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ટુકડીની ય દી 
ટુકડી 

નાં 
અઘ્ય ૫ક / નાંબર પ્રથમ સ્થળ 

ટુકડી ન યક   
મખુ્ય વિક્ષકશ્રી 

તથ   
સાંપકક નાંબર 

પદય ત્ર ન  ગ મો 

1. શ્રી જનકરાય પટેલ 
94285 56045 

શિવારીમાળ, 
હિરેન પરમાર 

ઉષાબિને આચાયય 
97238 893466 
મકેુિભાઇ  
96245 03693 

નાનાપાડા, આિરેડી 
કુમારબધં, 
આંબાપાડા 

2. શ્રી અમીષા િાિ 
96620 04971 

બારીપાડા, 
જોગેશ્ર્વરી વલવી 

 

િસમખુભાઇ ગામીત 
90992 92695 
7046008329/30 

ચીખલી, વાસણુા ં
ચીરાપાડા, ડગનુીયા 

3. ડો. સતીષ પટેલ 
94264 12821 

માલેગાવં, 
પ્રશવણ બબુહડયા  

િસમખુભાઇ ગામીત 
90992 92695 
7046008329/30 
હિલીપશસિંિ 
 

ગોટીયામાળ 
જોગબારી 
બરમ્યાવાડ 

4. ડો. લોકેિ જૈન 
94270 26647 

ચીંચપાડા, 
િાહિિક પટેલ 

ગીરીિભાઇ િેસાઈ 
02631 – 290038 
રમીલાબેન આચાયય 
02631 – 293600 
ગોપાલભાઇ  
97142 23838 

ધમુખલ 

મોટાચયાય 
ઝાખાના 

5. ડો. મયરુી ફામયર 
98252 99274 

ગલકંુડ,  
િાહિિક પરમાર 

રીતેિભાઇ આચાયય 
94274 77833 

આંબોલીયા-આંબ, 
પીપલપાડા, 
માિપેાડા, વાકંી 

અન્ય સાં૫કક 
વવભ ગ ૦૭૯-૨૩૯૭૬૫૭૨ / ૭૩  
રાજીવભાઇ  ૯૮૨૪૫ ૫૮૫૪૦  
રવીભાઇ ૯૪૨૬૫ ૯૫૧૪૨ 
મનિરભાઇ ૯૪૨૯૧ ૩૦૮૯૬  
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આચ ર સાંહિત  
1. િીખવાનુ ંછે. જજજ્ઞાસા રાખીએ. 
2. િકારાત્મક અભભગમ રાખીશુ.ં 
3. સમસ્યાઓ સમજીએ. ઉકેલો િોધીએ. 
4. પહરવાર ભાવના શવકસાવીએ. 
5. આચાર પરમો ધમય. 
6. પિયાત્રાના મદુ્દાઓ શવિે સમજણ શવકસાવીએ. 
7. પિયાત્રા ટુકડી સાથે ગાઢ િોસ્તીકરીશુ.ં ઘસાઈને ઉજળા થઈએ. બીજાને ખપમા ં

લાગીએ. 
8. સાદુ ભોજન આનિંપવૂયક જમીશુ.ં શવિેષ માગંણી નહિ કરીએ. 
9. પ્રભાતફેરી થી રાશત્ર કાયયક્રમ સધુીના તમામ કયોમા ંઉત્સાિપવૂયક ભળીશુ.ં 
10. િરેક જ્ઞાશતમા ંભોજન થાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવીશુ.ં 
11. સ્વાસ્્ય જાળવીશુ.ં િરેક િવા સાથે રાખીશુ.ં 
12. કુિરતને માણીશુ.ં મૈત્રીપણૂય સવંાિ રચીશુ.ં 
13. એકાિિવ્રતોનુ ંશનષ્ઠાપવૂયક પાલન કરીશુ.ં 
14. ગાધંીશવચાર આધાહરત ગીતો, પ્રસગંો, દૃષ્ટાતંો, ભજનો, ધનૂો, વાતચીત કરીશુ.ં 
15. આપણી ઓળખ ગજૂરાત શવદ્યાપીઠના પહરવારના સભ્ય તરીકે આપીશુ.ં રોજ ડાયરી 

લખીશુ.ં 
16. િમારા મતં્ર – જયજગત  
17. િમારાતતં્ર – ગ્રામસ્વરાજ 
 
લોકો સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. આિરભાવ અને આત્મીયતાથી વતીશુ.ં 
2. લોકો સમજી િકે તેવી ભાષામા ંવાત કરીશુ.ં 
3. કુટંુબના અને ગામના આંતહરક ઝગડામા ંનિીં પડીએ. 
4. િરેક વ્યક્તતનો સ્વીકાર અને ગૌરવપણૂય વ્યવિાર કરીશુ.ં 
5. લોકોના પ્રશ્નોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં 
6. સારા શ્રોતા બનીશુ.ં 
7. લોકો સાથે અનકુુળ થઈને રિીશુ.ં 
8. લોકોની ધાશમિક લાગણી ન દુભાય તેનો ખ્યાલ રાખીશુ.ં 
9. લોકો જમતા િોય તે જ જમીશુ.ં 
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10. ચાલિે, ફાવિે, ગમિે અને ભાવિે તેવી રીતે વતીશુ.ં 
11. દૂરવ્યવિાર થાય ત્યારે સરળતાથી શનરાકરણ કરીશુ.ં 
12. લોકો સાથે િલીલો, વાિશવવાિ નિીં કરીએ. 
13. રાજકીય પક્ષા-પશ્રીમા ંનિીં પડીએ. 
14. કુટંુબના અને ગામના સાધનોનો શવવેકપવૂયક ઉપયોગ કરીશુ.ં 
15. ખોટા વચનો, પ્રલોભનો નિીં આપીએ. 
 
જૂથ સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. ટીમવકયની ભાવના અને ટીમ સ્પીરીટ કેળવીશુ.ં 
2. રૂભચ અને આવડત પ્રમાણે કામની વિચેણી કરીશુ.ં 
3. ગ્રામીણ સસં્કૃશત મજુબનો પિરેવેિ રાખીશુ.ં 
4. આંતહરક મતભેિો ભલૂી જઈશુ.ં 
5. સમિૂજીવનની ભાવના કેળવીશુ.ં 
6. િરેક કાયયમા ંસમયપાલન અને શનયશમતતા રાખીશુ.ં 
7. ભલૂોને વ્યક્તતગત સધુારવાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં 
8. ખોટંુ લાગે તેવુ ંવતયન નહિ કરીએ. 
9. િરેકની જરૂહરયાતોનુ ંધ્યાન રાખીશુ.ં 
10. િરેક શનણયયમા ંસિભાગીિારી મેળવીશુ.ં 
11. તદુંરસ્ત વાતાવરણ શનમાયણ કરીશુ.ં 
12. વ્યક્તતગત કાયયના કારણે સમિૂમા ંશવકે્ષપ ન પડેતેની કાળજી રાખીશુ.ં 
13. સારપનો સરવાળો કરીશુ.ં 
14. હકિંમતી ચીજવસ્તઓુ સાથે નિીં રાખીએ. 
 
સાંસ્થ  પ્રત્યેની આચ ર સાંહિત  
1. ખાિી પિરેીશુ.ં 
2. શવદ્યાપીઠની ઓળખ લઈને જઈશુ,ં તેમજ તેના આિિો અને ધ્યેયો અનસુાર વતીશુ.ં 
3. પિયાત્રાના ધ્યેયને  અનસુરીશુ ંઅને તે પ્રમાણે વતયન રાખીશુ.ં  
4. સસં્થાના મલૂ્યો અને સસં્કારો લોકો સધુી પિોંચાડીશુ.ં 
5. આચરણથી ગાધંીશવચારનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુ.ં 
6. કહઠન પહરક્સ્થશતમા ંહિિંમતથી કામ કરીશુ.ં 
7. સમય પાલન અને િૈશનક નોંધ રાખીશુ.ં 
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8. ગાધંી મલૂ્યો જીવનમા ંઉતારવાના પ્રયત્નો કરીશુ.ં 
9. સસં્થાની સારી બાબતોનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુ.ં 
10. સસં્થા પ્રત્યેના ખોટા ખ્યાલો દૂર કરવા સવંાિ કરીશુ.ં 
11. સસં્થા પ્રત્યેનો અણગમો લોકો સમક્ષ વ્યતત નિીં કરીએ. 
12. ગ્રામીણ પહરક્સ્થશત મજુબ કાયયક્રમો ગોઠવીશુ.ં 
 
સતૂ્રો 
1. ગ્રામ સભા છે ગામની માત,જો નિીં રિો સજાગ તો ગ્રામવાસીઓ બનિે અનાથ. 
2. ગામ તો જાગતૃ બને , જો ગ્રામ સભા અપનાવે. 
3. ગ્રામસભા ભરો વરસમા ંચાર વાર, સમસ્યા નિીં આવે એક પલવાર. 
4. ગામ જાગે, સમસ્યા ભાગે. 
5. જો થિે ગ્રામ સભામા ંસિયોગ, તો થિે શવકાસનો અભભયોગ. 
6. માણસ પિલેા ંકટેૂવ પાડે છે, પછી કટેૂવ માણસને પાડે છે. 
7. જો િોય સાક્ષર િરેક વ્યક્તત ગામમા,ં તો ન િોય એકેય શનરક્ષર ગામમા.ં 
8. એક, િો, તીન, ચાર - સાક્ષરતાનો જય જયકાર. 
9. જો િોય સાક્ષર સમાજ, તો થાય િેિનો શવકાસ. 
10. સાક્ષરતાનો જય જયકાર - કરે ગામનો એ જ ઉદ્ધાર. 
11. જયા ંજયા ંસાક્ષરતા, ત્યા ંત્યા ંપ્રભતુા... 
12. ગદું ગામ, રોગનુ ંધામ. 
13. સ્વચ્છ ગામ, સ્વસ્થ જીવન. 
14. થુકંો નિીં ભાઈ થુકંો નિીં, જયા ંત્યા ંથુકંો નિીં. 
15. જયા ંજયા ંગિંવાડ, ત્યા ંત્યા ંમિંવાડ 
16. સાડીને િોભાવવા પાલવની જરૂર છે, જીવનને સધુારવા ભણતરની જરૂર છે. 
17. સાચુ ંભણતર, જીવન ઘડતર. 
 
વ્યસનમકુ્તતન  સતૂ્રો 
1. િારૂ પીવો જીવન ઉઝાડો. 
2. બીડી બની મોતની સીડી. 
3. િારૂની પ્યાલી કરે ભખસ્સા ખાલી. 
4. િારૂ નરકનુ ંબારૂ 
5. બીડી નરકની સીડી 
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6. જે પીવે ભબયર તેની પજત્ન જાય શપયર 
7. િારૂહડયો િારૂ નથી પીતો, પણ િારૂ િારૂહડયાને પીવે છે. 
8. િારૂનો બાટલો, મોતનો ખાટલો. 
9. વ્યસનથી મતુત થાઓ. 
10. તમાકુ-ગટુખા-બીડી, કૅન્સરને લાવે નોતરી. 
11. ચાલો મળીએ બધા સાથ, વ્યસનને ભગાડીએ આજ. 
12. િોજરીમા ંપડિે કાણા,ં ક્ાથંી કાઢિો નાણા.ં 
13. િારૂમા ંભેળસેળ થાય છે, પૈસા ખચી લોકો મરવા જાય છે. 
14. િારૂને અડવા માગંતો નથી, ઘરમા ંલડવા માગંતો નથી. 
15. લઠ્ઠા કાડંને તમે વાચ્યો છે, િારૂ સમાજમા ંકેવો નાચ્યો છે. 
16. િારૂને તમે છોડો, કુટંુબથી નાતો જોડો. 
17. િારૂબધંીને તમે જાળવી રાખો, વ્યસનમતુત સમાજના તમે ફળ ચાખો. 
18. િારૂના રવાડે ચડયા છો, લથહડયા ખાઈ પડયા છો. 
19. જો હુ ંપીિ િારૂ, તો બિનામ થિે ઘર મારૂ. 
20. લાગી જયા ંિારૂની આગ, જીવન થયા ત્યા ંબરબાિ. 

 
 
 

ટુકડી નાંબર- ૧ જનકર ય પટેલ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 હિરેનકુમાર નનશુસિંિ પરમાર 
2 પારસકુમાર મગનભાઈ ભાખર  
3 હિરાભાઇ કેિરભાઇ ઝાપંડીયા 
4 નીરવગર શવજયગર મેઘનાથી 
5 રીકેિકુમાર મકેુિભાઇ પટેલ 
6 ગૌત્તમ સરેુિભાઇ પટેલ 
7 જયકાન્ત બાલભુાઇ બારીયા 
8 જીતેિકુમાર નાગજીભાઇ આસલ 
9 શવપલુકુમાર રાજેિભાઇ સથુાર 
10 હિવ્યેિભાઇ ડાહ્યાભાઇ મકવાણા 



7 

 

 
ટુકડી નાંબર- ૨ અમીિ  િ િ 

અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 
1 જોગેશ્ર્વરીબિને પ્રભાકરભાઈ વલવી 
2 જયાબેન છત્રશસિંિ બારીયા 
3 મનીિાબેન ગણપતભાઈ રાઠવા 
4 રૂપલકુમારી શકુ્કરભાઈ પટેલ  
5 સવગણુાબેન રમેિભાઈ સોલકંી 
6 આરતીબેન પ્રશવણકુમાર પચંાલ 
7 જયોત્સનાબેન િેશસિંગભાઇ રાઠવા 
8 જીનીિાબેન અિોકભાઇ પટેલ 
9 હિિાબેન ભપુેંદ્રકુમાર પચંાલ 
10 પાયલબેન શવજયભાઇ માલી 
11 પારૂલબેન અભેશસિંગભાઇ રાઠવા 
12 ભાવનાબેન ભપૂતશસિંિ વાઘેલા 
13 ભાવના િહરભાઇ ચાડંપા 
14 રીન્કુબેન શવક્રમભાઇ બારીયા 
15 િસંાબેન મિને્દ્રભાઇ વસાવા 

 

 

 

ટુકડી નાંબર- ૩ સતીષ પટેલ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 પ્રશવણકુમાર ગલજીભાઈ બબુહડયા 
2 િહરિભાઇ રતનભાઈ રાઠવા 
3 શવિાલકુમાર રાજેન્દ્ર વમાય 
4 શનભખલકુમાર જોઈતાભાઇ ચૌધરી 
5 અરશવિંિભાઇ બન્યાભાઇ મિાલા 
6 હિલીપભાઇ પ્રભાતભાઇ વસાવા 
7 ભચરાગગીરી રાજેન્દ્રગીરી મેઘનાથી 
8 િૈલેષભાઇ ફુલચિંભાઇ સગંાડા 
9 મનોજકુમાર કાશંતભાઇ પરમાર 
10 શવમલ હિમતભાઇ ભાલાળા 
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ટુકડી નાંબર- ૪ લોકેિ જૈન 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 િાહિિકકુમાર રશતલાલ પટેલ 
2 ભચરાગકુમાર મકેુિભાઈ પટેલ 
3 સભચનકુમાર શવનોિરાય ડઢાણીયા 
4 પ્રફુલકુમાર અિોકભાઇ પટેલ 
5 રાહુલકુમાર કનભુાઇ બારીયા  
6 હિવ્યેિકુમાર હિનેિભાઇ વસાવા 
7 હિગ્વીજય કરિનભાઇ ચાવડા 
8 બળવતંભાઇ કરિનભાઇ િહરયાણી 
9 પરેિભાઇ િેવાયતભાઇ ચાવડા 
10 સજંયકુમાર રાજેન્દ્રશસિંિ ચૌિાણ 

 

 

ટુકડી નાંબર- ૫ મયરુીબેન ફ મકર 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 િાહિિકકુમાર નનશુસિંિ પરમાર 
2 નીલેિકુમાર િસમખુભાઇ હિિંગળાિીયા  
3 અજયકુમાર ભાનભુાઇ સરવૈયા 
4 ઈિાયિખાન મનોવરખાન પઠાણ 
5 ઉવેિકુમાર ઈન્દ્રવિન પાિહરયા 
6 ઝીલ ભરતકુમાર કાનાબાર 
7 જીગ્નેિકુમાર રમણભાઇ મકવાણા 
8 શનલેિ િેવજીભાઇ જાિવ 
9 સોહિલભાઇ ઉસ્માનભાઇ મનસરુી 

 


