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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પરરિાર મેળો 
 

 પજૂ્ય કસ્તરૂબાની પણુ્યતિતિ તનતિત્ત ેગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ પરરિારના સભ્યો સાિે િળીને ભાગ 
લઈ શકે અને ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠની મલુાકાિ સહપરરિાર કરે િે િાટેનુું આયોજન કરિાિાું આવ્ુું 
છે.  

તારીખ : ૨૨-0૨-૨૦૧૯, શકુ્રિાર 

સમય : સાાંજના ૦૬-૦૦થી રાવિના ૧૦-૦૦ 

સ્થળ : મયરૂ ગાર્ડન, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પરરસર, આશ્રમ માગડ, અમદાિાદ 
પરરિારમેળાના મખુ્ય હતેઓુ : 

૧. ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ સેિકોના પરરિારજનો એકબીજા સાિે િેળાિાું ભાગ લઈ શકે. 
૨. ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ સેિક પરરિારના સભ્યો ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠિાું પ્રિિતિાન મ્્ઝુિયિો, કેન્દ્રો 

અને અન્દ્ય જીિનિાું જરૂરી તિતિધ પ્રવતૃત્તઓનો અનભુિ કરી શકે. 
૩. પરરિારના સભ્યો સાિે િળી તનયિોની િયાતદાિાું રહી િસ્તઓુ િેચાણના, ગરિ િાનગીના 

કે સ્િયું િૈયાર કરેલા ખાધ્ય પદાિોનો સ્િાદ બીજા િાણી શકે િે િાટે સ્ટોલ કરી શકે. 
૪. ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠિાું અને ગ્રાિસેિા કેન્દ્રોિાું તિતિધ તિભાગો દ્વારા જે તશક્ષણ આપિાિાું 

આિે છે િેની િારહિી પરરિારના સભ્યો િેળિી શકે. 
૫. ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠિાું ગાુંધીતિચાર મજુબનુું જે તશક્ષણ આપિાિાું આિે છે િે તશક્ષણ િેળિી 

ગાિડાુંઓિાું જઈ જે વયક્તિઓ આજે કાયતરિ છે િેની અનભુતૂિ પરરિારના સભ્યો િેળિી 
શકે. 

૬. ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ સુંસ્િાિાું ચાલિી અન્દ્ય પ્રવતૃત્તની જાણકારી પરરિારના સભ્યો િેળિી શકે. 
 

 ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ સેિક પરરિારના સભ્યો અને તિદ્યાિી ભાઈ-બહનેો પરરિારની ભાિના 
બળિત્ત બનાિિા અચકૂ ભાગ લેશે. 

 ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠના િધિુાું િધ ુચાર પરરિારના સભ્યો સાિે િળીને એક સ્ટોલ ગોઠિે િેિી 
અપેક્ષા છે. 

 ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠના તિદ્યાિી ભાઈ-બહનેો સુંસ્િાિાું, િાગતદશતન મજુબ સ્ટોલ િેળિી શકશે. 
સ્ટોલ ધારકો માટે વનયમો/માગડદવશિકા : 

૧. પસુ્િક િેચાણ કરી શકશે નહીં. 
૨. સ્િયું િૈયાર કરેલા ખાધ્ય પદાિત તસિાય કોઈ પણ પ્રકારની િાનગીનુું િેચાણ કરી શકશે 

નહીં. 
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૩. સ્િયું િૈયાર કરેલી િસ્તઓુનુું િેચાણ કરી શકાશે (બજારિાુંિી ખરીદેલી કોઈપણ િસ્તનુ ુું 
િેચાણ કરી શકાશે નહીં). 

૪. કોઈ પણ પ્રકારના પ્લાસ્સ્ટક કે પોલીિીનની ચીજિસ્તિુાું ખાધ્ય સાિગ્રી િેચી શકાશે નહીં 
િેિજ ઉપયોગિાું લઈ શકાશે નહીં. િાત્ર પ્લાસ્ટીકની ચિચીનો ઉપયોગ કરી શકાશે. 

૫. કોઈ પણ પ્રકારના િાદક રવયો કે િાદક ખાધ્ય પદાિોનુું િેચાણ કરી શકાશે નહીં. 
૬. પેકીંગ િરટરીયલ્સિાું ઇકોફે્રન્દ્ડલી પેકીંગ િાપરવુું ફરજજયાિ રહશેે. 
૭. ખાધ્ય પદાિો ખલુ્લા રાખિાની િનાઈ છે િેિજ ગરિ િાનગીઓ િૈયાર કરિી િખિે કે 

િેચાણ સિયે સ્િચ્છિા જાળિિી આિશ્યક રહશેે. 
૮. કોઈ પણ પ્રકારની દિાઓનુું કે િબીબી સાધનો (સજિકલ સાધનો)નુું િેચાણ કરી શકશે નહીં. 
૯. સ્ટોલ ધારકના કુટુુંબ પરરિારના સભ્યો તસિાય અન્દ્ય કોઈ પણ વયક્તિ સ્ટોલિાું િેચાણ િાટે 

ઉપક્સ્િિ રહી શકશે નહીં. 
૧૦. ગરિ િાનગી, ખાધ્ય પદાિો કે િસ્તઓુના િેચાણના સ્ટોલ તનયિો મજુબના રહશેે. અન્દ્ય 

કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટોલ િાટે િુંજૂરી િળી શકશે નહીં. 
૧૧. િાનગીનો ભાિ જથ્િા સાિે અગાઉિી જણાિિાનો રહશેે. િેિાું ફેરફાર કરી શકાશે નહીં. આ 

િાટે િા. ૨૦-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ સાુંજે ૦૫-૦૦ કલાકે સ્ટોલધારકો સાિે બેઠક િશે. 
સ્ટોલધારકો માટે સચૂનાઓ 

૧. સ્િચ્છતા જાળિણી : 

- સ્ટોલની આગળ િિા રસોઈ બનાિિાની જગ્યાએ સ્ટોલધારકોએ સ્િયું સ્િચ્છિા 
જાળિિાની રહશેે. આ િાટે સ્ટોલધારકે એક વયક્તિને તન્તુિ કરિાની રહશેે. જે િાત્ર 
સફાઈ અને સ્િચ્છિા ઉપર ધ્યાન રાખશ. સ્ટોલની આગળ પાુંચિી સાિ ફૂટ િિા 
સ્ટોલની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારની ગુંદકી ના િાય િેની જિાબદારી સ્ટોલધારકની 
રહશેે. સ્ટોલની પાછળ િિા આગળ િોટા ડસ્ટબીન (કચરાપેટી) મકેૂલા હશે. 

- સાુંજે સ્ટોલ બુંધ કરિી િખિે પણ િિાિ કચરો કચરાપેટીિાું જ હોય િેની કાળજી 
રાખિાની રહશેે. જે સ્ટોલધારકો સફાઈ કયાત તિના ખાલી કરીને જિા રહશેે િેઓની 
પાસેિી સફાઈ કરાિિાનુું મલૂ્ય િસલૂ લેિાિાું આિશે. 

- ગરિ િાનગીના સ્ટોલધારકોએ િાનગી પીરસિી િખિે એપ્રન પહરેવુું ફરજજયાિ છે 
િિા ચિચી અને ચીપીયા જેિા સાધનોનો ઉપયોગ કરિાનો રહશેે. 

- શાકભાજી સિારિા પહલેા ધોિી િેિજ અન્દ્ય િસ્તઓુ પણ સાફ-સફૂ કરીન ેજ રસોઈ 
બનાિિી. 
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૨. સ્ટોલની ફાળિણી : 
- સ્ટોલની ફાળિણી િાત્ર િસ્તઓુના િેચાણ અને િાનગીઓને ધ્યાનિાું રાખીને જ 

કરિાિાું આિશે. બહારના રેસ્ટોરન્દ્ટ કે લારી-ગલ્લા પર િયૈાર કરેલી હોય િેિી કોઈ 
પણ િાનગી સ્િીકારિાિાું આિશે નહીં. 

- લકી ડ્રોિી સ્ટોલની ફાળિણી કરિાિાું આિશે. 
- સ્ટોલની સાંખ્યા ૫૦ની છે. તેથી િહલેા તે પહલેાના ધોરણે સ્ટોલ મળશે. 

૩. પદાથોની ગણુિત્તા : 
- િાનગીની રીિ, િાનગીિાું િપરાિા િિાિ પદાિો પોષણમલૂ્ય િગેરેની તિગિો 

જણાિિી અતનિાયત છે. િેલ, ઘી, િસાલા, દૂધ જેિા પદાિો શદુ્ધ િાપરિા. ગ્રાહકને 
પરૂો અતધકાર છે કે િિને ગણુિત્તા બાબિે સિાલ પછૂી શકે. 

- િાનગીિાું રહલેી પૌસ્ટટકિા અને િેના મલૂ્યોને ધ્યાનિાું રાખી િધ ુપડિા ગરિ 
િસાલા અને િેલનો ઉપયોગ પ્રિાણિાું કરિા અનરુોધ છે. કોઈ પણ પ્રકારના કૃતત્રિ 
રુંગો, તપ્રિિેટીલ કે બજારિાું િળિી અન્દ્ય કોઈ પણ પ્રકારની િસ્તઓુ િાપરિા પર 
સખિ પ્રતિબુંધ છે. એકિાત્ર સાજવિકિાનો હતે ુું જળિાઈ રહ ેિે જરૂરી છે.  

૪. પીિાનુાં પાણી : 
 - મલુાકાિીઓ િાટે પીિાના પાણીની વયિસ્િા સુંસ્િા િરફિી કરિાિાું આિશે. 
૫. જોખમ : 

- િેળા દરમ્યાન કોઈ પણ પ્રકારની કુદરિી કે િાનિસજિિ આપદાના સુંજોગોિાું 
સ્ટોલધારે િયેલ કોઈ પણ પ્રકારનુું નકુસાન સ્ટોલધારકના તશરે રહશેે. 

- સ્ટોલધારકને કોઈ પણ પ્રકારે િયેલા આતિિક નકુસાન િાટે સુંસ્િા કોઈ પણ રીિે 
જિાબદાર નિી. 

- રસોઈ બનાિિા િાટે ઘરેલુું ગેસ તસઝલન્દ્ડર િાપરિાની િનાઈ છે. ગેસની પાઈપ કે 
સગડી ખાિી્તુિ કે ક્ષતિ્તુિ છે કે નહીં િેની ચકાસણી કરી લેિા અનરુોધ છે. 

૬. સ્ટોલ માટે મળિાપાિ સવુિધાઓ : 

- જરૂરરયાિ મજુબ ગેસ તસઝલન્દ્ડર/સગડીની વયિસ્િા કરી આપિાિાું આિશે. જેનુું ભાડુું 
ચકૂિિાનુું રહશેે. 

- દરેક સ્ટોલિાું જરૂર મજુબ બે ટેબલ અને બે ખરુશી પરૂી પાડિાિાું આિશે િેિજ 
લાઇટ વયિસ્િા પણ આપિાિાું આિશે, જે તન:શલુ્ક રહશેે. 

- ડસ્ટબીન (કચરાપેટી) મકૂિાની વયિસ્િા સુંસ્િા િરફિી કરિાિાું આિશે. 
- સ્ટોલધારકોને જરૂરી પાણીની વયિસ્િા સુંસ્િા િરફિી પરૂી પાડિાિાું આિશે. 

 


