
વષ ૨૦૨૧-૨૨   

જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર  
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦પ ના અમલીકરણ મે  અુલ    

 કરણ -ર કલમ -૪/ખ ોએકટ વ ડ   લોઝર(પીએડ )ના માકંઃ ૧ થી ૧૭ 

(૧)  પોતાના  યવ  થા તં , કાય  અને ફરજોની િવગતો -                                       િનયમસં હ-૧ 
 

 

(૧) િનગમનો ઉ ેશ - હ  ુ જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમનો ઉદશ રાજયમા ં વસેલા સફાઇ કામદારો અને તેમના આિ તોને 

તેઓના પરંપરાગત અમાનિવય-ગર બીવાળા અ વ છ યવસાયમાથંી ુ ત અપાવી તેઓ અને તેઓના ં

આ ીતો ગૌરવ ણૂ વન વી શક તે માટ જ ર  સહાય રુ  પાડ  તેમ ુ ં નુઃ થાપન કરવાનો છે.  

(ર) િનગમ ુ ંિમશન 

/ ુ રદશીપ ુ ં(િમશન) 

(૧) સફાઇ કામદાર તેમના આિ તોને િનગમની િવિવધ યોજનાઓ અ  વયે જ ર  નાણાકં ય લોન/સહાય રુ  

પાડવી. 

(ર) સામા જક સમરસતા, ુ રવાજો ના દુ ના અસરકારક કાય મો 

(૩) તૃતા િશબીરો ૂ ંઆયોજન કર  લાભાથ ઓ ધુી િનગમના લાભો િવશે મા હતી આપવી.  

(૪) તાલીમ વગ ુ ંઆયોજન કર  ુદા ુદા ધધંા/  યવસાય માટ લાભાથ ને પગભર કરવા. 

(પ) ઘર િવહોણા સફાઇ કામદારો અન ેતેમના આિ તોન ેરહણાકં માટ આવાસની િુવધા રુ  પાડવી 

(૬) રા  ય કાય મો અપનાવવા સમાજની તૃતા. 

(૭) રા  ય અથતં મા ંસ માણ ભાગીદ ર ની સ યતા. 

(૮)   વિૈ  છક સં  થાઓની રચના,સમાજ-સમંેલન-િશબીર ારા સવ ાહ  તૃતા.   

(૯) મે  અુલ  કવે  જસ એકટ, ૨૦૧૩ અને  સ, ૨૦૧૩ ના અમલીકરણની કામગીર  કરાવી સફાઇ 

કમચાર ઓને ગટરમા ં સફાઇ માટ ઉતારવા પર િતબધં કૂ   થાિનક સ ાઓ સફાઇના સાઘનો વસાવી 

ગટર સફાઇ કર તે િુનિ ત કર ુ.ં  

(૧૦) સફાઇ કામદારોને અક  માત ૃ   ુ સગેં વીમા કવચ ૂ  પાડ ુ ં 

(૧૧) સફાઇ કામદારોની સેનેટર  માટની રચના માટ ો  સા હત કરવા.  

(૩) િનગમનો ુ ંકો ઇિતહાસ અને 

તેની રચનાનો સદંભ 

િનગમની પરખાઃ  

જુરાત સરકાર સમ  દશમા ં સૌ થમ વખત અ  વ  છ  યવસાયમા ં રોકાયેલા સફાઇ કામદારોને અ  ય 

 વ  છ  યવસાયો તરફ વાળવા માટ રાજય  તર એક અ ભયાન ચલાવી િવિવધ યોજનાઓ મારફતે સફાઇ 

કામદારો અને તેમના આિ તોને આિથક ર તે પગભર કર  સમાજમા ંમાનભ  ુ  થાન મેળવી શક તે હ થુી 

૧૯૯૪ મા ંરચવામા ંઆવેલ જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ બોડ ુ ં પાતંર કર  તા. ૨૪-૧૦-૨૦૦૧ ના રોજ 

જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમની  થાપના કર  . ૫.૦૦ કરોડની શૈર ડૂ  સાથે િનગમને કાયવતં ક  ુ

છે.  

(૪) િનગમની ફરજો (૧) વહ વટ  અને નાણાકં ય ફરજો અદા કરવી. 

(ર) િનગમના હ ઓુ િસ ધ થાય તેવા કાય મો હાથ ધરવા. 

(૩) સફાઇ કામદારો અને તેમના આિ તો ુ ંસવ ણ કર ુ.ં 

(૪) તારણો ર ુ  કરવા અને આ ુસંાં ગક પગલા ંભરવા. 

(પ) તૃતા િશ બર, તાલીમ િશ બર ુ ંઆયોજન કર   િવકાસ માટ કાય મ ઘડવા. 

(૬) NSKFDC, ભારત સરકાર અન ે રાજય સરકારની િવિવધ િન દ ટ યોજનાઓ ુ ં અસરકારક ર તે 

અમલીકરણ કર ુ ં

(પ) િનગમની ુ  ય  

િૃતઓ/કાય  

(૧) વ હવટ  અને નાણાકં ય કાય .. 

(ર) િનગમની િ માસીક, વાિષક બેઠક બોલાવવી.                                                                                                 

(૩) વહ વટ  અહવાલ નાણાકં ય અહવાલ તૈયાર કરવા અને સરકાર ીમા ંર ૂ  કરવા.                               

(૪) સફાઇ કામદારો અને તેમના આિ તોના  નો ણવા સમજવા અને િનરાકરણ માટના કાય મો ઘડવા.                   

(પ) આિથક/ સામા ક ઉ  કષ માટ ખાસ યોજનાઓ અમલમા ં કુવી.                                           

(૬) રાજય સરકાર અમલીત યોજનાઓનો અમલ કરવો.                                                           

(૭) સફાઇ કામદારો અને તેમના આિ તોનો સવ કરાવવો.                                                      

(૮) યોજનાના અમલવાર /પ રણામલ ી લાવી ુ  યાકંન કરાવ ુ.ં                                              

(૯) સરકાર  વારા સ પવામા ંઆવતા ંકાય  અમલમા ં કુવા. 

(૬) િનગમ  વારા આપવામા ં જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર  વારા નીચે જુબની સેવાઓ રુ  પાડવામા ંઆવે છે. 



આવતી સેવાઓની યાદ  

અને તે ુ ં  સં  ત િવવરણ. 

સેવાઓ િવવરણ િવશેષ ન ધ 

આિથક ઉ  કષની યોજનાઓ રા  ય સફાઇ કમચાર  

નાણા ં અન ે િવકાસ િનગમ, 

નવી દ  હ   વારા અમલીત 

સીધા િધરાણની યોજનાઓ. 

આ યોજનાના અમલ માટ રા  ય 

સફાઇ કમચાર  નાણા ંઅને િવકાસ 

િનગમ સાથે આ િનગમ 

ચેનેલાઇઝ ગ એજ  સી તર ક 

કામગીર  કર છે. 

૧. સીધા િધરાણની યોજના 

(અ) મ હલા સ િૃ  ધ યોજના          

(બ) માઇ ો ડ ટ ફાઇના  સ યોજના   

(ક) મ હલા અિધકાર તા યોજના          

(ડ) ટમ લોન (મો ુ િધરાણ) 

 યાજદર ૪ થી ૬ ટકા ધુી 

ઉદાહરણ પ યોજનાઓ 

(૧) ુધાળા ઢોર              (૧૪)  ઓટો ર ા 

(૨) કર યાણાની ુ કાન       (૧૫)  પેસે જર ર ા CNG 

(૩) અનાજ દળવાની ઘટં     (૧૬)  લોડ ગ ર ા 

(૪) રડ મેડ ગામ  ટ         (૧૭)  પ- ટ ી 

(૫) દર કામ થુાર કામ   (૧૮)  ગાબજ માટના વાહનો     

(૬) સાય./ઓટો ર પેર ગ   (૧૯)  ટર વીથ ોલી 

(૭) મડંપ ડકોરશન         (૨૦)  ઝુીકલ બે ડ 

(૮) કો  ૫ ટુર જોબવક       

(૯) ફોટો/િવડ યો ાફ         

(૧૦)  ટુ પાલર              

(૧૧) ઠંડા પીણા/પાલર       

(૧૨) કટલર   ટોર            

(૧૩) ઇલે.આઇ.ર પેર ગ  

ર. શૈ ણક લોનની યોજનાઃ  યાજદરઃ િવધાથ ની માટ ૩.૫ ટકા અને િવધાથ ઓ માટ ૪ ટકા   

- ભારતમા ંઅ  યાસ માટ . ૧૦.૦૦ લાખ ધુી 

 - િવદશ અ  યાસ માટ . ૨૦.૦૦ લાખ ધુી 

૩. સેનેટર  માટ યોજના  

 

- ઓછામા ંઓછા દશ સ  યો અને વ મુા ંવ  ુરપ સ  યોની મડંળ  

- સ  ય દ ઠ ૫૦ ટકા સહાય મળવાપા  (  ય કતદ ઠ ા. ૨૦,૦૦૦ 

ુ ંધીરાણ  પૈક  ા. ૧૦,૦૦૦ સહાય) 

૪. ડા. બેડકર સફાઇ કામદાર 

આવાસ યોજના 

રાજય સરકારની આ યોજના હઠળ સફાઇ કામદારો ક તેઓના 

આિ તોન ે રહણાકંના પાકા મકાનો બનાવવા માટ ય કગત ા. 

૧,૨૦,૦૦૦/- ની સહાય તમેજ બન યાજક ય લોન શહર  

િવ તાર માટ ા. ૬૦,૦૦૦/- તથા ા ય િવ તાર માટ ા. 

૩૦,૦૦૦૦/- આપવાની જોગવાઇ છે. મકાનની ટોચની કમત 

શહર  િવ તાર માટ ા. ૭,૦૦,૦૦૦/- લાખ અને ા ય િવ તાર 

માટ ા. ૫,૦૦,૦૦૦/- રહશ.ે બન યાજક ય લોનની વ લુાત 

મહાનગરપા લકા/નગરપા લકાએ કમચાર ઓના ં પગારમાથંી દર 

માસે ા. ૫૦૦/- નો એક એવા ૧૨૦ હ તામા ં કર ને તેની 

િનયિમત કૂવણી િનગમને કરવાની રહ છે 

૫. NSLRS યોજના  વષ ૧૯૯૨ થી તા. ૦૯/૦૧/૨૦૦૭  ધુી NSLRS યોજના અ  વયે 

- બકો મારફતે લાભાથ દ ઠ ા. ૨૫,૦૦૦/- ધુી ુ ંધીરાણ.  

- લાભાથ દ ઠ ા. ૧૦,૦૦૦/- સહાય.  

૬. SRMS યોજના 

(અ) માઇ ો ડ ટ ફાઇના  સ યોજના    

(બ) બકબલ યોજના 

- મે  અુલ  કવે  જસ એકટ, ૨૦૧૩ અ  વયે ઓળખ થયેલ 

મે  અુલ  કવે  જસને ા ૪૦,૦૦૦/- વન ટાઇમ કશ આસી  ટ  ટ, 

મકાન સહાય, બ-ેવષ ધુી તાલીમ અને  ટાઇપે  ડ તથા તેમના 

બાળકોને અ  વ  છ  યવસાયમા ંરોકાયેલના ધોરણે િશ  ુ િૃ .  

- તા. ૦૯/૦૧/૨૦૦૭ થી માચ-૨૦૧૦ ધુી  તુ યોજના ુ ં

ધોરણ નીચે જુબ હ ુ.ં  

- . ૨૫,૦૦૦/- થી . ૫,૦૦,૦૦૦/- ધુી ુ ંિધરાણ  

- કપીટલ સબસીડ  . ૧૨,૫૦૦/- થી . ૨૦,૦૦૦/- 

- બકોને ઇ  ટર  ટ સબસીડ  મળવાપા  

૭. અક  માત વીમા કવચ યોજના -સફાઇ કામદાર ુ ં આકિ  મક ૃ   ુ થાય તે સગેં વીમા 



  િનયામક ી મારફતે ા. ૧.૦૦ લાખના વીમા કવચ અને ગટરમા ં

ુગંણામણથી/ ુબી જવાથી ૃ  ુથાય તો  . ૧.૦૦ લાખની રકમ 

ઉપરાતં બી  . ૨.૦૦ લાખ સફાઇ કામદારના આિ ત/ ુ ુ ંબને 

િનગમ ારા કૂવણી.  

(૭) િનગમ અને સહાયક માળ ુ ં

નીચે જુબ  છે.  

અ  ય  

 

ઉપા  ય  

  
વહ વટ  સચંાલક મડંળ 

 

વહ વટ  સચંાલક 

 
 
 

  યોજનાના અમલીકરણમા ંસહાયક           હસાબી અિધકાર          વ લુાત અિધકાર     ો કટ ક  સ  ટ  ટ   

  અિધકાર ઓ જ  લા નાયબ િનયામક  

અિધકાર ઓ  (તમામ જ  લાઓ)                                                          ો કટ ઓ ફસરો                                                               

                                       હસાબનીશ      િસ.કલાક 

મદદનીશ  લા મેનેજર 

જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ                      કચેર  અિધ ક 

તથા કલાક કમ કો   ટુર ઓપરટર 

 
 

               જુરાતી ટાઇપી  ટ ે  ટાઇપી  ટ  કલાક   પટાવાળા  ાઇવર  

(૮) િનગમની અસરકારકતા અને 

કાય મતા વધારવા માટની 

લોકો પાસેથી અપે ાઓ. 

(૧) િનગમ નાગર કો પાસેથી સૌજ  ય ણૂ અ ભગમની અપે ા.  

(ર) લુાકાત સમયે કાયદાનો ુ  ત પાલન  

(૩) અિધકાર  /કમચાર  સાથે સહકાર  ભ  ુવલણ.  

(૪) ુ ાસર અને ચો સ ર ુઆત . 

(પ) સવાગી હકારા  મક અ ભગમ 

(૬) બનજ ર - બન ઉ  પાદક ય બાબતોમા ંસમયનો બગાડ અિન છનીય. 

(૭) સમય મયાદા અને તેમના િનયમો ુ ંપાલન આવ  યક . 

(૮) ઉપયોગી સલાહ - ચુન િનગમની કાય મતા વધારશ.ે  

(૯) સુ ં  ૃત નાગ રક તર ક સ દય ણૂ વાણી -વતન  

(૧૦) ેરણા પ સહકાર તં નો ાણવા  ુબનશે.  

(૯) લોક સહયોગ મેળવવા 

માટની ગોઠવણ અને 

પ તીઓ 

લોક સહયોગની પ િતઓઃ-  

(૧) સમાજ સમંેલન- િૃત િશ બર. 

(ર) શૈ ણક સેમીનાર ુ ંઆયોજન. 

(૩) સમાજના આગેવાન િશ ત ુ  નાગ રકો સાથે ચચા િવચારણા-કાયિશ બર. 

(૪) બનસરકાર  સં  થાઓની સકારા  મક ભાગીદાર . 

(પ) હર એકમો, સં  થાઓ ારા લોકોના  વા  થય સબંધંી ણકાર ના ક  પ. 

(૬) તં ની સં ૂણ્ ણકાર -મા હતી માટ ચારાથ ુ તકાચાટ- ચ ો મોડલ િવગેર ુ ં દશન-િવતરણ. 

(૭) તં ની તમામ િૃ ઓમા ંપારદશકતા. 

(૮) સકારા  મક અ ભગમ સાથે ઉ  કષ ગેની ખેવના. 

(૯) લોન વ લુાતમા ંસામા જક આગેવાનોનો સહયોગ.  

(૧૦) લોન િવતરણ કાય મો  

(૧૧) ડા. બેડકર વા  મીક  જ  મ જયિંત ઉજવણી.  

(૧૦) સેવા આપવાના દખરખ 

િનયં ણ અને હર ફ રયાદ 

િનવારણ માટ ઉપલ  ધ તં . 

સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણ અને હર ફ રયાદ િનવારણ માટ ુ ંતં                               

મા હિત મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ અ  વયે મા હતી મેળવી શકાય છે. 

(૧૧) કચેર  શ  થવાનો સમય  

કચેર  બધં થવાનો સમય 

સવારના ૧૦:૩૦ કલાકથી                                                                                                                               

સાજંના ૬:૧૦ કલાક (આ સમય હર ર ના દવસો િસવાયનો છે.) 

િનયમસં હ-૨ 
 


