મહામા ગાંધી વ છતા અિભયાન
િય િમો,
િમો
આપ ણતાજ હશો કે ભારતના માનનીય વડાધાન "ી નરે #$ મોદીએ િવ( તરે ભારતની ઉમદા છબીને
ુ ર વ છ ભારત અિભયાનની /ંબશ
ે હાથ ધરી છે , 1 2તગત
ઉગર કરવાના હેતસ
3 દરે ક ભારતીયને વ છ
ભારત અિભયાનમાં
અિભયાનમાં જોડાવા અપીલ કરવામાં આવેલ છે .
વીજ
જ કંપની
ગુજરાત સરકાર"ી તેમજ ગુજરાત ઊ3 િવકાસ િનગમ િલિમટેડના માગદ
3 શન
3 હેઠળ ઉ;ર ગુજરાત વી
િલિમટેડ માનનીય વડાધાન "ીના
"ીના આ વ<નને સાચા અથ> સાથક
3 બનાવવા કટીબ? છે .
િમો,
િમો મહામા ગાંધીએ એક એવા ભારતનુ ં વ<ન જોયુ ં હતુ,ં 1માં વ છતા અને વ થતાને ાથિમકતા
ાથિમકતા હોય.
હોય. તો
આવો આપણે સૌ સાથે મળીને આજ રોજ તા.
તા.૦૨૦૨-ઓGટોબરઓGટોબર-૨૦૧૪ ના રોજ એ વચન લઈએ કે આપણે સૌ :•

કંપનીની દરે ક કચેરી તથા કચેરી પિરસરને સાફસાફ વ છ રાખવાનો યન કરીશુ ં અને કચરો કચરા પેટી
માંજ નાખીશુ.ં

•

જો કોઈ પણ કચેરી કે કચે
કચેરી પિરસરમાં કચરો બહાર Pાય પડેલો દે ખાય,
ાય તો દરે ક અિધકારીઅિધકારી-કમચ
3 ારી
પોતાની નૈિતક ફરજ સમRને આ કચરાને ઉઠાવીને કચરા પેટીમાં નાખશે.

•

દરે ક કચેરી ખાતે િનયિમતપણે હાઉસહાઉસ-કીિપંગનો પુરતો Uયાલ રાખીશુ.ં

•

તમામ ફાઈલકોWસ3 તથા અ#ય જXરી કાગળોને ગમે યાં Yટા ના ફેકતા યોZય રીતે
ફાઈલ-ફોVડરફોVડર-દ તાવેજ-રે કોWસ
મુકીશુ.ં

•

ઝાડ--પાન હોય,
સાફ-સફાઈ
સફાઈ તથા જXરી
દરે ક કચેરી પિરસરમાં \યાં પણ ઝાડ
હોય ઘાસ હોય,
હોય યાં યોZય રીતે સાફ
સમારકામ કરીશુ ં તથા _લ-છોડ
_લ છોડ વાવીને િનયિમત સંભાળ રાખીશુ.ં

•

દરે ક કચેરીએ ગટર તેમજ પાણી િનકાલની `યવ થાનુ ં સમયાંતરે aયાન રાખીશુ,ં કે 1થી Pાય ગંદગીનો
b ઉભોજ ના થાય.
થાય.

•

દરે ક િવભાગીય લેબોરે ટરીમાં મીટર ટેકcગ `યિ થત રીતે થાય તેની કાળR લઈશુ.ં

•

દરે ક આર.
આર.એસ.
એસ.ઓ. ખાતે તમામ મટીરીયલને યોZય રીતે ગોઠવીને મુકીશુ.ં

તો આવો િમો,
િમો આપણે સૌ સાથે મળીને આ અિભયાનને સફળ બનાવીએ…
બનાવીએ

ે cગ ડીરે Gટર
મેનજ
ઉ;ર ગુજરાત વીજ કંપની િલિમટેડ

