
સાફ ય ગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
સેનેટરી બેઝ ઇ ીપમે ટ વે ુમ લોડર, સેકશન મશીન (વીથ 

િ હકલ)  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

મકવાણા મહેશકુમાર અંબાલાલ  (ધો.૧૦) 

રહે. એ/૬ િવ  મીલ ય ુહે થ ટાફ ા નરોડા રોડ અમદાવાદ 

૩૮૨૩૪૫.  

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત  

જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૮૦૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત  
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના સેનેટરી બેઝ ઇ ીપમે ટ 
વે ુમ લોડર, સેકશન મશીન (વીથ િ હકલ) ધંધા/ યવસાય માટે 

.૧૫,૦૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ સેનેટરી બેઝ ઇ ીપમે ટ વે ુમ લોડર, સેકશન 

મશીન (વીથ િ હકલ) માટે જ રી મશીન ખરીદી કરલે છે. જ ે

ચલાવી સારી રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક મેળવ ે

છે. તેમજ સનેેટરી બઝે ઇ ીપમે ટ વે ુમ લોડર, સેકશન મશીન (વીથ 

િ હકલ) ધંધા યવસાયની સાધનો વસાવેલ છે.તેવુ તેઓ જણાવે છે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 



 

 

સાફ ય ગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
પેસ.ેવાહન – પ ટે ી  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

વાધેલા લ મણભાઇ મોહનભાઇ (ધો.૮) 

રહે. મમેદપુરા વા મીકીવાસ તા.દશ ોઇ .અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧  

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત  

જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૯૦૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના પસેે.વાહન – પ ટે ી 

ધંધા/ યવસાય માટે .૭,૯૫,૫૪૬/- ની લોન આપવામાં આવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ પેસ.ેવાહન – પ ટે ી મશીન ખરીદી કરલે છે. 

જ ેચલાવી સારી રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક 

મેળવ ેછે. તેમજ પેસ.ેવાહન – પ ટે ી ધંધા યવસાયની સાધનો 

વસાવેલ છે.ધંધા યવસાય થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  

નામના મળેવેલ છે. તેવ ુતેઓ જણાવે છે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 



 

 
સાફ ય ગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
પેસ.ેવાહન – પ ટે ી  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

ચૌહાણ રાજશેભાઇ ડા ાભાઇ (ધો.૧૦) 

રહે. ૪૩-એ, યુ.હે થ ટાફ ા સવ દય સોસાયટી ની સામ,ે શાહપુર 

દરવા  બહાર, શાહપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪  

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત  

જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૧૩૫૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના પસેે.વાહન – પ ટે ી 

ધંધા/ યવસાય માટે .૮,૦૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ પેસ.ેવાહન – પ ટે ી મશીન ખરીદી કરલે છે. 

જ ેચલાવી સારી રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક 

મેળવ ેછે. તેમજ પેસ.ેવાહન – પ ટે ી ધંધા યવસાયની સાધનો 

વસાવેલ છે.ધંધા યવસાય થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  

નામના મળેવેલ છે. તેવ ુતેઓ જણાવે છે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 



 
સાફ ય ગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
પેસ.ેઓટો રી ા  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

સોલંકી સ ી મોહનભાઇ (ધો.૧૦) 

રહે. ૧૬૨૬, વા મીકીવાસ, સરસપરુ પો ટ ઓિફસની પાસ,ે સરસપુર 

અમદાવાદ 380018 

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત  

જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૯૫૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના પેસ.ેઓટો રી ા    

ધંધા/ યવસાય માટે .૧,૪૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ પેસ.ેઓટો રી ા ખરીદી કરલે છે. જ ેચલાવી સારી 

રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક મેળવે છે. તેમજ 

પેસ.ેઓટો રી ા ધંધા યવસાયની સાધનો વસાવેલ છે.ધંધા યવસાય 

થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  નામના મળેવેલ છે. તેવ ુતેઓ 

જણાવ ેછે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 



 

 
સાફ ય ગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
સાડીના વેપાર  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

િકરીટભાઇ રતીલાલ સોલંકી (ધો.૧૦) 

રહે. ૭/૭૦, વીલા “ સી “ કોલોની યુ મે ટલ બારી, આઇ. .પી 

કં પાઉ ડ મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬  

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત  

જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૧૨૦૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના સાડીના વપેાર 
ધંધા/ યવસાય માટે .૨,૦૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ સાડીના વેપાર માટે માલ સામાન ખરીદી કરલે 
છે. જ ેચલાવી સારી રીતે ધધંો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક 

મેળવ ેછે. તેમજ સાડીના વપેાર ધંધા યવસાયની સાધનો વસાવેલ 

છે.ધંધા યવસાય થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  નામના 

મેળવેલ છે. તેવ ુતેઓ જણાવ ેછે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 



 

 
સાફ ય ગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
પાનનો ગ લો  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

વાધેલા શેભાઇ ગોપલભાઇ (ધો.૮) 

રહે. ૧૧/૫૧/૧, વા મીકીવાસ, ઠાકોરવાસ ની બાજુમા ંજુના માધુપરુા 

અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧  
૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 

મ યા પહેલાની િ થિત  
જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૯૪૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના પાનનો ગ લો 
ધંધા/ યવસાય માટે .૨,૦૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ પાનનો ગ લો માટે માલ સામાન ખરીદી કરલે છે. 

જ ેચલાવી સારી રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક 

મેળવ ેછે. તેમજ પાનનો ગ લો ધંધા યવસાયની સાધનો વસાવેલ 

છે.ધંધા યવસાય થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  નામના 

મેળવેલ છે. તેવ ુતેઓ જણાવ ેછે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 



 

 
સાફ ય ગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  માઇ ો ેડીટ ફાઇના સ યોજના  
કાપડફેરી  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

સોલંકી િવણભાઇ ભીખાભાઇ (ધો.૧૦) 

રહે. બી-૩-૩, સરકારી વસાહત ની સામ,ે ટેલીફોન એ સચે જ 

શાહીબાગ અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪  
૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 

મ યા પહેલાની િ થિત  
જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૬૫૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી માઇ ો ેડીટ ફાઇના સ યોજના કાપડફેરી 
ધંધા/ યવસાય માટે .૫૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામાં આવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ કાપડફેરી માટે માલ સામાન ખરીદી કરલે છે. જ ે

ચલાવી સારી રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક મેળવ ે

છે. તેમજ કાપડફેરી ધંધા યવસાયની સાધનો વસાવેલ છે.ધંધા 

યવસાય થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  નામના મળેવેલ છે. 

તેવ ુતેઓ જણાવ ેછે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  ના  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 



 

 
સાફ ય ગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ – અમદાવાદ 

 

૧ યોજનાનું નામ  સીધા િધરાણ યોજના  
હેડી ા ટ  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર  

વાધેલા િ નલકુમાર શકંરભાઇ (ધો.૧૧) 

રહે. ગલા નીચાલી દૂધે ર રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪  

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત  

જઓેની આિથક પિરિ થિત ખુબ જ નબળી હોવાના કારણે છુટક 
મજુરી  કરી મ થલી .૧૧૫૦૦/- ના વેતનથી નોકરી કરી ગુજરાન 

ચલાવતા હતા   
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 

િવગત   
વષ-૨૦૧૮ માં ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા 

તેઓન ે યિ લ ી સીધા િધરાણની યોજના હેડી ા ટ ધધંા/ યવસાય 

માટે .૨,૦૦,૦૦૦/- ની લોન આપવામા ંઆવેલ છે.  

૫ યોજનાના લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા તેના 
વનમા ંઆવેલ બદલાવની 

િવગત  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર ારા મળવેલ 
લોનમાથંી તેઓએ હેડી ા ટ માટે સામાન ખરીદી કરલે છે. જ ે

ચલાવી સારી રીતે ધંધો / યવસાય  કર ેછે. તેમજ સારી આવક મેળવ ે

છે. તેમજ હેડી ા ટ ધંધા યવસાયની સાધનો વસાવેલ છે.ધંધા 

યવસાય થતી સારી આવક અન ેસમા માં સા  નામના મળેવેલ છે. 

તેવ ુતેઓ જણાવ ેછે.  

૬ લાભાથ નુ ંકવોટ (સંભવ હોય તો)  હા  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય 
ફોટો ( પાસપોટ સાઇઝ નહી) 

લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો.   

 

 

 

 

 


