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ઉ ેશ
ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમનો ઉ ેશ રાજયમાં વસેલા સફાઈ કામદારો અને તેમના
આિ તોને તેમના પરં પરાગત અમાનવીય ગુલામી-ગરીબીવાળા અ વ છ યવસાયમાંથી મુિકત
અપાવી તેઓ અને તેમના આિ તો ગૌરવપ ૂણર્ જીવન જીવી શકે તે માટે જ રી લોન-િધરાણ/સહાય
પ ૂરી પાડી તેમનુ ં પુનઃ થાપન કરવાનો છે .
િધરાણ કોણ મેળવી શક


?

સફાઈ કામદાર એટલે કે

ઓ હાથથી મેલ ું ઉપાડવાની કામગીરીમાં પ ૂરા અથવા

અંશકાલીન સમય માટે રોકાયેલી

યિકત અને તેના આિ તો કે

મને રા ટ્રીય સફાઈ

કામદાર મુિકત અને પુનઃ થાપન યોજના હેઠળ અથવા કોઈ મોજણીમાં તે મુજબ મુકરર
કરવામાં આ યા હોય. અલબ , ગુજરાતમાં હાલ માથે મેલ ું ઉપાડવાની પ્રથા સદં ર બંધ
છે .


સફાઈ કામદારોની ન ધાયેલ સહકારી મંડળી



લ યાંક જૂથ ારા રચવામાં આવેલાં વૈધાિનક મંડળો / પેઢીઓ.



આ અંગે કરવામાં આવેલી મોજણીમાં

નો સમાવેશ થતો ન હોય પરં ત ુ િવિવધ થળે અને

કચેરીઓમાં સફાઈ કામદાર કે આિ તના પ્રમાણપત્રના આધારે અસંગઠીત ક્ષેત્રે કામ કરતાં
સફાઈ કામદારો કે તેમના આિ તો
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િધરાણ મેળવવા માટે કોઈ આવક-મયાર્ દા નથી. આમ છતાં અ ય તમામ બાબતો સરખી



હોય તો િનગમ ગરીબી રે ખાથી નીચેના સફાઈ કામદાર, િવધવા મિહલાઓ, અશકત/અપંગ
યિકતઓને અગ્રતા આપશે.
બી.સી.એસ.આર/જી.સી.એસ.આર માં કુટુંબની



યાખ્યા આપવામાં આવેલ છે , તે પ્રમાણે

(માતા/િપતા/પિતના આિ ત) આિ ત ગણવા, અને માતા અને િપતા બંને હયાત ન હોય
તેવા િક સામાં દાદા દાદી કે મોટા ભાઈના આિ ત અને સાથે રહેતાં હોય તેવા અરજદારો
જ મા ય રાખવાપાત્ર ગણાશે.
સફાઈ કામદાર/સફાઈ કામદાર આિ તનુ ં પ્રમાણપત્ર નીચે મુજબ દશાર્ વેલ અિધકારીઓ



ારા મેળવેલ હોવું જોઈએ.
મ

િવ તાર

સફાઈ કમચાર નો દાખલો આપવા માટ િનયત
કરવામાં આવેલ સ મ અિધકાર નો હો ો

૧

મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં ફરજ બજાવતા સબંિધત
સફાઈ કામદારો માટે.

૨

મહાનગરપાિલકાના

ગેઝેટેડ

ઓિફસર

સમકક્ષથી નીચેના કક્ષાના ન હોય તેવા અિધકારી

નગરપાિલકા િવ તારમાં ફરજ બજાવતા સફાઈ ચીફ ઓિફસર
કામદારો માટે .

૩

નગરપાિલકા બરો િવ તારમાં ફરજ બજાવતા ચીફ ઓિફસર
સફાઈ કામદારો માટે.

૪

ગ્રા ય

િવ તારમાં

ફરજ

બજાવતાં

સફાઈ તલાટી-કમ-મંત્રી ીના

કામદારો માટે .

પ્રમાણપત્ર

ઉપર

તાલુકા

િવકાસ અિધકારીની અથવા મામલતદારની પ્રિત
સહી (કાઉ ટર સહી)

૫

સરકારી/અધર્સરકારી

અને

કે દ્ર

સરકારની કચેરીના વડા અથવા

કચેરીમાં સફાઈ કામદારો માટે.
૬

ઓિફસરની નીચેની કક્ષાના ન હોય તેવા અિધકારી

ખાનગી હોિ પટલ, હોટલો, રે ટોર ટ વગેરેમાં

સોસાયટી/મહો લામાં

સફાઈનુ ં

કામ

ખાનગી

કો ટ્રાકટરો

ારા

કરતાં

રોકવામાં આવેલ

સફાઈ કામદારો માટે.
૯

ારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રમાં

અનુલક્ષીને સબંિધત અિધકારી અથવા રાજપત્રીય

સફાઈ કામદારો માટે.
૮

તે નોકરી દાતા

ઉપર જણાવેલ ક્રમ ૧ થી ૪ મુજબ િવ તારને

સફાઈનુ ં કામ કરતાં સફાઈ કામદારો માટે .
૭

તે કચેરીના ગેઝેટેડ

અ ય જગ્યાએ કામ કરતાં સફાઈ કામદારો માટે.
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ુ ી અિધકારી
મહેસલ
કરે લ પ્રમાણપત્ર.

ારા પ્રિત સહી (કાઉ ટર સહી)

િનગમ ઘ્વારા અમલી િવિવધ યોજનાઓ
િનગમ મુખ્ય વે નીચેની યોજનાઓનો અમલ કરીને સફાઈ કામદાર તથા તેમના આિ તોનુ ં
પુનઃ થાપન કરે છે .
૧.

ભારત સરકારની યોજનાઓ.

Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers
(SRMS)
આ યોજના

NSLRS

યોજનાને બદલે તા.9/1/ર007 થી

SRMS

યોજના તરીકે

અમલમાં આવી છે . િનગમે રાજયમાં એક પણ માથે મેલ ું ઉપાડનાર સફાઈ કામદાર ન હોવા છતાં
ટાટા ઈ ટીટયુટ ઓફ સોશીયલ સાય સીઝ (TISS) સં થા
તેના રીપોટર્ માં દશાર્વેલ કુટુંબોને ભ ૂતપ ૂવર્ મે યુઅલ

ારા કરાવેલા સવેર્ને આધાર ગણીને

કેવે જસર્ ગણીને આ યોજનાનો લાભ તે

પૈકીના પાત્રતા ધરાવતા અને લોન િધરાણની ઈ છા ધરાવતા તમામને િનગમની સીધા િધરાણની
અને બેંકો મારફતે અમલમાં મુકાયેલી યોજનાઓ તળે 4ર09 લાભાથીર્ઓને લાભાિ વત કરે લ છે .
ર.

રાિ ટ્રય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ િનગમ, નવી િદ હી

(NSKFDC)

ની

સીધા િધરાણની યોજના
(૧)

સીધા િધરાણ યોજના :
રા ટ્રીય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ િનગમ, નવી િદ હી તરફથી ટમર્ લોન પેટે

મળે લ રકમમાંથી િનગમ

ારા જુદા જુદા ધંધા અને યવસાય, િવિવધ પ્રકારના વાહનો, મંડપ

ડેકોરે શન, કો યુટર, ઈલેકટ્રીકની દુકાન, ડેરી યુિનટ, િમઠાઈની દુકાન, અનાજ દળવાની ધંટી,
દરજીકામની દુકાન માટે સફાઈ કામદારો અને તેના આિ તોના પુનઃ થાપન માટે યિકતગત ા.
પ.00 લાખ સુધીનુ ં િધરાણ 6 ટકાના

યાજદરે કરવામાં આવે છે . લાભાથીર્ના ફાળા પેટે
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માજીર્નમની રાજય સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે . પ ૂજય ઠકકરબાપા પુનઃ થાપન યોજના
હેઠળ રાજય સરકાર તરફથી યુિનટ કો ટની મયાર્ દામાં રહીને ઓછામાં ઓછા ા. 10,000/- અને
વધુમાં વધુ ા. 7પ,000/- સુધી સબસીડી આપવામાં આવે છે .

મુખ્ય યોજનાઓ નીચે મુજબ છે .

(૧)

મિહલા સમ ૃિઘ્ધ યોજના (MSY).

મિહલાઓને ા.60,000/- સુધીનુ ં િધરાણ 4% ના યાજના દરે કરવામાં આવે છે . પરત ચુકવણીનો
સમય 3 વષર્ (36 હ તા) છે .

(૨)

મિહલા અિધકારીતા યોજના (MAY)

મિહલાઓને

ા.1,00,000/- સુધીનુ ં િધરાણ પ% ટકાના

યાજના દરે કરવામાં આવે છે . પરત

ચુકવણીનો સમય પ વષર્ (60 હ તા) છે .

(૩)

લઘુ િધરાણ (MCF).

પુરુષ લાભાથીર્ઓને ા.60,000/- સુધીનુ ં િધરાણ પ% ના યાજના દરે કરવામાં આવે છે . પરત
ચુકવણીનો સમય 3 વષર્ (36 હ તા) છે .

(૪)

ટમર્ લોન (Term Loan)

ા. 60,000/- થી વધુ અને ા.1પ.00 લાખ સુધીનુ ં િધરાણ 6% ના યાજદરે કરવામાં આવે છે .
પરત ચુકવણીનો સમય પ વષર્ (60 હ તા) છે .
શૈક્ષિણક લોન-યોજના :સફાઈ કામદારો અને તેમના આિ તો સિહત સફાઈ કમર્ચારીઓના કુટુંબના સ યોને
શૈક્ષિણક લોન,

નાતક અને અનુ નાતક કક્ષાએ
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યવસાયી અથવા ટે કિનકલ િશક્ષણ માટે તથા

ઈજનેરી, તબીબી, મેનેજમે ટ, લો, ડી લોમાં ઈન ફીઝીયોથેરાપી, પેથોલોજી, નિસર્ંગ, િડ લોમાં ઈન
હોટલ મેનેજમે ટ એ ડ ટુરીઝમ, બેચરલ ઓફ એજયુકેશન, પી.એચ.ડી., લેંગ્વેજ, બી.સી.એ.,
એમ.સી.એ., િડ લોમાં ઈન જનાર્ લીઝમ એ ડ માસ કો યુિનકેશન વગેરે કક્ષાના

નાતક અને

રીઆિટ્રક કેર અને શૈક્ષિણક અ યાસક્રમો વગેરે માટે ઉ ચ અ યાસ માટે

અનુ નાતક તથા

ભારતમા અ યાસ માટે

ા. 10.00 લાખ અને િવદે શ અ યાસ માટે

આપવાની જોગવાઈ છે .

માં અ યાસક્રમના ખચર્ના 90% રકમ

ા. ર0.00 લાખની લોન

NSKFDC,

નવી િદ હી તરફથી

આપવામાં આવે છે . બાકીની 10% રકમ િવ ાથીર્/ ટે ટ ચેનેલાઈઝીંગ એજ સી ભોગવશે. યાજનો
દર િવ ાથીર્ઓ માટે 4% અને િવ ાથીર્નીઓ માટે 3.પ% છે અને પરત ચુકવણીનો સમય નોકરી
મ યેથી અથવા અ યાસ ક્રમ પુરો થયાના 1 વષર્ આ બંનેમાંથી

વહેલ ું હોય યારથી પ વષર્ (60

હ તા) નો છે .
(ર)

તાલીમ યોજના :રા ટ્રીય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ િનગમની તાલીમ યોજના.

ઉદ્રેશ :સફાઈ કામદાર અને તેમનાં આિ તોને ઔધોિગક, સેવા અને વેપાર
વરોજગારી

વા ક્ષેત્રોમાં

ારા આવક પ્રાિ ત.

સફાઈ કામદારોના સ યોને પરં પરાગત

યવસાયોમાં િનપ ૂણતા અને અસરકારક

સંચાલન માટે .
હેત ુ :સફાઈ કામદારો અને તેમના આિ તોને પરં પરાગત અને ટે કનીકલ યવસાય માટે
તાલીમ આપવાનો ઉદ્રેશ છે .

માટે 100% નાણાંકીય સહાય રાજય સરકાર અને કે દ્ર

સરકારના સંયકુ ત ઉપક્રમે આપવામાં આવે છે . વધુમાં વધુ ા.1.00 લાખ સુધીની ગ્રા ટ
પ્ર યેક પ્રો કટ માટે આપવામાં આવે છે .


યોગ્યતા :-



અરજદાર એન.એસ.કે.એફ.ડી.સી.ના સમાન



ૃ નો હોવો જોઈએ.
પ

તે સં થાના પ્રવેશ અંગેના ધારા ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઈએ.

18 થી 3પ વષર્ સુધીની વય મયાર્દા

તે સં થાએ નકકી કયાર્ પ્રમાણે હોવી જોઈએ.

તાલીમના પ્રકાર.
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i.

સં થા સંલગ્ન પ્રોગ્રામ.

આ પ્રોગ્રામ હેઠળ રા ટ્રીય સફાઈ કામદાર નાણાં અને િવકાસ િનગમ, દે શભરની નામાંકીત
તાલીમ સં થાઓ

ારા ખાસ પ્રકારના ટે ્રેડ માટે યોગ્ય ઉમેદવારોને તાલીમ આપવાની યવ થા

ગોઠવે છે .
રા ટ્રીય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ

સં થા

િનગમ

ખરે ખર ફી તથા રહેવાના ચાજીર્સની પુરેપરુ ી

ારા ભોગવવામાં આવતો ખચર્ :-

ારા લેવામાં આવતી તાલીમાથીર્દીઠ

રકમ (સાધનો, કાચાં માલ સામાનની કીંમત,
ટાઈપે ડ અને રહેવા જમવાના ખચર્ સાથે)
સમયગાળો :-

ii.

છ માસ સુધી.
કુશળતા તાલીમ પ્રોગ્રામ.

કારીગરો અને કલાકાર

ુ માં બજારની માંગ પ્રમાણે બદલાવ લાવવા
ારા ઉ પાિદત વ તઓ

અને ઉ પાિદત વ ત ુની ગુણવ તામાં સુધારો લાવવા માટે પરં પરાગત કારીગરો અને કલાકારોને
તેમના ધંધા/ યવસાય માટે તાલીમ આપવાનો ઉદ્રેશ છે .

થી તેમના

ારા ઉ પાિદત

વ ત ુઓ/કૌશ યને યોગ્ય બજાર મળી રહે. આ તાલીમ પ્રોગ્રામ બીન રહેણાંકીય છે .
રા ટ્રીય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ

તાલીમી સં થા

િનગમ

લેવામાં આવતી ફી ના 100% ના ધોરણે પ્ર યેક

ારા ભોગવવામાં આવતો ખચર્ :-

ારા ફી ના ધારા ધોરણ મુજબ

તાલીમાથીર્દીઠ સહાય ચુકવવામાં આવે છે .
(સાધનો, કાચાં માલ સામાનની કીંમત,
ટાઈપે ડ અને રહેવા જમવાના ખચર્ સાથે)
સમયગાળોઃ-

iii.

બે માસ સુધી.

એ ટરપ્રીઓનરશીપ ડેવલોપમે ટ પ્રોગ્રામ.

લાભાથીર્

ારા પોતાનો વતંત્ર ધંધો/ યવસાય શ કરી શકે તેવા આશયથી આ તાલીમ

પ્રોગ્રામ શ કરવામાં આવેલ છે . આ તાલીમ પ્રોગ્રામ બીન રહેણાંકીય છે .
ારા ખરે ખર લેવામાં આવતી ફી

રા ટ્રીય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ

તાલીમી સં થા

િનગમ

ના 100% ના ધોરણે પ્ર યેક તાલીમાથીર્દીઠ

ારા ભોગવવામાં આવતો ખચર્ :-
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સહાય ચુકવવામાં આવે છે . (સાધનો, કાચાં
માલ સામાનની કીંમત, ટાઈપે ડ અને રહેવા
જમવાના ખચર્ સાથે)
સમયગાળોઃ-

(૩)

એક માસ સુધી.

સેનેટરી માટર્ યોજના :
સરકારના સામાજીક

યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. 14/7/ર000 ના

ઠરાવથી અમલી બનેલ પંિડત િદનદયાળ ઉપાઘ્યાય અં યોદય વ છતા બજાર (સેનેટરી
માટર્ ) યોજના અંતગર્ત સફાઈ કામદારો કે તેઓના આિ તોની રજી ટડર્ સહકારી મંડળી ારા
સજળ જાજ નુ ં બાંધકામ અને વ છતા િવષયક સાધન-સામગ્રીના ઉ પાદન અને વેચાણની
પ્રવ ૃિ ઓ કરવાની રહેશે.18 થી પપ વષર્ની વય મયાર્ દામાં આવતાં સફાઈ કામદારો કે
તેમના આિ તો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે

માં મંડળીના મુખ્ય પ્રયોજક લધુ મ

ધોરણ-7 પાસ હોવા જોઈએ.
આ યોજના હેઠળ મંડળીનાં સ યદીઠ નીચે દશાર્ વેલ િવગતોએ ઓછામાં ઓછા 10
અને વધુમાં વધુ રપ સ યોની મંડળીને વધુમાં વધુ ા. પ.00 લાખ સુધીનુ ં િધરાણ/સહાય
મળવાપાત્ર છે .
સેનેટરી માટર્ મંડળીના સ યોને ટે કિનકલ તેમજ
જોગવાઈ છે

યવસાયી તાલીમ આપવાની પણ

માટે તાલીમ લેનાર લાભાથીર્ઓને યિકત દીઠ માિસક ા. પ00/- લેખે ટાઈપે ડ

ચ ૂકવવામાં આવે છે .
(૪)

જાગૃતતા િશિબર.

(Awareness Camp)

સફાઈ કામદારો અને તેમના આિ તોને િનમગની િવિવધ યોજનાઓની જાણકારી મળી રહે
ુ ી તેમનામાં જાગૃતતા
અને તેઓ િનગમની યોજનાઓનો બહોળા પ્રમાણમાં લાભ મેળવે તે હેતથ
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કેળવવા િનગમ

ારા િજ લા કક્ષાએ અને તાલુકા કક્ષાએ સફાઈ કામદારોની વ તીમાં જઈને આવી

િશિબરોનુ ં આયોજન કરવામાં આવે છે .

થી લોકો િનગમની િવિવધ યોજનાઓનો બહોળા પ્રમાણમાં

લાભ મેળવી શકે.
3.

રાજય સરકારની યોજનાઓ.
(૧)

પ ૂજય ઠકકરબાપા સફાઈ કામદાર પુનઃ થાપન યોજના :

રા ટ્રીય સફાઈ કમર્ચારી નાણાં અને િવકાસ િનગમ નવી િદ હીની સીધા િધરાણ યોજના
હેઠળ આપેલ િધરાણના માજીર્નમની રકમ (લાભાથીર્ ફાળો) િબન યાજકીય લોન પેટે આ યોજના
હેઠળ કરે લ જોગવાઈમાંથી આપવામાં આવે છે . ઉપરાંત આ જોગવાઈમાંથી િનગમ
િધરાણના યુિનટ કો ટની મયાર્ દામાં રહીને ઓછામાં ઓછા

ારા કરે લ

ા.10,000/- અને વધુમાં વધુ

ા.

7પ,000/- સુધી સબસીડી આપવામાં આવે છે .
મહાનગરપાિલકા/નગરપાિલકા

ારા

સફાઈ

કામદારોને

માિલકના

ધોરણે

ફાળવેલ

યિકતગત મકાનોના રીપેરીંગ માટે સંબિં ધત મહાનગરપાિલકા/નગરપાિલકા ારા દરખા ત કયેર્થી
સફાઈ કામદારને

યિકતગત િબન યાજકીય લોન આપવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત આવી

વસાહતોના મકાનોની સીડી, કઠેડો, ધાબાની પેરાફીટ તથા કોલોનીના સાવર્જિનક જાજ ના રીપેરીંગ
માટે તથા સફાઈ કામદારોની વસાહતોના વાતાવરણમાં સુધારણા કરવા માટે સહાય આપવામાં
આવે છે .
(ર)

ડાર્.આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના :
રાજય સરકાર

ારા રાજયના સફાઈ કામદારો અને તેઓના આિ તોને રહેણાકના પાંકા

આવાસો સમયબઘ્ધ કાયર્ક્રમ

પે પુરા પાડવા ડાર્ . આબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના

અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે . આ યોજનાનો લાભ સફાઈ કામદારો અને તેઓના અિ તોને મળવા
પાત્ર રહેશે તે માટે કોઈ આવક મયાર્ દા લાગુ પડશે નહી.
રાજય સરકારની આ યોજના હેઠળ સફાઈ કામદારો કે તેઓના આિ તોને રહેણાંકના પાકા
મકાનો બનાવવા માટે યિકતગત ા. 1,ર0,000/- ની સહાય તેમજ િબન યાજકીય લોન શહેરી
િવ તાર માટે

ા.60,000/- તથા ગ્રા ય િવ તાર માટે

મકાનની ટોચની િકમંત શહેરી િવ તાર માટે
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ા. 30,000/- આપવાની જોગવાઈ છે .

ા. 7,00,000/-

અને ગ્રા ય િવ તાર માટે

ા.

પ,00,000/-

રહેશે.

બીન

યાજકીય લોનની વસુલાત મહાનગરપાિલકા/નગરપાિલકાએ

કમર્ચારીઓના પગારમાંથી દરમાસે ા.પ00/- નો એક એવા 1ર0 હ તામાં કરીને તેની િનયિમત
ચ ૂકવણી િનગમને કરવાની રહે છે .
(3)

યિકતગત અક માત વીમા કવચ યોજના : ગુજરાત સરકાર ારા પ ૂજય ઠકકરબાપા સફાઈ કામદાર પુનઃ થાપન યોજના હેઠળ સફાઈ

કામદારનુ ં ફકત ચાલુ ફરજ દરિમયાન આકિ મક મ ૃ યુ થાય તે પ્રસંગે

ા. 1.00

લાખનુ ં વીમા

કવચ આપવામાં આવે છે અને સફાઈ કામદારનુ ં મ ૃ યુ ગટરમાં ગુગ
ં ળામણથી કે ડૂબી જવાથી થાય
તો તેનાં આિ ત/કુટુંબને વધુ ા.ર.00 લાખ ચ ૂકવવામાં આવશે.
(૪)

ધોરણ-10 અને ધોરણ-1ર ના સફાઈ કામદારના બાળકોને ઈનામ/પ્રશિ તપત્રથી પ્રો સાિહત
કરવાની યોજના :
ધોરણ-10 અને ધોરણ-1ર ની બોડર્ ની પરીક્ષામાં સમગ્ર રાજયના સફાઈ કામદારોના આિ ત

બાળકોમાં પ્રથમ, િ િતય અને ત ૃિતય ક્રમે ઉિતણર્ થયેલાં બાળકોને ઈનામ અને પ્રશિ ત પત્રથી
પ્રો સાિહત કરવાની યોજના અમલમાં મ ૂકવામાં આવેલ છે . આ યોજના હેઠળ નીચે દશાર્ યા મુજબ
ઈનામની રકમ અને પ્રશિ ત પત્ર ગુજરાત સફાઈ કામદાર િવકાસ િનગમ બરા આપવામાં આવે છે .
ધોરણ-10 માં ઉિતર્ણ થયેલ

ધોરણ-1ર માં િવજ્ઞાન પ્રવાહ/સામા ય પ્રવાહ,

પ્રથમ ક્રમે આવનાર િવ ાથીર્ને ા. ૪૧,000/-

પ્રથમ ક્રમે આવનાર િવ ાથીર્ને ા. ૩૧,000/-

બીજા ક્રમે આવનાર િવ ાથીર્ને ા. ૨૧,000/-

બીજા ક્રમે આવનાર િવ ાથીર્ને ા. ૨૧,000/-

ત્રીજા ક્રમે આવનાર િવ ાથીર્ને ા. ૧૧,000/-

ત્રીજા ક્રમે આવનાર િવ ાથીર્ને ા. ૧૧,000/-

(પ)

ટક ગટર સફાઈનુ ં કામ કરતાં રોજમદાર સફાઈ કામદારોને િડઝલ મશીન તેમજ
સલામતીનાં સાધનો પુરા પાડવાની યોજના : આ યોજના અંતગર્ત રાજયમાં મહાનગરપાિલકા/નગરપાિલકા/ગ્રામ પંચાયતોમાં

ટક

સફાઈનુ ં કામ કરતાં રોજમદારોને ગટરની સફાઈ કરવા માટે િડઝલ મશીન, લોડીંગ સાયકલ,
પાઈપ તેમજ સલામતીનાં સાધનો સિહતની ખરીદી માટે
આવે છે .

-9-

ા. પ0,000/- ની સહાય આપવામાં

