
 
 

�િત, 

સસંદ સ�ય�ી, 

�જુરાત રા�ય આચાય� સઘં , 

�નહે� સાર�વત�ી, 

 

           �જુરાત રા�ય આચાય� સઘંની તા ૦૮/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ભ�ચ ખાતે મળેલ સભાના 

ઠરાવ ન ં૪ �જુબ સને ૨૦૧૬ થી ૨૦૧૮ ના વષ�ની રાજય આચાય� સઘં ના હો�ેદારો ની � ૂટંણી માટ� �ુટંણી અિધકાર� અમો 

નીચેનો �ટૂણી કાય��મ �હ�ર કર�એ છ�એ. 

�મ ઝોન�ુ ંનામ સમાિવ�ટ ધટક સધં 

૧ સૌરા�� 

�રુ���નગર,અમર�લી,�ૂનાગઢ,પોરબદંર,સોમનાથ,રાજકોટ(શહ�ર-�ા�ય), 

ભાવનગર(શહ�ર-�ા�ય),�મનગર(શહ�ર-�ા�ય),મોરબી,દ�વ�િૂમ �ારકા,બોટાદ 

   

૨ મ�ય �જુરાત ખેડા, આણદં,પચંમહાલ,દાહોદ,અમદાવાદ(શહ�ર-�ા�ય),મહ�સાગર 

૩ ઉ�ર �જુરાત ગાધંીનગર,મહ�સાણા,પાટણ,બનાસકાઠંા,સાબરકાઠંા,અરવ�લી ��છ. 

૪ દ��ણ �જુરાત 

વડોદરા(શહ�ર �ા�ય), ભ�ચ, નમ�દા, �રુત(શહ�ર �ા�ય), નવસાર�, વલસાડ, 

તાપી, ડાગં, છોટાઉદ��રુ 

   
 

 રા�ય ના હો�ાઓ – ��ખુ -૧, મહામ�ંી-૧, સાર�વત સપંાદક-૧, અ�વેષક-૧. 

 


 ઝોન વાઈઝ �ુલ હોદા�ની િવગત : 

ઉપ�મખ- ૮ મ�ંી-૮ મ�હલા સગંઠન મ�ંી-૪ 

સગંઠન મ�ંી- ૮ 

 

નોધ : દર�ક ઝોનમા ંમ�ંી, સગંઠન મ�ંી, અને ઉપ��ખુ બે-બે અન ેમ�હલા સગંઠન મ�ંી ઝોનમા ંએક-એક રહ�શે. 

 

ખાસ નોધ : અગાઉ�ુ ં�હ�રના�ુ ંરદ ગણ�ુ.ં 

 
 

 
 

સજંયભાઈ દ�સાઈ 

      � ૂટંણી અિધકાર� 

 
 



 

�જુરાત રા�ય આચાય� સઘં 

� ૂટંણી માટ� �ુ ં�હ�રના�ુ ં

સરકાર મા�ય: ઠરાવ ન.ંએસ.એસ.એન.૧૮૬૫/૩૩૯૭૧-ગ. તા.૨૩/૪/૧૯૭૦ 

 

(૧) ��ુય �ુટંણી અિધકાર�               : �ી સજંયભાઈ એમ.દ�સાઈ 

                                            �.ુવાકંલ,તા.માગંરોળ ,�જ.�રુત 

                                            દ�સાઈ હાઇ��ૂલ મો-૯૯૨૫૩ ૭૮૩૮૪ 

 

(૨) ��ુય �ુટંણી અિધકાર�ના           : ડૉ.મહ���ભાઈ � અમીન 

     મદદનીશ �ુટંણી અિધકાર�          પટ�લ હાઈ. પીપળાવ �જ.આણદં 

      મો-૯૮૨૪૦૪૮૧૯૫        

 

(૧) મદદનીશ �ુટંણી અિધકાર�        : હસ�ખુભાઈ.આર.પટ�લ 

    (મ�યઝોન)           ડ� .ડ� ટ�કનીકલ હાઇ��ૂલ 

                                          મીલરોડ �.ુન�ડયાદ �જ.ખડેા 

                                          ૯૪૨૭૮૫૭૨૭૮ 

 

(૨)  મદદનીશ �ુટંણી અિધકાર�      : શૈલેષભાઈ,આર.પટ�લ 

    (ઉ�ર ઝોન)                        ડ�.એન.પટ�લ હાઇ��ૂલ 

                                                                      �-ુ લાડોલ , �જ- મહ�સાણા 

                                         મો-૯૯૦૯૯૭૫૬૪૧ 

 

(૩) મદદનીશ �ુટંણી અિધકાર�         : �હત�ે�ભાઈ.ડ�.આચાય� 

    (સૌરા��્ ઝોન)                       વીએચ.એ�ડ વીએચ હાઇ��ૂલ 

                                          �.ુહષ�દ�રૂ, તા.�મખભંાળ�યા 

                                           મો.૯૮૨૪૨ ૩૫૮૫૯ 

 

(૪) મદદનીશ �ુટંણી અિધકાર�         : �ી સજંયભાઈ એમ.દ�સાઈ 

     (દ��ણ ઝોન)                        �.ુવાકંલ,તા.માગંરોળ ,�જ.�રુત 

                                           દ�સાઈ હાઇ��લૂ મો-૯૯૨૫૩ ૭૮૩૮૪ 

 

 
 

સજંયભાઈ દ�સાઈ 

� ૂટંણી અિધકાર� 

 
 
 



�જુરાત રા�ય આચાય� સઘં 
સરકાર મા�ય: ઠરાવ ન.ંએસ.એસ.એન.૧૮૬૫/૩૩૯૭૧-ગ. તા.૨૩/૪/૧૯૭૦ 

 

�ચુના: 
 

૧). મતદાર યાદ� અને ઉમદેવાર� પ�ો તા.૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ��ુવાર બપોર� ૧૧.૦૦ કલાક� સાર�વત વેબસાઈટ 

www.shreesaraswat.com પરથી મેળવી લવેા, ઉમેદવાર� પ� ની ફ� ૧૦૦/- રહ�શે. 
 

૨). ઉમેદવાર� પ�ો ભર� પરત કરવાની તા.૦૩/૫/૨૦૧૬ મગંળવાર રોજ બપોર ના ૧૧:૦૦ થી ૩:૦૦ વા�યા �ધુી મા ં

�.૧૦૦૦/- રોકડા/�ા�ટથી �.ુરા�ય આચાયૅ સધંનામનો જમા કરવાનો રહ�શે � ફ� નોનર�ફડં�બલ રહ�શે.(ઉમેદવાર� પ� અને 

�િતિનિધ �ારા પણ જમા કરાવી શકાશ)ે 
 

૩). તા.૨૨/૫/૧૬ ને રિવવાર બપોરના ૧૧.૦૦ કલાક� દર�ક ��લા ના ઘટક સઘં ના ��ખુ, મહામ�ંી અને ઉમદેવાર� ફર�યાત 

હાજર રહ��ુ ંકારણક� સઘંઠનના �હતમા ં��ખુ,મહામ�ંીના �િતભાવ લે�ખત મા ંલવેાની જ�ર જણાય તો લેવાશે. જો ઉમેદવાર� 

ગેર હાજર રહ�શે તો તે�ુ ંઉમદેવાર� પ� આપોઆપ રદ ગણાશે અને તે જ �દવસે લવાદ ની મદદ થી શ� હોય તો �ુટંણી 

ટાળ� શકાશે. 

�થળ:  સાર�વત ભવન,અ�ભષેક �બ�ડ�ગ ,હોટલ હવેલી સામે ,સે- ૧૧ , “ચ” રોડ,ગાંધીનગર 
 

 ૪). ઉમેદવાર� પ�કમા ંઘટક સધંના ��ખુ,મ�ંી બે માથંી એક ની સહ� ફર�યાત તથા એક ��લાના મા�ય સસંદ 

સ�યની સહ� સાથે સમય-મયા�દા ર�ુ કર�લ ઉમેદવાર� મા�ય ગણાશ.ે��ખુ અને મ�ંી બને ની  સહ� હશેતો પણ મા�ય 

ગણાશ.ે 
 

૫). રા�ય આચાય� સઘં�ુ ંકોઈ પણ �કાર �ુ ંલે�ુ ં� ઘટક સઘં પાસે બાક� હશે તો �ુટંણી પ��યામા ંભાગ લઇ શકશે ન�હ.

          

૬). ઉમદેવાર� કરનાર ઉમદેવાર� �જુરાત રા�ય આચાયૅ સઘંની નવી ક�યાણિનિધ નો સ�ય હો�ુ ંતથા સાર�વત સ�ય 

હો�ુ ંફર�યાત છે.ત ેજ ઉમેદવાર�કર� શકાશ.ે 
 

૭). તકરાર� અને િવવાદ� �દુાઓ માટ� � ૂટંણી અિધકાર�ઓનો િનણ�ય �િતમ અને સવ� ને બધંન કરતા રહ�શે. 
 

૮). અિનવાય� હશ ેતો ��ુત મતદાન થી �ુટંણી થશે. �ુટંણી સમય ેતમામ સસંદસ�યો ને મા�યફોટો ઓળખકાડ� �ારા 

મતદાન કરવા�ુ ંરહ�શે.  
 

૯). કોઈ પણ ઉમેદવાર ની િન�િૃ� તાર�ખ:૩૧/૦૫/૨૦૧૮ �ધુીમા ંઆવતી ના હોય તે જ ઉમદેવાર� માટ� મા�ય ગણાશે. 
 

૧૦). લવદો ની િનમ�ુકં રા�ય આચાય� સઘંના ��ખુ અને મહામ�ંી તથા �ુટંણી અિધકાર�ઓ સઘંઠનના �હતમા ંિનણ�ય 

કરશે.  
 

૧૧). �ુટંણી ની તમામ કાય�વાહ� અને તે �ગે ના િનણ�યો �ુટંણી અિધકાર�ઓનો આખર� રહ�શે. 
 

૧૨). ઉમદેવાર� કરનાર�ુ ંનામ રા�યની �હ�ર કર�લી ૨૦૧૬ ની સસંદ સ�યની મતદાર યાદ�મા ંહો�ુ ંજ�ર� છે તેમજ 

ઉમદેવાર�  પ� સાથે ઘટક સઘં નો ઠરાવ ર�ુ કરવાનો રહ�શે. 

 
 
 
 



          �જુરાત રા�ય આચાય� સઘં 
સરકાર મા�ય: ઠરાવ ન.ંએસ.એસ.એન.૧૮૬૫/૩૩૯૭૧-ગ. તા.૨૩/૪/૧૯૭૦ 

        �ુટંણી માટ�� ુ ંસમય પ�ક 

 
 

�મ કાય��મ તાર�ખ વાર સમય �થળ નોધ 

૧ મતદાર યાદ� ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ��ુવાર ૧૦:૦૦ �.ુરા�ય આચાય� સઘંની  

 �િસ�ધી    વેબસાઈટ પર  

૨ ઉમદેવાર� ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ ��ુવાર ૧૧:૦૦ સાર�વત વેબસાઈટ  

 પ�ો મેળવવા    પરથી  ડાઉનલોડ કર�ુ ં  

૩ ભર�લા   ઉમદેવાર� ૦૩/૦૫/૨૦૧૬ મગંળવાર ૧૧:૦૦ થી સાર�વત ભવન ગાધંીનગર  

 પ�ો ર�ુ કરવા   ૨:૦૦ �ધુી   

        

૪ 

ઉમદેવાર� પ�ોની 

ચકાસણી �ધુી ૦૩/૦૫/૨૦૧૬ મગંળવાર 3:૦૦ થી સાર�વત  ભવન 

ઉમદેવાર� શ� હોય તો 

હાજર રહ�� ુ.ં 

    ૫:૦૦ સધી ગાધંીનગર  
       

૫ 

ઉમદેવાર� પ� પા� 

ખેચવા માટ� ૨૨/૦૫/૨૦૧૬ રિવવાર ૧૧:૦૦ થી સાર�વત ભવન 

ઉમદેવાર અને ઘટક 

સઘંના ��ખુ,મ�ંીને 

ફર�યાત હાજર રહ��ુ ં

�િતિનિધ ચાલશ ેનહ� 

    ૨:૦૦ �ધુી ગાધંીનગર  
        

૬ 

ઉમદેવાર� ની �િતમ 

યાદ� �િસ�ધી ૨૨/૦૫/૨૦૧૬ રિવવાર ૩:૦૦  સાર�વત ભવન ગાધંીનગર  

       

૭ �ુટંણી   તાર�ખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬ સોમવાર ૧૧:૦૦ થી   

     ૩:૦૦    

૮ મત ગણતર� ૩૦/૦૫/૨૦૧૬ સોમવાર ૩:૦૦ પછ�   

૯ પ�રણામ ની �હ�રાત ૩૦/૦૫/૨૦૧૬ સોમવાર 

મત ગણતર� 

�ણુ� થયેલી સાર�વત ભવન ગાધંીનગર  

       
 

નોધ : જો �ુટંણી અિનવાય� હશે તો � ૂટંણી�ુ ં�થળ તા. ૨૨/૫/૨૦૧૬ ના રોજ �હ�ર કરવામા ંઆવશ.ે 

 
 
 
 
 
 



 

  

ઉમદેવાર� ફોમ� ન.ં: ___________________ 

     ઉમેદવાર� ુનામ  : __________________ 

     સરના�ુ ં          : __________________ 

                  : __________________ 

                              : __________________ 

    મોબાઈલ ન ં       : __________________ 

    ફોન ન(ંઘર)       :  __________________ 

    તાર�ખ             :  ___/___/૨૦૧૬ 

�િત, 

�ુટંણી અિધકાર��ી, 

�જુરાત રા�ય આચાય� , 

 

  જયભારત સાથ ેજણાવા�ુ ંક�, �ુ ંનીચે સહ� કરનાર �ી ઘટક સઘં નો સ�ય �. મ� �જુરાત રાજય આચાય� 

સઘંની સને ૨૦૧૬ – ૨૦૧૮ મા ંયો�નાર �ુટંણીમા ંના હોદા માટ� ઉમેદવાર� નોધાવેલ છે. 

 

  ન�ધ : ઉમદેવાર વ�મુા ંવ� ુબે જ�યાઓ ઉમેદવાર� કર� શકશે.પરં� ુચકાસણીના �દવસે બેમાથંી એક 

હો�ાની ઉમદેવાર� ખ�ચી લેવાની રહ�શ ેતથા દર�ક હો�ા માટ� અલગ અલગ ફોમ� ભરવાના રહ�શ.ે તમામ ફ� પણ દર�ક હો�ા 

માટ� અલગ ભરવાની રહ�શે.દર�ક ફ� નોનર�ફંડ�બલ રહ�શે. � ૂટંણી �હ�રનામા �જુબ. 

  

જ�મ તાર�ખ : ___________________(આધાર સાથ)ે  

ક�યાણિનિધ રસીદ ન.ં : _________________________ સાર�વત રસીદ ન.ં : ___________________________ 

ઝોન. : ____________________________ 

સગંઠનનો અ�ભુવ (�ૂંકમા)ં __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

સા�ી ઘટક સઘંના :  

૧. ��ખુ / મ�ંી   : ________________________________________________________________________ 

૨. એક સસંદ સ�ય : ________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________ 

      ઉમેદવારની સહ� 

 



  
 

સમંતી પ�ક 

 

     ઉમેદવાર� ુનામ  : __________________ 

     સરના�ુ ં          : __________________ 

                  : __________________ 

                              : __________________ 

    મોબાઈલ ન ં       : __________________ 

    ફોન ન(ંઘર)       :  __________________ 

    તાર�ખ             :  ___/___/૨૦૧૬ 

�િત, 

�ુટંણી અિધકાર��ી, 

�જુરાત રા�ય આચાય� , 

ગાધંીનગર 

 

  જયભારત સાથ ેજણાવા�ુ ંક�, �ુ ંનીચે સહ� કરનાર �ી___________________________ 

ઘટક સઘં_____________________નો સ�ય �. મ� �જુરાત રાજય આચાય� સઘંની સને ૨૦૧૬ – ૨૦૧૮ મા ંયો�નાર 

�ુટંણીમા_ં____________________________ના હોદા માટ� ઉમદેવાર� નોધાવેલ છે. 

 

  ઉપરો�ત હોદા માટ� મ� માર� ઉમેદવાર� નોધાવેલ છે. આપ�ી સગંઠનના �હતમા ંસાથે બેસી અને � 

િનણ�યો લશેો તે મને બધંનકતા� રહ�શ.ે 

 

  ઉપર �જુબની �ુ ંસમિંત લખી આ�ુ ં� ં� મને બધંનકતા� રહ�શે.તેમજ ભિવ�યમા ં�ુ ંકોઈપણ �તના કોટ�  

કચેર�ના ��ુાઓ ઉપ��થત કર�શ નહ� �ની �ુ ંઆપને ખા�ી લખી આ�ુ ં� ંઅને કાયમી સગંઠનને વફાદાર રહ�  અને 

સગંઠનને વફાદાર રહ� અને સગંઠનને  મજ�તુ બનાવવા માટ� કાય�રત રહ�શ 

           
 

             
         

             

                              ઉમેદવારની સહ�    

 


