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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 અમીષા શાહ 
96620 04971 

ટીમરથવા 
દિશા પચંાલ 

ગણેશભાઈ આચાર્ય 
93747 90166 
જીતશેભાઇ  
80002 44139 

કેશબધં,  
જામાલા,  
બીલીઆંબા, 

2. શ્રી જનકભાઈ પટેલ 
94285 56045 

વીરથવા 
જીતેશ આસલ 

ચેતનાબેન આચાર્ય 
86905 64944 

ગોલણ, 
ખપાટીર્ા, 
મોહપાડા, 

3. ડૉ. રવીન્દ્ર પચંોળી 
94265 95142 
 

સીંગાણા 
વવપલુ સથુાર 

રમેશભાઇ ગામીત 
86902 50003 
 

જામર્ામાળ, 
બરુથલી, 
મોખામાળ, 

4. ડૉ. મયરુી ફામયર 
98252 99274 

સબુીર 
જીનીશા પટેલ 

ગમનભાઇ ગામીત 
94271 53630 

લ્હાન કડમાળ, 
બરડા, 
કડમાળ, 
કાગંરીર્ામાળ, 

5. ડૉ. સતીષ પટેલ 
94264 12821 

પીપલિાહડ 
સચચન ડઢાણીર્ા 

નરેશભાઇ આચાર્ય 
94297 44899 
જીવભુાઈ ભોર્ 
94275 12658 

કંજરપાડ, 
ભોડાવવિંહા, 
ગૌહાણ, 
ગરૂડીર્ા, 

6. ડૉ. લોકેશ જૈન 
94270 26647 

ગારખડી 
પરેશ ચાવડા 

નીલેશભાઈ 
ગામઆગેવાન 
94283 83601 
94087 10444 

હારપાડા, 
ઘાણીઆંબા, 
આદહરપાડા, 
જરી, 

અન્ય સાં૫કક 
વવભ ગ ૦૭૯-૨૩૯૭૬૫૭૨ / ૭૩  
રાજીવભાઇ  ૯૮૨૪૫ ૫૮૫૪૦  
મનહરભાઇ ૯૪૨૯૧ ૩૦૮૯૬  
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આચ ર સાંહિત  
1. શીખવાનુ ંછે. જજજ્ઞાસા રાખીએ. 
2. હકારાત્મક અચભગમ રાખીશુ.ં 
3. સમસ્ર્ાઓ સમજીએ. ઉકેલો શોધીએ. 
4. પદરવાર ભાવના વવકસાવીએ. 
5. આચાર પરમો ધમય. 
6. પિર્ાત્રાના મદુ્દાઓ વવશે સમજણ વવકસાવીએ. 
7. પિર્ાત્રા ટુકડી સાથે ગાઢ િોસ્તીકરીશુ.ં ઘસાઈને ઉજળા થઈએ. બીજાને ખપમા ંલાગીએ. 
8. સાદુ ભોજન આનિંપવૂયક જમીશુ.ં વવશેષ માગંણી નદહ કરીએ. 
9. પ્રભાતફેરી થી રાવત્ર કાર્યક્રમ સધુીના તમામ કર્ોમા ંઉત્સાહપવૂયક ભળીશુ.ં 
10. િરેક જ્ઞાવતમા ંભોજન થાર્ તેવી વ્ર્વસ્થા ગોઠવીશુ.ં 
11. સ્વાસ્્ર્ જાળવીશુ.ં િરેક િવા સાથે રાખીશુ.ં 
12. કુિરતને માણીશુ.ં મૈત્રીપણૂય સવંાિ રચીશુ.ં 
13. એકાિશવ્રતોનુ ંવનષ્ઠાપવૂયક પાલન કરીશુ.ં 
14. ગાધંીવવચાર આધાદરત ગીતો, પ્રસગંો, દૃષ્ટાતંો, ભજનો, ધનૂો, વાતચીત કરીશુ.ં 
15. આપણી ઓળખ ગજૂરાત વવદ્યાપીઠના પદરવારના સભ્ર્ તરીકે આપીશુ.ં રોજ ડાર્રી લખીશુ.ં 
16. હમારા મતં્ર – જર્જગત  
17. હમારાતતં્ર – ગ્રામસ્વરાજ 
 
લોકો સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. આિરભાવ અને આત્મીર્તાથી વતીશુ.ં 
2. લોકો સમજી શકે તેવી ભાષામા ંવાત કરીશુ.ં 
3. કુટંુબના અને ગામના આંતદરક ઝગડામા ંનહીં પડીએ. 
4. િરેક વ્ર્ક્તતનો સ્વીકાર અને ગૌરવપણૂય વ્ર્વહાર કરીશુ.ં 
5. લોકોના પ્રશ્નોને સમજવાનો પ્રર્ત્ન કરીશુ.ં 
6. સારા શ્રોતા બનીશુ.ં 
7. લોકો સાથે અનકુુળ થઈને રહીશુ.ં 
8. લોકોની ધાવમિક લાગણી ન દુભાર્ તેનો ખ્ર્ાલ રાખીશુ.ં 
9. લોકો જમતા હોર્ તે જ જમીશુ.ં 
10. ચાલશે, ફાવશે, ગમશે અને ભાવશે તેવી રીતે વતીશુ.ં 
11. દૂરવ્ર્વહાર થાર્ ત્ર્ારે સરળતાથી વનરાકરણ કરીશુ.ં 
12. લોકો સાથે િલીલો, વાિવવવાિ નહીં કરીએ. 
13. રાજકીર્ પક્ષા-પશ્રીમા ંનહીં પડીએ. 
14. કુટંુબના અને ગામના સાધનોનો વવવેકપવૂયક ઉપર્ોગ કરીશુ.ં 
15. ખોટા વચનો, પ્રલોભનો નહીં આપીએ. 
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જૂથ સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. ટીમવકયની ભાવના અને ટીમ સ્પીરીટ કેળવીશુ.ં 
2. રૂચચ અને આવડત પ્રમાણે કામની વહચેણી કરીશુ.ં 
3. ગ્રામીણ સસં્કૃવત મજુબનો પહરેવેશ રાખીશુ.ં 
4. આંતદરક મતભેિો ભલૂી જઈશુ.ં 
5. સમહૂજીવનની ભાવના કેળવીશુ.ં 
6. િરેક કાર્યમા ંસમર્પાલન અને વનર્વમતતા રાખીશુ.ં 
7. ભલૂોને વ્ર્ક્તતગત સધુારવાનો પ્રર્ત્ન કરીશુ.ં 
8. ખોટંુ લાગ ેતેવુ ંવતયન નદહ કરીએ. 
9. િરેકની જરૂદરર્ાતોનુ ંધ્ર્ાન રાખીશુ.ં 
10. િરેક વનણયર્મા ંસહભાગીિારી મેળવીશુ.ં 
11. તદુંરસ્ત વાતાવરણ વનમાયણ કરીશુ.ં 
12. વ્ર્ક્તતગત કાર્યના કારણે સમહૂમા ંવવક્ષેપ ન પડતેેની કાળજી રાખીશુ.ં 
13. સારપનો સરવાળો કરીશુ.ં 
14. દકિંમતી ચીજવસ્તઓુ સાથે નહીં રાખીએ. 
 
સાંસ્થ  પ્રત્યેની આચ ર સાંહિત  
1. ખાિી પહરેીશુ.ં 
2. વવદ્યાપીઠની ઓળખ લઈને જઈશુ,ં તેમજ તેના આિશો અને ધ્રે્ર્ો અનસુાર વતીશુ.ં 
3. પિર્ાત્રાના ધ્રે્ર્ને  અનસુરીશુ ંઅને તે પ્રમાણે વતયન રાખીશુ.ં  
4. સસં્થાના મલૂ્ર્ો અને સસં્કારો લોકો સધુી પહોંચાડીશુ.ં 
5. આચરણથી ગાધંીવવચારનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુ.ં 
6. કદઠન પદરક્સ્થવતમા ંદહિંમતથી કામ કરીશુ.ં 
7. સમર્ પાલન અને િૈવનક નોંધ રાખીશુ.ં 
8. ગાધંી મલૂ્ર્ો જીવનમા ંઉતારવાના પ્રર્ત્નો કરીશુ.ં 
9. સસં્થાની સારી બાબતોનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુ.ં 
10. સસં્થા પ્રત્રે્ના ખોટા ખ્ર્ાલો દૂર કરવા સવંાિ કરીશુ.ં 
11. સસં્થા પ્રત્ર્ેનો અણગમો લોકો સમક્ષ વ્ર્તત નહીં કરીએ. 
12. ગ્રામીણ પદરક્સ્થવત મજુબ કાર્યક્રમો ગોઠવીશુ.ં 
 
સતૂ્રો 
1. ગ્રામ સભા છે ગામની માત,જો નહીં રહો સજાગ તો ગ્રામવાસીઓ બનશે અનાથ. 
2. ગામ તો જાગતૃ બને , જો ગ્રામ સભા અપનાવે. 
3. ગ્રામસભા ભરો વરસમા ંચાર વાર, સમસ્ર્ા નહીં આવે એક પલવાર. 
4. ગામ જાગે, સમસ્ર્ા ભાગે. 
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5. જો થશે ગ્રામ સભામા ંસહર્ોગ, તો થશે વવકાસનો અચભર્ોગ. 
6. માણસ પહલેા ંકટેૂવ પાડ ેછે, પછી કટેૂવ માણસને પાડ ેછે. 
7. જો હોર્ સાક્ષર િરેક વ્ર્ક્તત ગામમા,ં તો ન હોર્ એકેર્ વનરક્ષર ગામમા.ં 
8. એક, િો, તીન, ચાર - સાક્ષરતાનો જર્ જર્કાર. 
9. જો હોર્ સાક્ષર સમાજ, તો થાર્ િેશનો વવકાસ. 
10. સાક્ષરતાનો જર્ જર્કાર - કરે ગામનો એ જ ઉદ્ધાર. 
11. જર્ા ંજર્ા ંસાક્ષરતા, ત્ર્ા ંત્ર્ા ંપ્રભતુા... 
12. ગદું ગામ, રોગનુ ંધામ. 
13. સ્વચ્છ ગામ, સ્વસ્થ જીવન. 
14. થુકંો નહીં ભાઈ થુકંો નહીં, જર્ા ંત્ર્ા ંથુકંો નહીં. 
15. જર્ા ંજર્ા ંગિંવાડ, ત્ર્ા ંત્ર્ા ંમિંવાડ 
16. સાડીને શોભાવવા 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 પ્ર્ાલી કરે ચખસ્સા ખાલી. 
4. િારૂ નરકનુ ંબારૂ 
5. બીડી નરકની સીડી 
6. જે પીવે ચબર્ર તેની પજત્ન જાર્ વપર્ર 
7. િારૂદડર્ો િારૂ નથી પીતો, પણ િારૂ િારૂદડર્ાને પીવે છે. 
8. િારૂનો બાટલો, મોતનો ખાટલો. 
9. વ્ર્સનથી મતુત થાઓ. 
10. તમાકુ-ગટુખા-બીડી, કૅન્દ્સરને લાવે નોતરી. 
11. ચાલો મળીએ બધા સાથ, વ્ર્સનને ભગાડીએ આજ. 
12. હોજરીમા ંપડશે કાણા,ં ક્ાથંી કાઢશો નાણા.ં 
13. િારૂમા ંભેળસેળ થાર્ છે, પસૈા ખચી લોકો મરવા જાર્ છે. 
14. િારૂને અડવા માગંતો નથી, ઘરમા ંલડવા માગંતો નથી. 
15. લઠ્ઠા કાડંને તમે વાચ્ર્ો છે, િારૂ સમાજમા ંકેવો નાચ્ર્ો છે. 
16. િારૂને તમે છોડો, કુટંુબથી નાતો જોડો. 
17. િારૂબધંીને તમે જાળવી રાખો, વ્ર્સનમતુત સમાજના તમે ફળ ચાખો. 
18. િારૂના રવાડ ેચડયા છો, લથદડર્ા ખાઈ પડયા છો. 
19. જો હુ ંપીશ િારૂ, તો બિનામ થશે ઘર મારૂ. 
20. લાગી જર્ા ંિારૂની આગ, જીવન થર્ા ત્ર્ા ંબરબાિ. 
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ટુકડી નાંબર- ૧ અમીિ  િ િ   
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 દિશાબેન ભપુેંરકુમાર પચંાલ 
2 જર્ોત્સનાબેન િેવસિંગભાઇ રાઠવા 
3 પારૂલબેન અભેવસિંગભાઇ રાઠવા 
4 હસંાબેન મહને્દ્રભાઇ વસાવા 
5 ભાવનાબેન ભપૂતવસિંહ વાઘલેા 
6 અંદકતા સમરજીતભાઈ વમશ્રા 
7 રીન્દ્કુબેન વવક્રમભાઇ બારીર્ા 
8 કાજલબેન ધીરૂભાઈ સાકંચળર્ા 
9 દિચક્ષતા પ્રકાશભાઈ ચૌધરી 
10 નરુીબહને બસીમહમિ શખે 
11 ભારતીબેન ધરમિાસ રાઠવા 
12 વષાયબેન પ્રકાશભાઈ પટેલ 
13 વવરમતીકુમારી બાલભુાઈ પટેલ 

 
 
 
 

ટુકડી નાંબર- ૨ જનકભ ઇ  
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 જીતેશકુમાર નાગજીભાઇ આસલ 
2 બળવતંભાઇ કરશનભાઇ હદરર્ાણી 
3 વવમલ દહમતભાઇ ભાલાળા 
4 દિલીપભાઇ પ્રભાતભાઇ વસાવા 
5 વનચખલકુમાર જોઈતાભાઇ ચૌધરી 
6 નીરવગર વવજર્ગર મેઘનાથી 
7 જીગ્નેશકુમાર રમણભાઇ મકવાણા 
8 વનલેશકુમાર હસમખુભાઇ દહિંગળાદિર્ા 
9 આકાશ દિનેશભાઈ વસોર્ા 
10 કલ્પેશકુમાર િશરથભાઈ રાવળ 
11 ધરમપાલ અવિનવસિંહ રાજ 
12 મેહલુકુમાર જસભાઈ ચૌહાણ 
13 સાવનકુમાર િાનજીભાઈ ભોરસટ 
14 દહરેનકુમાર લક્ષ્મણભાઈ ચોચા 
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ટુકડી નાંબર- ૩ રવીન્ર પાંચોળી  
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 વવપલુકુમાર રાજેશભાઇ સથુાર 
2 રીકેશકુમાર મકેુશભાઇ પટેલ 
3 દહરાભાઇ કેહરભાઇ ઝાપંડીર્ા 
4 ઉવેશકુમાર ઈન્દ્રવિન પાિદરર્ા 
5 સોદહલભાઇ ઉસ્માનભાઇ મનસરુી 
6 રાહલુકુમાર કનભુાઇ બારીર્ા 
7 દિવ્રે્શકુમાર દિનેશભાઇ વસાવા 
8 આનિંકુમાર ત્રીગનુભાઈ પરમાર 
9 કૌશીકકુમાર અરજણભાઈ સોલકંી 
10 જર્સખુભાઈ શભંભુાઈ સાખંટ 
11 પાથયકુમાર રમેશભાઈ સાપરીર્ા 
12 મેહલુકુમાર ભીખાભાઈ કોઈટીર્ા 
13 સભુલાભાઈ સરુપાલભાઈ ચભલાલા 
14 હરિીપવસિંહ રાજેન્દ્રવસિંહ ચૌહાણ 

 

 

 

ટુકડી નાંબર- ૪ મયરુીબેન ફ મકર 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 જીનીશાબેન અશોકભાઇ પટેલ 
2 પાર્લબેન વવજર્ભાઇ માલી 
3 ભાવના હદરભાઇ ચાડંપા 
4 અંદકતા છવનર્ાભાઈ પટેલ 
5 ઉવયશીબેન વવરજીભાઈ ચૌધરી 
6 તપૃ્પ્તકુમારી ચરંવસિંહ પરમાર 
7 નીતાબેન રણજીતવસિંહ ડાભી 
8 પજુાબેન ગફુરજી ઠાકોર 
9 વમત્તલબેન અશોકકુમાર ઠાકોર 
10 વવનાબેન નારવસિંગભાઈ રજાત 
11 સચૂચતા પરવવનવસિંહ પરમાર 
12 દહનાબેન ચદુંભાઈ વણકર 
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ટુકડી નાંબર- ૫ સતીષ પટેલ  
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 સચચનકુમાર વવનોિરાર્ ડઢાણીર્ા 
2 અજર્કુમાર ભાનભુાઇ સરવૈર્ા 
3 મનોજકુમાર કાવંતભાઇ પરમાર 
4 શૈલેષભાઇ ફુલચિંભાઇ સગંાડા 
5 જર્કાન્દ્ત બાલભુાઇ બારીર્ા 
6 દિવ્ર્ેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ મકવાણા 
7 પ્રફુલકુમાર અશોકભાઇ પટેલ 
8 અક્ષર્કુમાર મહશેભાઈ વસાવા 
9 અંકીતભાઈ ધીરૂભાઈ વસાવા 
10 ગણેશભાઈ ભટીર્ાભાઈ પવાર 
11 ધરમવસિંહ િાિાભાઈ વસાવા 
12 પદરમલકુમાર વવનોિભાઈ પટેલ 
13 ર્ોગેશ નટવરવસિંહ રાઠોડ 
14 વવજર્ભાઈ વશવરામભાઈ ચૌધરી 

 

 

ટુકડી નાંબર- ૬ લોકેિ જૈન 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 પરેશભાઇ િેવાર્તભાઇ ચાવડા 
2 ઈશાયિખાન મનોવરખાન પઠાણ 
3 સજંર્કુમાર રાજેન્દ્રવસિંહ ચૌહાણ 
4 અરવવિંિભાઇ બન્દ્ર્ાભાઇ મહાલા 
5 ચચરાગગીરી રાજેન્દ્રગીરી મેઘનાથી 
6 વવશાલકુમાર રાજેન્દ્ર વમાય 
7 ગૌત્તમ સરેુશભાઇ પટેલ 
8 દિગ્વીજર્ કરશનભાઇ ચાવડા 
9 અક્ષર્કુમાર િેવજીભાઈ વસાવા 
10 ચચિંતનકુમાર ઘનશ્ર્ામભાઈ ચૌહાણ 
11 વનવતનકુમાર જગિીશભાઈ પટેલ 
12 પવથક રમેશભાઈ સાલવી 
13 રાજુભાઈ મનભુાઈ કટારીર્ા 

 


