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ટુકડીની ય દી
ટુકડી
નાં

અઘ્ય ૫ક /

પ્રથમ સ્થળ

ગ મન સરપાંચ /

નાંબર

ટુકડી ન યક

સભ્યન ાંુ ન મ તથ

પદય ત્ર ન ગ મો

સાંપકક નાંબર
1.

ડૉ. મયુરી ફામમર

દે રોલ

હસમુખભાઈ પટે લ,

દે રોલ

98252 99274

વિશાલ પીઠિયા

૯૮૭૯૪૩૨૯૫૨

દે રોલ કંપા

િસંતભાઈ

ધોળીિાિ

૯૭૨૪૪૩૨૩૩૪

જાડી સેંબલ
િાંકળીિાિ

2.

ડૉ. સતીષ પટેલ રોધરા
94264 12821

હરકીત ભોઈ

ભંિરવસિંહ રહેિર

રોધરા

9427080158

રોધરા પેટાછાપરા
પરોયા
નિાનાના
નિાઘરો

3.

ડૉ. લોકેશ જૈન

ખૈરગઢ

નાનજીભાઈ પરમાર

ખૈરગઢ

94270 26647

રાહલ
ુ ર જિાડી

7572835045

ખેરીિાિ
િાઘેશ્વરી
દીધીયા કંપા
જગન્નાથપુરા

4.

શ્રી અમીષા શાહ

શીશિલ્લા

ઉત્કશમભાઈ વ્યાસ

શીશિલ્લા

96620 04971

ભાવિકા પટે લ

7016633746

ટેકરીફળી દીધીયા

72020 78920

દીધીયા

94094 98611

િાલરણ
ચોટીયાફળી િાલરણ

અન્ય સાં૫કક
વવભ ગ

079- 23976572 / 73

પ્રો. રાજીિભાઇ પટે લ

98245 58540

શ્રી મનહર મકિાણા

94291 30896 / 8401033791
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આચ ર સાંહિત
1. શીખિાનુ ં છે . જજજ્ઞાસા રાખીએ.
2. હકારાત્મક અભભગમ રાખીશુ.ં
3. સમસ્યાઓ સમજીએ. ઉકેલો શોધીએ.
4. પઠરિાર ભાિના વિકસાિીએ.
5. આચાર પરમો ધમમ.
6. પદયાત્રાના મુદ્દાઓ વિશે સમજણ વિકસાિીએ.
7. પદયાત્રા ટુકડી સાથે ગાઢ દોસ્તીકરીશુ.ં ઘસાઈને ઉજળા થઈએ. બીજાને ખપમાં લાગીએ.
8. સાદુ ભોજન આનંદપ ૂિમક જમીશુ.ં વિશેષ માંગણી નઠહ કરીએ.
9. પ્રભાતફેરી થી રાવત્ર કાયમક્રમ સુધીના તમામ કયોમાં ઉત્સાહપ ૂિમક ભળીશુ.ં
10. દરે ક જ્ઞાવતમાં ભોજન થાય તેિી વ્યિસ્થા ગોિિીશુ.ં
11. સ્િાસ્્ય જાળિીશુ.ં દરે ક દિા સાથે રાખીશુ.ં
12. કુદરતને માણીશુ.ં મૈત્રીપ ૂણમ સંિાદ રચીશુ.ં
13. એકાદશવ્રતોનુ ં વનષ્િાપ ૂિમક પાલન કરીશુ.ં
14. ગાંધીવિચાર આધાઠરત ગીતો, પ્રસંગો, દૃષ્ટાંતો, ભજનો, ધ ૂનો, િાતચીત કરીશુ.ં
15. આપણી ઓળખ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીિના પઠરિારના સભ્ય તરીકે આપીશુ.ં રોજ ડાયરી લખીશુ.ં
16. હમારા મંત્ર – જયજગત
17. હમારાતંત્ર – ગ્રામસ્િરાજ
લોકો સ થેની આચ ર સાંહિત
1. આદરભાિ અને આત્મીયતાથી િતીશુ.ં
2. લોકો સમજી શકે તેિી ભાષામાં િાત કરીશુ.ં
3. કુટુંબના અને ગામના આંતઠરક ઝગડામાં નહીં પડીએ.
4. દરે ક વ્યક્તતનો સ્િીકાર અને ગૌરિપ ૂણમ વ્યિહાર કરીશુ.ં
5. લોકોના પ્રશ્નોને સમજિાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં
6. સારા શ્રોતા બનીશુ.ં
7. લોકો સાથે અનુકુળ થઈને રહીશુ.ં
8. લોકોની ધાવમિક લાગણી ન દુભાય તેનો ખ્યાલ રાખીશુ.ં
9. લોકો જમતા હોય તે જ જમીશુ.ં
10. ચાલશે, ફાિશે, ગમશે અને ભાિશે તેિી રીતે િતીશુ.ં
11. દૂ રવ્યિહાર થાય ત્યારે સરળતાથી વનરાકરણ કરીશુ.ં
12. લોકો સાથે દલીલો, િાદવિિાદ નહીં કરીએ.
13. રાજકીય પક્ષા-પશ્રીમાં નહીં પડીએ.
14. કુટુંબના અને ગામના સાધનોનો વિિેકપ ૂિમક ઉપયોગ કરીશુ.ં
15. ખોટા િચનો, પ્રલોભનો નહીં આપીએ.
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જૂથ સ થેની આચ ર સાંહિત
1. ટીમિકમ ની ભાિના અને ટીમ સ્પીરીટ કેળિીશુ.ં
2. રૂભચ અને આિડત પ્રમાણે કામની િહેચણી કરીશુ.ં
3. ગ્રામીણ સંસ્કૃવત મુજબનો પહેરિેશ રાખીશુ.ં
4. આંતઠરક મતભેદો ભ ૂલી જઈશુ.ં
5. સમ ૂહજીિનની ભાિના કેળિીશુ.ં
6. દરે ક કાયમમાં સમયપાલન અને વનયવમતતા રાખીશુ.ં
7. ભ ૂલોને વ્યક્તતગત સુધારિાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં
8. ખોટું લાગે તેવ ુ ં િતમન નઠહ કરીએ.
9. દરે કની જરૂઠરયાતોનુ ં ધ્યાન રાખીશુ.ં
10. દરે ક વનણમયમાં સહભાગીદારી મેળિીશુ.ં
11. તંદુરસ્ત િાતાિરણ વનમામણ કરીશુ.ં
12. વ્યક્તતગત કાયમના કારણે સમ ૂહમાં વિક્ષેપ ન પડેતેની કાળજી રાખીશુ.ં
13. સારપનો સરિાળો કરીશુ.ં
14. ઠકિંમતી ચીજિસ્તુઓ સાથે નહીં રાખીએ.
સાંસ્થ પ્રત્યેની આચ ર સાંહિત
1. ખાદી પહેરીશુ.ં
2. વિદ્યાપીિની ઓળખ લઈને જઈશુ,ં તેમજ તેના આદશો અને ધ્યેયો અનુસાર િતીશુ.ં
3. પદયાત્રાના ધ્યેયને અનુસરીશુ ં અને તે પ્રમાણે િતમન રાખીશુ.ં
4. સંસ્થાના મ ૂલ્યો અને સંસ્કારો લોકો સુધી પહોંચાડીશુ.ં
5. આચરણથી ગાંધીવિચારનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુ.ં
6. કઠિન પઠરક્સ્થવતમાં ઠહિંમતથી કામ કરીશુ.ં
7. સમય પાલન અને દૈ વનક નોંધ રાખીશુ.ં
8. ગાંધી મ ૂલ્યો જીિનમાં ઉતારિાના પ્રયત્નો કરીશુ.ં
9. સંસ્થાની સારી બાબતોનો પ્રચાર ને પ્રસાર કરીશુ.ં
10. સંસ્થા પ્રત્યેના ખોટા ખ્યાલો દૂ ર કરિા સંિાદ કરીશુ.ં
11. સંસ્થા પ્રત્યેનો અણગમો લોકો સમક્ષ વ્યતત નહીં કરીએ.
12. ગ્રામીણ પઠરક્સ્થવત મુજબ કાયમક્રમો ગોિિીશુ.ં
સ ૂત્રો
1. ગ્રામ સભા છે ગામની માત,જો નહીં રહો સજાગ તો ગ્રામિાસીઓ બનશે અનાથ.
2. ગામ તો જાગૃત બને , જો ગ્રામ સભા અપનાિે.
3. ગ્રામસભા ભરો િરસમાં ચાર િાર, સમસ્યા નહીં આિે એક પલિાર.
4. ગામ જાગે, સમસ્યા ભાગે.
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5. જો થશે ગ્રામ સભામાં સહયોગ, તો થશે વિકાસનો અભભયોગ.
6. માણસ પહેલાં કૂટેિ પાડે છે , પછી કૂટેિ માણસને પાડે છે .
7. જો હોય સાક્ષર દરે ક વ્યક્તત ગામમાં, તો ન હોય એકેય વનરક્ષર ગામમાં.
8. એક, દો, તીન, ચાર - સાક્ષરતાનો જય જયકાર.
9. જો હોય સાક્ષર સમાજ, તો થાય દે શનો વિકાસ.
10. સાક્ષરતાનો જય જયકાર - કરે ગામનો એ જ ઉદ્ધાર.
11. જયાં જયાં સાક્ષરતા, ત્યાં ત્યાં પ્રભુતા...
12. ગંદુ ગામ, રોગનુ ં ધામ.
13. સ્િચ્છ ગામ, સ્િસ્થ જીિન.
14. થુકં ો નહીં ભાઈ થુકં ો નહીં, જયાં ત્યાં થુકં ો નહીં.
15. જયાં જયાં ગંદિાડ, ત્યાં ત્યાં મંદિાડ
16. સાડીને શોભાિિા પાલિની જરૂર છે , જીિનને સુધારિા ભણતરની જરૂર છે .
17. સાચુ ં ભણતર, જીિન ઘડતર.
વ્યસનમક્ુ તતન સ ૂત્રો
1. દારૂ પીિો જીિન ઉઝાડો.
2. બીડી બની મોતની સીડી.
3. દારૂની પ્યાલી કરે ભખસ્સા ખાલી.
4. દારૂ નરકનુ ં બારૂ
5. બીડી નરકની સીડી
6. જે પીિે ભબયર તેની પજત્ન જાય વપયર
7. દારૂઠડયો દારૂ નથી પીતો, પણ દારૂ દારૂઠડયાને પીિે છે .
8. દારૂનો બાટલો, મોતનો ખાટલો.
9. વ્યસનથી મુતત થાઓ.
10. તમાકુ-ગુટખા-બીડી, કૅન્સરને લાિે નોતરી.
11. ચાલો મળીએ બધા સાથ, વ્યસનને ભગાડીએ આજ.
12. હોજરીમાં પડશે કાણાં, ક્ાંથી કાઢશો નાણાં.
13. દારૂમાં ભેળસેળ થાય છે , પૈસા ખચી લોકો મરિા જાય છે .
14. દારૂને અડિા માંગતો નથી, ઘરમાં લડિા માંગતો નથી.
15. લઠ્ઠા કાંડને તમે િાચ્યો છે , દારૂ સમાજમાં કેિો નાચ્યો છે .
16. દારૂને તમે છોડો, કુટુંબથી નાતો જોડો.
17. દારૂબંધીને તમે જાળિી રાખો, વ્યસનમુતત સમાજના તમે ફળ ચાખો.
18. દારૂના રિાડે ચડયા છો, લથઠડયા ખાઈ પડયા છો.
19. જો હુ ં પીશ દારૂ, તો બદનામ થશે ઘર મારૂ.
20. લાગી જયાં દારૂની આગ, જીિન થયા ત્યાં બરબાદ.
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ુ
ગ્ર મજીવન ય ત્ર - દે રોલ(વ ) ગ્રપ
િસમુખભ ઈ પટે લ,

૯૮૭૯૪૩૨૯૫૨,

વસાંતભ ઈ

૯૭૨૪૪૩૨૩૩૪

૦૨-૧૦-૧૮

િસમુખભ ઈ પટે લ

૯૮૭૯૪૩૨૯૫૨

૦૩-૧૦-૧૮

કીરણભ ઈ ખોખરીય

૮૮૪૯૦૧૮૧૮૯

જાડી સેંબલ

૦૪-૧૦-૧૮

મ ધ ભ ઈ ખોખરીય

૯૧૦૬૯૯૧૨૯૨

૫

િાંકળીિાિ

૦૫-૧૦-૧૮

મ ધ ભ ઈ ખોખરીય

૯૧૦૬૯૯૧૨૯૨

૬

રોધરા

૦૧-૧૦-૧૮

ભાંવરવસિંિ રિેવર

૯૪૨૭૦૮૦૧૫૮

ટુકડી

૦૨-૧૦-૧૮

ભાંવરવસિંિ રિેવર

૯૪૨૭૦૮૦૧૫૮

નાંબર- ૨

૦૩-૧૦-૧૮

અજીતવસિંિ વ ઘેલ

૯૯૨૫૮૬૬૦૬૭

૧

દે રોલ

૨

દે રોલ કંપા

ટુકડી

૩

ધોળીિાિ

નાંબર- ૧

૪

૦૧-૧૦-૧૮

રોધરા
૭

પેટાછાપરા

૮

પરોયા

૯

નિાનાના

૦૪-૧૦-૧૮

અજીતવસિંિ વ ઘેલ

૯૯૨૫૮૬૬૦૬૭

૧૦

નિાઘરો

૦૫-૧૦-૧૮

અજીતવસિંિ વ ઘેલ

૯૯૨૫૮૬૬૦૬૭

૧૧

ખૈરગઢ

૦૧-૧૦-૧૮

ન નજીભ ઈ પરમ ર

૭૫૭૨૮૩૫૦૪૫

૧૨

ખેરીિાિ

૦૨-૧૦-૧૮

ન નજીભ ઈ પરમ ર

૭૫૭૨૮૩૫૦૪૫

૧૩

િાઘેશ્વરી

૦૩-૧૦-૧૮

મ ધ ભ ઈ ખોખરીય

૯૧૦૬૯૯૧૨૯૨

૧૪

દીધીયા કંપા

૦૪-૧૦-૧૮

મ ધ ભ ઈ ખોખરીય

૯૧૦૬૯૯૧૨૯૨

૧૫

જગન્નાથપુરા

૦૫-૧૦-૧૮

અજીતવસિંિ વ ઘેલ

૯૯૨૫૮૬૬૦૬૭

ટુકડી
નાંબર- ૩

ુ
ગ્ર મજીવન ય ત્ર - શીશવ લ્લ ગ્રપ

૧૬

૦૧-૧૦-૧૮

શીશવલ્લ
ટે કરીફળી

૧૭

દીધીય

૧૮

દીધીય

૧૯

વ લરણ

ટુકડી
નાંબર- ૪

૦૨-૧૦-૧૮
૦૩-૧૦-૧૮
૦૪-૧૦-૧૮

ચોટીય ફળી
૨૦

વ લરણ

૦૫-૧૦-૧૮

6

ઉત્કશકભ ઈ વ્ય સ

૭૦૧૬૬૩૩૭૪૬

વવર ભ ઈ સોનગર

૭૨૨૮૮૭૭૦૪૬

મ ધ ભ ઈ ખોખરીય

૯૧૦૬૯૯૧૨૯૨

અમરતભ ઈ ચૌિ ણ

૯૪૨૭૦૮૦૩૪૨

અમરતભ ઈ ચૌિ ણ

૯૪૨૭૦૮૦૩૪૨

ુ ીબેન ફ મકર
ટુકડી નાંબર- ૧ મયર
અ.નાં.

વવદ્ય થીઓન ન મ

વવગત

1

વિશાલભાઈ દે િાણંદભાઈ પીઠિયા

ટુકડી ન યક

2

મનીષકુમાર મહારાજવસિંહ બધેલ

ટુકડી ઉ. ન યક

3

અવનલભાઈ રાજુભાઈ રાિોડ

4

ઘનશ્યામવસિંહ રમણવસિંહ ઝાલા

5

શૈલેષભાઈ રામવસિંગભાઈ િસાિા

6

અક્ષયકુમાર રાજુભાઇ પટેલ

7

અલ્કેશકુમાર વિનુજી િાકોર

8

ઠદવ્યશભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ

9

વનમમળ અમ ૃતભાઈ પટેલ

10

વપ્રયાશુકુમાર ઠહિંમતભાઈ મતિાણા

11

સવતષભાઈ ગોફનભાઈ ગિાર

ટુકડી નાંબર- ૨ સતીષ પટેલ
અ.નાં.

વવદ્ય થીઓન ન મ

વવગત

1

હરકીતકુમાર ઠહરાભાઈ ભોઈ

ટુકડી ન યક

2

િાસુ રાજેશભાઈ દે ત્રોજા

ટુકડી ઉ. ન યક

3

ઋજત્િક શૈલેષકુમાર પટેલ

4

જીગ્નેશભાઈ રાજેશભાઈ તળપદા

5

નરે ન્રવસિંહ નટિરવસિંહ રાિોડ

6

રણજીતવસિંહ લક્ષ્મણવસિંહ સોઢાપરમાર

7

અજયકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ

8

આવશષભાઈ હઠરશભાઇ ભોરસટ

9

નયનકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ

10

મહંમદનઈમ નાસીરહશ
ુ ેન શેખ

7

ટુકડી નાંબર- ૩ લોકેશ જૈન
અ.નાં.

વવદ્ય થીઓન ન મ

વવગત

1

રાહલ
ુ કુમાર અરવિિંદભાઈ રજિાડી

2

નયનકુમાર પ્રફુલભાઈ ડોઠડયા

3

ઠકસ્મતકુમાર કાળાજી ચૌહાણ

4

નરે ન્રવસિંહ અરવિિંદવસિંહ ઝાલા

5

સેલ્િીન સતીષભાઈ િસાિા

6

હાઠદિ કકુમાર ખેતીયાભાઈ િસાિા

7

અજયકુમાર મણીલાલ િાકોર

8

જગદીશ ભીમાભાઈ બામરોટીયા

9

પરે શભાઈ કાંવતભાઈ મકિાણા

10

મેહલ
ુ કુમાર નેિજભાઈ ભગઠરયા

11

સુખરામભાઈ જટડાભાઈ રાિિા

ટુકડી ન યક
ટુકડી ઉ. ન યક

ટુકડી નાંબર- ૪ અમીશ શ િ
અ.નાં.

વવદ્ય થીઓન ન મ

વવગત

1

ભાવિકાબેન ધીરૂભાઈ પટેલ

ટુકડી ન યક

2

ખુશ્બુ પ્રવિણચંર કાચા

ટુકડી ઉ. ન યક

3

છાયા બાલુભાઈ િઢિાણા

4

ઝલકબેન ધનંજયકુમાર બ્રહ્મભભ્ટ

5

દયાબેન નારણભાઈ સાિભલયા

6

ઠદવ્યા હસમુખભાઈ રાજયગુરૂ

7

પુજાબેન ગૌત્તમભાઈ નાગર

8

ભ ૂવમકાબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ

9

ઠરિંકલબેન રમણભાઈ આઠહર

10

ઠહરલકુમારી ચેતનભાઈ ડાકે

11

ઠદવ્યા અશોકભાઈ રાિોડ

12

સંગીતાબેન રમેશભાઈ રોજોસરા

13

સુવમત્રાબેન વિષ્ણુભાઈ રાિળ
8

