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02.10.2018 થી 02-10-2019 કાર્યક્રમ 

(ત્યાર બાદ 02-10-2019થી તા.02-10-2020 સધુી પનુઃ) 

તારીખ-માસ સમય વિગત વિશેષ નોંધ 

02-10-2018 સિારે 7 થી 8 

સિારે 8 થી 9  

સિારે 9 થી 10  

સિારે 10 થી 11  

સિારે 11 થી 12  

પ્રભાતફેરી 
સિવધમવ પ્રાથવના અને ગાાંધીવિચારદોહન 

વપ્રય ભજન – િૈષ્ણિજન તો ... 
મહાત્મા ગાાંધી જીિન આધારરત ક્વિઝ 

સ્િચ્છતા અભભયાન 

ગાાંધીવિચારકેન્દ્રની 
સ્થાપના કરી તેનુાં 
ઉદઘાટન કરવુાં. 

નિેમ્બર 2018  િવતતૃ્િ સ્પધાવઃ 
1. ગાાંધીજી અન ેપયાવિરણ 

2. ગાાંધીજીના વશક્ષણ વિશેના વિચારો 
3. ગાાંધીજીની શ્રમ વિભાિના 
4. ખાદી – િસ્ત્ર નહીં વિચાર 

5. યાંત્ર વિશે ગાાંધીવિચાર 

સ્પધાવન ુાં આયોજન 

(સાંભક્ષપ્ત સાંદભવ-
સભૂચ આ સાથે 
શામેલે છે) 

રિસમ્બર 2018  ગાાંધીજીનુાં પત્રકારત્િ વ્યાખ્યાનમાળા 
30-01-2019  ગાાંધીવનિાણવરદન વનવમત્તે સાબરમતી 

આશ્રમની મલુાકાત 
ગાાંધીસ્મવૃતકેન્દ્રની 
મલુાકાત 

ફેબ્રઆુરી 2019  વનબાંધસ્પધાવઃ  

1. ગાાંધીજીના ખોરાકના પ્રયોગો 
2. ગાાંધીજીના સત્યના પ્રયોગો 
3. ગાાંધીજીના અભગયાર વ્રતો 
4. ગાાંધીયગુના રાષ્રીય આંદોલનો 
5. ગાાંધીજીના ધાવમિક વિચારો 

સ્પધાવન ુાં આયોજન 

(સાંભક્ષપ્ત સાંદભવ-
સભૂચ આ સાથે 
શામેલે છે) 

માચવ 2019  પ્રતીકાત્મક દાાંિીકચૂ ગાાંધીસ્મવૃતકેન્દ્રની 
મલુાકાત 

એવપ્રલ 2019  સાદો ખોરાક સાચો ખોરાક વ્યાખ્યાનમાળા 
મે 2019  કોચરબઆશ્રમ ગાાંધીસ્મવૃતકેન્દ્રની 

મલુાકાત 
જૂન 2019  ગાાંધી અને ગાાંધી વિશેની રફલ્મો વ્યાખ્યાનમાળા 
જુલાઇ 2019  પોસ્ટર મેરકિંગઃ ગાાંધી અને સાદુાં જીિન સ્પધાવન ુાં આયોજન 
ઑગસ્ટ 2019  મહાત્મા ગાાંધી નાટયસ્પધાવ સ્પધાવન ુાં આયોજન 
સપ્ટેમ્બર 2019  ગાાંધીઃ એકપાત્રીય અભભનય સ્પધાવન ુાં આયોજન 
02-10-2019  વિવિધ સ્પધાવના પારરતોવષક વિતરણ 

અને આગામી િષવનુાં નવુાં કેલેન્દ્િર 
સમગ્ર િષવની 
કામગીરીનો 
અહિેાલ  
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સ્પર્ાયના નનર્મો 
1. પ્રત્યેક સાંલગ્ન કૉલેજો/સાંસ્થાએ પ્રત્યેક માસની 1થી 20 તારીખમાાં સ્પધાવનુ ાં 

આયોજન કરીને પસાંદ થયેલા માત્ર એક સ્પધવકનુાં નામ તેમજ સાંપકવ વિગતો મોકલી 
આપિી. આ વિગતોને ધ્યાને લઈને જીટીય ુખાતે 21થી 30 તારીખ દરવમયાન 
પસાંદ થયેલા સ્પધવકો િચ્ચે સ્પધાવનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિશ.ે વિજેતા વિદ્યાથીને 
આગામી ગાાંધી જયાંવત વનવમત્તે પરુસ્કૃત કરિામાાં આિશ.ે યવુનિવવસટી ખાતે આિતા 
સ્પધવકને વનયમાનસુાર એસ.ટી. બસનુાં બીજા િગવનુાં ભાડુ રટરકટ રજૂ કયે ચકૂિી 
આપિામાાં આિશ.ે 

સ્પર્ાયમાાં ઉપર્ોગી સાંક્ષિપ્ત સાંદર્ય સાહિત્ર્-સકૂ્ષિ* 
1. સત્યના પ્રયોગો અથિા આત્મકથા – મો.ક.ગાાંધી, નિજીિન પ્રકાશન માંરદર, અમદાિાદ 

2. ગાાંધીઅક્ષરદેહ, નિજીિન રસ્ટ 

3. સત્યાગ્રહની મીમાાંસા, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 

4. મારા સ્િપ્નનુાં ભારત - ગાાંધીજી, નિજીિન પ્રકાશન માંરદર 

5. ગાાંધીવિચાર વિમવશ - આચાયવ કૃપલાની, શ્રિણ રસ્ટ, અમદાિાદ 

6. આરોગ્યની ચાિી, નિજીિન પ્રકાશન, અમદાિાદ 

7. Collected Work of Mahatma Gandhi - (Volume 1 to 100) - Publication Division, New 
Delhi 

8. Epigraph of Gandhi, Publication Division, New Delhi 
9. R. K. Prabhu, U. R. Rava (ed.), Mind of Mahatma Gandhi, Navajivan Publishing 

Hourse, Ahmedabad, 2008. 
10. B. R. Nanda, Mahatma Gandhi : A Biography, Oxford, India, 1997 
11. Louis Fischer, The Life of Mahatma Gandhi, Harper Collins Publishers, London, 

1997. 
12. Basic Writing of Mahatma Gandhi, Navajivan Publishing House Ahmedabad  

13. Basic Education - M.K. Gandhi, Navjivan Publication,  

14. Gandhi on Education - M.K. Singh, Rajat Publication, New Delhi 

15. ગાાંર્ીજીન ાં ર્મયદર્યન, પટેલ મગનભાઈ જો. યવુનિવસિટી ગ્રાંથવનમાવણ બોિવ, અમદાિાદ  

16. મિાત્મા ગાાંર્ીના નિિાર, પ્રભુ  ,આર .કે .અને રાિ ,ય ૂ.આર,. 2001, નિજીિન રસ્ટ ,અમદાિાદ. 

17. ર્ારતમાાં સામાજિક અને ર્ાનમિક િળિળો, સરેુશભાઈ શેઠ, યવુનિવસિટી ગ્રાંથવનમાવણ બોિવ, 
અમદાિાદ 

18. ગાાંર્ી હિલ્મ, હરિર્ય એટનબરો, 1982 

19. https://gandhiashramsabarmati.org 
20. http://www.navajivantrust.org 

 

*તદુપરાાંત આ માગવદશવક સભૂચ વસિાય સરકારી માધ્યમો તેમજ અવધકૃત સાંસ્થાઓ જેિી કે મારહતી 
ખાત,ુ નિજીિન રસ્ટ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, સાબરમતી આશ્રમ, યવુનિવસિટી ગ્રાંથવનમાવણ બોિવ ઇત્યારદના 
પ્રકાશનોમાાંથી અવધકૃત મારહતી, પસુ્તકો, રફલ્મ્સ...  

 

https://gandhiashramsabarmati.org/
http://www.navajivantrust.org/

