
િનયમસં હ-૩ 

(૩) દખરખ અને જવાબદાર ના મા  યમ સહ ત િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ તી 
 

* લાભાથ ની પા તા ૧. અરજદાર ૧૮ થી પ૦ વષ ધુીના હોવા જોઇએ. 

ર. અરજદાર સફાઇ કામદાર ક તેમના આિ ત હોવા જોઇએ. 

૩. િધરાણ મેળવવા માટ કોઇ આવક-મયાદા નથી. 

૪. અરજદાર રશનકાડ અને ુટંણીકાડ ર ુ  કરવા ુ ં રહશે.                              

૫. અરજદારને સબંિંધત  યવસાય / ઉ ોગ ધધંા ુ ં ાન / અ ભુવ દાખલો ર ુ  

કરવાનો રહશે. 

૬. ધધંા-  યવસાય અ સુાર જ ર  મીન ર ૂ કરવાના રહ છે.  

* લાભ ગેની વૂ જ રયાતો  ૧. િનગમ ારા સફાઇ કામદારો અન ે તેમના આિ તો માટ સીધાિધરાણ લોન હઠળ 

દિનક વતમાનપ ોમા/ં સરકાર  મા  યમો ારા હરાત આપવામા ં આવે  યાર 

esamajkalyan.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અર  કરવી. 

ર. અર પ ક ભર  ઊપર દશાવેલ સાધિનક કાગળો સમય-મયાદામા ં ઓનલાઇન 

અપલોડ કરવા.  

૩. લાભાથ ની પસદંગી થયેથી ૧૫- દવસમા ં મીનખત સ હતના કાગળો રુા પાડવા.  

* કાય મનો લાભ લેવાની પ  ધિત ૧. અરજદાર સમયમયાદામા ંઓનલાઇન અર  કરવી.   

ર. ઓનલાઇન યો ય ર તે અર  ભર  સાઘિનક કાગળો સમય મયાદામા ં અપલોડ 

કરવા.  

૩. િનગમ ારા અર પ ક ચકાસણી. 

૪. જ ર  સાધિનક કાગળોની તુતા. 

પ. મા  ય અર  પ કોની ઉ ોગ / ધધંા માણ ેયાદ  તૈયાર કરવી. 

૬. ઠરાવ જુબ લાભાથ  પસદંગી સિમિત ારા લાભાથ ઓની પસદંગી. 

૭. લાભાથ ઓની  થળ પર ચકાસણી/ધધં રોજગાર  થળની ચકાસણી/લાભાથ ની 

ધધંાની આવડતની ચકાસણી  

૮. લાભાથ ઓ પાસે જ ર  દ  તાવે કરણ. 

૯. લોન/રકમ/  યવસાયના માણમા ંલોન / િધરાણ 

૧૦. લોન વ લુાત.  

* મતા નકક  કરવા માપદંડો ૧. ૧૮ થી ૩૫ વષની વયમયાદા.  

ર. ગર બી રખા હઠળની આવક મયાદાવાળા લાભાથ ની પસદંગીમા ંઅ ીમતા. 

૩. િવકલાગં/ અપગં/ િવધવા/  યકતા/ મ હલા અને અનાથ લાભાથ ..                    

૪. સફાઇ કામદાર ક તેમના આિ તો/સફાઇ કામદારોની ન ધાયેલ સહકાર  મડંળ .                

   

* કાય મમા ંઆવેલ લાભની િવગતો  સીધા િધરાણની યોજના તગત િવિવધ  યવસાય/ ઉ ોગ માટ રા  ય સફાઇ 

કમચાર  નાણા અને  િવકાસ િનગમ, નવી દ  હ  તમેજ રાજય સરકાર ારા મા  ય 

િુનટ તેમજ રાજયના ુટ ર ઉ ોગ ારા િનધાર ત કરવામા ંઆવેલ નુીટ કો  ટ જુબ 

પસદંગી પામેલ લાભાથ ઓને ૮પ % થી ૯૦ % ધુીની લોન વાિષક  ૪ % થી ૬ % 

ના  યાજ દરથી આપવામા ંઆવશે. બાક ની રકમ લાભાથ ના ફાળા ક માજ ન મની 

તર ક િનગમ િવના યા  આપશ.ે તેમજ જો િનયિમત હ  તા ન ભર તો બાક  હ  તા પર 

૬ % િનયિમત  યાજ તથા ૨૪%  દંડનીય  યાજ વ લુ કરવામા ંઆવ ેછે. આ યોજના 

હઠળ સહાય (સબસીડ ) ની જોગવાઇ નીચે જુબ છે.  
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* સહાયક  િવતરણની કાયપ  ધિત  ૧. િનગમ અમલીત યોજનાઓમા ં િનગમ ારા  યવસાય/ ઉ ોગ શ  કરવા માટ 

RTGS/NEFT થી લોનની રકમ કુવવામા ંઆવશે.  

ર. કોઇ સજંોગોમા ં જ  લા મથક / હર  થળે સરકાર  કાય મથી લાભાથ ઓને 

બ મા ંલોન ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવશે.  

* અર  કયા ંકરવી ક અર  કરવા માટ 

કચેર મા ંકોનો સપંક કરવો. 

૧. અર પ ક વતમાન પ ોમા ં હરાત આ  યા બાદ esamajkalyan.gujarat.gov.in 

પર ઓન લાઇન અર  કર  શકશે. અર  કયા બાદ તેની ી ટ લઇ સાધિનક રુાવા 

સ હતની અર  જ લા કચેર એ જમા કરાવાની રહશે.  

* બડાણોની યાદ   અરજદારની અર  લાભાથ  પસદંગી સિમિત ારા મં ુર થતા ં નીચે દશાવેલ દ  તાવેજો 

સામલે કરવાના રહશે. 

૧. રશનકાડ/ બી.પી..એલ. કાડ/ ુટંણી કાડની નકલ/આધારકાડની નકલ  

ર. ટ બીલ/લાઇટ બીલની નકલ  

૩. તા તરનો અરજદારનો પાસપાટ સાઇઝનો ફોટો. 

૪. સફાઇ કામદાર ક તમેના આિ ત હોવા ગે ુ ં માણપ . 

૫.  યવસાય/ ઉ ોગની આવડત/ વાહનના ક સામા ંજ ર  લાયસ સ. 

૬.  યવસાયના  થળ ગે સબંિંધત સ ાિધકાર  પાસેથી મેળવેલ લાયસ  સની નકલ. 

૭. મીનદારોના િમલકત ગેના જ ર  આધાર - રુાવા (૭/૧૨ અન ે ૮-અના ઊતારા 

તથા ગીરોખત અને ઇ-ધારા સે  ટરમા ંબો ની ન ધણી અથવા મકાનની વરેા પહ ચ તથા 

બો ની એ  ) 

૮.મેળવેલ લાયકાતના માણપ ની નકલ.  

૯.રા  ય ૃત બકના પાચં થી દશ કોરા ચેક  

૧૦. મીનદારના નામ/સરનામા અને તેમના નોકર દાતાની સમંિત.  

* બડાણનો ન નુો સાદા કાગળ પર િવગતો સાથે બડાણ કર  શકાય. 

આ સરનામે બડાણ કરવા ુ ંરહશે.  નાયબ િનયામક (અ. .ક.) અને  લા મનેેજર અને 

જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ (સબંિંધત  લો)  

* યાન ેલગતી સમ  યાઓ ગે કયા ંસપંકં 

કરવો. 

ઉપરોકત દશાવેલ સરનામે ટપાલથી ક ટલીફોનથી સપંક કર  શકાય. આ ઉપરાતં દરક 

જ  લા મથક નાયબ િનયામક ી, અ ુ ૂચત િત ક યાણ/મદદનીશ  લા 

મેનેજર ી, જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમનો સપંક બ  / ફોન ક ટપાલથી કર  

શકાય. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


