
લાભાથ નું નામ:- ી અિનલભાઈ જશુભાઈ સોલંકી 

યોજનાનુ ંનામ:- સીધા િધરાણ યોજના  

િધરાણનું વષ-૨૦૧૭-૧૮ 

યુિનટનુ ંનામ:- પેસે જર વાહન  

િધરાણની તારીખ:- ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ 

િધરાણની રકમ ;- ૪,૯૩,૧૩૫/-  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પેસે જર વાહન 

            મા ં  નામ અિનલભાઈ જશુભાઈ સોલંકી છે.હંુ નરખડી,નવી નગરી,પો.પોઈચા,તા.નાંદોદ, િજ.નમદામાં 

રહંુ છંુ.હંુ રાજપીપલા,િજ.નમદાની શાળાઓમાં બાળકોન ેલાવવા – મુકવા માટે બી ની ગાડી પર ડાઈવર તરીકે 

કુલવાન ચલાવતો હતો.મન ેમાિસક પગાર l.૩૫૦૦/- પગાર મળતો હતો. તે દર યાન છાપામા ંમ ગુજરાત 

સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમની હેરાત વાંચી. હેરાત વાં યા બાદ મ ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ 

ારા મળતા લાભ અંગેની ણકારી મેળવી તેમજ િધરાણનો લાભ લેવા માટે આગળ કોઈ સારી નોકરીની શ તા 
ન લાગી.જથેી મ ેગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમના મેળવેલ ફોમમાં પેસે જર વાહન ધંધા માટે અર  

કરી.તેમજ જ રી કાગળો રજૂ કયા અન ેમારી l.૪,૯૩,૧૩૫/- (અંકે િપયા ચાર લાખ તાણુ ંહ ર એકસો 

પા ીસ પુરા) ની લોન મંજુર કરી મન ેિનગમ તરફથી ઈકો ગાડી આપી. યારબાદ મ ેડાઈવરની નોકરી છોડી મ ે

છોકરાઓન ે કુલે લાવવા મુકવા માટે મારો પોતાનો ધંધો શ  કય . યારબાદ મારા કંુટુબનુ ંગુજરાન સારી રીત ે

ચાલ ેછે.મારા છોકરાઓન ેપણ સારી શાળામા ંઅ યાસ કરાવી શકુ છંુ અન ેલોનના હ ા પણ િનયિમત રીત ે



ભરાય છે.આમ ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમની લોન મ યા બાદ મારા વન ધોરણમા ંસુધારો થયો 

છે.    

 

             િજ લા મેનેજર 
ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ 

રાજપીલા,િજ.નમદા   

લાભાથ નું નામ:- ી યોગેશકુમાર જશુભાઈ સોલંકી 

યોજનાનુ ંનામ:- સીધા િધરાણ યોજના 

િધરાણનું વષ-૨૦૧૯-૨૦ 

યુિનટનુ ંનામ:- અનાજ કરીયાણા 

િધરાણની તારીખ:- ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ 

િધરાણની રકમ ;- ૨૦૦૦૦૦/-  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનાજ કરીયાણીની દુકાન  
 
           મા  નામ સોલંકી યોગેશકુમાર જશુભાઈ છે.હંુ રોયલ સનસીટી, સી-૨૭૭,વડીયા રોડ,તા.નાંદોદ, 

િજ.નમદામાં રહુ છંુ.હંુ પોતે છુટક પરચરુણ પાન-બીડી,ગુટલાનો ધંધો કરતો હતો.સવાર ેવહેલો ઉઠીન ેસામાન 

વેચાણ કરવા એક ગામથી બી  ગામ ધંધા માટે જતો હતો.સાંજ ેપડે યાર ેમાલ-સામાન વેચી ઘરનુ ંગુજરાન 



ચલાવતો હતો.તે દર યાન છાપામા ંમ ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ હેરાત વાંચી. હેરાત વાં યા બાદ 

મ ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ ારા મળતા લાભ અંગેની ણકારી મેળવી તેમજ િધરાણનો લાભ 
લેવા માટે આગળ કોઈ સારી નોકરીની શ તા ન લાગી.જથેી મ ે ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમના 

મેળવેલ ફોમમા ંઅનાજ કરીયાણા ધંધા માટે અર  કરી.તેમજ જ રી કાગળો રજૂ કયા અન ેમારી l.૨૦૦૦૦૦/- 

(અંકે િપયા બ ેલાખ પરુા) ની લોન મંજુર થઈ યારબાદ મ ેએજ લોનના પૈસામાંથી એક દુકાન ભાડે રાખી 

ધંધાની શ આત કરી.આ ધંધામાં દુકાનનુ ંલાઈટ બીલ તથા દુકાનનું ભાડુ કાઢતા મન ે l.૬૦૦૦/- થી l.૮૦૦૦/- 

માિસક ચો ખી આવક થાય છે.મારા કંુટુબનુ ંગુજરાન સારી રીતે ચાલ ેછે.મારા છોકરાઓન ેપણ સારી શાળામાં 

અ યાસ કરાવી શકુ છંુ અન ેલોનના હ ા પણ િનયિમત રીત ેભરાય છે.આમ ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ 

િનગમની લોન મ યા બાદ મારા વન ધોરણમા ંસુધારો થયો છે.    

 

 

                િજ લા મેનેજર 
ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ 

                 રાજપીલા,િજ.નમદા   


