
સફળતાની સીડ�  

 

(૧)  ફ��ીક�શન (ઝાપંા, �ળ�)  

 મા� નામ નારણભાઇ કા�ભાઇ પ�ગાતર છે �ંુ માનસરોવર રોડ, હર��રુાના નાક�, �ુ.ંપો.તા. 

પાલન�રુ, �. બનાસકાઠામંા ં ર�ુ �ં. �ંુ પોતે પચંાલ મોહનભાઇ �ળુાભાઇને � યા ં વે� ડ�ગ કામ 

કરવા જતો હતો � યાં મને ૧૨-કલાક વે� ડ�ગ કામમા ં�ા. ૧૭૦/- �ુ ંવેતન �કૂવવામા ંઆવ�ુ ંહ�ુ.ં 

� યા મા� �બૂ જ શોષણ થ�ુ ંહ� ુ ંમને જમવાનો સમય પણ મળતો ન હતો. � યારબાદ મ� �જુરાત 

સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, પાલન�રુમા ં સીધા ધીરાણની યોજનામા ં મારા અ�ભુવ �માણે 

ફ���ક�શનના ધધંા માટ� લોનની માગંણી કર� મને આ યોજના �ારા �ા. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની લોન મળ� 

તેમા ં થોડા પૈસા સગા-� હાલા જોડ�થી ભેગા કર� ��લ મશીન તેમજ વે� ડ�ગ મશીન અને જ�ર� 

મશીનર� વસાવી મારો ધધંો ચા� ુકય�. આ ધધંામા ંમા� લાઇટ બીલ તેમજ કાચા મટ�ર�ય� સના 

ખચ� કાઢતા �ા. ૧૫,૦૦૦/- ની માિસક ચો� ખી આવક થાય છે. મારા �ુ�ંુબ�ુ ં�જુરાન સાર� ર�તે 

ચાલે છે અને લોનના હ� તા પણ િનયિમત ર�તે ભરાય છે.  

 

 

 



(ર)  ��કટર ગેર�જ   

 મા� નામ પોપટભાઇ ભેમાભાઇ મકવાણા �ંુ �ુ.ં આસેડા, વા� મીક�વાસ, તા. ડ�સા, �. 

બનાસકાઠામંા ંર�ુ �ં. �ું પોતે નાના મ�ૂર તર�ક� કામગીર� કરતો હતો. � યા મને ગેર�જની સફાઇ 

કરાવે તેમજ ચા-પાણી લેવા મોકલતા હતા.ં થોડા સમય પછ� �ંુ આ ધધંામા ં� યાન લગાવતો થયો 

� યારબાદ મને �ા. ૧૦૦/- �ુ ં�િતદ�ન વેતન �કૂવતા ંહતા.ં આખો �દવસ માર� �બૂ પ�ર�મ કરવો 

પડતો હતો. � યારબાદ મ� �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, પાલન�રુમા ંસીધા ધીરાણની 

યોજના હ�ઠળ લોનની માગંણી કર� અને માર� �ા. ૫૦,૦૦૦/- ની લોન મ�ૂંર થઇ મારા ��કટર 

ગેર�જના અ�ભુવથી મ� ડ�સા �કુામે એક ગ� લો ભાડ� લઇને થોડા પૈસા ઉમેર�ને મારો ધધંો ચા� ુ

કય� થોડા �દવસ તકલીફ પડ� પરં� ુધધંામા ંફાવટ આવતા ં �ંુ મ�હને �ા. ૧૨,૦૦૦/- ની ચો� ખી 

બચત ક� �ં. આ આવકથી મારા બાળકોને ડ�સા �કુમે �ાઇવેટ � �ુલમા ંિશ�ણ અપા�ુ ં�ં.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



(૩)  રોલ�ગ શટસ� બનાવવાનો � યવસાય  

 મા� નામ અ�તૃભાઇ હ�રાભાઇ મકવાણા છે. �ંુ સરકાર� વસાહત, � લોક ન.ં ૮, ઘર ન.ં ૧૨, 

�ુ.ંતા. પાલન�રુ, �. બનાસકાઠામંા ંર� ુ �ં. �ંુ પોતે િવસનગરમા ંએક કારખાનામા ં વે� ડર તર�ક� 

કામ કરતો હતો. તે સમયે મને �િત �દન �ા. ૮૦/- વેતન મળ�ુ ં હ�ુ.ં માર� કામ કરવાની 

આવડતના કારણે તેનો ધધંો સારો ચાલવા લા� યો તેથી માર� વધાર� સમય � યા રોકા�ુ ંપડ� ુપરં� ુ

વેતન વ� ુમળ� ુન હ�ુ.ં મારા લાબંા અ�ભુવના કારણે �ંુ આ ધધંામા ં�ણકાર થઇ ગયો મ� 

�જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમની સીધા ધીરાણની યોજના હ�ઠળ મારા અ�ભુવ �માણે 

રોલ�ગ શટસ� માટ� �ા. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની લોની માગંણી કર� હતી. આ લોન મ� યાપછ� મ� મારો 

પોતાનો રોલ�ગ શટસ�નો ધધંો ચા� ુ કય� હાલ પાલન�રુમા ં મા� એક જ રોલ�ગ શટસ� 

બનાવનારો �ંુ એક જ કાર�ગર �ં. માર� માગં �બૂ જ વધી ગઇ છે. મને ત� � ુમોટસ�વાળો પણ 

કામે રાખવા તૈયાર થઇ ગયો પરં� ુલોનના પૈસા તેમજ મારા ઘરના પૈસા ઉમેર�ને મે બધીજ 

મશીનર� વસાવી દ�ધી. �થી મારો આિથ�ક અને સામા�ક િવકાસ આ ધીરાણના કારણે સારો થયો 

હાલ મારો �દકરો �ડ� લોમા ંિમક�નીકલમા ંભણે છે.  

 



 

 

(૪)  મડંપ ડ�કોર�શન   

 મા� નામ િવ�મભાઇ િવનોદભાઇ ચૌહાણ છે �ંુ િવ�લ િનવાસ સોસાયટ�, ગોધરા, �. 

પચંમહાલમા ંર�ુ �ં. �ંુ એક દવાખાનામા ં કં� પાઉ� ડર તર�ક� �ા. ૧,૫૦૦/- ના માિસક પગાર� કામ 

કરતો હતો. તે દર� યાન છાપામા ં મ� �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમની �હ�રાત વાચંી 

�હ�રાત વા�ં યાબાદ મ� �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ �ારા મળતા લાભ �ગેની �ણકાર� 

મેળવી તેમજ ધીરાણનો લાભ લેવા માટ� કચેર�ની �લુાકાત લઇ ફોમ� મેળવી �ય� નો શ� કયા� �ંુ 

ધોરણ-૧૦ નાપાસ હોવાથી મને આગળ કોઇ સાર� નોકર�ની શકયતા ન લાગી �થી મે �જુરાત 

સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમના મેળવેલ ફોમ�મા ંમડંપ ડ�કોર�શનના ધધંા માટ� અર� કર� તેમજ 

જ�ર� કાગળો ર�ૂ કયા� અને માર� �ા. ૨.૦૦ લાખની લોન મ�ૂંર થઇ � યારબાદ મ� ભાડ�થી 

ગોડાઉન રાખી મડંપ ડ�કોર�શનનો ધધંો શ� કય� હતો. ધીર�ધીર� મારો આિથ�ક િવકાસ થતો ગયો 

અને મારા િપતા� ર�ટાયડ� થયા �થી િપતા�ની મદદ તેમજ ધધંાની આવકથી મા� ભાડા લીધેલ 

ગોડાઉન મ� ખર�દ� લી� ુતેમજ ફરાસખાનાને લગતી જ�ર� સામ�ી પણ મ� ખર�દ� લીધી છે. મારા 

બાળકો પણ �ાઇવેટ � �ુલમા ંઅ� યાસ કર� છે. આમ �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમની લોન 

મ� યાબાદ મારા �વન ધોરણમા ં�ધુારો થયો છે.  

 


