
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 સાફ યગાથા  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ,િજ.પાટણ 

૧ યોજનાનુ ંનામ ડાયરકેટ ફાઇના સ ( .૧,૪૦,૦૦૦/-ની લોન પેસે જર ઓટો િર ા) 

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર 

વા મીકી પુનમભાઇ મગનભાઇ 

મ.ુ ખોલવાડા, તા. િસ ધપુર, િજ.પાટણ. 

ધોરણ.૯ 

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ મ યા 
પહેલાની િ થિત 

પહેલા આજુ બાજુ ભાડે િર ા મેળવીન ે ઘર  ચલાવતા હતા. તેમની પાસ ેબીજો કોઇ 

િવક પ ન હોવાથી બી  ઉપર આધારીત રહેવ ુપડતુ હતુ 

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત    

િધરાણની તારીખ :-૧૦/૧૦/૨૦૧૭                                                       

લોનનો હેતુ :- પેસે જર ઓટો િર ા                                                  

િધરાણની રકમ :- ૧,૪૦,૦૦૦/- 

૫ યોજનાનો લાભ મ યા બાદ થયેલ 
લાભની િવગત તથા તેમના 

વનમા ંઆવેલ બદલાવની િવગત 

તેમના જણા યા મજુબ આ લોન ગુજરાય સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ માંથી મ યા બાદ 
પોતાની પેસે જર િર ા ારા ધંધો શ  કરતા ંમાસીક .૧૫૦૦૦/- થી .૧૭૦૦૦/- સુધીની 

આવક થાય છે, જમેાથી લોનના હ ા ભરાય છે તેમાંથી બાકી રહેતી રકમ માંથી  તેમના 
કંુટુબને ગુજરાન ચલાવવામાં રાહત  મળે છે. આ લોન મળવાથી અમારા ઘરની િ થિત મા 

સધુારો થયો છે જનેા આધાર ેઅમે અમારા બાળકોન ેભણાવી શ ા છીએ 

 

૬ લાભાથ નુ ોટ (સંભવ હોય તો)  

૭ લાહાથ નો સો ટ કોપીમાં યો ય 
ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નિહ)લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો 

 

 

 

 

                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      સાફ યગાથા  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ,િજ.પાટણ 

૧ યોજનાનુ ંનામ માઇ ો કેિડટ ફાઇના સ  

૨ લાભાથ નુ ંનામ, સરનામુ ંઅને 

ભણતર 

વા મીકી પુનમભાઇ કાન ભાઇ 

 મ.ુ શંખે ર, તા. શંખે ર, િજ.પાટણ. 

ધોરણ -૧૦ 

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ મ યા 
પહેલાની િ થિત 

પહેલા ગામમાં છુટક મજુરી કરીન ેતેમજ બી ન ે યા નોકરી કરીન ે ગુજરાન ચલાવતા હતા. 

પોતાની માલીકીની જમીન ન હોવાથી બી  ઉપર આધારીત રહેવુ પડતુ હતુ 

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની િવગત   િધરાણની તારીખ :-૦૭/૦૩/૨૦૧૯                                                       

લોનનો હેતુ :- ઇલે ટીક િરપેરીગં                                                       

િધરાણની રકમ :- ૫૦,૦૦૦/- 

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

ાર ેગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ આ લોન મળી યાર બાદ પોતાની ઇલેકટીક 
રીપેરીગંની દુકામ  ારા ધંધો શ  કરતા ંમાસીક .૧૧૦૦૦/- થી .૧૩૦૦૦/- િપયાની 

આવક થાય છે, જમેાથી લોનના હ ા ભરાય છે તેમજ બાકી રહેતી બચત માંથી  તેમના 

કંુટુબને ગુજરાન ચલાવવામાં થોડી મદદ મળે છે. ગજુરાત સરકાર તેમજ ભારત સરકારના 

સહયોગથી ચાલતી  આ યોજનાથી વાિ મકી ભાઇઓને બકમા ંજવ ુપડતુ નથી અને સરળતા 
થી લોન મળી ય છે અન ે આવકમાં વધારો થયો છે તેવ ુતેમને લાગે છે. 

૬ લાભાથ નુ ોટ (સંભવ હોય તો)  

૭ લાહાથ નો સો ટ કોપીમાં યો ય ફોટો 
(પાસપોટ સાઇઝ 

નિહ)લાભ/સાધન/સહાયની સાથનેો 

હાલનો ફોટો 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 સાફ યગાથા  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ,િજ.પાટણ 

૧ યોજનાનુ ંનામ માઇ ો કેિડટ ફાઇના સ  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ે

ભણતર 

સોલંકી કમલેશભાઇ ભીખાભાઇ 

 મ.ુ રામકુપા સોસાયટી,પાટણ.તા.િજ.પાટણ. 

ધોરણ - ૮ 

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િ થિત 

પહેલા સીટીમા ંછુટક મજુરી કરીન ેતેમજ બી ન ે યા નોકરી કરીન ે ગુજરાન ચલાવતા 
હતા. પોતાની માલીકીની જમીન ન હોવાથી બી  ઉપર આધારીત રહેવ ુપડતુ હતુ 

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત    

િધરાણની તારીખ :-૦૭/૦૩/૨૦૧૯                                                       

લોનનો હેતુ :- પાનનો ગ લો                                                 

િધરાણની રકમ :- ૫૦,૦૦૦/- 

૫ યોજનાનો લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા 
તેમના વનમાં આવેલ 
બદલાવની િવગત 

ાર ેગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ તરફથી લોન મળી યાર બાદ પોતાની 
પાનનો ગ લો ારા ધધંો શ  કરતા ંમાસીક .૬૦૦૦/- થી .૯૦૦૦/- િપયાની 

આવક થાય છે, જમેાથી લોનના હ ા ભરાય છે તેમજ બાકી રહેતી બચત માંથી  
તેમના કંુટુબન ેગુજરાન ચલાવવામા ંથોડી મદદ મળે છે. ગુજરાત સરકાર તેમજ ભારત 

સરકારના સહયોગથી ચાલતી  આ યોજનાથી વાિ મકી ભાઇઓન ેબકમા ંજવ ુપડતુ 
નથી અન ેસરળતા થી લોન મળી ય છે અન ે આવકમા ંવધારો થયો છે તેવ ુતેમન ે
લાગ ેછે.  

૬ લાભાથ નુ ોટ (સંભવ હોય 

તો) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

૭ લાહાથ નો સો ટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નિહ)લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો 

 

                                                 

        સાફ યગાથા  

ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ,િજ.પાટણ 

૧ યોજનાનુ ંનામ માઇ ો કેિડટ ફાઇના સ  

૨ લાભાથ નું નામ, સરનામુ ંઅન ેભણતર ભંગી અમરતભાઇ તે ભાઇ. 

 મ.ુ મોટીચંદુર, તા.સમી, િજ.પાટણ. 

ધોરણ - ૫ 

૩ લાભાથ ની યોજનાનો લાભ મ યા 
પહેલાની િ થિત 

આ લોન લીધા પહેલા ગામમા ંમજુરી કરીન ેગુજરાન ચલાવતા હતા. 

પોતાની માલીકીની જમીન ન હોવાથી બી  ઉપર આધારીત રહેવુ 
પડતુ હતુ 

૪ યોજના અતંગત મળેલ લાભની િવગત    િધરાણની તારીખ :-૦૭/૦૩/૨૦૧૯                                                       

લોનનો હેતુ :- સપુડા –સાવરણી                                        

િધરાણની રકમ :- ૩૦,૦૦૦/- 

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

ાર ે ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ તરફથી લોન મળી 
યાર બાદ તેમના કહેવા મુજબ ાર ેઆ લોન મળી યાર બાદ 

સુપડાનો ધંધો શ  કરતા ંમાસીક એક હ ર િપયાન ુમહેનતાણુ 
મળી રહે છે, અન ે તેમના કંુટુબન ે ગુજરાન ચલાવવામાં થોડી મદદ 
મળે છે. ગુજરાત સરકાર તેમજ ભારત સરકારના સહયોગથી ચાલતી  

આ યોજનાથી વાિ મકી ભાઇઓને બકમા ં જવ ુ પડતુ નથી અન ે
આવકમા ંવધારો થયો છે તવે ુતેમન ેલાગ ેછે. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬ લાભાથ નુ ોટ (સંભવ હોય તો)  

૭ લાહાથ નો સો ટ કોપીમા ંયો ય ફોટો 
(પાસપોટ સાઇઝ 

નિહ)લાભ/સાધન/સહાયની સાથેનો 

હાલનો ફોટો 

 

 


