
�જુરાત રા�ય આચાય� સઘં 

�.ુમા. અને ઉ.મા. િશ. બોડ�ની  � ૂટંણી ૨૦૨૧ માટ� રા�ય આચાય� સઘંના સ�ાવાર (મા�ય) 

ઉમેદવાર ન�� કરવા માટ� પાલા�મે�ટર� બોડ� �ારા ન�� કર�લ નીિત િનયમો 

 

ઘટક સઘંના ��ખુ / મ�ંી�ીઓ , કારોબાર� સ�ય�ીઓ, સસંદસ�ય�ીઓ  સમ� 

�જુરાતના સાર�વત િમ�ો, 

   વષ� ૨૦૨૧ મા ંયો�નાર �.ુ મા. અને ઉ. મા. િશ. બોડ�ની � ૂટંણીમા ંરા�ય આચાય� સઘં 

�ારા કારોબાર� / સસંદની સ�ં�ુત સભામા ંપાલા�મે�ટર� બોડ�ની રચના કરવાની સ�ા રા�ય આચાય� સઘંના 

��ખુ�ી , મહામ�ંી�ી ને આપવામા ંઆવી. તેઓએ તેમને મળેલ સ�ાની �એ કોિવડ ૧૯ ને કારણે ��ખુ�ી 

/ મહામ�ંી�ી / ઉપા�ય��ી / સાર�વત સપંાદક�ી / અ�વેષક�ી / ક�યાણિનિધ ક�વીનર�ી એ સ�ં�ુત 

ર�તે તા. ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ પાલા�મે�ટર� બોડ�ની રચના કર�. 

   �જુરાત રા�ય આચાય� સઘંની પાલા�મે�ટર� બોડ�ની બેઠક તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ 

યોજવામા ંઆવી. �મા ંપાલા�મે�ટર� બોડ�ના  સ�યોની હાજર�મા ંઆગામી �.ુ મા. અન ેઉ. મા. િશ. બોડ�ની 

� ૂટંણી �ગે રા�ય સઘંના ઉમેદવાર માટ�ના નો�સ� બાબતે ��ુત િવચારણા કર� નીચે �જુબના નીિત િનયમો 

ન�� કરવામા ંઆ�યા. 

(અ) �જ�લા / રા�ય ઘટક સઘેં કરવાની કાય�વાહ� : 

૧.  � �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘંના મા�ય સ�ય ઉમેદવાર� કરવા ઇ�છતા હોય તો ઘટક સઘેં  બધંારણ 

�જુબ એજ�ડા ઉપર કામની ન�ધ કર� �જ�લા / શહ�ર આચાય� સઘંની કારોબાર� સભા બોલાવીન ેશ� 

હોય તો સવા��મુતે અ�યથા બ�ુમતીથી �જ�લાનો એક મા�ય ઉમેદવાર ન�� કર� િનયત ન�નુા� ુફોમ� 

મહામડંળની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર� લેવા�ુ ં રહ�શે. �ની સ�ંણુ� િવગત ભર� �જ�લા / શહ�ર 

આચાય� સઘંના ��ખુ / મ�ંી પૈક� ગમેતે એક ની સહ�થી �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘંના ઠરાવ સાથે તાર�ખ 

૨૮/૦૩/૨૦૨૧ને સા�ં ૬:૦૦ વા�યા �ધુીમા  પાલા�મે�ટર� બોડ�ના સ�ય�ીને મો�લી આપવા� ુ રહ�શે. 

સમયમયા�દા પછ� આવેલ ફોમ� �યાને લેવામા આવશે નહ�. ઉમેદવાર� ફોમ� �યાર� પાલા�મે�ટર� બોડ� ના 

સ�યને આપવામા ંઆવે �યાર� ઉમેદવાર� / ઘટક સઘંે તે ફોમ� નો ફોટો અને �ા�ટ નો ફોટો ઉમેદવારની 

હાજર�મા ંપાલા�મે�ટર� બોડ�ના વો�સઅપ �પુમા ંઅપલોડ કરાવી અને તેમની પાસેથી  પાવતી મેળવી 

લેવાની રહ�શે.  



૨.  �જ�લા / શહ�ર કારોબાર�એ મા�ય કર�લ ઉમેદવારના ફોમ� સાથે ફોમ� ફ� �ુ. ૫૦૦૦/- રોકડા તેમજ 

�ડપો�ટ પેટ� �ુ. ૧,૫૦,૦૦૦/-  (એક લાખ પચાસ હ�ર � /.) નો �ા�ટ ‘’ �જુરાત રા�ય આચાય� સઘં 

‘’ ના નામનો ફર�યાત જમા કરવાનો રહ�શે.  

3. � �જ�લા / શહ�ર આચાય� સઘં પાલા�મે�ટર� બોડ�ના આદ�શો�ુ ંપાલન કરશે તે ઘટક સઘં � ૂટંણી �રૂ� 

થયા પછ� ડ�પોઝીટની રકમ પાછ� મેળવવાન ેપા� રહ�શે. � �જ�લા / શહ�ર આચાય� સઘં પાલા�મે�ટર� 

બોડ�ના આદ�શો�ુ ંપાલન નહ� કર� તે ઘટક સઘં � ૂટંણી �રૂ� થયા પછ� ડ�પોઝીટની રકમ પરત મેળવવાન ે

પા� રહ�શે નહ�. � �જ�લા / શહ�ર આચાય� સઘંના ઉમેદવારને પાલા�મે�ટર� બોડ� ઉમેદવાર� કરવા માટ� 

મા�યતા આપશે તે ઘટક સઘંની ડ�પોઝીટની રકમ �. ૧,૫૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા એક લાખ પચાસ હ�ર 

�રુા) રા�ય આચાય� સઘંમા ં જમા રહ�શે. આ ઉપરાતં મા�ય ઉમેદવાર� � ૂટંણી ખચ� પેટ� વધારાના �. 

૧,૦૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા એક લાખ �રુા) જમા કરાવવાના  રહ�શે.  

૪. � તે �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘંની બાક� લહ�ણી રકમ હશે તે ઉમેદવાર� પ�ક જમા કરાવતા પહ�લા ંતે 

રકમ આચાય� સઘંમા ંજમા કરાવવી ફર�યાત  છે. 

૫. રા�યના ��ખુ / મ�ંી / પાલા�મે�ટર� બોડ�ના અ�ય� / સ�ય�ીઓના � ૂટંણી સબંધંી મા� ભાડાનો 

ખચ� � ૂટંણી ફંડ પેટ� જમા કરાવેલ રકમમાથંી કરવાનો રહ�શે.રા�ય આચાય� સઘંમાથી �ુટંણી બાબતે  કોઇ 

ખચ� કરવાનો રહ�શે નહ�. 

૬. ઉમેદવાર�  � ૂટંણી �ગેનો તમામ ખચ� પોતાની �તે જ કરવાનો રહ�શે. � ૂટંણીન ે લગતા સા�હ�ય 

છપામણી ક� વત�માનપ�ોની �હ�રાતનો તમામ ખચ� ઉમેદવાર� �તે ભોગવવાનો રહ�શે. રાજય આચાય� 

સઘં ઉમેદવારને � ૂટંણી ખચ�ના નાણા ંઆપશે નહ� �ની ઉમેદવાર� ખાસ ન�ધ લેવી. 

૭. �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘં � ૂટંણી માટ� � તે ઉમેદવારની પસદંગી કર� �યાર� તે નીચેની બાબતો �યાન ે

લેવાની રહ�શે.  

 (અ) રા�ય આચાય� સઘં�ુ ંકોઈ લે�ુ ંઘટક સઘં / ઉમેદવાર�ુ ંબાક� નથી તેની ખાતર� કરવાની રહ�શે.  

(બ) � તે �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘંમા ં ઉમેદવારની કાય��મતા , વફાદાર� , સ��યતા તેમજ 

યો�યતાની ચકાસણી કરવાની રહ�શે. 

(ક) રા�ય આચાય� સઘંના મા�ય ઉમેદવાર બની બોડ�ના સ�ય બનનાર રા�ય આચાય� સઘંની વખતો 

વખતના આદ�શો�ુ ંપાલન કરશે તેની બાહ�ધર� લવેાની રહ�શે.  

(ડ) ઉમેદવાર આચાય� તર�ક� ઓછામા ઓછા પાચં વષ�નો અ�ભુવ અને � તે �જ�લા / શહ�ર ઘટક 

સઘં� ુ સ�ય પદ ધરાવતો હોવો જોઇએ 

(ઇ) ઉમેદવાર રા�ય ક�યાણનીધી તેમજ સાર�વતનો સ�ય હોવો જોઇએ. 



(બ) �.ુ રા. મા. િશ. બોડ�ની � ૂટંણી માટ� સ�ાવાર (મા�ય) ઉમેદવાર તર�ક� મા�યતા આપવાના 

િનયમો.: 

૧. રાજય આચાય� સઘંના પાલા�મે�ટર� બોડ� �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘંની તેઓએ ન�� કર�લા ઉમેદવાર 

માટ� �બ� �નુવાણી સમયે � તે ઘટક સઘંના જવાબદાર હો�ેદારો, ��ખુ, મ�ંી, ઉપ-��ખુ તથા � તે 

�જ�લાના રા�યના હો�ેદારો સ�હત વ�મુા ં વ� ુ પાચં �િતિનિધઓ ઉમેદવાર સાથે હાજર� આપી 

શકશે.�ુબ�ુ �નુાવણીમા અસલ �ોસે�ડ�ગ �કુ , ડ�પો�ટ જમા કરા�યાની પાવતી,ફોમ� ફ� ની 

પાવતી,તેમજ સ�ય ફ�,સાર�વત ક�યાણનીધીની પાવતી અને સઘં માટ� કર�લ કામગીર�નો અહ�વાલ 

તેમજ ઉમેદવાર� ુએલ.સી. અને િનમ�કુ �ુકમની ઝેરો� નકલ ર�ુ કરવાની રહ�શે. 

૨.પાલા�મે�ટર� બોડ� મા�ય ઉમેદવાર�ુ ંનામ ન�� કરતી વખતે રા�ય / �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘંમા ં

વફાદાર�, સ��યતા અને તેની જવાબદાર� �વૂ�કની કામગીર� લ�મા ંલેવાની રહ�શે. ઉમેદવારની સ�મતા  

તેમજ તેની �ત માટ�ની શ�તા ચકાસવાની રહ�શે. આચાય� સઘંના રા�ય ક�ાના કાય��મો, અિધવેશન 

અને સાર�વતસ�ય સ�ંયા અને ક�યાણિનિધ યોજનામા ંઘટક સઘં�ુ ંયોગદાન �યાને લેવા�ુ ંરહ�શે.  

૩. કોઇપણ �જ�લા / શહ�ર ઘટક સઘં પાલા�મે�ટર� બોડ� ન�� કર�લ ઉમેદવાર િસવાયના ઉમેદવારને 

મદદ ક� તરફ�ણ કરશે તો તે ઘટક સઘં દસ વષ� માટ� રા�ય સઘંના કોઈપણ હો�ાનો દાવો કર� શ�શે ન�હ. 

તેમજ બળવાખોર ઉમેદવાર ઘટક  સઘંમા હો�ો �હણ કર� શ�શે ન�હ. તેમ કરવામા ક�રુ થશે તો �જ�લા 

ઘટક સઘંને રા�ય સગંઠન � ુજોડાણ આપવામા  આવશે ન�હ. 

૪. પાલા�મે�ટર� બોડ� સમ� ઉમેદવાર� નોધાવનાર �જ�લામાથંી  થયેલ મતદાનના ૫૦ ટકા કરતા ઓછા 

મત મા�ય ઉમેદવાર ની તરફ�ણમા મળશે તો તે ��લા એ ઉમેદવાર� માટ� ભર�લ ડ�પો�જટની રકમ જ�ત 

કરવામા આવશે અને �લુાસો માગંી પાલા�મ�ેટર� બોડ� સ�પ�શન ની કાય�વાહ� હાથ ધરશે.  

૫. � �જ�લામાથી થયેલ મતદાનના ૫૦ ટકા કરતા ઓછા મત મા�ય ઉમેદવાર ની તરફ�ણમા મળશે  તો 

તે ��લાના હો�ેદારો પાસે �લુાશો માગંી પાલા�મે�ટર� બોડ� સ�પ�શન ની કાય�વાહ� હાથ ધરશે. 

બળવાખોર ઉમેદવારને ��ય� ક� પરો� ર�તે મદદ કરનાર પાલા�મે�ટર� બોડ�ના સ�ય / ��લા ક� રા�ય 

સઘંના હો�ેદાર / �વૂ� બોડ� મે�બરને પણ તા�કા�લક અસરથી પાલા�મે�ટર� બોડ� તેમને હો�ા  પરથી �ુર 

કરશે.  

૬. પાલા�મે�ટર� બોડ�નો કોઇ સ�ય ઉમેદવાર� કર� તો તે પાલા�મે�ટર�ની બોડ�ની  બેઠકમા ં સ�ય�ી  

ઊપ�થીત રહ� શકશે નહ�. 



૭. �બ� �નુાવણી�ુ ં �થળ / સમય અને તાર�ખ અલગથી � તે ઉમેદવાર તથા ઘટક સઘંને �ણ 

કરવામા ંઆવશે.  

�મ નામ હો�ો ��લો મોબાઈલ નબંર 

૧ �ી મહ���ભાઇ આર. બાવર�યા અ�ય� ગાધંીનગર ૯૮૨૫૬૩૪૨૫૬ 

૨ �ી �.પી. પટ�લ     સ�ય�ી મહ�સાગર ૯૫૩૭૨૬૯૫૦૧ 

૩ �ી ઉમેશ�ુમાર એસ. પટ�લ સ�ય�ી બનાસકાઠંા ૯૪૨૮૧૯૬૯૬૬ 

૪ �ી િવ��ભુાઈ �. પટ�લ સ�ય�ી અમદાવાદ ૯૪૨૮૩૫૫૬૧૬ 

૫ �ી પી.ડ�.રણા  સ�ય�ી ભ�ચ ૯૯૦૪૧૭૬૨૪૧ 

૬ �ી �પુે��િસ�હ સી.ચૌહાણ સ�ય�ી પચંમહાલ ૯૫૮૬૭૨૭૩૧૫ 

૭ �ી બી.ડ�.�ડ�� સ�ય�ી રાજકોટ ૯૪૨૬૪૮૩૫૧૮ 

૮ �ી ભા��ુસાદ એ. પટ�લ સ�ય�ી સાબરકાઠંા ૭૮૭૪૮૦૪૪૦૪ 

૯ �ી હરદ�વિસ�હ પી. �ડ�� સ�ય�ી �મનગર ૯૪૨૬૯૭૫૮૩૩ 

૧૦ �ી સી.ક�.રાણા સ�ય�ી �રુ���નગર ૯૯૨૫૩૪૦૬૨૮ 

૧૧ �ી જગમાલ એમ. ભેટાર�યા સ�ય�ી દ�વ�િૂમ �ારકા ૯૯૦૯૬૩૦૩૧૩ 
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ન�ધ:- �જ�લા ઘટક/શહ�ર સઘંને અ��ુળૂ પડ� તે ર�તે ઉમેદવાર�ુ ં ફોમ� પાલા�મે�ટર� બોડ�ના સ�ય�ીને 

પહંોચાડવા�ુ ંરહ�શે.  

 

  



 

આગામી એિ�લ-૨૦૨૧ મા ંયો�નાર �.ુ મા. િશ. બોડ� ની � ૂટંણીમા આચાય� સવંગ�માથી 

ઉમેદવાર� ફોમ� ભરવા �ગે. 

 

ઘટક સઘંના ��ખુ/ મ�ંી�ીઓ, કારોબાર� સ�ય�ીઓ અને સમ� �જુરાતના ંસાર�વત િમ�ો, 

એિ�લ-૨૦૨૧ મા ંયો�નાર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�ની � ૂટંણીમા રા�ય આચાય� સઘં �ારા ઉમેદવાર� કરવા 

માટ� નીચેની શરતો �યાનમા ંલઈ અને િનયત ન�નૂામા ં “�ી સાર�વત” ની વેબસાઇટ પરથી ફોમ� મેળવી 

ભરવા�ુ ં રહ�શે.ફોમ�મા ં જણાવેલ સ�ંણૂ� િવગત અને આધારો તેમજ ડ�પોઝીટનો �ા�ટ તમારા િવ�તારના 

પાલા�મે�ટર� બોડ�ના સ�ય પાસે જમા કરવી પહોચ મેળવી લેવી.  

(૧) ઉમેદવાર� ફોમ� ફ� ૫૦૦૦/- રહ�શે. તેમજ ફોમ�મા ં�જ�લા/શહ�ર ઘટક સઘંના ��ખુ/મ�ંી બનેં ની સ�ં�ુત 

સ�હથી પણ પરત મોકલવા�ુ ંરહ�શે. ��ખુ/મ�ંી જો ઉમેદવાર હોય તો ઉપ��ખુની સ�હ હોવી જ�ર� છે આ 

ફોમ� સાથે ઘટકની કારોબાર� સિમિતના ઠરાવની નકલ આવ�ય જોડવી તેમજ �બ� �નુાવણીના સમયે 

કારોબાર� સિમિતના િમિનટ�કુ સાથે લાવવાની રહ�શે. 

(૨) �જ�લા/શહ�ર ઘટક સઘેં તેમના મા�ય  ઉમેદવાર�ુ ં નામ ર�ૂ કર� �યાર� ડ�પોઝીટની રકમ �. 

૧,૫૦,૦૦૦/- (�ક� એક લાખ પચાસ હ�ર �રુા) ફોમ� સાથે “�જુરાત રા�ય આચાય� સઘં” ના નામનો �ા�ટ 

આપવાનો રહ�શે. 

(૩) � �જ�લા/શહ�ર ઘટકસઘં પાલા�મે��� બોડ�ના આદ�શ�ુ ંપાલન કરશે તેને ડ�પોઝીટની રકમ � ૂટંણી �ણૂ� 

થયા બાદ પરત કરવા પા� રહ�શે અને � �જ�લા/શહ�ર ઘટક સઘં પાલા�મે�ટર� બોડ�ના આદ�શ�ુ ંપાલન ન 

કર� તેની ડ�પોઝીટની રકમ પરત થવાને પા� રહ�શે નહ� તથા � �જ�લા/શહ�ર ઘટકસઘંના ઉમેદવાર ને 

પાલા�મે�ટર� બોડ� ઉમેદવાર� કરવા મા�યતા આપશે તેની રકમ �.૧,૫૦,૦૦૦/- (�ક� એક લાખ પચાસ હ�ર 

�રુા) આચાય� સઘંમા ંજમા રહ�શે. તેમજ મા�ય ઉમેદવાર� વધારાના �. ૧,૦૦,૦૦૦/-(�ક� એક લાખ �રુા) 

� ૂટંણી ખચ� માટ� મા�યતાના મે�ડ�ડ સાથે રોકડા જમા કરાવવાના રહ�શે. 

  



 

�જુરાત મા�યિમક  અને ઉ�ચતર મા�યિમક  િશ�ણ બોડ�ની 

� ૂટંણી - 2021 

બાહ�ધર�પ� 

                                                 તાર�ખ :.......................... 

           આથી �ુ ં ................................................................................................... 

આચાય��ી .................................................................................................... 

તા�કુો:-........................, �જ�લો:-.............................., બાહ�ધર� લખી આ�ુ ં� ં ક� આગામી      

તા. 25-04-2021 ના રોજ યો�નાર �જુરાત મા�યિમક  અને ઉ�ચતર મા�યિમક  િશ�ણ 

બોડ�ની � ૂટંણીમા ંરા�ય આચાય�સઘં- પાલા�મે�ટર� બોડ� �ારા મને મા�ય ઉમેદવાર તર�ક� પસદં 

કર�લ છે. 

          �ુ ં રા�ય આચાય�સઘંના મા�ય ઉમેદવાર તર�ક� �ુટંણીમા ં િવ�તા થયા બાદ 

બોડ� મે�બર તર�ક� આચાય�સઘંના વખતો વખતના આદ�શો�ુ ંપાલન કર�શ �ની બાહ�ધર� લખી 

આ�ુ ં�.ં  
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                                                   ઉમેદવાર�ુ ંનામ અન ેસહ�  

                                                       

 

 

 

 


