાનરી એકંદર સલામતરી અને સલામતરીનરી ખાતરી 
કરવરી અને રોધ્યા મજુબ ખામરીઓનો જવાબ આપો.

•  બ્બષલડિંર અને સેવા વપરારકતા્ગઓનરી સલામતરી અને 
સરુક્ષાને મહત્મ બનાવવા માટે તાતકાબ્લક ભૌરોબ્લક 
સથાન પર પેટ્ોબ્લંર કરો.

•  સેવાઓ અને મલુાકાતરીઓનરી ઍકસેસ પર દેખરેખ 
રાખો અને ઘટનાઓ અને અસામાજજક વત્ગનને લોર 
કરો અને ટરપોટ્ગ કરો.

•  તેણરીનરી સમગ્ પાળી (તરફટ) દરતમ્યાન સરીસરીટીવરી 
તસસટમસનુ ંતનરીક્ષણ કરો.

•  સબંતંધત આરોગ્ય અને સલામતરી તપાસો કરો



મખુય સધુારાઓનુ ંઆયોજન ક્ુું છે.
BNCHA સત્મત્તએ 2022/23ની બજેટ યોજનાઓને તમારા ઘરોમા ંમોટા સધુારાઓ કર્ા ંમાટે મજંયૂરી આપી છે.  પીનેકલ, 
અમારા સત્્ષિસ ્રો્ાઇડર, તમારા સપંક્ષમા ંરહશેે કારણ કે સ વ્ેક્ષણ અને કાય્ષ ઍકસેસની વય્્પથા કર્ા માટે ્રોગ્ામસ 
ત્્તટરત કર્ામા ંઆ્ી રહ્ા છે.

રસોડંુ અને બાથરૂમ
અમે રસોડુ ંઅને બાથરૂમ ટરન્અૂલ પ્રોગ્ામ રરૂ ક્યષો છે, 
જેનો અથ્ગ એ થર ેકે આરામરી 3 વર્ગમા ંદરેક વ્યસકતનુ ં
રસોડુ ંઅને બાથરૂમ ટરન્ ૂથર.ે  સવવે પહલેેથરી જ થઈ રહ્ા 
છે અને આરામરી થોડા મટહનામા ંકા્ય્ગક્રમ રરૂ થર.ે

મખુય કેનટરબરી હાઉસ ન્ીનીકરણ
કેનટરબરી હાઉસને બ્બષલડિંરના ભારોને અપગે્ડ કરવા માટે 
ઘણા વરષોથરી નોંધપાત્ રોકાણનરી જરૂર છે.  તેથરી, રસોડા 
અને બાથરૂમના રી – ન્ ુકા્ય્ગક્રમનરી સાથ ેસાથ,ે કેનટરબરી 
હાઉસના રહવેાસરીઓ પણ હીટટંર અપગે્ડ સટહત આંતટરક 
અને બાહ્ સધુારાઓ જોર.ે

લફબરો કોટેજ
તપનેકલ સવવે્યર અને BNCHA સતમતતના સભ્યો સાથે 
તાજેતરનરી સાથ ેકરેલ મલુાકાત બાદ, આંતટરક અને બાહ્ 
કા્યષોનરી શ્ેણરીને ઓળખવામા ંઆવરી છે અને મજૂંર કરવામા ં
આવરી છે.  અમે ફકત કામો  માટેના કવોટેરન નરી રાહ જોઈ 
રહ્ા છીએ અને પછી કામ ક્ારે રરૂ થર ેતેનરી તવરતો અને 
સમ્યમ્યા્ગદા સાથ ેઅમે રહવેાસરીઓ સાથ ેસરીધો સપંક્ગ કરીશુ.ં

કોમ્નુલ ડેકોરેશન/ફલોટરંગ.
અમારા તમામ અંદરના કોમ્નુલ તવસતારો અને ફલોટરંરને 
કો – ઓપે મોટા કોમ્નુલ સધુારણા કા્ય્ગક્રમમા ંસામેલ 
કરવામા ંઆવ્યા છે.  આમા ંફલોટરંરનુ ંનવરીકરણ અને 
કોમ્નુલ તવસતારો નો ફરીથરી પેઇષનટિંર કરવાનો સમાવેર 
થા્ય છે.
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માળખાકીય કાયકો
ઐતતહાતસક (ટહસટોટરકલ) માળખાકી્ય (સટ્કચલ) ખામરીઓ 
(ટડફે્ટસ) થરી પરીટડત તમલકતો નો સવવે ક્યા્ગ પછી, અમે 
ઘરોને સરુબ્ક્ષત કરવા અને તે સભ્યો માટે જીવનનરી ગણુવત્ા 
સધુારવા માટે આ મદુ્ાને ઉકેલવા માટે મખુ્ય સટ્કચલ કા્યષો 
હાથ ધરવા માટેના એક કા્ય્ગક્રમને મજૂંરી આપરી છે.

ત્્નડો ટરપલેસમેનટ ્રોગ્ામ
પ્રારંબ્ભક તવનડો ટરપલેસમેનટ પ્રોગ્ામ પર બ્બલડીંર કે જે 
ફંકા્યેલરી તવનડોઝના મદુ્ાને હલ કરે છે, અમે BNCHA 
પ્રોપટટીઝને ્યાદ રાખરીને તમામ બારીઓ અને દરવાજાઓને 
નવરીકરણ કરવાનરી ્યોજનાને મજૂંરી આપરી છે.

સોત્શયલ હાઉત્સંગ ડેકાબકોનાઇઝેશન ફંડ.
કેટલાક સારા સમાચાર!!  તપનેકલે, અમારા વતરી, અમારી 
તમલકતોને અસર કરતરી કેટલરીક નબળી ઉજા્ગ (એનજજી) 
કા્ય્ગક્ષમતા (એટફસરી્યનસરી) સમસ્યાઓને ઉકેલવામા ંમદદ 
કરવા માટે નાણા ંમાટે સરકારને બ્બડ સબતમટ કરી.  અમને 
કનફ્રમ્ગ કરવામા ંખબૂ જ આનદં થા્ય છે કે અમારી બ્બડ 
સફળ રહી છે, અને અમને રરૂઆત મા ં38 પ્રોપટટીમા ંકામ 
કરવા માટે લરભર £500,000 આપવામા ંઆવ્યા છે.

કામોમા ંઅંદરના/બહારના ઇનસ્લુેરનનો સમાવરે થા્ય છે 
અને તે મે મટહના 2022મા ંરરૂ થર ેઅને એક વર્ગમા ંપણૂ્ગ 
થર.ે  ગ્ાનટ કુલ ખચ્ગના લરભર 66% ચકૂવ ેછે, જ્યારે 
BNCHA બાકીના ખચ્ગ માટે ચકૂવણરી કરર.ે

વધ ુભડંોળ માટે બરીજો બ્બટડંર રાઉનડ પણ રરૂ થવાનો છે 
અને અમે તપનેકલને વધ ુમોટી બ્બડ સબતમટ કરવા માટે 
મજૂંરી આપરી છે જે સભંતવતપણે વર્ગ 2023 થરી આરલા 3 
વર્ગ મા ંતેમનરી એનજજી એટફસરી્યનસરી સધુારવા માટે તમારા 
ઘરો પર ખચ્ગ કરવા માટે ઘણરી વધ ુગ્ાનટ લાવરી રકે છે.  

ત્પનેકલ, (ખાસ કરીને ત્મ. નાથન પેમબટ્ષન) ને આ સધુારણા 
કાય્ષક્રમ પર તેમની સખત મહનેત માટે ખ યૂબ ખ યૂબ આભાર.

મખુય સધુારાઓનુ ંઆયોજન ક્ુું છે.
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મેનેજમેનટ કત્મટી –  
બેલગે્્ માટે આકાર આપી રહી છે
સપટેમબર 2021મા ંબેલગે્્ કો-ઓપના સભયોએ એજીએમમા ંન્ી વય્્પથાપન (મેનેજમેનટ) સત્મત્તની પસિંગી 
કરી તયારથી, સત્મત્ત (જૈત્મની, કેતન, કે, મનીર, એન, જોરુભાઈ અને ડૉ. ્રમોિ) બેલગે્્ના ભાડયૂતોને શક્ 
તેટલી શે્રષઠ સે્ાઓ મળે તે કર્ા માટે સખત મહનેત કરી રહી છે.

કેટલાક મખુ્ય મદુ્ાઓ અમે સબંોતધત કરી રહ્ા ંછીએ (તેમાનંા ઘણા આ ન્ઝૂલેટરમા ંરામેલ છે: )

l   સમારકામનરી વધતરી સખં્યા અને અન્ય કેસો જ્યા ંભાડતૂોએ 
ઉભરી થ્યેલરી સમસ્યાઓ તવર ેઅમારો સપંક્ગ ક્યષો હો્ય તેનરી 
સાથ ેકામ કરવુ.ં

l   સેવાઓ કેવરી રીતે પરૂી પાડવામા ંઆવ ેછે તે સધુારવા માટે 
અમારા સતવપિસ પ્રોવાઈડરો તપનાકલ સાથ ેકામ કરવુ.ં  અમે 
નવરી સમારકામ નરીતત (પોબ્લસરી) સાથ ેસમંત થ્યા છીએ જે 
અમારા સભ્યોને અમારા ભાડતૂોને શુ ંજોઈએ છે તેના પર વધ ુ
ધ્યાન આપરીને તેમના માટે વધ ુસમારકામ કરવામા ંસક્ષમ 
બનાવર.ે  અમે તપનેકલના તમ. નાથન પેમબટ્ગન સાથે કામ કરી 
રહ્ા છીએ, જેમણે સમારકામ સેવાનુ ંસચંાલન સભંાળ્ુ ંછે, અને 
તેઓ ધરીમે ધરીમે એવા કામોનુ ંમલૂ્યાકંન (વલે્રુન) કરી રહ્ા 
છે કે જે અમારા બધા ઘરો પર કરવાનરી જરૂર છે.

l   આનો મખુ્ય ભાર એ છે કે તપનેકલે પ્યા્ગવરણરી્ય 
(એનવાન્ગમેનટલ) કા્ય્ગક્ષમતા (એટફસરી્યનસરી)ને સબંોધવા માટે 
સરકારી ભડંોળમાથંરી લરભર અડધા તમબ્લ્યન પાઉનડ માટે 
સફળતાપવૂ્ગક અરજી કરી છે.  તે જ સરકારી ભડંોળમાથંરી વધ ુ
£2 તમબ્લ્યન માટે અરજી કરવાનુ ંપણ આ્યોજન છે.  જ્યારે 
રેસ અને વરીજળીના ખચ્ગમા ંવધારો થઈ રહ્ો છે ત્યારે આ 
પરલા ંઅમારા સભ્યોને તેમના ઈંધણ (ફ્લુ) ના બ્બલમા ં
ઘટાડો કરવા તરફ દોરી જર.ે

l   ડેમપ અને ફર લારેલ ઘર માટે નરી પોબ્લસરી બનાવવરી.  અમે 
જાણરીએ છીએ કે અમારી પાસે થોડા ઘરો છે જેમા ંડેમપ અને 
ફર લારેલ છે.  અરાઉ આ સમસ્યાઓનરી અવરણના (ઇગનોર) 
કરવામા ંઆવરી હતરી અને આના પર કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ 
સમારકામનુ ંકામ હત ુ ં(રાષ્દક રીતે કેટલાક ટકસસાઓમા)ં 
તતરાડો પર પેપટરંર હત ુ.ં  અમારો ઉદે્શ્ય એ છે કે નવરી નરીતત 
સમ્યાતંરે આ સમસ્યાઓને દૂર કરર.ે  તમામ પટરવારોને આ 
નવરી પોબ્લસરીનરી નકલ મળરે.

l   “સટક્ર્ય સભ્યપદ વ્હૂરચના” (એષકટવ મેમબરતરપ સટે્ટજી) પર 
કામ કરવુ ંએ નક્કી કરવા માટે કે અમારા બધા સભ્યો કો-ઓપ 
કેવરી રીતે કા્ય્ગ કરે છે તે અંરે ઇનપટુ મેળવરી રકે છે.  અમારા 
મેમબર એનરેજમેનટ ઓટફસર તરીકે રૂપલ રાજાણરી ને અમે 
એપોઇનટ ક્યા્ગનો અથ્ગ એ છે કે અમે અમારી કોમ્તુનટી મા ં
તમારી સાથ ેતમારા મતંવ્યો (અપરીતન્યન) અને મદુ્ાઓ તવર ે
વાત કરીશુ ંજે અમે અરાઉ ક્ુું છે તેના કરતા વધ ુછે.

l   લેસટર એકરન ફોર મેનટલ હલેથ પ્રોજેકટ (LAMP) સાથે 
કામ કરવુ ંએ નક્કી કરવા માટે કે જે ભાડતૂોને ખાસ સવાસ્થ્ય 
સમસ્યાઓ હો્ય તો તેઓને જોઈતરી મદદ અને સમથ્ગન 
મેળવવા માટે સક્ષમ હો્ય.

8



l   ્ વુાનો, વદૃ્ધો અને બરીજા બધા માટે તવતવધ સામદુાત્યક કા્ય્ગક્રમો 
(કોમ્નુલ પ્રોગ્ામ) અને પ્રવતૃત્ઓનુ ંઆ્યોજન કરવુ.ં  જેમ 
જેમ આપણે રોરચાળામાથંરી બહાર આવરીએ છીએ તેમ, અમે 
આરા રાખરીએ છીએ કે તમારામાથંરી બને તેટલા લોકો અમારા ં
સસપ્રિંર સેબ્લરિેરન મા ંઅમારી સાથ ેજોડારો.

l   બેલગે્વ કો-ઓપ ્યોગ્ય રીતે સચંાબ્લત થા્ય તેનરી ખાતરી 
કરવા માટે પડદા પાછળનરી તસસટમનરી જાળવણરી કરવરી.  
કેટલરીક રીતે, આ વધ ુકંટાળાજનક કામ છે.  પરંત ુઅમે અરાઉ 
અમારા સભ્યોને સવતતં્ ટરપો્ટસ્ગ તવર ેજણાવ્ુ ંછે જે દરા્ગવ ેછે 
કે કેવરી રીતે અરાઉનરી સતમતતઓએ કો – ઓપ નુ ં્યોગ્ય રીતે 
સચંાલન ક્ુું ન હત ુ;ં  કેવરી રીતે કેટલાક ભતૂપવૂ્ગ સતમતતના 

સભ્યો તેમના પોતાના અંરત સવાથ્ગ માટે ત્યા ંહતા;  અને 
કેવરી રીતે અરાઉનરી સતમતતઓએ ભાડતૂોને જે જોઈએ છે અને 
જે જોઈએ છે તે મેળવવા પર ધ્યાન કેષનદ્રત ક્ુું નથરી.  તેથરી, 
આ વસતઓુ ફરી ક્ારે્ય ન બને તે નક્કી કરવા માટે અમે જે 
તસસટમસ સેટ કરી છે તે મહતવપણૂ્ગ છે.

l   એ નક્કી કરવુ ંકે નવરી સતમતત ્યોગ્ય રીતે જાણકાર છે કે જેથરી 
અમે એવા તનણ્ગ્યો લઈ રકીએ જે કો – ઓપ મા ંસધુારો કરે 
અને અમારા ભાડતૂોને ગણુવત્ા્કુત સેવાઓ, ઘરો અને 
સમદુા્ય દરેકને જોઈતા હો્ય તે પ્રદાન (પ્રોવાઇડ) કરે.  
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અમે એક ખાસ સામાનય સભા યોજીશુ ંજેમા ંતમામ બેલગે્્ કો-ઓપ સભયો હાજરી આપ્ા અને આ ત્નયમમા ંફેરફાર 

માટે સમંત થ્ા મત આપ્ા માટે શકુ્ર્ાર 6મી મેના રોજ સાજંે 7 ્ાગયે મહરે કોમ્તુ્નટી સેનટર ખાતે આ્કાય્ષ છે.

ત્નયમોમા ં્ર્પતાત્્ત ફેરફારનુ ંચોક્સ લખાણ અમારી ્ેબસાઇટ belgravecoop.org.uk પર ઉપલબધ છે.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે આ મહત્પ યૂણ્ષ ત્નયમ ફેરફાર સાથે તમારી સત્મત્તને સમથ્ષન આપશો.

આ સારંુ કાય્ષ ચાલ ુરહ ેતેની ખાતરી કર્ી
સતમતત ખાતરી કરવા મારેં છે કે અમે ભાડતૂોને આ 
ગણુવત્ા્કુત સેવાઓ, ઘરો અને કોમ્તુનટી પ્રદાન કરવાનુ ં
ચાલ ુરાખરી રકીએ.  અમારા વત્ગમાન તન્યમો જણાવ ેછે 
કે સતમતતના તમામ સભ્યોએ દર વરવે ચ ૂટંણરી માટે ફરીથરી 
ઊભા રહવે ુ ંપડે છે.  અમે અમારા સભ્યોને પ્રસતાવ આપરીએ 
છીએ કે જો દર વરવે વાતરપિક સામાન્ય સભામા ંતેમને દૂર 
કરી રકા્ય તો અમારા ભાડતૂો માટે સારંુ કામ કરવા માટે 
સતમતતના સભ્યોને તાલરીમ આપવરી તે અથ્ગહીન છે.

તેથરી, સતમતતએ અમારા વકીલો પાસેથરી કાનનૂરી સલાહ લરીધરી 
છે અને તેના આધારે અમારા સભ્યો ના ંતન્યમમા ંફેરફારનરી 
દરખાસત કરી રહી છે જે સતુનતચિત કરર ેકે:

l   વત્ગમાન સાત સતમતતના સભ્યો સપટેમબર 2021નરી વાતરપિક 
સામાન્ય સભાથરી ત્ણ વર્ગના સમ્યરાળા માટે તમામ 
હોદ્ા પર રહરે.ે

l   તે પછી, દર વરવે સતમતતનો ત્રીજો ભાર ખસરી જરે અને 
તેમનરી જગ્યાઓ ચ ૂટંણરી માટે ઉપલ્ધ થરે

l   સતમતતમા ંબાકીનરી પાચં જગ્યાઓ અન્ય સભ્યો માટે 
પોતાને સતમતતનરી ચ ૂટંણરી માટે આરળ મકૂવા માટે 
ઉપલ્ધ હરે (જેમ કે અત્યારે છે).
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કિાચ ત્્ઝચત્ર ્રશ્ન!  પરંત ુઅમે ્ધનેુ ્ધ ુઝચંતા કરીએ છીએ કે કો-ઓપ સભયો અથ્ા તેઓ જાણતા હોય તે્ા લોકો 
હોઈ શકે છે જેઓ કોત્્ડ રોગચાળાના પટરણામે, જી્નના િબાણમા ં્ધારો અથ્ા અનય કોઈ કારણોસર મૌનથી પીડાય 
છે.  લોકોને કોની પાસે જવુ ંએ ત્્શે કિાચ ખયાલ ના હોય અને ઘણી્ાર લોકો જાહરેમા ં્પ્ીકાર્ા માગંતા નથી કે તેમને 
માનત્સક અથ્ા શારીટરક ્પ્ા્પ્થય સમ્પયાઓ છે.

જો તમે ઇચછો તો ખાનગી મિિ મળી શકે છે.  તે ઘણી્ાર ફકત ્ાત કર્ામા ંઅને સક્ષમ થ્ામા ંમિિ કરે છે.
બેલગે્વ કો-ઓપ સથાતનક ચેટરટી લેસટર એકરન ફોર મેનટલ 
હલેથ પ્રોજેકટ (LAMP) સાથે કામ કરે છે તેનરી ખાતરી કરવા 
માટે કે અમારા સભ્યોને જો તેઓને જરૂર જણા્ય તો તેઓને 
મદદ અને સમથ્ગનનરી ઍકસેસ મળી રકે.

લેસટરમા ંમફત માનતસક અને રારીટરક સવાસ્થ્યનરી ટહમા્યત 
કરવા માટે 1989 મા ંLAMP નરી સથાપના કરવામા ંઆવરી 
હતરી.  તેમનરી સેવા સપંણૂ્ગપણે ખાનરરી અને તનણ્ગ્ય તવનાનરી 
છે.  LAMP ના ટહમા્યતરીઓ છે:

l   કોઈ એવરી વ્યસકત કે જે વ્યસકતનરી બાજુમા ંએવા સમ્યે 
હોઈ રકે જ્યારે તે સૌથરી વધ ુવનરેબલ હો્ય, અને એવા 
સમ્યે જ્યારે તેનુ ંજીવન ખબુ મ ૂઝંવણભ્ુું હોઈ રકે.

l   ત્યા ંજ્યારે લોકો અઘરી આરોગ્ય પ્રણાલરી (તસસટમ) નો 
સામનો કરવામા ંઓછામા ંઓછા સક્ષમ (કેપેબલ) હો્ય 
છે.

l   એક સહા્યક તમત્ કે જે લોકોને ભતવષ્ય માટે ્યોજના 
બનાવવામા ંઅને તેમનરી ભાતવ સખુાકારીનુ ંસચંાલન 
કરવામા ંમદદ કરી રકે.

l   કોઈ વ્યસકત સાભંળે અને માર્ગદર્ગન આપે અને ટેકો આપે 
અને મરીટટંગસ અને રી – વ્ઝુ માટે આ્યોજન કરે.

l   લોકો વતરી આરોગ્ય વ્યવસાત્યકો (હલેથ પ્રોફેરનલ) ને 
પત્ો લખવામા ંઅથવા અન્ય સેવાઓ માટે સાઇનપોસટ 
કરવામા ંઅને તેમનરી જરૂટર્યાતોને ્યોગ્ય રીતે ધ્યાનમા ં
લેવામા ંઆવ ેછે અને તેમના અતધકારોનુ ંસમથ્ગન 
કરવામા ંઆવ ેછે તેનરી ખાતરી કરવામા ંમદદ કરવા માટે.

LAMP એડવોકે્ટસ NHS અથવા અન્ય કોઈપણ હલેથ 
કેર પ્રોવાઇડર દ્ારા કા્ય્ગરત નથરી અને તેઓ લેસટર તસટી 

કાઉસનસલ અને બેલગે્વ કો-ઓપથરી સવતતં્ છે.  જો તમે 
LAMP નો સપંક્ગ તમારા માટે અથવા તમે જાણતા હોવ તો, 
અમે તેના તવર ેજાણરીશુ ંનહીં, તસવા્ય કે તમે તેમને તમારા 
વતરી અમારો સપંક્ગ કરવા માટે કહો.

એડવોકેસરી તવકલપ પસદં કરીને 0116 255 6286 પર 
ટેબ્લફોન દ્ારા LAMP સધુરી પહોંચરી રકા્ય છે, અથવા તેમનરી 
વબેસાઇટ પર જાઓ અને તમારા અથવા અન્ય કોઈ માટે 
રેફરલ તવનતંરી પણૂ્ગ કરો www.lampadvocacy.co.uk/lets-
talk/.  અથવા તમે બેલગે્વ કો-ઓપને પછૂી રકો છો, કા ં
તો અમારી ઑટફસમા ંઅમારો સપંક્ગ કરીને અથવા અમારા 
સતવપિસ પ્રોવાઇડર તપનેકલ સાથ ેવાત કરીને અને અમે તમને 
LAMP પર મોકલરી રકીએ છીએ.

LAMP ના ગજુરાતરીઓ તેઓ જે સેવા આપરી રકે છે તેના 
તવર ેથોડુ ંવધ ુસમજાવ ેછે – પ્રમોરનલ તવડી્યો (ગજુરાતરી) 
– YouTube

પી.એસ.  LAMP એ પણ ઈચછે છે કે તમે તેમનરી સાથે 
9મરી અને 15મરી મે 2022નરી વચચે ચદં્ર પર ફરવા 
જાઓ!!!!  વધ ુમાટહતરી માટે www.lampadvocacy.
co.uk/lamp5k પર જાઓ

પરીપરીએસ.  જો તમને એવુ ંલારત ુ ંહો્ય કે તમે એવા 
લોકોને મદદ કરી રકો કે જેમને માનતસક સવાસ્થ્ય 
પડકારો હોઈ રકે, તો LAMP માનતસક સવાસ્થ્યના પ્રથમ 
સહા્યકો (હલેપર) નરી પણ રોધ કરી રહુ ંછે અને જે 
લોકો મદદ કરવા મારે છે તેમને સમથ્ગન આપરી રકે છે.  
જો તમને લારે કે તમે મદદ ઓફર કરી રકો છો, તો 
કૃપા કરીને સહકા્ય્ગકરનો સપંક્ગ કરો.

તમને કેવુ ંલાગે છે?
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Tઆ ્ર્ષ ્ગુાનડાના હજારો એત્શયનોના આગમનની 50મી ્ર્ષગાઠંની ઉજ્ણી કરશે જેમને 
1972મા ંઇિી અમીન દ્ારા િેશ છોડ્ા માટે માત્ર 90 ટિ્સનો સમય આપ્ામા ંઆવયો 
હતો. લગભગ 28,000 એત્શયન પટર્ારો ત્્્પથાત્પત થયા હતા.  જેમની પાસે ઝરિટટશ 
પાસપોટ્ષ  હતા તેમાથંી મોટાભાગના લોકો £50 કરતા થોડા ્ધ ુઅને કપડાથી ભરેલી સ યૂટકેસ 
સાથે ્કેુ આવયા હતા અને તેમની માઝલકીનુ ંબાકીનુ ંબધુ ંજ છોડી િીધુ ંહત ુ.ં 

તસટી કાઉસનસલે ્રુાનડાના આર્ગસમા ં
એક પત્ પ્રકાતરત ક્યષો હતો જેમા ંતેમને 
રહરેમા ંન આવવા જણાવ્ુ ંહત ુ,ં તેમ છતા ં
મોટાભારના એતર્યનો અહીં લેસટરમા ં
સથા્યરી થ્યા હતા અને મોટાભારના લોકોએ 
સફળતાપવૂ્ગક તેમના જીવનનુ ંપનુઃતનમા્ગણ 
ક્ુું છે અને તેને તેમનુ ંઘર બનાવ્ુ ંછે.  
તેનરી સામાજજક/આતથપિક સફળતામા ં્યોરદાન 
આપ્ુ ંછે.

અમારા માટે આને વધ ુકરુણ બનાવે છે તે એ 
છે કે ભતૂપવૂ્ગ ્રુાનડાના રેફ્જુી રાતંતલાલ 
મકવાણાએ લેસટરમા ંબેલગે્વ નેબરહડુ 
કો-ઓપરેટટવ હાઉતસંર એસોતસએરનનરી 
સથાપના કરવામા ંમહતવનરી ભતૂમકા ભજવરી 
હતરી.

વર્ગરા્ંઠ તનતમત્ે સમગ્ વર્ગ દરતમ્યાન ઘણા 
કા્ય્ગક્રમોનુ ંઆ્યોજન કરવામા ંઆવ્ુ ંછે 
જેમા ંલેસટર મ્બુ્ઝ્યમ ખાતે પ્રદર્ગન, કવ્ગ 

તથ્યેટર ખાતે પ્રદર્ગન, સબરસ રેટડ્યો અને 
રેટડ્યો લેસટર વર્ગરા્ંઠનરી ઉજવણરી કરર ેઅને 
ડોક્મુેનટરી મરીટડ્યા સેનટર લેસટરમા ંઅમારા 
નવા સભ્ય જોડાણ અતધકારી રૂપલ રાજાણરી 
સાથ ેરહરે.ે  50મરી એતનવસ્ગરી માટે પોડકાસટ, 
ડોક્મુેનટ્ી અને આકા્ગઈવ બનાવરી રહ્ા છે.  
તેઓ તમારા માટે તન્યતમત ડ્ોપ-ઇન સત્ો 
ચલાવર ેઅને તમારી હકાલપટ્રીનરી વાતા્ગ 
તેમનરી સાથે રરે કરર.ે  www.ug2uk50.org.
uk પર વધ ુજાણો અથવા તેમને સોતર્યલ 
મરીટડ્યા Twitter પર અનસુરો: @ug2uk50 
Facebook: https://www.facebook.com/
Ugandafifty અને Instagram: @ug2uk50

રૂપલ BNCHA ભાડતૂો સાથ ેકેટલાક ડ્ોપ-ઇન 
સત્ો ચલાવવાનરી પણ આરા રાખે છે તેથરી 
તવરતો માટે આ જગ્યા જુઓ અથવા rupal@
belgravecoop.org.uk ઇમેઇલ દ્ારા તેણરીનો 
સપંક્ગ કરો

્ગુાનડા 50 અમારી સ્પ્રિંગ 
પાટટી – ધમાકા 
2022
શકુ્ર્ાર 6 મે, સાજંે 
7 ્ાગયે માહરે 
કોમ્તુ્નટી સેનટર 
લે્પટર ખાતે
અમારી સ્પ્રિંગ સીઝન 
ની પાટટી, ધમાકા 2022, 
કોત્્ડ િરત્મયાન મશુકેલ 
બે ્ર્ષ પછી BNCHA 
સભયો માટે ઉજ્ણી 
છે.  આ કાય્ષક્રમ મહરે 
કોમ્તુ્નટી સેનટર ખાતે 
યોજાશે અને અમારા 
તમામ સભયોને પો્પટમા ં
સપં યૂણ્ષ ત્્ગતો મોકલ્ામા ં
આ્શે.  જો તમને જરૂર 
હોય તો ભોજન અને 
મનોરંજન પ યૂરંુ પાડ્ામા ં
આ્શે અને તમને ્પથળ 
સધુી અને તયાથંી લઈ 
જ્ા માટે ્ાહન ની 
વય્્પથા કર્ામા ંઆ્શે.  
પો્પટમા ંતમારા આમતં્રણ 
માટે ધયાન રાખો.

સક્ઝના જ્ાબો
અરાઉના ન્ઝૂલેટરમા,ં તમારા હાઉતસંર 
કો-ઓપ તવર ેતમે કેટલરી સારી રીતે જાણો છો 
તે જોવા માટે તમારા માટે એક સકવઝ હતરી.  
1લરી ઑકટોબર 2021ના રોજ AGMમા ંપરત 
કરા્યેલા તમામ સકવઝ ફોમ્ગને ઇનામ ડ્ોમા ં
દાખલ કરવામા ંઆવ્યા હતા અને જે સભ્યનુ ં
સકવઝ ફોમ્ગ લેવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંતેણે £25ના 
રૉતપંર વાઉચરનુ ંઇનામ જીત્ુ ંહત ુ.ં
તમે તમારા સહકા્ય્ગકરને કેટલરી સારી રીતે 
જાણો છો?  આ જવાબો છે:
1. BNCHA છે:
જવાબ: BNCHA એ સામાજજક આવાસ છે.
2. BNCHA એ છે:
જવાબ: BNCHA સપંણૂ્ગપણે પરસપર હાઉતસંર 
એસોતસએરન છે.
3. BNCHA પાસે હાલમા ંકેટલરી તમલકતો છે?:
જવાબ: 300 થરી 400., BNCHA પાસે હાલમા ં
378 ઘરો અને 1 રેરેજ છે.
4. BNCHA પ્રોપટટટિઝ આ એટર્યા મા ંઆવલે છે:
જવાબ: BNCHA તમલકતો બેલગે્વ તવસતારમા ં
આવલેરી છે,
5. BNCHA ઈંગલેનડમા ંતેના પ્રકારનરી સૌથરી 
મોટી સસંથા છે:
જવાબ: સાચુ.ં  BNCHA એ ઈંગલેનડમા ંસૌથરી 
મોટી સપંણૂ્ગ મ્ચુ્અુલ હાઉતસંર કો-ઓપ છે.

6. BNCHA માટે મકાનમાબ્લક કોણ છે?:
જવાબ: BNCHA ના તમામ ભાડતૂો સં્ કુત 
રીતે BNCHA ના મકાનમાબ્લક છે.
7. BNCHA કોનુ ંછે?:
જવાબ: BNCHA, BNCHA ના ંભાડતૂોનુ ંછે.
8. BNCHA ઓટફસ ક્ા ંઆવલેરી છે?:
જવાબ: BNCHA ઓટફસ 131 લફબરો રોડ પર 
આવલેરી છે.
9. તપનેકલ કોણ છે?:
જવાબ: તપનેકલ એ BNCHA ના ંસતવપિસ 
પ્રોવાઇડર છે.  તપનેકલ BNCHA ભાડતૂો ને 
જરૂરી સેવાઓ પરૂી પાડે છે.
10. ભાડતૂ દ્ારા તેમનરી ભાડતૂરીનરી રરૂઆતમા ં
£1 નરી ચકુવણરી કરવામા ંઆવરી હો્ય, અને તેના 
પર રરે નબંર સાથ ેરસરીદ આપવામા ંઆવ,ે તો 
ભાડતૂ BNCHA ના રેરધારક બને છે:
જવાબ: સાચુ.ં  BNCHA ભાડતૂ સભ્ય BNCHA 
ના રરે-હોલડર છે.
11. BNCHA રેરહોલડર ભાડતૂો તેમના 
પ્રતતતનતધતવ માટે એક સતમતતનરી રચના કરવા 
માટે ચોક્કસ સખં્યામા ંભાડતૂ સભ્યોને પસદં 
કરીને કો-ઓપ ચલાવ ેછે:
જવાબ: સાચુ.ં  BNCHA સતમતતમા ંBNCHA ના 
ભાડતૂોનુ ંપ્રતતતનતધતવ કરવા માટે 12 જેટલા 
ભાડતૂ સભ્યો હોઈ રકે છે.
12. 18 વર્ગથરી વધ ુઉંમરના રરેહોલડર ભાડતૂો 
જે સતમતતમા ંજોડાવા માટે રસ ધરાવતા હો્ય 

તેઓ એજીએમ પહલેા તમામ ભાડતૂો માટે 
ઉપલ્ધ નોતમનેરન ફોમ્ગ ભરીને પોતાને 
આરળ રાખરી રકે છે:
જવાબ: સાચુ.ં  18 વર્ગથરી વધ ુઉંમરના કોઈપણ 
BNCHA ભાડતૂ સભ્ય કે જે BNCHA ના 
સચંાલન/સચંાલનમા ંBNCHA ભાડતૂ સભ્યોનુ ં
પ્રતતતનતધતવ કરવા મારે છે અને તેમનરી પાસે 
જરૂરી કૌરલ્ય, જ્ાન, અનભુવ અને સતમતતને 
ઑફર કરવા માટેનો સમ્ય છે, તેઓ AGM 
પહલેા ંપોતાને નોતમનેટ કરી રકે છે.  આરામરી 
સતમતત વર્ગ માટે સતમતતના સભ્ય બનરી રકે.
13. સતમતતના સભ્ય બનવાનો બરીજો કોઈ રસતો 
નથરી:
જવાબ: ખોટંુ.  AGM નરી વચચે, ભાડતૂ સભ્ય 
જે BNCHA ના સચંાલન/સચંાલનમા ંBNCHA 
ભાડતૂ સભ્યોનુ ંપ્રતતતનતધતવ કરવા મારેં છે અને 
સતમતતને ઑફર કરવા માટે જરૂરી કુરળતા, 
જ્ાન, અનભુવ અને સમ્ય છે તે સતમતતના 
સભ્ય બનવા માટે સતમતતને અરજી કરી રકે છે.
14. BNCHA સતમતતના સભ્યો કો-ઓપ 
ચલાવવા અંરે તનણ્ગ્ય લેવા માટે મટહનામા ંએક 
વાર મળે છે:
જવાબ: સાચુ.ં  સપંણૂ્ગ સતમતતનરી બે્ઠક સામાન્ય 
રીતે મટહનામા ંએકવાર સાજંે 6 થરી 8 વાગ્યા 
સધુરી ્યોજા્ય છે.  જો કે, સતમતતના સભ્યોને 
ઓછામા ંઓછા સાત ટદવસનરી સચૂના આપરીને 
તવરેર સતમતતનરી બે્ઠકો (જો જરૂરી હો્ય તો) 
બોલાવરી રકા્ય છે.



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

તમારી બેલગે્્ કત્મટી
જૈત્મની ભરખડા, અધયક્ષ (ચેર)

કેતન ગણાત્રા,

જોરૂભા બારોટ,

ડો.્રમોિ પટેલ,

એન સ્પમથ,

મનીર થોબાની,

કુલ્તં હુંજન.

તમારો BNCHA અને ત્પનેકલ ્પટાફ અને તેમની કોનટેકટ ટડટેલસ
્પટાફ ના ંનામ જોબ રોલ કોનટેકટ/ઓટફસ નબંર

BNCHA ્પટાફ

ત્મના ખોડા એડમરીન ઓટફસર/ સેકે્રટરી 0116 5020888

રૂપલ રાજાણી મેમબર એનરેજમેનટ ઓટફસર 07936 028 730 

ત્પનાકલ ્પટાફ

હટરંિર રાઈ રીજનલ ઓટફસર 0333 600 2500

રમેશ રાઇકંુડલ લાઈઝન મેનેજર 0333 600 2500

ડોન ડટડંગ તસતન્યર હાઉતસંર ઓટફસર 0333 600 2500

નેથન પેમબટ્ષન તસતન્યર સવવે્યર 0333 600 2500

ટહરેન ભટ્ટ ટે્નરી સવવે્યર 0333 600 2500

નીતા ભારિ્ા હાઉતસંર ઓટફસર 0333 600 2500

િે્ી સનુડા સપોટ્ગ વક્ગર 0333 600 2500

કેરોલાઇન ઝબટી હાઉતસંર ઓટફસર 0333 600 2500

ટકરોન ત્સંઘ હાઉતસંર ઍપ્રેષનટસ 0333 600 2500

જાનકી જોશી વોડ્ગન 0333 600 2500

અત્રિતા લક્મી તસક્યૉટરટી વોડ્ગન 0333 600 2500


