
 

 

 

બીએનસીએચએના િનયમોમા ંસિમિતના સ/યો સિમિતના સ/યોની જવાબદાર4ઓના િનવેદનમા ંસહ4 કર9 

તે જ:ર4 છે. 

રોગચાળામા ંઆચારસ@ંહતાના શાર4@રક હBતાCર DFુક9લ હોઈ શક9 છે, અને તેથી સિમિતના સ/યો કા ંતો 

કોડ પર સાઇન અપ કર4 શક9 છે: 

 

• શાર4@રક ર4તે આ ફોમQ પર સહ4 કર4ને BNCHA ચેર અથવા ચીફ ઓ@ફસરને પરત કરો. 

• અથવા nic@cch.coop ને ઇમેઇલ મોકલીને જણાવે ક9 “બેલ`ેવ નેબરaડૂ કો-ઓપર9@ટવ હાઉિસfગ 

એસોિસએશનના કિમટ4 મેgબર તર4ક9, aુ ંકિમટ4 મેgબરની જવાબદાર4ઓના િનવેદનમા ંસાઇન અપ કર4 

રhો i ંઅને aુ ંઆચારસ@ંહતાjુ ં પાલન કરવા માટ9 સમંત i ં  સિમિતના સ/યની જવાબદાર4ઓના 

િનવેદનમા.ં  aુ ંસમાન દBતાવેજમા ંદશાQવેલ આચારસ@ંહતાના અથQઘટનને પણ સમlુ ંi ંઅને સમંત i.ં 

” 

સિમિતના સ/યોએ 1 લી નવેgબર 2021 qધુીમા ંસિમિતના સ/યોની જવાબદાર4ઓના િનવેદનમા ંસાઇન 

અપ કરsુ ંજ:ર4 છે. 

 

તમામ સિમિતના સ/યોની જવાબદાર4 ફtત અને દર9ક સમયે BNCHA ના uેvઠ @હતમા ંકાયQ કરવાની છે 

અને xયytતગત લાભ અથવા લાભ માટ9 અથવા કોઈ ખાસ @હત lૂથ માટ9 નહ|.  સિમિતના દર9ક સ/યએ 

આની જ:ર છે: 

 

(a) નીચે િનધાQ@રત સિમિતના સ/યો માટ9 BNCHA ની આચારસ@ંહતાjુ ંપાલન કરો; 

(b) તમામ સિમિતની બેઠકોમા ંહાજર4 આપો, �યા ંqધુી તે કરsુ ંખર9ખર શ� ન હોય, અને સિમિતની 

કાયQવાહ4, ચચાQ અને િનણQય લેવામા ંસકારા�મક અને રચના�મક યોગદાન આપો; 

(c) સિમિતના સ/યની જવાબદાર4ઓ અને સ�ાઓને યો�ય ર4તે વાપરવા માટ9 તેની પાસે BNCHA ની 

બાબતોjુ ં�રૂતી �ણકાર4 અને સમજણ છે તેની ખાતર4 કરવા માટ9 યો�ય તાલીમમા ંભાગ લેવો; 

(d) સિમિતના સ/ય તર4ક9ની તેમની �sિૃ�ઓના સબંધંમા ં@હતોના સઘંષQને ટાળો અને �હ9ર કરો; 

(e) ડ9ટા �ોટ9tશન એtટ 2018 jુ ંપાલન કરો અને સ/યો અને તેમના પ@રવાર અને અરજદારો િવશેની 

તમામ xયytતગત મા@હતીને �યાનમા ંલો.  BNCHA ગોપનીય છે અને BNCHA �ારા કોઈપણ xયytત 

સિમિતના સ(યની જવાબદાર0ઓ2ુ ંિનવેદન 



 

 

પર રાખવામા ંઆવેલ કોઈપણ ડ9ટા અ�ય કોઈ xયytત અથવા સBંથાને �હ9ર ન કર9 િસવાય ક9 કાયદા 

�ારા આsુ ંકરવાની જ:ર હોય. 

 
 
 

 

BNCHA ની સિમિતના સ/ય બનsુ ંએ એક મહ�વ�ણૂQ �િૂમકા છે �મા ંસાD@ૂહક િનણQયો લેવાનો સમાવેશ 

થાય છે � સહકાર4 સ/યો અને સિમિતના xયytતગત સ/યોને લાભ કરશે. 

 

�િૂમકા જવાબદાર4ઓ સાથે આવે છે, અને સિમિતના સ/ય તર4ક9 નીચેની જવાબદાર4ઓ Bવીકારવા માટ9 

aુ ંનીચે હBતાCર ક�ંુ i:ં 

 

1 aુ ંઅ�ય સહકાર4 સ/યો, સેવા �દાતા કમQચાર4ઓ અને ઠ9ક9દારો, અથવા સહકારના અ�ય Dલુાકાતીઓને 

હ9રાન, ધમક4, �ુ�ુપયોગ ક9 અપમાન કર4શ નહ|.  aુ ંસભાઓમા ંઅપમાનજનક અથવા ધમક4 આપતી 

ભાષા અથવા હાવભાવનો ઉપયોગ કર4શ નહ|. 

2 aુ ંરચના�મક સવંાદ અને ચચાQને �ો�સાહન આપીશ અને સાથી સહકાર4 સ/યો અને Bટાફને ટ9કો આપીશ.  

aુ ંઅ�યના મતંxયોનો આદર કર4શ. 

3 aુ ંબેઠકોમા ંચેર ની �િૂમકાને ઓળખીશ અને ટ9કો આપીશ. 

4 aુ ંસહકાર4ની સમાનતા અને િવિવધતા નીિતjુ ંપાલન કર4શ. 

5 aુ ંમારા િનણQયોને xયytતગત અથવા xયytતગત @હતોને �ભાિવત કરવા દઈશ નહ|.  aુ ંxયytતગત 

લાભ માટ9 સહકાર4મા ંમારા હો�ાનો ઉપયોગ કર4શ નહ|. 

6 aુ ંકોઈ પણ @હતો �હ9ર કર4શ � સહકાર4 �sિૃ�ઓ સાથે િવરોધાભાસી હોઈ શક9. 

7 aુ ં��ુત સહકાર4 બાબતો રા�ુ ંi ં� ��ુત રાખવાની જ:@રયાત તર4ક9 ઓળખાય છે, ખાસ કર4ને મને 

� પણ સમBયાઓ આવે છે તેમા ંસહકાર4 સ/યો િવશેની xયytતગત મા@હતી શામેલ છે. 

8 સહકાર xયવસાય કરતી વખતે મને મળેલ આિત�ય અથવા ભેટોના કોઈપણ દાખલા aુ ં�હ9ર કર4શ. 

9 aુ ંસહકાર4 કમQચાર4ઓને ટ9કો આપીશ અને તેમની સાથે xયાવસાિયક ર4તે જોડાઈશ. 

10 aુ ંસિમિતની તમામ બેઠકોમા ંહાજર4 આપવા અને રચના�મક ર4તે ભાગ લેવા માટ9 દર9ક xયાજબી 

�યાસ કર4શ 

આચારસ8ંહતા 



 

 

11 aુ ંયો�ય તાલીમ સ ોમા ંજોડાઈને અને સભાઓ પહ9લા મોકલવામા ંઆવેલી મા@હતી વાચંીને સિમિતના 

કાયQ િવશે મા@હતગાર રાખીશ 

12 aુ ંBવીકા�ંુ i ંક9 સિમિત �ારા લેવામા ંઆવેલા િનણQયો માટ9 aુ ંજવાબદાર4 વહ¡¢ુ ંi ં(ભલે મ£ તેમની 

િવ�ુ¤ મત આ�યો હોય) 

13 aુ ંસિમિતમા ંમારા પદનો ઉપયોગ મારા માટ9 અથવા મારા પ@રવાર અને િમ ો માટ9 �ેફરy�શયલ 

સારવાર મેળવવા માટ9 કર4શ નહ|. 

14 aુ ંBવીકા�ંુ i ંક9 જો aુ ંસહકારની આચારસ@ંહતાનો ભગં ક�ંુ i,ં તો આ બાબતની તપાસ થઈ શક9 છે 

અને માર4 સામે પગલા ં લેવામા ંઆવી શક9 છે, �મા ંસભંિવત ર4તે aુ ંસિમિત અથવા અ�ય સહકાર4 

�sિૃ�ઓમા ંસામેલ ન થઈ શ¥ંુ. 

 

બેલ`ેવ નેબરaડુ કો-ઓપર9@ટવ હાઉિસfગ એસોિસએશનના સિમિતના સ/ય તર4ક9, aુ ંઆ આચારસ@ંહતા 

અને સિમિતના સ/યોની જવાબદાર4ઓના િનવેદનjુ ંપાલન કરવા માટ9 સમંત i.ં 

 

aુ ંખાતર4 આ�ુ ંi ંક9 aુ ંઆચારસ@ંહતાના ભગંમા ંનથી. 

 

aુ ંનીચે જણાxયા Dજુબ આચારસ@ંહતાના અથQઘટનને પણ સમlુ ંi ંઅને સમંત i.ં 

 
 
 
 હBતાCર  ……………………………. 

 
 
 
 તાર4ખ …………… .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

:;ુતતાને લગતી આચારસ8ંહતાની કલમ 7 મા ંજ:ર4 છે ક9 તમામ સિમિતના સ/યો BNCHA xયવસાય 

િવશે ચચાQઓ સિમિતના સ/યો અને BNCHA માટ9 કામ કરતા અિધકાર4ઓ (દા.ત. ચીફ ઓ@ફસર, એડિમન 

વકQર, િશખર સપંકQ Bટાફ, TPAS Bટાફ સિમિત સાથે કામ કરવા માટ9 િન§tુત કર9.) 

 

�યા ંqધુી સિમિતના સ/યએ આમ કરવા માટ9 સ�ા સ¨પી ન હોય �યા ંqધુી, BNCHA સિમિતના સ/યો 

માટ9 xયytતગત ર4તે, ઇમેઇલ �ારા અથવા વાતચીતની અ�ય પ¤િતઓ �ારા ગોપનીય BNCHA 

xયવસાયની ચચાQ કરવી આચારસ@ંહતાનો ભગં છે: 

 

• BNCHA ની સિમિત અથવા અિધકાર4ઓ િસવાયના કોઈપણ (ઉપર Dજુબ) 

• BNCHA સ/યો � સિમિતના સ/યો નથી �યા ંસિમિતના સ/ય BNCHA �ારા રાખવામા ંઆવેલી મા@હતી 

અથવા હો�ાઓથી િવપર4ત મા@હતી અથવા હો�ાઓ રlૂ કરવા માગે છે 

• કોિસf�ટન હાઉિસfગ કો-ઓપના �િતિનિધઓ 

• સલાહકારો અથવા અ�ય �ઓ અગાઉ BNCHA સાથે કામ કર4 ¢�ૂા છે 

• સામા©જક આવાસ અથવા અ�ય કોઈપણ બાh સBંથાjુ ંિનયમનકાર 

 

જો કોઈ સિમિત સ/ય માને છે ક9 તેમની પાસે બીએનસીએચએ સબંિંધત કોઈ પણ ��ુત બાબત પર 

સહકારની બહાર ચચાQ કરવા માટ9 કોઈ કારણ છે, તો તેઓએ આમ કરતા પહ9લા સિમિતના સ/ય તર4ક9 

રાªનાDુ ંઆપsુ ંજોઈએ. 

 

આચારસ8ંહતામા ંકલમો2ુ ંઅથCઘટન 

 



 

 

સિમિતના સ/યએ ચચાQ કરતા પહ9લા કોઈ પણ બાબત ��ુત છે એsુ ંમાનsુ ંજોઈએ �યા ંqધુી D«ુય 

અિધકાર4એ ખાતર4 ન કર4 હોય ક9 તે ��ુત નથી, અથવા તે સાવQજિનક છે (એટલે ક9 સિમિતની બહાર 

xયાપકપણે �ણીતી છે). 

 

 કોઈપણ સમંત BNCHA ¬xહસલલો®ગ નીિત અjસુાર સચંારની મlૂંર4 છે. 

 

આચારસ8ંહતાના કલમ 12 નો અથQ છે ક9 સિમિતના તમામ સ/યો સિમિતના િનણQયો માટ9 સમાન 

જવાબદાર4 વહ¡ચે છે.  આનો મતલબ એ છે ક9 જો સિમિતનો કોઈ સ/ય સિમિતની ¯દર lૂથ ક9 lૂથ 

બનાવવાનો �ય�ન કર9 તો તે આચારસ@ંહતાનો ભગં છે.  આચારસ@ંહતાjુ ં ઉ°લઘંન થશે તે આના 

અ±ભxયytતઓમા ંશામેલ છે: 

 

•  ખાસ સિમિતના સ/યોની અરªઓjુ ંઆયોજન 

 

• સામા�ય BNCHA સ/યોનો સમાવેશ કરતી અરªઓjુ ંઆયોજન કરsુ ં(બનેં કલમ 12 અને કલમ 7 નો 

ભગં) 

 

•  અ�ય સિમિતના સ/યોને સિમિત �ારા �યાનમા ંલેવાતી કોઈપણ બાબત પર ખાસ ર4તે મત આપવા 

માટ9 દબાણ કરવા માગંતા 

 

•  સિમિતમા ં િવચારણા હ9ઠળની બાબત પર અ�ય સિમિતના સ/યએ સિમિતના સ/યને � ત�યો અને 

ઉપલધ મા@હતીને યો�ય ર4તે �યાનમા ંલેવાને બદલે મત આપવાની qચૂના આપી છે તેના આધાર9 

મતદાન કરsુ.ં 

 
 

જો કોઈ સિમિત સ/ય આ બાબતોની વ² ુBપvટતા ઈ³છે છે અથવા આચારસ@ંહતા હ9ઠળ તેઓ ´ુ ંકર4 શક9 

છે ક9 નહ| તે ¯ગે શકંા છે, તો તેઓએ D«ુય અિધકાર4 પાસેથી Bપvટતા લેવી જોઈએ. 

 


