ુ રાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર
�જ
(૧)

ુ રાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમમાં હાલમાં કાયર્રત યોજનાઓની મા�હતી નીચે �ુજબ છ ે.
�જ



ુ સ્�ૃ
રાષ્ટ્ સફાઇ કમર્ચાર નાણાં અને િવકાસ િનગમ, નવી �દલ્હ અને રા�ય સરકાર �ર
યોજનાઓ:



સીધા િધરાણ યોજના:



રાષ્ટ્ સફાઇ કમર્ચાર નાણાં અને િવકાસ િનગમ, નવી �દલ્હ અને રા�ય સરકાર દ્વા સફાઇ
કામદાર અને તેમના આિશ્રતો આવક ઉપા�ન અથ� સ્વરોજગાર માટ� િવિવધ યોજનાઓ હ�ઠળ
�ુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમને લોન આપવામાં આવે છે .



રાષ્ટ્ સફાઇ કમર્ચાર નાણાં અને િવકાસ િનગમ, નવી �દલ્હ�ન સ્ટ� ચેનલ
ે ાઇઝ�ગ એજન્સ
તર�ક� અને રા�ય સરકાર દ્વાર�ુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર દ્વા મ�હલા
સ્ �ૃ�ધ યોજના, મ�હલા અિધકાર�તા યોજના , માઇક્ ક્ર�� ફાઇનાન્ યોજના અને ટમર લોન
વગેર� હ�ઠળ �ુદા �ુદા ધંધા અને વ્યવસાય �વા ક�, ઝેરોક, મંડપ ડ�કોર� શન, સાઇકલ સ્ટો,
િવડ�યોગ્રા, ફોટોગ્રા, ર� ડ�મેઇડ કાપડની �ુકાન, વાસણની �ુકાન,કોમ્પ્�ુ,�પ-ટ�ક્, ટ્ર�ક
વીથ ટ્રો, ઓટો ર�ક્(પેટ્ર,�ડઝલ અને સી.એન.�.), મ્�ુ�ઝ બેન્, ઇલેક્ટ્ ર�પેર�ગની
ુ લોડર અને
�ુકાન,દર�કામની �ુકાન, ફ�બ્રીક� �ુિનટ, ઓટોમોબાઇલ ર�પેર�ગ,ભંગાર, વે�મ
અન્ નાના ઉધોગો માટ� સફાઇ કામદારો અને તેમના આિશ્રતો �ુન:સ્થાપ માટ� વ્ય�ક્ત
�ા. ૬૦,૦૦૦/- થી �ા. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- �ુધીની લોન/ િધરાણ ૪ થી ૬ ટકાના વ્યાજદર
આપવામાં આવે છે .
 રાષ્ટ્ સફાઇ કમર્ચાર નાણાં અને િવકાસ િનગમ અને રા�ય સરકારની સીધા િધરાણની
યોજનાઓ :
૧

મ�હલા સ�ૃ�ધ્ યોજના

:

�ા. ૬૦,૦૦૦/- લોન, વ્યા દર ૪%,

૨

માઇક્ ક્ર�ડ ફાઇનાન્ યોજના

:

�ા. ૬૦,૦૦૦/- લોન, વ્યા દર ૫%,

૩

મ�હલા અિધકાર�તા યોજના

:

�ા. ૧,૦૦,૦૦૦/- લોન, વ્યા દર ૫%

૪

ટમર લોન યોજના

:

�ા. ૬૦,૦૦૦/- થી �ા. ૧૫,૦૦,૦૦૦/�ુધી લોન, વ્યા દર ૬%

૫

શૈક્ષ� લોન યોજના

:

ભારતમાં અભ્યા માટ� �ા. ૧૦.૦૦ લાખ
અને

િવદ� શમાં

અભ્યા

માટ�

�ા. ૨૦.૦૦ લાખ લોન, વ્યા દર

િવધાથ�ઓ માટ� ૪% અને િવધાથ�નીઓ
માટ� ૩.૫%

૬

સેનેટર� માટર યોજના

:

ઓછામાં ઓછા ૧૦ અને વ�ુમાં વ�ુ
૨૫-સભ્ય,

�ા.

૧૦,૦૦૦/-

લોન,

�ા. ૧૦,૦૦૦/- સબસીડ�. અત્યાર �ુધી
૭૬-મંડળ�ઓના

૧૩૭૬-સભ્યોને

�ા. ૧૨૯.૪૨ લાખની લોન/સહાય
૭

��ૃ�તા િશ�બર અને સેિમનાર

:

િશ�બરદ�ઠ �ા. ૩૦,૦૦૦/- ખચર્ મયાર્,
લ�ક્ષ ત �ુપોને િનગમની યોજનાઓન
પ્રચ-પ્રસારનો હ�� રાષ્ટ્

સફાઇ

કમર્ચાર નાણાં અને િવકાસ િનગમ, નવી
�દલ્હ દ્વારા ફંડ ઉપલબ્ધ કરવામાં આ
છે .



સેનેટર� માટર યોજના :



ભારત સરકારના અ�ભગમ પરથી �ુજરાત સરકાર� વષર ૨૦૦૦-૨૦૦૧ થી “ પં�ડત �દનદયાળ
ઉપાધ્યા �ત્યોદ સ્વચ્છ બ�ર” યોજના અમલમાં �ુક�લ છે , � સેનટર� માટર યોજના
તર�ક� ઓળખાય છે .



આ યોજના હ�ઠળ ઓછામાં ઓછા ૧૦ અને વ�ુમાં વ�ુ ૨૫ સફાઇ કામદારો/આિશ્રતો એક
સહકાર� સેનેટર� માટર સોસાયટ� દ્વા સેનેટર� માલ-સામાન�ુ ં ઉત્પાદ કર� સરકાર� હો�સ્પટલ,
મ્�ુિનિસપાલીટ, મ્�ુિનિસપ કોપ�ર� શનને વેપાર� ધોરણે વેચાણ કર� છે .



આ યોજના હ�ઠળ સભ્ દ�ઠ �ા ૨૦,૦૦૦/- લેખે ૨૫ સભ્યોન �ા ૫,૦૦,૦૦૦/- �ુધીની આિથ�ક
સહાય/લોન (૨૫ સભ્યોન ૫૦ % લોન અને ૫૦ % સબસીડ�) આપવાની જોગવાઇ છે .



શૈક્ષ� લોન યોજના:



સફાઇ કામદારો અને તેમના આિશ્રતો એ�ન્જિનયર�, તબીબી, પેરા-મેડ�કલ, �ફઝીયોથેરાપી,
�ડપ્લોમ, પેથોલો�, હોટલ મેનજ
ે મેન્, ડ�ન્ટ, આ�ુવ��દક, એડિમિનસ્ટ્ર, મેનેજમેન્ટન અભ્યા
અને અન્ માન્ કોષર માટ� લોન આપવામાં આવે છે .



શૈક્ષ� લોન યોજના હ�ઠળ િવદ્યાથ�નીઓ ૩.૫ ટકા અને િવદ્યાથ�ઓ ૪ ટકાના વ્યા દર�
ભારતમાં અભ્યા માટ� �ા. ૧૦.૦૦ લાખ �ુધી અને િવદ� શમાં અભ્યા માટ� �ા.૨૦.૦૦ લાખ
�ુધીની મયાર્દામા, અભ્યાસન �ુલ ખચર્ન ૯૦ ટકા રકમ લોન �પે આપવામાં આવે છે �યાર�
૧૦ ટકા રકમ �ુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ (સ્ટ� ચેનલાઇઝ�ગ એજન્સ SCA) દ્વા
બીન વ્યાજક� લોન તર�ક� આપવામાં આવે છે .



િવદ� શમાં અભ્યાસ માટ� લાભાથ� ધ્વારા�ૂણર્ કર�લ અભ્યાસક્રમમાં ઓછામા૫૦ % �ુણ
મેળવેલ હોવા જ�ર� છે .



રાજય સરકારની યોજના :



ુ ય ઠ�રબાપા સફાઇ કામદાર �ન
ુ : સ્થાપ યોજના:
��



ુ ર રા�ય સરકાર દ્વા અમલી આ
સફાઇ કામદારો અને તેમના આિશ્રતો �ુન: સ્થાપનન હ��સ
યોજના હ�ઠળ કર� લ જોગવાઇમાંથી િનયત કરવામાં આવેલ �ુિનટ કોસ્ટન મયાર્દામા રહ�ને
િનગમ દ્વા ઓછામાં ઓછા �ા. ૧૦,૦૦૦/- અને વ�ુમાં વ�ુ

�ા. ૭૫,૦૦૦/- �ુધી

લાભાથ�ઓને સબસીડ� આપવામાં આવે છે .


સીધા િધરાણના લાભાથ�ઓને લાભાથ�નાં ફાળાની ૧૦ % માજ�નમની રા�ય સરકાર દ્વા
આપવામાં આવે છે .



ડાર . �બેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના :



રા�ય સરકાર દ્વા રા�યના સફાઇ કામદારો અને તેમના આિશ્રતો રહ�ણાંકના પાકા આવાસો
�ુરા પાડવા ડાર્.�બેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના અમલમાં �ૂકવામાં આવેલ છે .



આ યોજના હ�ઠળ �ા ૧,૨૦,,૦૦૦/- ની સહાય �ુકવવામાં આવે છે .



સ્થાિન સ્વરાજન સંસ્થાન સફાઇ કામદારો ક� તેઓના આિશ્રતો વ્ય�ક્ત �ા ૬૦,૦૦૦/�બન વ્યાજક� લોન શહ�ર� િવસ્તા માટ� અને ગ્રા િવસ્તારમા

�ા ૩૦,૦૦૦/- ની લોન

આપવાની જોગવાઇ છે .


મકાનના બાંધકામની ટોચ મયાર્દ શહ�ર� િવસ્તા માટ� �ા ૭,૦૦,૦૦૦/- અને ગ્રામ િવસ્તા
માટ� �ા ૫,૦૦,૦૦૦/- િનયત કર� લ છે .



�બનવ્યાજક� લોનની વ�ુલાત મહાનગરપા�લકા/નગરપા�લકાએ કમર્ચાર�ઓન પગારમાંથી
દર માસે �ા. ૫૦૦/- અને �ા. ૨૫૦/- નો એક એવાં ૧૨૦ હપ્તામા કર�ને તેની િનયિમત
� ૂકવણી િનગમને કરવાની રહ� છે .



સફાઇ કામદારો માટ� વીમા કવચ યોજના :



�ુજરાત સરકાર �ુથ જનતા અકસ્મા વીમા યોજના હ�ઠળ રા�યના સંગ�ઠત અને અસંગ�ઠત
ક્ષેત્ સફાઇ કામદાર�ુ ં ફરજ દરમ્યા આક�સ્મ �ૃત્� થાય અથવા ગટરમાં ગેસ
�ુગ
ં ળામણથી �ૃત્� થાય તો �ા ૧.૦૦ લાખ�ુ ં વીમા કવચ �ુ�ું પાડવામાં આવે છે . �ની વીમા
િનયામકશ્ તરફથી �ુકવણી કરવામાં આવે છે .



વ�ુમાં, સફાઇ કામદાર�ુ ં ફરજ દરમ્યા ગેસ ગળતરને કારણે ગટરમાં �ુગ
ં ળામણથી �ૃત્� થાય
તો �ુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર તરફથી �ૃતકના વારસદારને સફાઇ
કામદાર �ુ�ુંબ/આિશ્રત �ુનવર્સ માટ� �ા ૨.૦૦ લાખની સહાય આપવામાં આવે છે .



ધોરણ

૧૦/૧૨

ની

પર�ક્ષામ

ઉચ્ચક્ર

પાસ

થયેલ

સફાઇ

કામદારના

બાળકોને

ઇનામ/પ્રશ� પત્ર પ્રોત્સા કરવા �ગેની યોજના :


સફાઇ કામદારો અને તેઓના આિશ્રતો બાળકોના શૈક્ષ� િવકાસને પ્રોત્સ આપવાના
ુ ી સફાઇ કામદારોના બાળકો પૈક�ના ધોરણ - ૧૦ અને ધોરણ - ૧૨ ( સામાન્ પ્રવ અને
હ��થ
િવજ્ઞ પ્રવ) ની બોડર ્ન પર�ક્ષામ સમગ રા�યમાં પ્ર, �દ્વિતઅને �ૃિતય ક્ મેળવેલ
બાળકોને પ્રોત્સ �પે નીચે �ુજબ રોકડ રકમ અને પશ�સ્તપ આપવાની યોજના વષર
૨૦૧૨-૧૩ થી શ� કરવામાં આવી છે .
િવગત

ધોરણ ૧૦

ધોરણ ૧૨ (િવજ્ઞ પ્રવ/સામાન્ પ્રવ)

પ્ર ક્

�. ૪૧,૦૦૦/-

�. ૩૧,૦૦૦/-

બીજો ક્

�. ૨૧,૦૦૦/-

�. ૨૧,૦૦૦/-

ત્રી ક્

�. ૧૧,૦૦૦/-

�. ૧૧,૦૦૦/-

 વષર ૨૦૧૩-૧૪ થી ૨૦૧૭-૧૮ �ુધીમાં ૪૦ બાળકોને �. ૯.૨૦ લાખની પ્રોત્સ રકમ અને
પ્રશ�સ્ત આપવામાં આવેલ છે .


�ટક ગટર સફાઇ� ંુ કામ કરતાં રોજમદાર સફાઇ કામદારોને �ડઝલ મશીન તેમજ સલામતીના
ુ ા પાડવાની યોજના :
સાઘનો �ર



આ યોજના �તગર્ત રાજયમાં મહાનગરપા�લકા/નગરપા�લકા/ગ્રામ પંચાયતોમાં �ટક સફાઇ�
કામ કરતાં રોજમદારોને ગટરની સફાઇ કરવા માટ� �ડઝલ મશીન, લોડ�ગ સાઇકલ, પાઇપ
તેમજ સલામતીનાં સાઘનો સ�હતની ખર�દ� માટ� �ા. ૫૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે
છે .

 ઓનલાઇન સેવા
િનગમની તમામ યોજનાઓની લાભ આપવાની કામગીર� હાલમાં ઓનલાઇન કરવામાં આવે છે .
તેવી જ ર�તે વ�ુલાતની કામગીર� પણ િનગમ દ્વારા ઓફલાઇન અનેનલાઇન બં�ે વ્યવસ્થા િનગ
દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છ

