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ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદના, તા.1-1-2010થી અમલમાં આવનાર બંધારણનો આ આખરી પાઠ
(text) છે . 2003 પછી, પિરષદ Jમુખ 7ી નારાયણભાઈ દે સાઈના માગ6દશ6નમાં તૈયાર થયેલ,ું સુધારાવધારા સાથેન,ુ ં આ બંધારણ છે . બંધારણની કલમો બને તેટલી પOટ થાય તેનો Pયાલ રાPયો છે .
બંધારણ સુધારણામાં બંધારણ સુધારણા સિમિત, કાય6વાહક સિમિત, મRય થ સિમિત અને
સામા0યસભાના સSયોનો ઝીણવટભયU, પિરષદJીિતવાળો અને લાંબાગાળાની િવચારણાવાળો સહયોગ
મWયો છે તેની સાનંદ નXધ લેવી જોઈએ. પિરષદJમુખ7ી, ! ટીઓ અને અનેક મુર[બીઓની સિ\યતાએ
ુ ૂણ6 વaપ આપવામાં ફાળો આbયો છે . આ સૌના સહયોગબંધારણને વધુમાં વધુ પOટ અને હેતપ
માગ6દશ6નની સાભાર નXધ લઈએ.
ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદ એક ! ટ અને લોકશાહી પdિતએ ચાલતુ ં મંડળ છે . ગુજરાતની બહુ
ઓછી સાિહિ યક સં થાઓમાં બંધારણીય જોગવાઈ મુજબ 88 hટલા સSયોની આવી સીધી ભાગીદારી હશે.
સંચાલનના આ લોકશાહી વaપને /ળવવામાં બંધારણ પણ માગ6દશ6ક બને છે તે તેની મુPય
લાiિણકતા છે .
મનસુખ સkલા

અિનલા દલાલ

ભારતી ર. દવે

રવી0l પારે ખ

મંmીઓ

ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદનુ ં બંધારણ- પાનુ ં 2

અનુ\મિણકા
\મ.

િવભાગ
1. નામ-હેત ુ
2. પિરષદની રચના અને સSયપદના Jકારો
3. પિરષદની મRય થ સિમિત
4. પિરષદની કાય6વાહક સિમિત
5. મRય થ અિમિત અને કાય6વાહક સિમિતની સnા અને ફરજો
6. નાણાંનો િહસાબ અને િમkકતો
7. પિરષદની સામા0ય સભા
8. સંમેલન અને oાનસm
9. સંમેલન-Jમુખ અને િવભાગીય અRયiો
10. બંધારણમાં ફેરફાર

પિરિશOટ
1. ચટં ૂ ણીના િનયમો
2. મતગણતરીના િનયમો

િડસેqબર 2009
Jકાશક: ભારતી દવે, Jકાશનમંmી, ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદ. ગોવધ6નભવન, આ7મ રોડ, નદીિકનારે ,
અમદાવાદ -380009
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ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદ
બંધારણ
િવભાગુ
િવભાગ-1 નામ,
નામ, હેતઓ

કલમ 1. આ સં થાનુ ં નામ Ôગુજરાતી સાિહ ય પિરષદÕ રહેશે.
કલમ 2. ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદનુ ં કાયા6લય ગોવધન
6 ભવન, આ7મમાગ,6 નદીિકનારે , અમદાવાદ
૩૮૦૦૦૯ રહેશે.
ુ થી થાપવામાં આવી છે :
કલમ 3. આ પિરષદ નીચેના હેતઓ
•

અ:
1. ગુજરાતી ભાષા, સાિહ ય અને સં કારની સવ6 શાખાઓ અને Jવ ૃિnઓને સંરiવી અને િવકસાવવી
2. ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલાં કે ભાષા-સાિહ ય િવશે લખાયેલાં પુ તકો, હ તJતો વગેરે સંરiવા,
તૈયાર કરાવવાં, Jગટ કરવાં-કરાવવાં.
3. ગુજરાતી ભાષા બોલનારાંઓનુ ં સાં કૃિતક ઐy સવ6m જળવાઈ રહે તે માટેના સવ6 Jયાસો કરવા.
4. િશiણમાં ગુજરાતી ભઅષા સુબોધ અને Jાણવાન બને એ માટે સવ6 Jય નો કરવા.
5. ગુજરાતી ભાષામાં કોશસાિહ યનો Jબંધ કરવો.
6. જૂના ગુજરાતી ઢાળો અને લોકસાિહ યનુ ં રે કોિડ|ગ કરાવવુ ં તેનજ અ0ય Jકારે એ સાિહ યને સંરiવા
Jયાસો કરવા.
7. લેખકિનિધનો Jબંધ કરવો.
8. સમાજના છે વાડાના માણસ સિહત સૌનાં સવા}ગી ઉ કષ6 માટે Jેરક નીવડે એવા સાિહ યનુ ં િનમા6ણ
કરવુ-ં કરાવવુ ં અને તેને ઉપકારક કાય6\મોનુ ં આયોજન કરવુ.ં
9. ભારતની િવિવધ Jાદે િશક ભાષાઓના સાિહ ય જોડે ગુજરાતી ભાષા-સાિહ યનો સંપક6 અને
આદાનJદાન વધે તે માટે િવધાયક ભ ૂિમકા અદા કરવી.
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•

ુ પાર પાડવા માટે
આ : ઉપરના હેતઓ
1. જુદા જુદા િવ તારોમાં સાિહિ યક સં થાઓ શa થાય તેને Jો સાહન આપવુ.ં
2. પુ તકાલયો, સંહ થાનો, છાપખાનાં કે એવી બી સં થાઓ િનભાવવી, ખોલવી, જોડવી, ખરીદવી,
ભેળવી દે વી કે તેવી સં થાઓને ઉnેજન આપવુ.ં
3. ગુજરાતી સાિહ ય અને સં કારને લગતાં સંમેલનો, Jદશન
6 ો, oાનસmો, સાિહ યસmો,
િવચારગોિOઠઓ વગેરે યોજવાં.
4. ંથ7ેણીઓ તૈયાર કરી Jકાિશત કરવી, &યાPયાનો યોજવાં, પરીiાઓ લેવી, સામિયકપmો Jિસd
કરવાં.
5. ગુજરાતી ભાષા-સાિહ યનો ઇિતહાસ તથા ગુજરાતીમાં કોશ-સાિહ ય તૈયાર કરાવીને Jગટ કરવાનો
Jબંધ કરવો.
6. ગુજરાતી ભાષા, સાિહ ય, સં કાર અને કલાને લગતી તેમજ ગુજરાતી J/ને લગતી હકીકતોનુ ં
સંશોધન કરવુ ં અથવા એ Jકારની Jવ ૃિnઓને સહાયભ ૂત થવુ.ં
ુ ને પાર પાડવા કે આગળ વધારવામાં સહાયaપ થાય તેવાં ! ટફંડો, દાન તેમજ
7. પિરષદના હેતઓ
અનુદાન વીકારવાં અને પિરષદના બંધારણ અનુસાર તેનો વહીવટ કરવો.

િવભાગ Ð 2. પિરષદની રચના અને સSયપદના Jકારો
કલમ 4. પિરષદના સSયોના Jકાર નીચે Jમાણે રહેશ:ે
o

ક. પિરષદના Jમુખો

o

ખ. પિરષદે િનયુત કરે લા સાતથી વધારે નિહ એટલા સ0મા0ય સSયો

o

ગ. પિરષદના પ ૂવ6Jમુખો આપોઆપ સSયો ગણાશે.

o

ઘ. પિરષદની મRય થ સિમિતએ h-તે સમયે સંવધ6ક અને દાતા સSયની રકમ ઠરાવેલી હોય તે
રકમ આપનાર સંવધ6કો અથવા તેમના Jિતિનિધ અને દાતાઓના Jિતિનિધ (લેખકો)

o

ચ. પિરષદની મRય થ સિમિતએ ઠરાવેલી વાિષક અને આવન સSય ફી ભરનાર &યિત-સSયો
અને સં થાસSયો. (સSય થનારી &યિતએ 18 વષ6 પ ૂરાં કયા} હોવાં જોઈએ.)

o

છ. સાિહ ય, િશiણ અને સં કારના iેmમાં કામ કરતી રિજ ટડ6 સં થાઓ સં થાસSય બની શકશે.
(નXધ: સSયસં થા ઠરાવ કરીને Jિતિનિધનુ ં નામ મોકલશે. આવન સSય હોય અથવા સતત mણ
વષ6 સુધી સSય હોય તેવી સં થા ચટં ૂ ણીમાં ભાગ લઈ શકશે.
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િવભાગ Ð 3. પિરષદની મRય થ સિમિત
કલમ 5-અ. પિરષદની નીિતિવષયક બાબતો ગેનો િનણ6ય નીચે Jમાણે બનેલી મRય થ સિમિત કરશે:
o

ક. પિરષદના વત6માન Jમુખ
1. h-તે સંમેલનના Jમુખ સાિહ ય પિરષદના પણ Jમુખ ગણાશે.
2. કોઈ પણ કાય6વાહીમાં Jમુખ7ીનાં િનણ6ય કે અથ6ઘટન (રુિલંગ) છે વટનાં ગણાશે.
3. Jમુખની મુદત બે વષન
6 ી રહેશે. (સંમેલનથી અનુગામી સંમેલન સુધી)

o

ખ. પિરષદે િનયુત કરે લા સાતથી વધારે નિહ એટલા સ0મા0ય સSયો. (નXધ
નXધ:
નXધ
આ સ0મા0ય સSયો િનયુત કરવા માટે મRય થ સિમિત ારા સ ૂચવાયેલાં નામોમાંથી વરણી
કરવાનુ ં કામ પિરષદના વત6માન Jમુખ, એક ભ ૂતપ ૂવ6 Jમુખ અને વરાયેલા Jમુખની સિમિત
કરશે.)

o

ગ. સતત mણ વષ6 સુધી ચાલુ રહેલા પિરષદના સામા0ય સSયો તેમજ ચટં ૂ ણીના વષ6ના માચ6
માસના ત સુધીમાં નXધાયેલા આવન સSયોએ ચટં ૂ ેલા ચાલીસ સSયો.

o

ઘ. ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદના તંmવાહકોમાં વધુ ને વધુ સકો સામેલ થાય તે દૃિOટએ મRય થ
સિમિતના ચટં ૂ ાયેલા 40 સSયો ઉપરાંત બી/ 10 સSયોની િનયુિત િનવ ૃn થતી કાય6વાહક સિમિત
કરશે. આ માટે મહામંmી િનવ ૃn થતી મRય થ સિમિતના સSયો પાસે છે kલી ચટં ૂ ણીમાં ઊભા રા ન
હોય તેવા અને સન તથા વાRયાય iેmે નXધપાm કામગીરી ધરાવતા હોય તેવા સાિહ યકારોનાં
નામ મગાવશે. મળે લાં નામોમાંથી કાય6વાહક સિમિત દસ સSયોની વરણી કરશે. આ 10 સSયો
મRય થ સિમિતના િનમંિmત સSયો ગણાશે.

o

ચ. દાતાઓએ પોતાનામાંથી ચટં ૂ ેલા ચાર સSયો.

o

છ. સંવધ6કોએ પોતાનામાંથી ચટં ૂ ેલા ચાર સSયો.

o

જ. સSય સં થાઓએ પોતાનામાંથી ચટં ૂ ેલા સાત સSયો (h પિરષદના આવન સSય હોય).
નXધ:
નXધ ઉપયુ6 ત સSય સં થાઓએ ચટં ૂ વાના મRય થ Jિતિનિધઓની જયાઓ ઉપર એ જ સSય
સં થાઓના Jિતિનિધઓ ઊભા રહી શકશે, h સSયસં થાઓના પંદર સSયો પિરષદના પણ
આવન સSય હોય. આવા સSયોનાં નામોની અલગ યાદી h-તે સં થાએ પોતાના Jિતિનિધને
ઊભા રાખતી વખતે મોકલવાની રહેશે તથા સં થા વતી મતદાન કોણ કરશે તે ગે ઠરાવ કરીને
તેની /ણ કરવાની રહેશે.

o

ઝ. ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદના ! ટીઓ

o

ટ. મRય થ સિમિત વધુમાં વધુ ચાર સSયો કો-ઑbટ કરી શકશે.
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કલમ 5-બ. મRય થ સિમિતની રચના નીચે મુજબ રહેશે :
1. વત6માન Jમુખ અને તમામ ભ ૂતપ ૂવ6 Jમુખો
2. ! ટીઓ
3. કલમ-પ-ગ અ0વયે ચટં ૂ ાયેલા સSયો Ð ચાલીસ
4. કાય6વાહક સિમિતએ વરણી કરે લા સSયો Ð દસ
5. મRય થ સિમિતએ કો-ઑbટ કરે લા સSયો Ð ચાર
6. સં થાના Jિતિનિધઓ Ð સાત
7. સંવધ6કોના Jિતિનિધઓ Ð ચાર
8. દાતાના Jિતિનિધઓ (લેખકો) Ð ચાર
9. સ0મા0ય સSયો Ð સાત
10. અિધવેશનની વાગત સિમિતના Jમુખ અને મંmી Ð બે સSયો. (તેમની મુદત બે વષ6ની રહેશે.)

કલમ 6. મRય થ સિમિતના સિમિતના સSયોની ચટં ૂ ણી
ંૂ
કલમ પ-ગ, પ-ચ, પ-છ, પ-જમાં દશા6વેલા સSયોની ચટણી
Compulsory Distributive Votingની
પdિતથી (અથા6ત hટલી સSય-સંPયા મુકરર થઈ હોય તેટલી સંPયા hટલા ઉમેદવારોને ફરિજયાત
મત આપવા તે પdિતથી) થશે.
કલમ 7.
કલમ પ-ગ-ચ અને છમાં દશા6વેલા સSયોની ચટં ૂ ણીની બાબતમાં સSયપદના J યેક ઉમેદવારે
િનયત થયેલ ું અને યોય રીતે એટે ટ કરે લ ું ઉમેદવારી પmક (નૉિમનેશન પેપર) ભરવાનુ ં રહેશે.
કલમ પાંચ-છ મુજબના સંવધ6કો પોતાના Jિતિનિધનુ ં નામ સ ૂચવી શકશે.
કલમ 8.
ે ા મRય થ સિમિતના સSયપદની ઉમેદવારી
કલમ-પની પેટાકલમો ગ, ચ, છ અને જમાં દશા6વલ
કરનારની યોયતા નીચે મુજબની હોવી જોઈએ:
1. તેણે 21 વષ6 પ ૂરાં કયા} હોય.
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2. ઉમેદવારી કરતાં અગાઉ સતત mણ વષ6 સુધી તે પિરષદના સSય રા હોય અથવા ચટં ૂ ણીના
h-તે વષ માચ6 મિહના સુધીમાં આવન સSય થયા હોય.
3. તેન ુ ં ઓછામાં ઓં એક ગુજરાતી પુ તક Jિસd થયુ ં હોય અથવા JિતિOઠત ગુજરાતી
સામિયકોમાં તેના ઓછામાં ઓછા દસ સંશોધન-િવવેચન લેખો Jિસd થયા હોય અથવા દસ
સના મક કૃિતઓ Jિસd થયેલી હોય.
કલમ 9.
િનયત કરે લા સમયમાં મળે લાં અને Jમાણભ ૂત ઠરે લાં ઉમેદવારી પmકો ઉપરથી વણા6ન\ુ મે
મતપmક તૈયાર કરવામાં આવશે અને પિરષદના દરે ક સSયને પિરષદનુ ં ચટં ૂ ણીકાયા6લય ટપાલથી
કે કુિરયરથી સંબિં ધત મતપmક મોકલી આપશે.

કલમ 10.
10.
મતપmકો પાછાં ફયા6 પછી ચટં ૂ ણી-અિધકારી મતગણતરી કરશે અને ચટં ૂ ણીનુ ં પિરણામ /હેર કરશે.
કલમ 11.
11.
વષ6 દરિમયાન મRય થ સિમિતની ઓછામાં ઓછી બે બેઠકો યોજવામાં આવશે.
કલમ 12.
12.
મRય થ સિમિતની કાય6સાધક સSયસંPયા પંદરની ગણાશે.
િવભાગ Ð 4. કાય6વાહક સિમિત
કલમ 13.
13. કાય6વાહક સિમિત નીચેના સSયોની બનેલી રહેશે :
1. Jમુખ
ે નના Jમુખ હોાની aએ પિરષદ, મRય થ સિમિત અને કાય6વાહક સિમિતના
નXધ: છે kલા સંમલ
Jમુખ ગણાશે. રાનામુ ં આપવાને લીધે કે અ0ય કોઈ પણ કારણસર Jમુખની જયા ખાલી પડે તો
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બે ઉપJમુખો પૈકી સાિહ ય પિરષદની સેવાના સંદભ કાલયેOઠ (િસિનયર) હોય તે ઉપJમુખ
કાય6કારી Jમુખ તરીકેની જવાબદારી બાકી રહેલા સમયગાળા માટે સંભાળશે.
2. Jમુખ ઉપરાંત કાય6વાહક સિમિતનાં બે ઉપJમુખો અને પાંચ મંmીઓ તથા એક કોષાRયi અને
સાત સામા0ય સSયો રહેશે. કાય6વાહક સિમિતના સSયોની ચટં ૂ ણીમાં મતદાનનો અિધકાર મRય થ
સિમિતના સSયોને જ રહેશે. આ જયાઓ માટે મRય થ સિમિતની ચટં ૂ ણી પછી કાય6વાહક સિમિતની
ચટં ૂ ણી, મRય થ સિમિતની ચટં ૂ ણીની પdિતએ યોજવામાં આવશે અને તેન ુ ં પિરણામ સંમેલનપ ૂવ
/હેર કરવામાં આવશે. બે ઉપJમુખો પૈકી ઓછામાં ઓછા એક પિરષદ થળના ( થાિનક) હશે.
3. પાંચ મંmીઓ નીચે Jમાણે રહેશે :
(1) મહામંmી (વહીવટીમંmી):
ી): કારોબારીના િનણ6યોનો અમલ કરશે અને સામા0ય વહીવટ સંભાળશે
તથા સંમેલન અને oાનસmની સઘળી જવાબદારી સંભાળશે. મહામંmી કાયા6લય થળના ( થાિનક)
હશે. મહામંmી નીચે દશા6&યા ઉપરાંતનાં આવયક કાયUની ફાળવણી h-તે સમયે h-તે મંmીને કરશે
અથવા તે જવાબદારી /તે સંભાળશે.
(2) Jકાશનમંmી:
ી: પુ તકો, સામિયકોના Jકાશનની &યવ થા કરશે અને તેના Jો હલ કરશે તેમજ
પાિરતોિષકોને લગતી જવાબદારી સંભાળશે.
(3) Jસારમંmીી:: &યાPયાનો, ગોિOઠઓ, પિરસંવાદો, િશિબરો, સmોનાં આયોજન-સંચાલનની
જવાબદારી સંભાળશે.
(4) િવકાસમંmી:
ી: જનસંપક6, પિરષદના સSયોની નXધણી વધારવી તથા સાિહિ યક સં થાઓ સાથે
સાિહ યપિરષદના સંકલન-સંયોજનની તથા સાિહ યયાmાની જવાબદારી સંભાળશે. િવકાસમંmી
કાયા6લય થળની બહારના હશે.
(5) ંથાલય અને Jદશ6નમંmીી: સાિહ ય પિરષદના ંથાલયની &યવ થા યોય રીતે થાય તેની
જવાબદારી સંભાળશે તથા પિરષદ ારા ગોઠવાતાં Jદશ6નોની જવાબદારી સંભાળશે. ંથાલય અને
Jદશ6નમંmી કાયા6લય થળના હશે.
4. કોષાRયi:
કોષાRયi: પિરષદની આવક-/વકના Jો અને તમામ િહસાબો પર દે ખરે ખ રાખશે. બhટ તૈયાર
કરશે તથા તેની મRય થ સિમિતમાં બહાલી મેળવશે. કોષાRયi કાયા6લયના થળના હશે.
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5. સાત સામા0ય સSયો.
6. ! ટીઓ હોાની aએ કાય6વાહક સિમિતના આમંિmત સSયો ગણાશે.
કલમ 14.
14. કાય6વાહક સિમિતની વષ6 દરિમયાન ઓછામાં ઓછી ચાર બેઠકો થશે.
કલમ 15.
15. કાય6વાહક સિમિતની કાય6સાધક સંPયા છની ગણાશે.
કલમ 16.
16.
ુ પાર પાડવા મRય થ સિમિતના ઠરાવ અનુસાર કાય6વાહક સિમિતના હોે દારો
પિરષદના હેતઓ
Jવ ૃિnઓ યોજશે અને તેમની જવાબદારી સંયુ ત રહેશ.ે

િવભાગ : 5 મRય થ સિમિત તથા કાય6વાહક સિમિતની સnાઓ અને ફરજો

કલમ 17.
17.
મRય થ સિમિત તથા કાય6વાહક સિમિત પોતપોતાના અિધકારોની મયા6દામાં રહીને પિરષદની સવ6
કામગીરી કરશે અને તે અથ પિરષદના નામે Ð
1. આવયક Jવ ૃિnઓ શa કરશે અને તે ચાલુ રાખશે.
2. પિરષદથી િનભાવાતી સં થાઓને માગ6દશ6ન આપશે અને તેમના પર કાબ ૂ ધરાવશે. તથા
પિરષદ સંલન સાિહિ યક સં થાના જોડાણનો િનણ6ય કાય6વાહક સિમિત કરશે.
ૂ Jવ ૃિnઓ માટે ભંડોળ ઊભુ ં કરવુ,ં તેન ુ ં િફ ડ િડપૉિઝટ aપે સRધર
ુ ે અનુકળ
3. પિરષદના હેતન
/મીનગીરીમાં રોકાણ કરવુ,ં તે પરત મેળવવુ,ં h હેત ુ માટે રકમ મળી હોય તે હેત ુ મુજબ તેની
&યવ થા કરવી, ખચ6 કરવો, તેના િહસાબો રખાવવા.
4. ! ટીમંડળ પિરષદને નામે થાવર િમલકત મેળવશે, ખરીદશે, વેચશે, ગીરો મ ૂકશે, સમારાવશે,
ફરી બંધાવશે અથવા બી રીતે લેવડદે વડનો િનકાલ કરશે.
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કલમ 18.
18.
કલમ 17માં આપેલી સામા0ય સnાને કે બંધારણ aએ આપવામાં આવેલી બી સnાને બાધ ન
આવે એવી રીતે મRય થ સિમિત નીચેની સnાઓ ભોગવશે:
1. પિરષદની િવિવધ Jકારની કામગીરીઓ માટે ઉપસિમિતઓની રચના કરવી; તેમને માટેના
િનયમો બનાવવા, બદલવા કે રદ કરવા, તેમજ પિરષદે કરવાનાં કાયU ગે નીિતિવષયક િનણ6યો
કરવા.
ુ રીમાં કાયવ
2. દર વષ ફે¡આ
6 ાહક સિમિત દાજપm તૈયાર કરી ÔપરબÕના પછીના કમાં Jગટ
કરશે અને સામા0ય સSયોનાં સ ૂચનો મંગાવી મRય થ સિમિત સમi રજૂ કરી પછીની બેઠકમાં એને
છે વટનુ ં વaપ આપશે. ઑિડટ થયેલા િહસાબો પહેલાં મRય થ સિમિત સમi રજૂ થશે પછી
ÔપરબÕમાં છાપવામાં આવશે.
ં માં પાવતીઓ આપવી; તે નાણાં કબ/માં રાખવાં,
3. પોતાના હાથમાંના નાણાં અને ભંડોળ સંબધ
આપવાં, મોકલવાં, તેનો વહીવટ કરવો અને તે ખચ6વા બાબતની &યવ થા કરવી અને આ
ુ પાર પાડવા.
બંધારણમાં અ0યm જણાવેલા પિરષદના હેતઓ
4. પિરષદ તરફથી આવયક અને યોય લાગે તે Jમાણે દાવા માંડવા, દાખલ કરાવવા, ચલાવવા
અને બચાવ કરવો અને hને, રીતસર અિધકાર આbયો હોય તેને પિરષદ તરફથી દાવો કરવા
ં ી દરે ક અિધકારપm કરવાની, આપવાની, તેના પર સહી કરવાની અને તેનો અમલ કરવાની
સંબધ
સnા ! ટીમંડળ ભોગવશે.
5. વાિષક આવકમાંથી અને બચતમાંથી યોય લાગે તે રકમ કાયમી ભંડોળમાં જમા કરાવવી અને
તે માટે ! ટીમંડળની બહાલી મેળવવી.
6. સામા0યત: પિરષદના સામા0ય કામકાજ પર વે અથવા આ બંધારણ aએ અપાયેલી બધી કે કોઈ
પણ સnાના અમલ પર વે આવયક જણાય તેવી મંજૂર થયેલી કે અિધકૃત બધી બાબતો અમલમાં
મ ૂકવી, મંજૂર કરવી કે અિધકૃત કરવી.
7. પોતે યોhલી Jવ ૃિnઓની aપરે ખા પિરષદની સામા0ય સભા સમi સંમેલન અને oાનસmના
સમયે રજૂ કરવી.
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કલમ 19.
19.
મRય થ સિમિતને અધીન રહીને અને કલમ 17ની જોગવાઈઓને પણ અધીન રહીને કાય6વાહક
સિમિત નીચેની સnાઓ ભોગવશે અને ફરજો બ/વશે :
1. સં થાના કામકાજ ઉપર અને તેની ¢તિરક &યવ થા ઉપર દે ખરે ખ અને કાબ ૂ રાખશે અને
િનયમસર અમલ થાય તે માટે જaરી Jબંધ કરશે.
2. મRય થ સિમિતની અનુમિતથી પિરષદના કામકાજ માટે કમ6ચારીઓ નીમશે કે £ટા કરશે.
3. મRય થ સિમિતની તેમજ પોતાની તમામ બેઠકોના કામકાજની &યવિ થત કાય6નXધ (Minute)
રાખશે.
કલમ 20.
20.
Jમુખ િસવાયના કાય6વાહક સિમિતના હોે દારો અને કાય6વાહક સિમિતના સSયોના અિધકારકાળ
દરિમયાન હોે દારો કે સSયના રાનામા કે અ0ય કારણસર કોઈ જયા ખાલી પડશે તો મRય થ
સિમિત તે પછીની બેઠકમાં પોતાના સSયોમાંથી તેવી ખાલી પડેલી જગા પ ૂરવા વરણી કરશે.
હોે દારોની ખાલી જયા પુરાય યાં સુધી h-તે હોે દારની ફરજો બાકીના હોે દાર/હોે દારો વ¥ચે
મહામંmી વહ¦ચશે. ફરજ પરના હોે દારો પોતાની મ ૂળ ફરજો ઉપરાંત મહામંmીએ સXપેલી વધારાની
ફરજો બ/વશે.
કલમ 21.
21.
કોઈ પણ હોે દાર પિરષદના અિ ત વને હાિન પહXચે એવી રીતે વત6તા અથવા ગેરવત6ણ ૂક
ં ી બોલાવેલી મRય થ સિમિતની ખાસ બેઠકમાં હાજર રહેલા સSયોની ¾
ચલાવતા લાગે તો તે સંબધ
બહમ
ુ તીથી તેવા હોે દારને બરતરફ કરવાની સnા મRય થ સિમિતની રહેશે.
કલમ 22.
22.
પિરષદની અને મRય થ સિમિતની બધી બેઠકોમાં પિરષદના Jમુખ કે તેમની ગેરહાજરીમાં
ઉપJમુખ Jમુખ થાન લેશે. ઉપયુ6 ત બંને હોે દારોની ગેરહાજરીમાં તે Jસંગને માટે બેઠકના સSયો
પોતાના Jમુખની વરણી કરી લેશે.
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કલમ 23.
23.
મRય થ સિમિત અને કાય6વાહક સિમિતની મુદત ચાર વષ6ની રહેશે.
કલમ 24.
24.
મRય થ સિમિતના સSયો અને કાય6વાહક સિમિતના હોે દારો નવેસર ચટં ૂ ાઈને જૂના સSયો તથા
હોે દારો પાસેથી તેમના કામનો હવાલો લે યાં સુધી જૂના સSયો અને હોે દારો પોતપોતાના થાને
ચાલુ રહેશે. નવી મRય થ સિમિત તથા કાય6વાહક સિમિત રચાય યાં સુધી જૂની મRય થ સિમિત
અને જૂની કાય6વાહક સિમિત ચાલુ રહેશે.
કલમ 25.
25.
કાય6વાહક સિમિત બોલાવે યારે અથવા મRય થ સિમિતના ઓછામાં ઓછા દસ સSયો પOટ
Jયોજન દશા6વીને લેિખત માગણી કરે યારે મRય થ સિમિતની બેઠક મેળવવામાં આવશે.
નXધ:
નXધ: 1. Jમુખની ચટં ૂ ણી, મRય થની ચટં ૂ ણી અને કાય6વાહક સિમિતની ચટં ૂ ણી યોજવાની કાય6વાહી
હાથ ધરતાં પહેલાં કાય6વાહક સિમિત ચટં ૂ ણીઅિધકારીની િનયુિત કરશે. ચટં ૂ ણી અિધકારી
ચટં ૂ ણીસિમિત માટે ચાર સહાયક સSયોની વરણી કરશે.
2. બંધારણ સાથે Jગટ કરે લા ચટં ૂ ણીના િનયમોમાં પOટતા કે ફેરફાર કરવાની સnા કાય6વાહક
સિમિતની રહેશે.
3. કોઈ પણ હોે દાર એક હોા ઉપર બે સm (ટમ6)થી વધુ વખત રહી શકશે નિહ.
4. કાય6વાહક સિમિતના સSયનુ ં અને મRય થ સિમિતના સSયનુ ં રાનામુ ં મRય થ સિમિત મંજૂર
કરશે.
િવભાગ : 6 નાણાંનો િહસાબ અને િમલકતો
કલમ 26.
26.
પિરષદ કોઈ પણ કારણસર કામ કરતી બંધ થાય યારે તેનાં સવ6 Jકારનાં દે વાં ચ ૂકવાઈ /ય તે
પછી h કાંઈ િમલકત િસલકમાં રહે તે પિરષદના સSયોને વહ¦ચી આપવામાં આવશે નહ¨, પણ તે
વખતે અથવા તે પહેલાં સSયોએ ઠરા&યુ ં હશે તે રીતે, અથવા તો રાયની હાઈકૉટ© પોતાની અસલ
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ુ કે તેને મળતા હેતઓ
ુ થી કામ કરતી
દીવાની હકૂમતમાં ઠરા&યુ ં હશે તે રીતે પિરષદના હેતઓ
સં થાને કે સં થાઓને તે સXપી દે વાનુ ં ! ટીમંડળ ગોઠવશે.
કલમ 27.
27.
પિરષદની માલોકીની બધી થાવર િમલકતો તથા ! ટ ફંડો ! ટીઓના સંયુ ત નામ પર રહેશે.
કલમ 28.
28.
! ટીઓની સંPયા પાંચ કરતાં ઓછી કે નવ કરતાં વધારે રહેશે નહ¨.
નXધ:
નXધ: સાિહ ય પિરષદમાં આિથક ભંડોળ અને િમલકતોનુ ં કામ વRયુ ં હોવાથી પિરષદની કાય6વાહક
સિમિતની બેઠકોમાં ! ટીઓને આમંિmત સSય તરીકે િનમંmણ આપવામાં આવશે અને તેમનુ ં
માગ6દશ6ન મેળવવામાં આવશે. ખાસ સંજોગોમાં સહી લેવાની હોય તો પિરપm ારા કામ કરી
શકાશે.
કલમ 29.
29.
! ટીઓમાંથી કોઈની જગા ખાલી પડશે તો તે ખાલી જગા માટે મRય થ સિમિત નવા ! ટીની
િનમણ ૂક કરશે. નવા િનયુત થયેલા ! ટી, ! ટીઓના કામકાજની નXધપોથીમાં પોતાની િનમણ ૂકનો
વીકાર કયા6 બદલ સહી કરશે. ઉપર Jમાણે નવા ! ટીની વીકારની સહી થયા પછી તેઓ
! ટીમંડળમાં થાિપત થયેલા ગણાશે. ! ટીમંડળની બેઠક વષ6માં ઓછામાં ઓછી એક વાર મળશે.
કલમ 30.
30.
પિરષદનાં બધાં રોકડ ભંડોળો, વખતોવખત અથવા યારે આવયક કે સલાહભયુ} લાગે યારે
નીચેના ચાર હોે દારોને નામે મRય થ સિમિત બªકમાં મ ૂકશે કે અનામત રાખશે:
(1) કોષાRયi (2) મહામંmી (3) ઉપJમુખ (4) એક ! ટી. ઉપિરત ચાર પૈકીના કોઈ પણ બે
હોે દારોની સહીથી બªક સાથેનો &યવહાર કરવામાં આવશે. કોષાRયi aિપયા દસ હ/રથી વધુ નિહ
એટલી રકમ હાથ પર રાખી શકશે.
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કલમ 31.
31.
પિરષદની પેટાસં થાઓના િનભાવ માટેની તથા કામકાજ પર વે થતા બધા Jકારના ખચ6 માટેની
તથા મRય થ સિમિતએ મંજૂર કરે લી બી બધી રકમો પિરષદના ભંડોળમાંથી આપવામાં આવશે.
કલમ 32.
32.
કોઈ રકમ કે ભંડોળ મWયા બદલ h પાવતી લખી આપવામાં આવે તેના પર મહામંmી કે કોષાRયiે
સહી કરી હશે તેવી પાવતી જ પિરષદની અિધકૃત પાવતી ગણાશે.
કલમ 33.
33.
પિરષદને મળે લાં અને પિરષદે ખચલાં બધાં નાણાંનો તથા h બાબતો માટે આવી રકમ મળે કે
ખચા6ય તે બાબતોનો તેમજ પિરષદની િમલકતનો, લેણાંનો અને દે વાનો િહસાબ હોે દારો પdિતસર
રાખશે.
કલમ 34.
34.
િહસાબના ચોપડા, કોqbયુટર ડેટા પિરષદના કાયા6લયમાં રાખવામાં આવશે.
કલમ 35.
35.
ે ન અને oાનસm વખતે સાધારણ સભામાં
મRય થ સિમિત વતી સંબિં ધત હોે દારો દર વષ સંમલ
પિરષદનો વાિષક અહેવાલ રજૂ કરશે. એ અહેવાલમાં પિરષદની આિથક િ થિતની તથા વષ6
દરિમયાન થયેલાં કામકાજની િવગતો રજૂ કરવામાં આવશે.
નXધ:
નXધ: ક. મRય થ સિમિત ગભ ૂત સં થાઓનો કે આિથક જવાબદારી વધારતી જગાનો સૈdાંિતક
વીકાર કરશે, એ પછી કાય6વાહક સિમિત એનો અમલ કરશે.
ુ માટે મળે લા દાનની રકમનો, તેમજ તે પરના &યાજનો ઉપયોગ દાનના ઉે શોને
ખ. ચો«સ હેતઓ
અધીન રહીને h-તે હેત ુ માટે જ કરી શકાશે.
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કલમ 36.
36.
પિરષદના સSયોને િહસાબના બધા ચોપડા તથા અ0ય ખતપmો પિરષદના િનયમોને અધીન રહીને
જોવા મળી શકશે.
કલમ 37.
37.
ક. કાય6વાહક સિમિત દર વષ ઑિડટરની િનમણ ૂક કરશે અને ઑિડટર ારા પિરષદના તમામ
િહસાબોનુ ં ઑિડટ થશે. ઑિડટરનાં Jમાણપm અને િહસાબ ગેની નXધ મRય થ સિમિતમાં મંજૂરી
માટે રજૂ થશે.
ખ. પિરષદની કાય6વાહક સિમિત દર વષ દાજપm તૈયાર કરીને માચ6ની આખર સુધીમાં મRય થ
સિમિત સમi રજૂ કરી તે ગે પણ મRય થ સિમિતની મંજૂરી મેળવશે.

િવભાગ : 7 પિરષદની સામા0યસભા
કલમ 38.
38.
અિધવેશન અને oાનસmના થળે સામા0યસભાની બેઠક યોજવામાં આવશે.
કલમ 39.
39.
સામા0ય સભાની બેઠકનુ ં થળ, તેની તારીખ અને તેનો સમય તથા કામકાજની િવગતો પિરષદના
ઓછામાં ઓછા mીસ િદવસ અગાઉ /ણ થાય તે રીતે, પિરપm ારા મોકલવામાં આવશે અથવા
પિરષદના મુખપm ÔપરબÕમાં Jગટ થયેલ પિરપm િનયમસર ગણાશે.
કલમ 40.
40.
ં માં જો કોઈ સSયને J પ ૂછવા હોય અથવા ઠરાવ મ ૂકવા હોય તો
સામા0ય સભાના કામકાજ સંબધ
તેણે તેની લેિખત /ણ સામા0ય સભાની બેઠકની તારીખથી ઓછામાં ઓછા દસ િદવસ અગાઉ
મહામંmીને કરવી જોઈશે.
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કલમ 41.
41.
સાધારણ સામા0ય સભાની બેઠકમાં નીચે મુજબનાં કામકાજ થશે:
ક. મRય થ સિમિતએ રજૂ કરે લા અહેવાલ તથા િહસાબની િવચારણા.
ખ. સાધારણ સામા0ય સભામાં િનયમાનુસાર થવાં ઘટે તેવાં બી/ં કોઈ પણ કામકાજ.
ગ. સાધારણ સામા0ય સભાને લગતા પિરપmમાં જણાવેલ ું હોય તે કામકાજ.
કલમ 42.
42.
સામા0ય સભાની કાય6સાધક સSયસંPયા 50ની ગણાશે.

કલમ 43.
43.
કાય6સાધક સSયસંPયાના અભાવે સાધારણ સામા0ય સભા મુલતવી રાખવી પડશે તો એ કામકાજ
કરવા માટે અધા6 કલાક પછી હાજર સSયસંPયાને જ કાય6સાધક સSયસંPયા ગણીને સભાનુ ં કામકાજ
પ ૂણ6 કરવામાં આવશે.
કલમ 44.
44.
ઉપર જણાવેલી સભા Ôસાધારણ સામા0ય સભાÕ ગણાશે અને બી સામા0યસભાઓ Ôઅસાધારણ
સામા0ય સભાÕ ગણાશે.
કલમ 45.
45.
કાય6વાહક સિમિત અથવા મRય થ સિમિત પોતાને યોય લાગે યારે અથવા પિરષદના ઓછામાં
ઓછા પચીસ સSયોની સહીથી લેિખત માગણી કરવામાં આવે યારે Ôઅસાધારણ સામા0ય સભાÕની
બેઠક બોલાવાશે.
કલમ 46.
46.
કલમ 45માં દશા6વેલી માગણીમાં સભા બોલાવવાનો હેત ુ પOટ જણાવેલો હોવો જોઈએ અને તે
પિરષદના કાયા6લયમાં નXધાયેલો હોવો જોઈએ.
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કલમ 47.
47.
આવી માગણી નXધવામાં આવે યાર પછી કાય6વાહક સિમિત અથવા મRય થ સિમિત mણ માસની
મુદતની દર અસાધારણ સામા0ય સભા ન બોલાવે તો તેવી માગણી કરનારા સSયો પોતે જ
માગણી નXધા&યાના mણ માસ વી યે એવી સભા બોલાવી શકશે અને તે મા0ય રહેશે.
કલમ 48.
48.
પિરષદના સSયોની કોઈ પણ બેઠકમાં લેિખત મત લેવાની માગણી ઓછામાં ઓછા બે સSયો
તરફથી થાય નિહ તો Jમુખ7ીની સંમિતથી કોઈ પણ ઠરાવ પસાર થયેલો ગણાશે અને પિરષદના
કામકાજઈ કય6નXધના ચોપડામાં તેવી મતલબની નXધ લેવાય તેને ઠરાવની પ ૂરતી સાિબતી
ગણવામાં આવશે. એ ઠરાવને પiે કે િવરુd કેટલા મત પડયા હતા તેના પુરાવાની જaર રહેશે નિહ.

િવભાગ : 8 સંમેલન અને oાનસm
કલમ 49.
49.
પિરષદનુ ં સંમેલન દર બે વષ ભરાશે અને પિરષદનુ ં oાનસm પણ દર બે વષ ભરાશે. એક વષ
સંમેલન અને એક વષ oાનસm યો/ય એ રીતે તેન ુ ં આયોજન કરવામાં આવશે.
કલમ 50.
50.
સંમેલન ભરવાના થાને વાગત સિમિતની રચના થાય અને બીજો જaરી Jબંધ થાય તેની
&યવ થા કાય6વાહક સિમિત કરશે ને તે માટે જaરી િનયમો પણ તે ઘડી શકશે.
કલમ 51.
51.
ે ન માટે કયા િવષય-િવભાગો રાખવા તેનો િનણય
oાનસm કે સંમલ
6 મRય થ સિમિત કરશે. oાનસm
કે સંમેલનની એક બેઠકનો િવષય વાગત સિમિત ન«ી કરશે અને તેની /ણ કાય6\મ પહેલાં mણ
માસ અગાઉ પિરષદને લેિખતaપમાં કરશે.

ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદનુ ં બંધારણ- પાનુ ં 18

કલમ 52.
52.
ે નના અહેવાલની Jિસિdના
oાનસm અને સંમેલનના તમામ ખચન
6 ી તેમજ oાનસm અને સંમલ
ે નની વાગતસિમિતની રહેશે.
ખચ6ની કુલ જવાબદારી oાનસm અને સંમલ

િવભાગ : 9 સંમેલનના Jમુખ તથા િવભાગીય Jમુખો
કલમ 53.
53.
સંમેલનના Jમુખપદ માટે પિરષદના દસ આવન સSયો સંયુ ત રીતે પોતાની પસંદગીનુ ં એક
નામ સ ૂચવી શકશે.
કલમ 54.
54.
ંૂ
સંમેલન ભરવાના ઓછામાં ઓછા પાંચ માસ અગાઉ ચટણી
અિધકારી પિરષદ કાયા6લય ારા
પિરષદના તમામ Jકારના સSયોને પિરઅm મોકલીને અથવા ÔપરબÕમાં એ પિરપm છાપીને
Jમુખનુ ં નામ સ ૂચવવાનુ ં જણાવશે.
કલમ 55.
55.
આ પdિતએ સ ૂચવાયેલાં નામોવાળી &યિતઓને, Jમુખની ચટં ૂ ણી માટેના મતપmકમાં તેમનુ ં નામ
સામેલ રાખવા બાબતની સંમિત ગે ચટં ૂ ણી અિધકારી પુછાવશે અને hમની સંપિn આવી હશે
તેમનુ ં જ નામ મતપmકમાં સામેલ રખાશે.
કલમ 56.
56.
સંમેલનની તારીખના ઓછામાં ઓછા mણ માસ પહેલાં Jમુખની ચટં ૂ ણી થઈ /ય એ રીતે ચટં ૂ ણી
સિમિત આખો કાય6\મ ગોઠવશે.
કલમ 57.
57.
કલમ 54, 55, 56 Jમાણે Jમુખપદ માટે મળે લાં નામોને વણા6ન\ુ મે ગોઠવીને ચટં ૂ ણી અિધકારી
મતપmક તૈયાર કરશે અને સતત mણ વષ6 સુધી ચાલુ રહેલા વાિષક સામા0ય સSય, h-તે વષ6ના
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માચ6 સુધીમાં નXધાયેલા આવન સSય, આવન સં થા સSય, દાતા સSય તથા સંવધ6ક સSયને
ટપાલથી અથવા કુિરયરથી મતપmક મોકલી આપશે.
કલમ 58.
58.
ં માં કઈ પdિતને અનુસરવુ ં તેનો િનણ6ય મRય થ સિમિત
Jમુખની ચટં ૂ ણીમાં મત આપવા સંબધ
કરશે.
કલમ 59.
59.
સંમેલનના િવભાગો, િવભાગીય અRયiો અને વતાઓ મRય થ સિમિત ન«ી કરશે. oાનસmના
ે નના િવભાગીય
િવષયો અને વતાઓ પણ મRય થ સિમિત ન«ી કરશે. સાધારણ રીતે સંમલ
અRયi oાનસmની બેઠકોના િવભાગીય અRયi રહેશે; પરં ત ુ મRય થ સિમિત અિનવાય6 સંજોગોમાં
િવભાગીય અRયi તરીકે અ0ય િવાનની પસંદગી કરી શકશે.
કલમ 60.
60.
સંમેલન અને oાનસmની તારીખથી ઓછામાં ઓછા બે માસ અગાઉ િવભાગીય અRયi માટેની
ં માં જaરી Jબંધ કરશે.
છે વટની પસંદગી થઈ /ય એ રીતે મRય થ સિમિત આ સંબધ
િવભાગ : 10 બંધારણમાં ફેરફાર
કલમ 61.
61.
બંધારણમાં ફેરફાર કરવા માટે ખાસ બોલાવાયેલી પિરષદની અસાધારણ સામા0ય સભાની બેઠકમાં
જ બંધારણમાં સુધારા કરવા માટેનો ઠરાવ કે ઠરાવો રજૂ કરી શકાશે.
કલમ 62.
62.
આવો ઠરાવ પસાર કરવા માટે હાજર રહેલા અને મતદાન માટે અિધકૃત એવા સામા0ય સSયોની
2/3 બહમ
ુ તી આવયક ગણાશે.
કલમ 63.
63.
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પિરષદના નXધાયેલા કોઈ પણ 25 સામા0ય સSયો સંયુ ત રીતે લેિખત aપમાં બંધારણમાં સુધારા
સ ૂચવી શકશે.
કલમ 64.
64.
આવા સુધારા સ ૂચવાયા પછી બે માસની મુદતમાં પિરષદના મહામંmી મRય થ સિમિતની બેઠક
બોલાવી તેમાં એ સુધારા રજૂ કરશે. મRય થ સિમિત બંધારણ સુધારવા માટેનાં એ સ ૂચનો પર
િવચાર કરી પોતાની બેઠક પછી બે માસ કરતાં વધારે નહ¨ એટલી મુદતમાં પિરષદની અસાધારણ
સામા0ય સભાની બેઠક બોલાવવાની સ ૂચના મહામંmીને આપશે.
કલમ 65.
65.
આવી અસાધારણ સામા0ય સભાની બેઠકમાં h સSયો સતત છે kલાં mણ વષ6થી પિરષદના સામા0ય
સSયો રા હોય તેમજ િવિવધ Jકારના આવન સSયો હોય તેમને જ મત આપવાનો અિધકાર
રહેશે.
કલમ 66.
66.
અસાધારણ સામા0ય સભાની બેઠકનુ ં થળ, તેની તારીખ અને સમય તેમજ કામકાજની િવગતો
દશા6વનારો પિરપm પિરષદના ઉપર સ ૂચ&યા બધા સSયોને પંદર િદવસ અગાઉ પહXચાડવામાં
આવશે.
નXધ:
નXધ સSયોનાં નXધાયેલાં સરનામે ટપાલ/કુિરયર મારફતે કે પિરષદના મુખપm ÔપરબÕ મારફતે
સSયોને મોકલવામાં આવેલો પિરપm િનયમસર ગણાશે.
કલમ 67.
67.
બંધારણમાં ફેરફાર કરવા માટે બોલાવેલી અસાધારણ સામા0ય સભાની કાય6સાધક સંPયા 50ની
ગણાશે. કાય6સાધક સંPયાને અભાવે અસાધારણ સભા મુલતવી રહેશે તો એ કામકાજ કરવા માટે
અધા6 કલાક પછી હાજર સંPયાને જ કાય6સાધક સંPયા ગણીને સભાનુ ં કામકાજ કરવામાં આવશે.
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પિરિશOટ

જરાતી સાિહ ય પિરષદ
ગુજરાતી

ચટં ૂ ણીના િનયમો

1. પિરષદની કાય6વાહક સિમિત ચટં ૂ ણી અિધકારીની િનમણ ૂક કરશે. ચટં ૂ ણી અિધકારી ચટં ૂ ણીનુ ં
સમતયા સંચાલન કરશે.
2. Jમુખની ચટં ૂ ણી માટે િનયત પdિતએ સ ૂચવાયેલાં નામોવાળી &યિતઓને, તેમનુ ં પોતાનુ ં નામ
મતપmકમાં સામેલ રાખવાની સંમિત ગે, ચટં ૂ ણી અિધકારી પુછાવશે, અને hમની લેિખત સંમિત
ચટં ૂ ણી અિધકારીએ સ ૂચવેલી િનયત સમયમયા6દામાં આવી હશે એમનુ ં જ નામ મતપmકમાં સામેલ
કરશે.
3. પિરષદના Jમુખ િસવાયની પિરશદની કોઈ પણ ચટં ૂ ણી વેળાએ ઉમેદવારની દરખા ત કરનાર અને
ટેકો આપનાર બંને સSયો સતત mણ વષ6 સુધી પિરશદના સSય રા હોય તે જaરી છે .
ંૂ
4. કાઉ0ટર ફૉઈલવા®ં અને ચટણી
અિધકારીની સહીવા®ં મતપmક અ0ડર પો ટલ સિટ¯િફકે ટથી
અથવા કુિરયર ારા મતાિધકાર ધરાવતા સSયોને મોકલાશે.
5. મતપmકોમાં ઉમેદવારનાં નામ વણા6ન\ુ મે ગોઠવેલાં રહેશે.
6. ચટં ૂ ણીઅિધકારીની સહીવા®ં, કાઉ0ટર ફૉઈલવા®ં અને વણા6ન\ુ મે તૈયાર થયેલ ું છાપેલાં મતપmક
કુલ mણ નંબરવાળાં પરબીિડયાં સાથે મોકલવામાં આવશે.
7. આ પરબીિડયાં નીચે મુજબનાં રહેશે:
(1) પરબીિડયાં નંબર-1 ઉપર Ôખાનગી/મતદાન/ અને પિરષદનુ ં દરનામુ ં છપાયેલ ું હશે.
(2) બે નંબરનુ ં પરબીિડયુ ં કાઉ0ટરફૉઈલનો નંબર તથા મતદારની સહી અને સરનામાની જયા
ધરાવતુ ં હશે.
(3) mણ નંબરનુ ં પરબીિડયુ ં મતપmક મ ૂકવા માટેન ુ ં સાદું પરબીિડયુ ં હશે, hની ઉપર
Ôખાનગી/મતદાન અને \માંક 3 િસવાય બીજુ ં કશુ ં જ લખેલ ું કે છાપેલ ું નહ¨ હોય.
8. mણ નંબરનુ ં પરબીિડયુ ં મતપmક મ ૂકવા માટેન ુ ં સાદું પરબીિડયુ ં છે . મતદાન કયા6 પછી મતદાર
એમાં મતપmક મ ૂકશે અને આ mણ નંબરના પરબીિડયાને બે નંબરના પરબીિડયામાં મ ૂકશે.
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મતદાર આ બે નંબરના પરબીિડયા ઉપર પોતાની સહી કરશે અને પોતાનુ ં સરનામુ ં લખશે. સહી
અને સરનામુ ં એ બંને બાબતો આ બે નંબરના પરબીિડયા પર આવયક છે , અ0યથા મતપmક રદ
થશે. આ પછી બે નંબરના પરબીિડયાને એક નંબરના પરબીિડયામાં મ ૂકી જaરી ટપાલ િટિકટ
ં લPયા િવના જ ટપાલમાં અથવા કુિરયરથી રવાના કરવાનુ ં રહેશે. ટપાલ
લગાવી, ઉપર કશુય
અથવા કુિરયર િસવાય aબa કે અ0ય રીતે આવેલ ું તેમજ ઉપર કશુકં લખેલ ું હોય એવા
પરબીિડયામાંન ુ ં મતપmક રદ ગણાશે.
9. ટપાલ અથવા કુિરયર મારફતે h-તે િદવસે આવેલાં મતપmકોને ચટં ૂ ણીઅિધકારી ઑિફસસમય પ ૂરો
થાય યાં સુધીમાં ગણતરી કરી, તેમજ નXધ કરી સીલ કરીને રાખશે.
10. મતદારને mણ પરબીિડયાં સિહત મતપmક અ0ડર પો ટલ સિટ¯િફકેટથી કે કુિરયરથી મોકલવામાં
આ&યા પછી, વીકાય6 ગણી શકાય તેવા કોઈ કારણસર મતપmક ગેરવkલે /ય તો તે મતદારની
લેિખત માગણી આ&યેથી યોય ચકાસણી બાદ ડુિbલકેટ મતપmક મોકલવામાં આવશે. મતપmક
મોકલવાને પ ૂરતુ ં કારણ છે કે નિહ તેનો િનણય
6 કરવાની સnા ચટં ૂ ણી અિધકારીને રહેશે. આ
Jિ\યામાં સમયબાધ નડે તો તે માટે પિરષદ કે ચટં ૂ ણી અિધકારી જવાબદાર ગણાશે નિહ.
11. સામા0ય, સંવધ6ક, દાતા કે સં થાસSય એ ચાર મતદાર િવભાગ-માંથી મતદાર કોઈ પણ એક જ
િવભાગમાં મતદાન કરી શકશે.

મતગણતરીના િનયમો

1. મતગણતરી વખતે ઉમેદવાર કે એના અિધકૃત પm સાથેની &યિત હાજર રહી શકશે.
2. મતગણતરી શa થાય તે પહેલાં ટપાલમાં કે કુિરયરથી આવેલા એક નંબરના પરબીિડયામાંથી
મતદારની સહી અને સરનામાવા®ં બે નંબરનુ ં પરબીિડયુ ં જુદું પાડવામાં આવશે.
3. બે નંબરના પરબીિડયા ઉપરની મતદારની સહીની Jમાણભ ૂતતાને, ચટં ૂ ણી અિધકારીને જaર જણાશે
તો, ચકાસવામાં આવશે તેમજ પરબીિડયા ઉપરના નંબરને કાઉ0ટરફૉઈલ ઉપરના નંબર સાથે
ચકાસવામાં આવશે.
4. આ પછી બે નંબરના પરબીિડયાને ફોડીને એમાંથી મતપmક મ ૂકેલ ું mણ નંબરવા®ં સાદું પરબીિડયુ ં
જુદું પાડવામાં આવશે.
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5. mણ નંબરનુ ં પરબીિડયુ ં ખોલવામાં આવશે અને મતપmક ઉપર ચટં ૂ ણી ગેના િનયમોમાં દશા6&યા
Jમાણે ચટં ૂ ણી અિધકારીની સહી છે કે કેમ એ ચકાસવામાં આવશે. સહી વગરનુ ં મતપmક રદ
ગણાશે.
6. પરબીિડયા નંબર mણને બદલે પરબીિડયા નંબર એક કે બે અથવા અ0ય કોઈ પરબીિડયામાંથી
મળી આવેલ ું મતપmક રદ થશે. એક પરબીિડયામાંથી એકથી વધુ મતbmકો નીકળશે તો તે બધાં
મતપmકો રદ થશે.
7. h પરબીિડયા ઉપર મતદારની સહી અને સરનામુ ં લખવાની સ ૂચના આપેલી છે તેના ઉપરની સહી
સુવા¥ય ન હોય અને તેની મેળવણી શy ન હોય તો આવા પરબીિડયાની દરનુ ં મતપmક રદ
ગણાશે.
8. h મતપmકમાં સ ૂિચત સંPયાથી વધુ કે ઓછી ચોકડી કરે લી હશે તે મતપmક રદ ગણાશે.
9. જો કોઈ પણ બે ઉમેદવારને સરખા મત મળશે તો ચટં ૂ ણી અિધકારી બંનેના નામની િચ³ીઓ તૈયાર
કરી, એક િચ³ી ઉપાડશે. ઉપાડેલી િચ³ીમાં h ઉમેદવારનુ ં નામ આવશે તેમને ચટં ૂ ાયેલા /હેર કરશે.
હારતનો J ન હોય યાં સરખા મતવાળા ઉમેદવારોનાં નામ વણા6ન\ુ મે ગોઠવી શકાશે.
10. મતગણતરી દરિમયાન હાજર ઉમેદવાર કે ઉમેદવારના અિધકૃત પm ધરાવતા Jિતિનિધ ગણતરી
પ ૂરી થયા પછીની mીસ િમિનટમાં જaર જણાય તો ફેરમતગણતરી માટે લેિખત િવનંતી કરી શકશે.
ચટં ૂ ણી અિધકારીને યોય લાગશે તો જ ફેરમતગણતરી આપવામાં આવશે. મતગણતરી પ ૂરી થયા
પછી મતગણતરીના થળ પર જ ફેરમતગણતરીની લેિખત િવનંતી નહ¨ થઈ હોય તો પાછળથી તે
ગે કોઈ પણ રજૂઆત Rયાન પર લેવાશે નહ¨.
11. પિરણામ /હેર થવાના િદવસ સિહત પંદર િદવસ સુધી ચટં ૂ ણી અિધકારી પાસે મતપmકો સીલબંધ
પેકેટમાં /ળવવામાં આવશે. યારબાદ શy તેટલી વહેલી તકે આ મતપmકોનો નાશ કરવામાં
આવશે.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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