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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 જનક પટેલ 
94285 56045 

ખેરાડી 
જયસખુભાઈ સાાંખટ 

આચાયયશ્રી 
જયેશકુમાર પટેલ 
94262 6032 

ખેરાડી 
વણજર 
ગલુાબપરુા 
મળૂિયાટીંબા 

2. ડૉ. સતીષ પટેલ 
94264 12821 

શામિાજી 

કૌશીકકુમાર સોલાંકી 
આચાયયશ્રી 
પાંકજભાઈ પ્રજાપતત 
94281 91041 
(એસ.પી.ઠાકર તવદ્યાલય, 
આદિવાસી સેવા સતમતત,  
સવોિય આશ્રમ) 

શામિાજી 

શામિપરુ 

ભવનપરુ 

પાલ્લા 

3. ડૉ. લોકેશ જૈન 
94270 26647 

ખોડાંબા 
આકાશ વસોયા 

 

આચાયયશ્રી 
પિમાબેન િરજી  
94091 34238 

ખોડાંબા 
ખેરાંચા 
કુશ્કી 
વાદિયોલ 

4. ડૉ. મયરુી ફામયર 
98252 99274 

જલાલપરુ 

અંદકતા પટેલ 
આચાયયશ્રી 
 

જલાલપરુ 

રાજપરુ 

આંબલીયારા 
સહીજ 

5. શ્રી અમીષા શાહ 
96620 04971 
72020 78920 
94094 98611 

ઢેઢુકી 
અંદકતા તમશ્રા 

"લોકતમત્રા" 
ચૈતન્યભાઈ ભટ્ટ 
97233 65517 
 

ઢેઢુકી 
રામપરા 
િડલી 
ચોબારી 
મિાવા 

અન્દ્ય સાં૫કક 
વવભ ગ 079- 23976572 / 73   
પ્રો. રાજીવભાઇ પટેલ 98245 58540  
શ્રી મનહર મકવાણા 94291 30896 / 8401033791 
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આચ ર સાંહિત  
1. શીખવાનુાં છે. જજજ્ઞાસા રાખીએ. 
2. હકારાત્મક અળભગમ રાખીશુાં. 
3. સમસ્યાઓ સમજીએ. ઉકેલો શોધીએ. 
4. પદરવાર ભાવના તવકસાવીએ. 
5. આચાર પરમો ધમય. 
6. પિયાત્રાના મદુ્દાઓ તવશે સમજણ તવકસાવીએ. 
7. પિયાત્રા ટુકડી સાથે ગાઢ િોસ્તીકરીશુાં. ઘસાઈને ઉજિા થઈએ. બીજાને ખપમાાં લાગીએ. 
8. સાદુ ભોજન આનાંિપવૂયક જમીશુાં. તવશેષ માાંગણી નદહ કરીએ. 
9. પ્રભાતફેરી થી રાતત્ર કાયયક્રમ સધુીના તમામ કયોમાાં ઉત્સાહપવૂયક ભિીશુાં. 
10. િરેક જ્ઞાતતમાાં ભોજન થાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવીશુાં. 
11. સ્વાસ્્ય જાિવીશુાં. િરેક િવા સાથે રાખીશુાં. 
12. કુિરતને માણીશુાં. મૈત્રીપણૂય સાંવાિ રચીશુાં. 
13. એકાિશવ્રતોનુાં તનષ્ઠાપવૂયક પાલન કરીશુાં. 
14. ગાાંધીતવચાર આધાદરત ગીતો, પ્રસાંગો, દૃષ્ટાાંતો, ભજનો, ધનૂો, વાતચીત કરીશુાં. 
15. આપણી ઓિખ ગજૂરાત તવદ્યાપીઠના પદરવારના સભ્ય તરીકે આપીશુાં. રોજ ડાયરી લખીશુાં. 
16. હમારા માંત્ર – જયજગત  
17. હમારાતાંત્ર – ગ્રામસ્વરાજ 
 
લોકો સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. આિરભાવ અને આત્મીયતાથી વતીશુાં. 
2. લોકો સમજી શકે તેવી ભાષામાાં વાત કરીશુાં. 
3. કુટુાંબના અને ગામના આંતદરક ઝગડામાાં નહીં પડીએ. 
4. િરેક વ્યક્તતનો સ્વીકાર અને ગૌરવપણૂય વ્યવહાર કરીશુાં. 
5. લોકોના પ્રશ્નોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશુાં. 
6. સારા શ્રોતા બનીશુાં. 
7. લોકો સાથે અનકુુિ થઈને રહીશુાં. 
8. લોકોની ધાતમિક લાગણી ન દુભાય તેનો ખ્યાલ રાખીશુાં. 
9. લોકો જમતા હોય તે જ જમીશુાં. 
10. ચાલશે, ફાવશે, ગમશે અને ભાવશે તેવી રીતે વતીશુાં. 
11. દૂરવ્યવહાર થાય ત્યારે સરિતાથી તનરાકરણ કરીશુાં. 
12. લોકો સાથે િલીલો, વાિતવવાિ નહીં કરીએ. 
13. રાજકીય પક્ષા-પશ્રીમાાં નહીં પડીએ. 
14. કુટુાંબના અને ગામના સાધનોનો તવવેકપવૂયક ઉપયોગ કરીશુાં. 
15. ખોટા વચનો, પ્રલોભનો નહીં આપીએ. 
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જૂથ સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. ટીમવકયની ભાવના અને ટીમ સ્પીરીટ કેિવીશુાં. 
2. રૂળચ અને આવડત પ્રમાણે કામની વહચેણી કરીશુાં. 
3. ગ્રામીણ સાંસ્કૃતત મજુબનો પહરેવેશ રાખીશુાં. 
4. આંતદરક મતભેિો ભલૂી જઈશુાં. 
5. સમહૂજીવનની ભાવના કેિવીશુાં. 
6. િરેક કાયયમાાં સમયપાલન અને તનયતમતતા રાખીશુાં. 
7. ભલૂોને વ્યક્તતગત સધુારવાનો પ્રયત્ન કરીશુાં. 
8. ખોટુાં લાગ ેતેવુાં વતયન નદહ કરીએ. 
9. િરેકની જરૂદરયાતોનુાં ધ્યાન રાખીશુાં. 
10. િરેક તનણયયમાાં સહભાગીિારી મેિવીશુાં. 
11. તાંદુરસ્ત વાતાવરણ તનમાયણ કરીશુાં. 
12. વ્યક્તતગત કાયયના કારણે સમહૂમાાં તવક્ષેપ ન પડતેેની કાિજી રાખીશુાં. 
13. સારપનો સરવાિો કરીશુાં. 
14. દકિંમતી ચીજવસ્તઓુ સાથે નહીં રાખીએ. 
 
સાંસ્થ  પ્રત્યેની આચ ર સાંહિત  
1. ખાિી પહરેીશુાં. 
2. તવદ્યાપીઠની ઓિખ લઈને જઈશુાં, તેમજ તેના આિશો અને ધ્યેયો અનસુાર વતીશુાં. 
3. પિયાત્રાના ધ્યેયને  અનસુરીશુાં અને તે પ્રમાણે વતયન રાખીશુાં.  
4. સાંસ્થાના મલૂ્યો અને સાંસ્કારો લોકો સધુી પહોંચાડીશુાં. 
5. આચરણથી ગાાંધીતવચારનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુાં. 
6. કદઠન પદરક્સ્થતતમાાં દહિંમતથી કામ કરીશુાં. 
7. સમય પાલન અને િૈતનક નોંધ રાખીશુાં. 
8. ગાાંધી મલૂ્યો જીવનમાાં ઉતારવાના પ્રયત્નો કરીશુાં. 
9. સાંસ્થાની સારી બાબતોનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુાં. 
10. સાંસ્થા પ્રત્યેના ખોટા ખ્યાલો દૂર કરવા સાંવાિ કરીશુાં. 
11. સાંસ્થા પ્રત્યેનો અણગમો લોકો સમક્ષ વ્યતત નહીં કરીએ. 
12. ગ્રામીણ પદરક્સ્થતત મજુબ કાયયક્રમો ગોઠવીશુાં. 
 
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 વરસમાાં ચાર વાર, સમસ્યા નહીં આવે એક પલવાર. 
4. ગામ જાગે, સમસ્યા ભાગે. 
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5. જો થશે ગ્રામ સભામાાં સહયોગ, તો થશે તવકાસનો અળભયોગ. 
6. માણસ પહલેાાં કટેૂવ પાડ ેછે, પછી કટેૂવ માણસને પાડ ેછે. 
7. જો હોય સાક્ષર િરેક વ્યક્તત ગામમાાં, તો ન હોય એકેય તનરક્ષર ગામમાાં. 
8. એક, િો, તીન, ચાર - સાક્ષરતાનો જય જયકાર. 
9. જો હોય સાક્ષર સમાજ, તો થાય િેશનો તવકાસ. 
10. સાક્ષરતાનો જય જયકાર - કરે ગામનો એ જ ઉદ્ધાર. 
11. જયાાં જયાાં સાક્ષરતા, ત્યાાં ત્યાાં પ્રભતુા... 
12. ગાંદુ ગામ, રોગનુાં ધામ. 
13. સ્વચ્છ ગામ, સ્વસ્થ જીવન. 
14. થુાંકો નહીં ભાઈ થુાંકો નહીં, જયાાં ત્યાાં થુાંકો નહીં. 
15. જયાાં જયાાં ગાંિવાડ, ત્યાાં ત્યાાં માંિવાડ 
16. સાડીને શોભાવવા પાલવની જરૂર છે, જીવનને સધુારવા ભણતરની જરૂર છે. 
17. સાચુાં ભણતર, જીવન ઘડતર. 
 
વ્યસનમકુ્તતન  સતૂ્રો 
1. િારૂ પીવો જીવન ઉઝાડો. 
2. બીડી બની મોતની સીડી. 
3. િારૂની પ્યાલી કરે ળખસ્સા ખાલી. 
4. િારૂ નરકનુાં બારૂ 
5. બીડી નરકની સીડી 
6. જે પીવે ળબયર તેની પજત્ન જાય તપયર 
7. િારૂદડયો િારૂ નથી પીતો, પણ િારૂ િારૂદડયાને પીવે છે. 
8. િારૂનો બાટલો, મોતનો ખાટલો. 
9. વ્યસનથી મતુત થાઓ. 
10. તમાકુ-ગટુખા-બીડી, કૅન્સરને લાવે નોતરી. 
11. ચાલો મિીએ બધા સાથ, વ્યસનને ભગાડીએ આજ. 
12. હોજરીમાાં પડશે કાણાાં, ક્ાાંથી કાઢશો નાણાાં. 
13. િારૂમાાં ભેિસેિ થાય છે, પસૈા ખચી લોકો મરવા જાય છે. 
14. િારૂને અડવા માાંગતો નથી, ઘરમાાં લડવા માાંગતો નથી. 
15. લઠ્ઠા કાાંડને તમે વાચ્યો છે, િારૂ સમાજમાાં કેવો નાચ્યો છે. 
16. િારૂને તમે છોડો, કુટુાંબથી નાતો જોડો. 
17. િારૂબાંધીને તમે જાિવી રાખો, વ્યસનમતુત સમાજના તમે ફિ ચાખો. 
18. િારૂના રવાડ ેચડયા છો, લથદડયા ખાઈ પડયા છો. 
19. જો હુાં પીશ િારૂ, તો બિનામ થશે ઘર મારૂ. 
20. લાગી જયાાં િારૂની આગ, જીવન થયા ત્યાાં બરબાિ. 
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ટુકડી નાંબર- ૧  જનકભ ઇ પટેલ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 જયસખુભાઈ શાંભભુાઈ સાાંખટ 
2 અંકીતભાઈ ધીરૂભાઈ વસાવા 
3 ધરમતસિંહ િાિાભાઈ વસાવા 
4 પદરમલકુમાર તવનોિભાઈ પટેલ 
5 પાથયકુમાર રમેશભાઈ સાપરીયા 
6 તવજયભાઈ તશવરામભાઈ ચૌધરી 
7 સાવનકુમાર િાનજીભાઈ ભોરસટ 
8 દહરેનકુમાર લક્ષ્મણભાઈ ચોચા 
9 અતનલભાઈ રાજુભાઈ રાઠોડ 
10 જીગ્નેશભાઈ રાજેશભાઈ તિપિા 
11 મનીષકુમાર મહારાજતસિંહ બધેલ 
12 તવજયકુમાર અરતવિંિભાઈ ઠાકોર 
13 શૈલેષભાઈ રામતસિંગભાઈ વસાવા 
14 સેલ્વીન સતીષભાઈ વસાવા 

 
 
 
 
 

ટુકડી નાંબર- ૨ સતીષ પટેલ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 કૌશીકકુમાર અરજણભાઈ સોલાંકી 
2 અક્ષયકુમાર િેવજીભાઈ વસાવા 
3 અક્ષયકુમાર મહશેભાઈ વસાવા 
4 કલ્પેશકુમાર િશરથભાઈ રાવિ 
5 ગણેશભાઈ ભટીયાભાઈ પવાર 
6 મેહલુકુમાર ભીખાભાઈ કોઈટીયા 
7 રાજુભાઈ મનભુાઈ કટારીયા 
8 નયનકુમાર પ્રફુલભાઈ ડોદડયા 
9 નરેન્રતસિંહ અરતવિંિતસિંહ ઝાલા 
10 રાહલુકુમાર અરતવિંિભાઈ રજવાડી 
11 વાસ ુરાજેશભાઈ િેત્રોજા 
12 તવશાલભાઈ િેવાણાંિભાઈ પીદઠયા 
13 હરકીતકુમાર દહરાભાઈ ભોઈ 
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ટુકડી નાંબર- ૩ લોકેિ જૈન 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 આંકાશ દિનેશભાઈ વસોયા 
2 આનાંિકુમાર ત્રીગનુભાઈ પરમાર 
3 ધરમપાલ અતિનતસિંહ રાજ 
4 તનતતનકુમાર જગિીશભાઈ પટેલ 
5 પતથક રમેશભાઈ સાલવી 
6 મેહલુકુમાર જસભાઈ ચૌહાણ 
7 યોગેશ નટવરતસિંહ રાઠોડ 
8 ઋજત્વક શૈલેષકુમાર પટેલ 
9 દકસ્મતકુમાર કાિાજી ચૌહાણ 
10 ઘનશ્યામતસિંહ રમણતસિંહ ઝાલા 
11 નરેન્રતસિંહ નટવરતસિંહ રાઠોડ 
12 રણજીતતસિંહ લક્ષ્મણતસિંહ સોઢાપરમાર 
13 હાદિિકકુમાર ખેતીયાભાઈ વસાવા 

 

 

 

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

1 અંદકતા છતનયાભાઈ પટેલ 
2 ઉવયશીબેન તવરજીભાઈ ચૌધરી 
3 તપૃ્પ્તકુમારી ચાંરતસિંહ પરમાર 
4 નીતાબેન રણજીતતસિંહ ડાભી 
5 તમત્તલબેન અશોકકુમાર ઠાકોર 
6 સળૂચતા પરતવનતસિંહ પરમાર 
7 દહનાબેન ચાંદુભાઈ વણકર 
8 અંજનીબેન ગલુાબભાઈ પટેલ 
9 ઝલકબેન ધનાંજયકુમાર બ્રહ્મભટ્ટ 
10 ભાતવકાબેન ધીરૂભાઈ પટેલ 
11 દરિંકલબેન રમણભાઈ આદહર 
12 દહરલકુમારી ચેતનભાઈ ડાકે 
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ટુકડી નાંબર- ૫ અમીિ  િ િ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ 

1 અંદકતા સમરજીતભાઈ તમશ્રા 
2 કાજલબેન ધીરૂભાઈ સાાંકળિયા 
3 નરુીબહને બસીમહમિ શખે 
4 વષાયબેન પ્રકાશભાઈ પટેલ 
5 તવરમતીકુમારી બાલભુાઈ પટેલ 
6 દિળક્ષતા પ્રકાશભાઈ ચૌધરી 
7 છાયા બાલભુાઈ વઢવાણા 
8 િયાબેન નારણભાઈ સાવળલયા 
9 દિવ્યા હસમખુભાઈ રાજયગરુૂ 
10 પજુાબેન ગૌત્તમભાઈ નાગર 
11 ભતૂમકાબેન પ્રતવણભાઈ પટેલ 
12 ખશુ્બ ુપ્રતવણચાંર કાચા 

 

 

 


