
મહા�મામહા�મામહા�મામહા�મા ગાધંીગાધંીગાધંીગાધંી 	વ�છતા	વ�છતા	વ�છતા	વ�છતા અિભયાનઅિભયાનઅિભયાનઅિભયાન 

િ�ય િમ�ોિ�ય િમ�ોિ�ય િમ�ોિ�ય િમ�ો,  

આપ �ણતાજ હશો કે ભારતના માનનીય વડા�ધાન "ી નરે#$ મોદીએ િવ( 	તરે ભારતની ઉમદા છબીન ેઆપ �ણતાજ હશો કે ભારતના માનનીય વડા�ધાન "ી નરે#$ મોદીએ િવ( 	તરે ભારતની ઉમદા છબીન ેઆપ �ણતાજ હશો કે ભારતના માનનીય વડા�ધાન "ી નરે#$ મોદીએ િવ( 	તરે ભારતની ઉમદા છબીન ેઆપ �ણતાજ હશો કે ભારતના માનનીય વડા�ધાન "ી નરે#$ મોદીએ િવ( 	તરે ભારતની ઉમદા છબીન ે

ઉ�ગર કરવાના હતેસુર 	વ�છ ભારત અિભયાનની /બંશે હાથ ધરી છેઉ�ગર કરવાના હતેસુર 	વ�છ ભારત અિભયાનની /બંશે હાથ ધરી છેઉ�ગર કરવાના હતેસુર 	વ�છ ભારત અિભયાનની /બંશે હાથ ધરી છેઉ�ગર કરવાના હતેસુર 	વ�છ ભારત અિભયાનની /બંશે હાથ ધરી છે, 1 2તગ3ત1 2તગ3ત1 2તગ3ત1 2તગ3ત દદદદરેક ભારતીયન ે 	વ�છ રેક ભારતીયન ે 	વ�છ રેક ભારતીયન ે 	વ�છ રેક ભારતીયન ે 	વ�છ 

ભારત અિભયાનભારત અિભયાનભારત અિભયાનભારત અિભયાનમા ંમા ંમા ંમા ંજોડાવાજોડાવાજોડાવાજોડાવા    અપીલ અપીલ અપીલ અપીલ કરવામા ંઆવલે છેકરવામા ંઆવલે છેકરવામા ંઆવલે છેકરવામા ંઆવલે છે.... 

ગજુરાત સરકાર"ી તમેજ ગજુરાત ઊ�3 િવકાસ િનગમ િલિમટેડના માગ3દશ3ન હઠેળ ઉ;ર ગજુરાત વીગજુરાત સરકાર"ી તમેજ ગજુરાત ઊ�3 િવકાસ િનગમ િલિમટેડના માગ3દશ3ન હઠેળ ઉ;ર ગજુરાત વીગજુરાત સરકાર"ી તમેજ ગજુરાત ઊ�3 િવકાસ િનગમ િલિમટેડના માગ3દશ3ન હઠેળ ઉ;ર ગજુરાત વીગજુરાત સરકાર"ી તમેજ ગજુરાત ઊ�3 િવકાસ િનગમ િલિમટેડના માગ3દશ3ન હઠેળ ઉ;ર ગજુરાત વીજ કંપની જ કંપની જ કંપની જ કંપની 

િલિમટેડ માનનીય વડા�ધાન "ીિલિમટેડ માનનીય વડા�ધાન "ીિલિમટેડ માનનીય વડા�ધાન "ીિલિમટેડ માનનીય વડા�ધાન "ીના આ 	વ<નન ેસાચા અથ> સાથ3ક બનાવવા કટીબ? છેના આ 	વ<નન ેસાચા અથ> સાથ3ક બનાવવા કટીબ? છેના આ 	વ<નન ેસાચા અથ> સાથ3ક બનાવવા કટીબ? છેના આ 	વ<નન ેસાચા અથ> સાથ3ક બનાવવા કટીબ? છે....   

િમ�ોિમ�ોિમ�ોિમ�ો, મહા�મા ગાધંીએ એક એવા ભારતનુ ં	વ<ન જોયુ ંહત ુંમહા�મા ગાધંીએ એક એવા ભારતનુ ં	વ<ન જોયુ ંહત ુંમહા�મા ગાધંીએ એક એવા ભારતનુ ં	વ<ન જોયુ ંહત ુંમહા�મા ગાધંીએ એક એવા ભારતનુ ં	વ<ન જોયુ ંહત ુ,ં 1માં1માં1માં1મા ં   	વ�છતા અન ે	વ	થતાન ે�ા	વ�છતા અન ે	વ	થતાન ે�ા	વ�છતા અન ે	વ	થતાન ે�ા	વ�છતા અન ે	વ	થતાન ે�ાથિમકતાથિમકતાથિમકતાથિમકતા હોયહોયહોયહોય.... તો તો તો તો 

આવો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆજ રોજ તાઆવો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆજ રોજ તાઆવો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆજ રોજ તાઆવો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆજ રોજ તા....૦૨૦૨૦૨૦૨----ઓGટોબરઓGટોબરઓGટોબરઓGટોબર----૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ એ એ એ એ વચનવચનવચનવચન    લઈએ કે આપણ ેસૌ લઈએ કે આપણ ેસૌ લઈએ કે આપણ ેસૌ લઈએ કે આપણ ેસૌ ::::----                             

• કંપનીની દરેક કચરેી તથા કચરેી પિરસરન ેસાફકંપનીની દરેક કચરેી તથા કચરેી પિરસરન ેસાફકંપનીની દરેક કચરેી તથા કચરેી પિરસરન ેસાફકંપનીની દરેક કચરેી તથા કચરેી પિરસરન ેસાફ-	વ�છ રાખવાનો �ય�ન કરીશુ ંઅન ેકચરો કચરા પટેી 	વ�છ રાખવાનો �ય�ન કરીશુ ંઅન ેકચરો કચરા પટેી 	વ�છ રાખવાનો �ય�ન કરીશુ ંઅન ેકચરો કચરા પટેી 	વ�છ રાખવાનો �ય�ન કરીશુ ંઅન ેકચરો કચરા પટેી 

માજં નાખીશુંમાજં નાખીશુંમાજં નાખીશુંમાજં નાખીશુ.ં...  

• જો કોઈ પણ કચરેી કે કજો કોઈ પણ કચરેી કે કજો કોઈ પણ કચરેી કે કજો કોઈ પણ કચરેી કે કચરેી પિરસરમા ંકચરો બહાર Pાય પડલેો દેખાયચરેી પિરસરમા ંકચરો બહાર Pાય પડલેો દેખાયચરેી પિરસરમા ંકચરો બહાર Pાય પડલેો દેખાયચરેી પિરસરમા ંકચરો બહાર Pાય પડલેો દેખાય,    તો દરેક અિધકારીતો દરેક અિધકારીતો દરેક અિધકારીતો દરેક અિધકારી----કમ3ચારી કમ3ચારી કમ3ચારી કમ3ચારી 

પોતાની નૈિતક ફરજ સમRન ેઆ કચરાન ેઉઠાવીન ેકચરા પટેીમા ંપોતાની નૈિતક ફરજ સમRન ેઆ કચરાન ેઉઠાવીન ેકચરા પટેીમા ંપોતાની નૈિતક ફરજ સમRન ેઆ કચરાન ેઉઠાવીન ેકચરા પટેીમા ંપોતાની નૈિતક ફરજ સમRન ેઆ કચરાન ેઉઠાવીન ેકચરા પટેીમા ંનાખશેનાખશેનાખશેનાખશે.... 

• દરેક કચરેી ખાત ેિનયિમતપણ ેહાઉસદરેક કચરેી ખાત ેિનયિમતપણ ેહાઉસદરેક કચરેી ખાત ેિનયિમતપણ ેહાઉસદરેક કચરેી ખાત ેિનયિમતપણ ેહાઉસ----કીિપગંનો પરુતો Uયાલ રાખીશુંકીિપગંનો પરુતો Uયાલ રાખીશુંકીિપગંનો પરુતો Uયાલ રાખીશુંકીિપગંનો પરુતો Uયાલ રાખીશુ.ં     

• તમામ ફાઈલતમામ ફાઈલતમામ ફાઈલતમામ ફાઈલ----ફોVડરફોVડરફોVડરફોVડર----દ	તાવજેદ	તાવજેદ	તાવજેદ	તાવજે----રેરેરેરેકોWસ3 તથા અ#ય જXરી કાગળોનેકોWસ3 તથા અ#ય જXરી કાગળોનેકોWસ3 તથા અ#ય જXરી કાગળોનેકોWસ3 તથા અ#ય જXરી કાગળોન ેગમ ેગમ ેગમ ેગમ ે �યા ંYટા�યા ંYટા�યા ંYટા�યા ંYટા    ના ફેકતા યોZય રીત ેના ફેકતા યોZય રીત ેના ફેકતા યોZય રીત ેના ફેકતા યોZય રીત ે

મકુીશુંમકુીશુંમકુીશુંમકુીશુ.ં 

• દરેક કચરેી પિરસરમા ં \યા ં પણ ઝાડદરેક કચરેી પિરસરમા ં \યા ં પણ ઝાડદરેક કચરેી પિરસરમા ં \યા ં પણ ઝાડદરેક કચરેી પિરસરમા ં \યા ં પણ ઝાડ----પાન હોયપાન હોયપાન હોયપાન હોય, ઘાસ હોયઘાસ હોયઘાસ હોયઘાસ હોય, �યા ં યોZય રીત ે સાફ�યા ં યોZય રીત ે સાફ�યા ં યોZય રીત ે સાફ�યા ં યોZય રીત ે સાફ-સફાઈ તથા જXરી સફાઈ તથા જXરી સફાઈ તથા જXરી સફાઈ તથા જXરી 

સમારકામ કરીશુંસમારકામ કરીશુંસમારકામ કરીશુંસમારકામ કરીશુ ં   તથાતથાતથાતથા _લ_લ_લ_લ-છોડછોડછોડછોડ વાવીનેવાવીનેવાવીનેવાવીન ેિનયિમતિનયિમતિનયિમતિનયિમત સભંાળસભંાળસભંાળસભંાળ રાખીશુંરાખીશુંરાખીશુંરાખીશુ.ં 

• દરેક કચરેીએ ગટર તમેજ પાણી િનકાલની `યવ	થાનુ ંસમયાતંરે aયાન રાખીશુંદરેક કચરેીએ ગટર તમેજ પાણી િનકાલની `યવ	થાનુ ંસમયાતંરે aયાન રાખીશુંદરેક કચરેીએ ગટર તમેજ પાણી િનકાલની `યવ	થાનુ ંસમયાતંરે aયાન રાખીશુંદરેક કચરેીએ ગટર તમેજ પાણી િનકાલની `યવ	થાનુ ંસમયાતંરે aયાન રાખીશુ,ં    કે કે કે કે 1થી Pાય ગદંગીનો 1થી Pાય ગદંગીનો 1થી Pાય ગદંગીનો 1થી Pાય ગદંગીનો 

�b ઉભોજ ના થાય�b ઉભોજ ના થાય�b ઉભોજ ના થાય�b ઉભોજ ના થાય.  .  .  .   

• દરેક િવભાગીય લબેોરેટરીમા ંમીટર 	ટેકcગ `યિ	થત રીત ેથાય તનેી કાળR લઈશુંદરેક િવભાગીય લબેોરેટરીમા ંમીટર 	ટેકcગ `યિ	થત રીત ેથાય તનેી કાળR લઈશુંદરેક િવભાગીય લબેોરેટરીમા ંમીટર 	ટેકcગ `યિ	થત રીત ેથાય તનેી કાળR લઈશુંદરેક િવભાગીય લબેોરેટરીમા ંમીટર 	ટેકcગ `યિ	થત રીત ેથાય તનેી કાળR લઈશુ.ં     

• દરેક આરદરેક આરદરેક આરદરેક આર....એસએસએસએસ....ઓઓઓઓ. . . . ખાત ેતમામ મટીરીયલન ેયોZય રીત ેગોઠવીન ેમકુીશુંખાત ેતમામ મટીરીયલન ેયોZય રીત ેગોઠવીન ેમકુીશુંખાત ેતમામ મટીરીયલન ેયોZય રીત ેગોઠવીન ેમકુીશુંખાત ેતમામ મટીરીયલન ેયોZય રીત ેગોઠવીન ેમકુીશુ.ં                         

તો આવો િમ�ોતો આવો િમ�ોતો આવો િમ�ોતો આવો િમ�ો, આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆ અિભયાનન ેસફળ બનાવીએઆપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆ અિભયાનન ેસફળ બનાવીએઆપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆ અિભયાનન ેસફળ બનાવીએઆપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆ અિભયાનન ેસફળ બનાવીએ… 
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