
 

સાફ યગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, િજ.સુર ે નગર 

૧ યોજનાનુ ંનામ  િસધા િધરાણ  
૨ લાભાથ નું નામ, સરનામ ુઅન ે

અ યાસ  

પરમાર રાજુભાઇ મગનભાઇ  
મ.ુસમઢીયાળા તા.ચુડા .સરુે નગર 

ધોરણ-૫ પાસ  

૩ લાભાથ ને યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િવગત  

લોકોના ઘર ેઘર ેફરી છુટક સાફ સફાઇનું કામ કરી .૩,૫૦૦/- જટેલી 

માિસક આવક મળેથી મારા પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો.  

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત.  

િધરાણની તારીખ :- ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ 

લોનનો હેતુ       :- પ ટે ી  

િધરાણની રકમ   :- ૮,૦૦,૦૦૦/-  

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

િવગત.  

આ યોજનાનો લાભ મળવાથી હંુ પેસે જર પ ચલાવી દરમાસ ેપ ચીસ 
થી ીસ હ ર જટેલી બાંધી આવક મેળવુ છંુ. જમેાંથી હંુ મારા પરીવારનુ ં

ભરણ પોષણ અન ે બાળકોન ે િશ ણ આપી શકુ છંુ. અન ે આ 

આવકમાંથી મારી લોનના હ ા િનયમીત ભરી શકુ છંુ. જથેી મન ેઆ 

સાફ સફાઇના કામમાથંી મિુકત મળી છે. આમ આ મળતી િનયમીત 

આવકથી હંુ મારા ઘરનો ખચ તથા સામા ક અન ેમાંદગી ખચાઓન ે
પહોચી વળ ુછંુ. હંુ તથા મારા પરીવાર સાથ ેસામા ક વન સારી રીતે 

વી શકુ છંુ.   

૬ લાભાથ નું કવોટ (સંભવ હોય 

તો)  

--------- 

૭ લાભાથ નો સોફટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નહી.) લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

સાફ યગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, િજ.સુર ે નગર 

૧ યોજનાનુ ંનામ  િસધા િધરાણ  
૨ લાભાથ નું નામ, સરનામ ુઅન ે

અ યાસ  

વાઘેલા જયેશભાઇ િહમતભાઇ 
વા મીકીવાસ મ.ુતા.મળુી .સુરે નગર 

ધોરણ-૧૦ પાસ  

૩ લાભાથ ને યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િવગત  

લોકોના ઘર ેઘર ેફરી છુટક સાફ સફાઇનુ ંકામ કરી મારા પરીવારનુ ં
ગુજરાન ચલાવતો હતો.  

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત.  

િધરાણની તારીખ :- ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ 

લોનનો હેતુ       :- મંડપ ડેકોરશેન   

િધરાણની રકમ   :- ૨,૦૦,૦૦૦/-  

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

િવગત.  

આ યોજનાનો લાભ મળવાથી હંુ મંડપ ડેકોરશેન નો ધંધો કરી 
દરમાસ ે  પંદર થી વીસ હ ર જટેલી બાંધી આવક મેળવ ુ છંુ. 

જમેાંથી હંુ મારા પરીવારનુ ંભરણ પોષણ અન ેબાળકોને િશ ણ 
આપી શકુ છંુ. અન ેઆ આવકમાંથી મારી લોનના હ ા ભરી શકુ 

છંુ. જ ેથી મન ેઆ સાફ સફાઇના કામમાથંી મુિકત મળી છે. આમ 

આ મળતી િનયમીત આવકથી હંુ મારા ઘરનો ખચ તથા સામા ક 
અન ેમાદંગી ખચાઓન ેપહોચી વળ ુછંુ.   

૬ લાભાથ નું કવોટ (સંભવ હોય 

તો)  

--------- 

૭ લાભાથ નો સોફટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નહી.) લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

સાફ યગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, િજ.સુર ે નગર 

૧ યોજનાનુ ંનામ  િસધા િધરાણ  
૨ લાભાથ નું નામ, સરનામ ુઅન ે

અ યાસ  

ભંગી નરશેભાઇ બળદેવભાઇ  
વા મીકીવાસ મ.ુવણોદ તા.પાટડી .સરુે નગર 

ધોરણ-૯ પાસ  

૩ લાભાથ ને યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િવગત  

લોકોના ઘર ેઘર ેફરી છુટક સાફ સફાઇનુ ંકામ છુટક પૈસા મળેથી 
મારા પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો.  

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત.  

િધરાણની તારીખ :- ૨૫/૧૧/૨૦૧૯ 

લોનનો હેતુ       :- અનાજ કરીયાણા   

િધરાણની રકમ   :- ૨,૦૦,૦૦૦/-  

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

િવગત.  

આ યોજનાનો લાભ મળવાથી હંુ અનાજ કરીયાણા નો ધંધો કરી 
દરમાસ ેદસ હ ર જટેલી બાંધી આવક મળેવ ુછંુ. જમેાથંી હંુ મારા 

પરીવારનું ભરણ પોષણ અન ેબાળકોને િશ ણ આપી શકુ છંુ. અન ે

આ આવકમાથંી મારી લોનના હ ા િનયમીત ભરી શકુ છંુ. જ ેથી મન ે

આ સાફ સફાઇના કામમાથંી મુિકત મળી છે. આમ આ મળતી 

િનયમીત આવકથી હંુ મારા ઘરનો ખચ તથા સામા ક અન ેમાંદગી 
ખચાઓન ેપહોચી વળ ુછંુ.   

૬ લાભાથ નુ ં કવોટ (સંભવ હોય 

તો)  

--------- 

૭ લાભાથ નો સોફટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નહી.) લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

સાફ યગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, િજ.સુર ે નગર 

૧ યોજનાનુ ંનામ  િસધા િધરાણ  
૨ લાભાથ નું નામ, સરનામ ુઅન ે

અ યાસ  

ઝાલા અશોકભાઇ પોપટભાઇ  
મ.ુપો.તા.દશાડા .સરુે નગર 

ધોરણ-૮ પાસ  

૩ લાભાથ ને યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િવગત  

લોકોના ઘર ેઘર ેફરી છુટક સાફ સફાઇનુ ંકામ કરી .૨,૫૦૦/- જટેલી 

માિસક આવક મળેથી મારા પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો.  

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત.  

િધરાણની તારીખ :- ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ 

લોનનો હેતુ       :- પ ટે ી  

િધરાણની રકમ   :- ૮,૦૦,૦૦૦/-  

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

િવગત.  

આ યોજનાનો લાભ મળવાથી હંુ પેસે જર પ ચલાવી દરમાસ ેપ ચીસ 
થી ીસ હ ર જટેલી બાંધી આવક મેળવુ છંુ. જમેાંથી હંુ મારા પરીવારનુ ં

ભરણ પોષણ અન ે બાળકોન ે િશ ણ આપી શકુ છંુ. અન ે આ 

આવકમાંથી મારી લોનના હ ા િનયમીત ભરી શકુ છંુ. જથેી મન ેઆ 

સાફ સફાઇના કામમાથંી મિુકત મળી છે. આમ આ મળતી િનયમીત 

આવકથી હંુ મારા ઘરનો ખચ તથા સામા ક અન ેમાંદગી ખચાઓન ે
પહોચી વળ ુ છંુ.  હંુ તથા મારા પરીવાર સાથ ેસામા ક વન સારી 

રીતે વી શકુ છંુ.   

૬ લાભાથ નું કવોટ (સંભવ હોય 

તો)  

--------- 

૭ લાભાથ નો સોફટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નહી.) લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો  

 

 



 

 

 

 

 

સાફ યગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, િજ.સુર ે નગર 

૧ યોજનાનુ ંનામ  િસધા િધરાણ  
૨ લાભાથ નુ ં નામ, સરનામ ુ

અન ેઅ યાસ  

ચૌહાણ ભરતભાઇ ભીખાભાઇ 
મ.ુસાવડા તા.દશાડા .સરુે નગર 

ધોરણ-૮ પાસ  

૩ લાભાથ ન ે યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િવગત  

લોકોના ઘર ેઘર ેફરી છુટક સાફ સફાઇનુ ંકામ કરી .૧,૫૦૦/- જટેલી 

માિસક આવક મળેથી મારા પરીવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો.  

૪ યોજના અંતગત મળેલ 
લાભની િવગત.  

િધરાણની તારીખ :- ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ 

લોનનો હેતુ       :- ટુ હીલર પેરપાટસ  

િધરાણની રકમ   :- ૧,૮૨,૬૭૦/-  

૫ યોજનાનો લાભ મ યા બાદ 
થયેલ લાભની િવગત તથા 
તેના વનમા ં આવલે 
બદલવાની િવગત.  

આ યોજનાનો લાભ મળવાથી હંુ ટુ હીલર પેરપાટસનો ધંધો કરી દરમાસ ે 
દસ હ ર જટેલી બાંધી આવક મળેવુ છંુ. જમેાથંી હંુ મારા પરીવારનુ ં

ભરણ પોષણ અન ેબાળકોન ેિશ ણ આપી શકુ છંુ. અન ેઆ આવકમાંથી 

મારી લોનના હ ા િનયમીત ભરી શકુ છંુ. જથેી મન ેઆ સાફ સફાઇના 

કામમાથંી મિુકત મળી છે. આમ આ મળતી િનયમીત આવકથી હંુ મારા 

ઘરનો ખચ તથા સામા ક અન ેમાદંગી ખચાઓન ેપહોચી વળ ુછંુ.   

૬ લાભાથ નું કવોટ (સંભવ હોય 

તો)  

--------- 

૭ લાભાથ નો સોફટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નહી.) 

લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

સાફ યગાથા 
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, િજ.સુર ે નગર 

૧ યોજનાનુ ંનામ  િસધા િધરાણ  
૨ લાભાથ નું નામ, સરનામ ુઅન ે

અ યાસ  

પરમાર િહમતભાઇ રતીલાલ 
મ.ુબલદાણા તા.વઢવાણ .સુરે નગર 

ધોરણ-૭ પાસ  

૩ લાભાથ ને યોજનાનો લાભ 
મ યા પહેલાની િવગત  

લોકોના ઘર ેઘર ેફરી છુટક સાફ સફાઇનુ ંકામ કરી મારા પરીવારનુ ં
ગુજરાન ચલાવતો હતો.  

૪ યોજના અંતગત મળેલ લાભની 
િવગત.  

િધરાણની તારીખ :- ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ 

લોનનો હેતુ       :- મંડપ ડેકોરશેન   

િધરાણની રકમ   :- ૨,૦૦,૦૦૦/-  

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

િવગત.  

આ યોજનાનો લાભ મળવાથી હંુ મંડપ ડેકોરશેન નો ધંધો કરી 
દરમાસ ે  પંદર હ ર જટેલી બાંધી આવક મળેવુ છંુ. જમેાથંી હંુ 

મારા પરીવારનું ભરણ પોષણ અન ેબાળકોન ેિશ ણ આપી શકુ 
છંુ. અન ેઆ આવકમાથંી મારી લોનના હ ા ભરી શકુ છંુ. જ ેથી 

મન ેઆ સાફ સફાઇના કામમાથંી મિુકત મળી છે. આમ આ 

મળતી િનયમીત આવકથી હંુ મારા ઘરનો ખચ તથા સામા ક 
અન ેમાદંગી ખચાઓન ેપહોચી વળ ુછંુ.   

૬ લાભાથ નું કવોટ (સંભવ હોય 

તો)  

--------- 

૭ લાભાથ નો સોફટ કોપીમા ં
યો ય ફોટો (પાસપોટ સાઇઝ 

નહી.) લાભ/સાધન/સહાયની 

સાથનેો હાલનો ફોટો  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


