
સાફ યગાથા 

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ,િજ. મહેસાણા 

૧ યોજનાનુ ંનામ િસધાિધરાણ 
૨ લાભાથ નુ ંનામ  વાિ મકી દશરથભાઇ રામ ભાઇ ,  વાિ મકીવાસ મુ.ંસુંિઢયા 

તા.વડનગર િજ.મહેસાણા 

૩ લાભાથ ન ેયોજનાનો લાભ મ યા પહેલાંની િ થિત  ગામમાં એક શેઠના યા ંડાઇવીગં કરતા હતા અને ગામમાં છુટક 
સફાઇનુ ંકામ પણ કરતા હતા. અન ેઆ કામ કરી મિહને ા.૪૦૦૦/-

જટેલી આવક મેળવી તેમના કુટંુબનુ ંગુજરાન ચલાવતા હતા  
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની િવગત  વષ- ૨૦૧૭-૧૮મા ંગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ,ગાધંીનગર 

ારા તેઓન ેિસધાિધરાણની પેસે જર વાહનના ધંધા યવસાય માટે 
ા.૮,૦૦,૦૦૦/-ની લોન આપવામાં આવેલ છે.   

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

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ,ગાંધીનગર ારા મેળવેલ 

લોનમાંથી તેઓએ પટે ી ખરીદી અન ેપોતાનો વતં  ધંધો ચાલુ 
કરલે છે જનેા કારણે તેઓ મિહને ા.૪૦૦૦/-ની નોકરી કરતા હતા 

તેની જ યાએ તેમની આવકમાં પણ ઘણો વધારો થયેલ છે અને હાલમાં 
મિહને ૪૦૦૦/-ની જ યાએ ા.૧૫,૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦/-જટેલી પણ 

આવક થઇ ય છે. અને તેના કારણે તેમના બાળકોન ેઅ યાસમા ં

તેમજ કુટંુબનું ગુજરાન પણ સારી રીતે ચલાવી શકે છે. તેમજ તેમના 

વન ધોરણમા ં ઘણો સારો સુધારો થયેલ છે.અને સામાિજક 

િરતિરવાજો પણ સારી રીતે િનભાવી શકે છે. અને લોનના હ ા પણ 

િનયિમત રીતે ભરી શકે છે.   

૬ લાભાથ નુ ં ોટ (સંભવ હોય તો)  -  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમાં યો ય ફોટો ( પાસપોટ 

સાઇઝ નિહ) લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો )  

 
 

 

સાફ યગાથા 



ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ,િજ. મહેસાણા 

૧ યોજનાનુ ંનામ િસધાિધરાણ 
૨ લાભાથ નુ ંનામ  વાિ મકી મગનભાઇ હીરાભાઇ  

વાિ મકીવાસ મુ.ંમહેરવાડા તા.ઉંઝા િજ. મહેસાણા.   

૩ લાભાથ ન ેયોજનાનો લાભ મ યા પહેલાંની િ થિત  ગામમાં ા.૧૫૦/-માં છુટક મજૂરી તથા સફાઇનુ ંકામ કરી તેના 

કુટંુબનું ગુજરાન ચલાવતા હતા  
૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની િવગત  વષ- ૨૦૧૮-૧૯મા ંગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ,ગાધંીનગર 

ારા તેઓન ે યિકતલ ી િસધાિધરાણની યોજના હેઠળ મંડપ 
ડેકોરશેનના ધંધા યવસાય માટે ા.૨,૦૦,૦૦૦/-ની લોન આપવામા ં

આવેલ છે.   

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

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ ,ગાંધીનગર ારા મેળવેલ 

લોનમાંથી મંડપ ડેકોરશેનના સાધનો ખરીદી અને પોતાનો વતં  ધંધો 
ચાલુ કરલે છે જનેા કારણે તેમની આવકમાં પણ વધારો થયેલ છે. અન ે

તેના કારણે તેમના બાળકોન ે અ યાસમા ં તેમજ કુટંુબનુ ં ગુજરાન 
ચલાવવામા ંપણ તકલીફ પડતી નથી. તેમજ તેમના વન ધોરણમાં 

ઘણો સારો સુધારો થયેલ છે.અને સામાિજક િરતિરવાજો પણ સારી રીતે 

િનભાવી શકંુ છંુ. અને લોનના હ ા પણ િનયિમત રીતે ભરી શકે છે.   

૬ લાભાથ નુ ં ોટ (સંભવ હોય તો)  -  

૭ લાભાથ નો સો ટ કોપીમાં યો ય ફોટો ( પાસપોટ 

સાઇઝ નિહ) લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો )  

 
 

 


