
1 

 

ગ ાંધી જયાંતી 

 ગ્ર મજીવન પદય ત્ર   
 

 

 

 

 
 

 

ત રીખઃ 23 ⁄ 09 ⁄ 2019 થી 27 ⁄ 09 ⁄ 2019 

થવ , ભરૂચ જજલ્લો  

 

 

ગ્ર મ વ્યવસ્થ ૫ન વવભ ગ 

ગજૂર ત વવદ્ય પીઠઃ ર ાંધેજા, જજ-ગ ાંધીનગર 

Phone : 079-23976572/73, 98245 58540 

e-mail : csrm@gujaratvidyapith.org   web : www.mrmgvp.in  

mailto:csrm@gujaratvidyapith.org
http://www.mrmgvp.in/


2 

 

 

ટુકડીની ય દી 
ટુકડી 

નાં 
અઘ્ય ૫ક / 
નાંબર 

પ્રથમ સ્થળ 
ટુકડી ન યક   

ગ મન  સરપાંચ / 
સભ્યનુાં ન મ તથ   

સાંપકક નાંબર 

પદય ત્ર ન  
ગ મો 

1. શ્રી અમીષા શાહ 
96620 04971 
72020 78920 
94094 98611 

 થવા આશ્રમ 
સમુમત્રા રાવળ 

શ્રી માનમ િંહ માાંગરોલા,  
9426439170  
 

થવા આશ્રમ 
બેડાકાંથની 
મોટા માંડાળા 
નાના માંડાળા 

2. ડૉ. મયરુી ફામમર 
98252 99274 

ભરાડા 
મિયાશ ુમક્વાણા 
 

શ્રી યોગેશભાઈ જોશી 
9099942151 
9426142151 

ભરાડા 
ગારદા 
ભતૂબેડા 
ખાબજી 

3. ડૉ. લોકેશ જૈન 
94270 26647 

થવા 
મનમમળ પટેલ 

 

શ્રી મનલેશભાઈ  
9898444119 

થવા 
કાકડકઈૂ 

ફુલવાડી 
નાના જાંબડુા 

4. ડૉ.  તીષ પટેલ 
94264 12821 

મોટા જાંબડુા 
નયન પટેલ 

ડૉ. દદનેશ ચૌધરી  
9725619948 
 

મોટા જાંબડુા 
અરેઠી 
ટીમરોલીયા 
મોતીયા 
ભાાંગોલી 

અન્ય સાં૫કક 
વવભ ગ 079- 23976572 / 73   
િો. રાજીવભાઇ પટેલ 98245 58540  
શ્રી મનહર મકવાણા 94291 30896 / 8401033791 
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આચ ર સાંહિત  
1. શીખવાનુાં છે. જજજ્ઞા ા રાખીએ. 
2. હકારાત્મક અભભગમ રાખીશુાં. 
3.  મસ્યાઓ  મજીએ. ઉકેલો શોધીએ. 
4. પદરવાર ભાવના મવક ાવીએ. 
5. આચાર પરમો ધમમ. 
6. પદયાત્રાના મદુ્દાઓ મવશે  મજણ મવક ાવીએ. 
7. પદયાત્રા ટુકડી  ાથે ગાઢ દોસ્તીકરીશુાં. ઘ ાઈને ઉજળા થઈએ. બીજને ખપમાાં લાગીએ. 
8.  ાદુ ભોજન આનાંદપવૂમક જમીશુાં. મવશેષ માાંગણી નદહ કરીએ. 
9. િભાતફેરી થી રામત્ર કાયમક્રમ સધુીના તમામ કયોમાાં ઉત્ ાહપવૂમક ભળીશુાં. 
10. દરેક જ્ઞામતમાાં ભોજન થાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવીશુાં. 
11. સ્વાસ્્ય જળવીશુાં. દરેક દવા  ાથે રાખીશુાં. 
12. કુદરતને માણીશુાં. મૈત્રીપણૂમ  ાંવાદ રચીશુાં. 
13. એકાદશવ્રતોનુાં મનષ્ઠાપવૂમક પાલન કરીશુાં. 
14. ગાાંધીમવચાર આધાદરત ગીતો, િ ાંગો, દૃષ્ટાાંતો, ભજનો, ધનૂો, વાતચીત કરીશુાં. 
15. આપણી ઓળખ ગજૂરાત મવદ્યાપીઠના પદરવારના  ભ્ય તરીકે આપીશુાં. રોજ ડાયરી લખીશુાં. 
16. હમારા માંત્ર – જયજગત  
17. હમારાતાંત્ર – ગ્રામસ્વરાજ 
 
લોકો સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. આદરભાવ અને આત્મીયતાથી વતીશુાં. 
2. લોકો  મજી શકે તેવી ભાષામાાં વાત કરીશુાં. 
3. કુટુાંબના અને ગામના આંતદરક ઝગડામાાં નહીં પડીએ. 
4. દરેક વ્યક્ક્તનો સ્વીકાર અને ગૌરવપણૂમ વ્યવહાર કરીશુાં. 
5. લોકોના િશ્નોને  મજવાનો િયત્ન કરીશુાં. 
6.  ારા શ્રોતા બનીશુાં. 
7. લોકો  ાથે અનકુુળ થઈને રહીશુાં. 
8. લોકોની ધામમિક 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  રળતાથી મનરાકરણ કરીશુાં. 
12. લોકો  ાથે દલીલો, વાદમવવાદ નહીં કરીએ. 
13. રાજકીય પક્ષા-પશ્રીમાાં નહીં પડીએ. 
14. કુટુાંબના અને ગામના  ાધનોનો મવવેકપવૂમક ઉપયોગ કરીશુાં. 
15. ખોટા વચનો, િલોભનો નહીં આપીએ. 
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જૂથ સ થેની આચ ર સાંહિત  
1. ટીમવકમની ભાવના અને ટીમ સ્પીરીટ કેળવીશુાં. 
2. રૂભચ અને આવડત િમાણે કામની વહચેણી કરીશુાં. 
3. ગ્રામીણ  ાંસ્કૃમત મજુબનો પહરેવેશ રાખીશુાં. 
4. આંતદરક મતભેદો ભલૂી જઈશુાં. 
5.  મહૂજીવનની ભાવના કેળવીશુાં. 
6. દરેક કાયમમાાં  મયપાલન અને મનયમમતતા રાખીશુાં. 
7. ભલૂોને વ્યક્ક્તગત સધુારવાનો િયત્ન કરીશુાં. 
8. ખોટુાં લાગ ેતેવુાં વતમન નદહ કરીએ. 
9. દરેકની જરૂદરયાતોનુાં ધ્યાન રાખીશુાં. 
10. દરેક મનણમયમાાં  હભાગીદારી મેળવીશુાં. 
11. તાંદુરસ્ત વાતાવરણ મનમામણ કરીશુાં. 
12. વ્યક્ક્તગત કાયમના કારણે  મહૂમાાં મવક્ષેપ ન પડતેેની કાળજી રાખીશુાં. 
13.  ારપનો  રવાળો કરીશુાં. 
14. દકિંમતી ચીજવસ્તઓુ  ાથે નહીં રાખીએ. 
 
સાંસ્થ  પ્રત્યેની આચ ર સાંહિત  
1. ખાદી પહરેીશુાં. 
2. મવદ્યાપીઠની ઓળખ લઈને જઈશુાં, તેમજ તેના આદશો અને ધ્યેયો અન ુાર વતીશુાં. 
3. પદયાત્રાના ધ્યેયને  અન ુરીશુાં અને તે િમાણે વતમન રાખીશુાં.  
4.  ાંસ્થાના મલૂ્યો અને  ાંસ્કારો લોકો સધુી પહોંચાડીશુાં. 
5. આચરણથી ગાાંધીમવચારનો િચાર ને િ ાર કરીશુાં. 
6. કદઠન પદરક્સ્થમતમાાં દહિંમતથી કામ કરીશુાં. 
7.  મય પાલન અને દૈમનક નોંધ રાખીશુાં. 
8. ગાાંધી મલૂ્યો જીવનમાાં ઉતારવાના િયત્નો કરીશુાં. 
9.  ાંસ્થાની  ારી બાબતોનો િચાર ને િ ાર કરીશુાં. 
10.  ાંસ્થા િત્યેના ખોટા ખ્યાલો દૂર કરવા  ાંવાદ કરીશુાં. 
11.  ાંસ્થા િત્યેનો અણગમો લોકો  મક્ષ વ્યક્ત નહીં કરીએ. 
12. ગ્રામીણ પદરક્સ્થમત મજુબ કાયમક્રમો ગોઠવીશુાં. 
 
સતૂ્રો 
1. ગ્રામ  ભા છે ગામની માત,જો નહીં રહો  જગ તો ગ્રામવા ીઓ બનશે અનાથ. 
2. ગામ તો જગતૃ બને , જો ગ્રામ  ભા અપનાવે. 
3. ગ્રામ ભા ભરો વર માાં ચાર વાર,  મસ્યા નહીં આવે એક પલવાર. 
4. ગામ જગે,  મસ્યા ભાગે. 
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5. જો થશે ગ્રામ  ભામાાં  હયોગ, તો થશે મવકા નો અભભયોગ. 
6. માણ  પહલેાાં કટેૂવ પાડ ેછે, પછી કટેૂવ માણ ને પાડ ેછે. 
7. જો હોય  ાક્ષર દરેક વ્યક્ક્ત ગામમાાં, તો ન હોય એકેય મનરક્ષર ગામમાાં. 
8. એક, દો, તીન, ચાર -  ાક્ષરતાનો જય જયકાર. 
9. જો હોય  ાક્ષર  માજ, તો થાય દેશનો મવકા . 
10.  ાક્ષરતાનો જય જયકાર - કરે ગામનો એ જ ઉદ્ધાર. 
11. જયાાં જયાાં  ાક્ષરતા, ત્યાાં ત્યાાં િભતુા... 
12. ગાંદુ ગામ, રોગનુાં ધામ. 
13. સ્વચ્છ ગામ, સ્વસ્થ જીવન. 
14. થુાંકો નહીં ભાઈ થુાંકો નહીં, જયાાં ત્યાાં થુાંકો નહીં. 
15. જયાાં જયાાં ગાંદવાડ, ત્યાાં ત્યાાં માંદવાડ 
16.  ાડીને શોભાવવા પાલવની જરૂર છે, જીવનને સધુારવા ભણતરની જરૂર છે. 
17.  ાચુાં ભણતર, જીવન ઘડતર. 
 
વ્યસનુુ્ તિતન  સતૂ્રો 
1. દારૂ પીવો જીવન ઉઝાડો. 
2. બીડી બની મોતની  ીડી. 
3. દારૂની પ્યાલી કરે ભખસ્ ા ખાલી. 
4. દારૂ નરકનુાં બારૂ 
5. બીડી નરકની  ીડી 
6. જે પીવે ભબયર તેની પજત્ન જય મપયર 
7. દારૂદડયો દારૂ નથી પીતો, પણ દારૂ દારૂદડયાને પીવે છે. 
8. દારૂનો બાટલો, મોતનો ખાટલો. 
9. વ્ય નથી મકુ્ત થાઓ. 
10. તમાકુ-ગટુખા-બીડી, કૅન્ રને લાવે નોતરી. 
11. ચાલો મળીએ બધા  ાથ, વ્ય નને ભગાડીએ આજ. 
12. હોજરીમાાં પડશે કાણાાં, ક્ાાંથી કાઢશો નાણાાં. 
13. દારૂમાાં ભેળ ેળ થાય છે, પ ૈા ખચી લોકો મરવા જય છે. 
14. દારૂને અડવા માાંગતો નથી, ઘરમાાં લડવા માાંગતો નથી. 
15. લઠ્ઠા કાાંડને તમે વાચ્યો છે, દારૂ  માજમાાં કેવો નાચ્યો છે. 
16. દારૂને તમે છોડો, કુટુાંબથી નાતો જોડો. 
17. દારૂબાંધીને તમે જળવી રાખો, વ્ય નમકુ્ત  માજના તમે ફળ ચાખો. 
18. દારૂના રવાડ ેચડયા છો, લથદડયા ખાઈ પડયા છો. 
19. જો હુાં પીશ દારૂ, તો બદનામ થશે ઘર મારૂ. 
20. લાગી જયાાં દારૂની આગ, જીવન થયા ત્યાાં બરબાદ. 
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ગ્ર મજીવન ય ત્ર  – થવ  આશ્રમ  ગ્રપુ 

 

1 

 

થવા આશ્રમ  
 

ટુકડી 
નાંબર- ૧  

23-09-2019 

શ્રી માનમ િંહ માાંગરોલા 9426439170 

2 
 

બેડાકાંથની 
 

24-09-2019 

3 

 

મોટા માંડાળા 
 

25-09-2019 

4 

 

નાના માંડાળા 
 

26-09-2019 

5 

 

ભરાડા 
 

ટુકડી 
નાંબર- ૨  

23-09-2019 

શ્રી યોગેશભાઈ જોશી 
9099942151 
9426142151 

6 

 

ગારદા 
 

24-09-2019 

7 

 

ભતૂબેડા 
 

25-09-2019 

8 

 

ખાબજી 
 

26-09-2019 

 
ગ્ર મજીવન ય ત્ર  – મ ધવ વવદ્ય પીઠ ગ્રપુ 

 

9 

 

થવા 
 

ટુકડી 
નાંબર- ૩ 

23-09-2019 

શ્રી મનલેશભાઈ 9898444119 
10 

 

કાકડકઈૂ 
 

24-09-2019 

11 

 

ફુલવાડી 
 

25-09-2019 

12 

 

નાના જાંબડુા 
 

26-09-2019 

13 
 

મોટા જાંબડુા 
 

ટુકડી 
નાંબર- ૪ 

23-09-2019 

ડૉ. દદનેશ ચૌધરી 9725619948 
14 

 

અરેઠી 
 

24-09-2019 

15 
 

ટીમરોલીયા 
 

25-09-2019 

16 
મોતીયા, 
ભાાંગોલી 

26-09-2019 
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ટુકડી નાંબર- 1 અમીશ  શ િ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ વવગત 

1 સમુમત્રાબેન મવષ્ણભુાઈ રાવળ  ટુકડી ન યક 
2  ાંગીતાબેન રમેશભાઈ રોજો રા   ટુકડી ઉ. ન યક 
3 દદવ્યા અશોકભાઈ રાઠોડ  
4 ઉષા દદનેશભાઇ પરમાર  
5 અંજનબેન દદનેશભાઇ ભાભોર  
6 દકિંજલબેન શાાંમતલાલ મમુનયા  
7 તેજલકુમારી અરુ્ મનભાઈ વ ાવા  
8 નેહાબેન હષમદભાઇ જની  
9 િમવણાબેન િકાશભાઈ બાગલુ  
10 િકૃમતબેન મકેુશભાઈ પણદા  
11 મિતીબેન દદવાનજીભાઈ ગામીત  
12 મિયાંકાબેન મવક્રમભાઇ મેડા  
13 યમુશકાબેન રમેશભાઇ થોરટ  
14 દરમતકાબેન દદનેશભાઇ ડાાંગી  
15 રીંકલબેન  ામમ િંગભાઈ વ ાવા  
16 મવદ્યાબેન દદનેશભાઇ ચૌહાણ  

 

 
ટુકડી નાંબર- 2  મયરુીબેન ફ મકર 

અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ વવગત 
1 મિયાશકુુમાર દહિંમતભાઈ મક્વાણા  ટુકડી ન યક 
2 મહાંમદનઈમ ના ીરહશેુન શેખ  ટુકડી ઉ. ન યક 
3 અક્ષયકુમાર રારુ્ભાઇ પટેલ  
4 મેહલુકુમાર નેવજભાઈ ભગદરયા  
5 ભપેુશભાઈ જયાંતીભાઈ જદવ  
6 મમતેશભાઈ હરેશભાઈ વ ાવા  
7 આકાશ રારુ્ભાઈ કોંઢીયા  
8 ઘનશ્યામ મથરુભાઇ રોજ રા  
9 િમવણભાઈ હરજીભાઇ પટેલ   
10  ાંજયકુમાર ભીમાભાઈ વાળા  
11 હષમદકુમાર દદનેશભાઇ બારૈયા  
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ટુકડી નાંબર- 3 લોકેશ જૈન 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ વવગત 

1 મનમમળ અમતૃભાઈ પટેલ  ટુકડી ન યક 
2 હમવિશકુમાર મવનોદભાઈ દેશમખુ  ટુકડી ઉ. ન યક 
3 દદવ્યશભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ  
4 આમશષભાઈ હદરશભાઇ ભોર ટ  
5 અજયકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ  
6 અક્ષયકુમાર જેમશિંગભાઇ પટેલ  
7 કુલદદપ લક્ષ્મીશાંકર જોશી  
8 જયેન્રમ િંહ રાજેન્રમ િંહ રહવેર  
9 િમતકભાઈ મધરૂભાઈ ગાાંમવત  
10 મવષ્ણકુુમાર ગૌતમભાઈ મકવાણા  
11 હાં રાજભાઈ મથરુભાઈ પરમાર  

 

 

 

 

 
 
 
 

ટુકડી નાંબર- 4 સતીષ પટેલ 
અ.નાં. વવદ્ય થીઓન  ન મ વવગત 

1 નયનકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ  ટુકડી ન યક 
2 જગદીશ ભીમાભાઈ બામરોટીયા  ટુકડી ઉ. ન યક 
3  મતષભાઈ ગોફનભાઈ  ગવાર  
4 અલ્કેશકુમાર મવનજુી ઠાકોર  
5 અજયકુમાર મણીલાલ ઠાકોર  
6 અતલુકુમાર નરેશભાઇ પટેલ  
7 અંકુલકુમાર રાકેશભાઇ પટેલ  
8 જયેશકુમાર મકેુશભાઇ રાઠોડ  
9 પદરમલભાઈ હરજીભાઈ પટેલ  
10 રૂજત્વક કલ્પેશભાઈ પટેલ  
11 સરેુશભાઈ િેમજીભાઈ ઝાપદડયા  

 
 


