
�જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર  
(૧)  �જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમમા ંહાલમા ંકાયરરત યયજનાાની માાહતી નીીચ  જુજ  ચે  

 
 
 રાષ્ટય સફાઇ કમરીારટ નાણા ંઅનચ િવકાસ િનગમ, નવી ાદલહટ અનચ રા�ય સરકાર �રુસ �્ત 

યયજનાા: 

 

 સીધા િધરાણ  યયજના:  

 

 રાષ્ટ્ સફાઇ કમર્ારટ નાણા ંઅને િવકાસ િનગમ, નવી �દલ્ટ અને રા�્ સરકાર દારા સફાઇ 

કામદાર અને તેમના આિશતરને આવક ઉપા�ન અથ� સવરરોગારટ માટ� િવિવધ ્રોનાઓ ્�ઠળ 

�ોુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમને લરન આપવામા ંઆવે  છે.  

 રાષ્ટ્ સફાઇ કમર્ારટ નાણા ંઅને િવકાસ િનગમ, નવી �દલ્ટની સટ�ટ ્ેનેલાઇઝ�ગ એોનસી 

તરટક� અને રા�્ સરકાર દારા �ોુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર દારા મ�્લા 

સ્ �ૃ�ધ ્રોના, મ�્લા  અિધકારટતા ્રોના , માઇકર ક���ટ ફાઇનાનસ ્રોના અને ટમર લરન 

વગેર� ્�ઠળ �ુદા �ુદા ધધંા અને વ્વસા્ર �વા ક�, ઝેરરક, મ�ંપ ��કરર�શન, સાઇકલ સટરર, 

િવ�ટ્રગાફટ, ફરટરગાફટ, ર��ટમેઇ� કાપ�ની �ુકાન, વાસણની �ુકાન,કરમ્પટુર,�પ-ટ�કી, �્રટર 

વીથ ્રલી, ઓટર રટકા(પે્રલ,��ઝલ અને સી.એન.�.), મપુુઝક બેન�, ઇલરે્ટક રટપેર�ગની 

�ુકાન,દર�કામની �ુકાન, ફ�બીક�શન પિુનટ, ઓટરમરબાઇલ રટપેર�ગ,ભગંાર, વે�મુ લર�ર અને 

અન્ નાના ઉધરગર માટ� સફાઇ કામદારર અને તેમના આિશતરને �નુ:સથાપન માટ� વ્યરતગત 

�ા. ૬૦,૦૦૦/- થી �ા. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- �ધુીની લરન/ િધરાણ ૪ થી ૬ ટકાના વ્ાોદર� 

આપવામા ંઆવે છે.  

 

 રાષ્ટય સફાઇ કમરીારટ નાણા ંઅનચ િવકાસ િનગમ અનચ રા�ય સરકારની સીધા િધરાણની 

યયજનાા : 
 

૧ મ�્લા સ્ �ૃ�ધ ્રોના  :  �ા. ૬૦,૦૦૦/- લરન, વ્ાો દર ૪%,  

૨ માઇકર ક��ટટ ફાઇનાનસ ્રોના  :  �ા. ૬૦,૦૦૦/- લરન, વ્ાો દર ૫%,  

૩ મ�્લા અિધકારટતા ્રોના :  �ા. ૧,૦૦,૦૦૦/- લરન, વ્ાો દર ૫% 

૪ ટમર લરન ્રોના  :  �ા. ૬૦,૦૦૦/- થી �ા. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

�ધુી લરન,  વ્ાો દર ૬% 

૫ શૈકુણક લરન ્રોના  :  ભારતમા ંઅભ્ાસ માટ� �ા. ૧૦.૦૦ લાખ 

અને િવદ�શમા ં અભ્ાસ માટ�  

�ા. ૨૦.૦૦ લાખ લરન, વ્ાો દર 



િવધાથ�ઓ માટ� ૪% અને િવધાથ�નીઓ 

માટ� ૩.૫%  

૬ સેનેટરટ માટર ્રોના  :  ઓછામા ં ઓછા ૧૦ અને વ�મુા ં વ� ુ

૨૫-સભ્ર, �ા. ૧૦,૦૦૦/- લરન,  

�ા. ૧૦,૦૦૦/- સબસી�ટ. અત્ાર �ધુી 

૭૬-મ�ંળટઓના ૧૩૭૬-સભ્રને  

�ા. ૧૨૯.૪૨ લાખની લરન/સ્ા્  

૭ ����તા િશુબર અને સેિમનાર  :  િશુબરદટઠ �ા. ૩૦,૦૦૦/- ખ્ર મ્ારદા, 

લુકત તપુરને િનગમની ્રોનાઓનર 

પ્ાર-પસારનર ્�હ ુ રાષ્ટ્ સફાઇ 

કમર્ારટ નાણા ંઅને િવકાસ િનગમ, નવી 

�દલ્ટ દારા ફ�ં ઉપલપધ કરવામા ંઆવે 

છે.  

 
 
 

 સચનચટરટ માટર  યયજના :   

 ભારત સરકારના અુભગમ પરથી �ોુરાત સરકાર� વષર ૨૦૦૦-૨૦૦૧ થી “ પ�ં�ત �દનદ્ાળ 

ઉપા�્ા્ �ત્રદ્ સવવછતા બ�ર” ્રોના અમલમા ં ્કુ�લ છે, � સેનટરટ માટર ્રોના 

તરટક� ઓળખા્ છે. 

 આ ્રોના ્�ઠળ ઓછામા ંઓછા ૧૦ અને વ�મુા ંવ� ુ૨૫ સફાઇ કામદારર/આિશતરની એક 

સ્કારટ સેનેટરટ માટર સરસા્ટટ દારા સેનેટરટ માલ-સામાન�ુ ંઉતપાદન કરટ સરકારટ ્રયસપટલર, 

મપિુનિસપાલીટટ, મપિુનિસપલ કરપ�ર�શનને વેપારટ ધરરણ ેવે્ાણ કર� છે. 

 આ ્રોના ્�ઠળ સભ્ દટઠ �ા ૨૦,૦૦૦/- લખે ે૨૫ સભ્રને �ા ૫,૦૦,૦૦૦/- �ધુીની આિથ�ક 

સ્ા્/લરન (૨૫ સભ્રને ૫૦ % લરન અને ૫૦ % સબસી�ટ) આપવાની ોરગવાઇ છે.   



 શૈક્ણક લયન યયજના: 

 સફાઇ કામદારર અને તેમના આિશતરને એૃનોિન્ર�ગ, તબીબી, પેરા-મે�ટકલ, �ફઝી્રથેરાપી, 

��્લરમા, પેથરલર�, ્રટલ મેનેોમેનટ, ��નટલ, આપવુ��દક, એ�િમિનસ �્શન, મેનેોમેનટના અભ્ાસ 

અને અન્ માન્ કરષર માટ� લરન આપવામા ંઆવે છે. 

 શૈકુણક લરન ્રોના ્�ઠળ િવદાથ�નીઓને ૩.૫ ટકા અને િવદાથ�ઓને ૪ ટકાના વ્ાો દર� 

ભારતમા ંઅભ્ાસ માટ� �ા. ૧૦.૦૦ લાખ �ધુી અને િવદ�શમા ંઅભ્ાસ માટ� �ા.૨૦.૦૦ લાખ 

�ધુીની મ્ારદામા,ં અભ્ાસના �ુલ ખ્રની ૯૦ ટકા રકમ લરન �પે આપવામા ંઆવે છે �્ાર� 

૧૦ ટકા રકમ �ોુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ (સટ�ટ ્ેનલાઇઝ�ગ એોનસી  SCA)  દારા 

બીન વ્ાોકટ્ લરન તરટક� આપવામા ંઆવે છે.  

 િવદ�શમા ંઅભ્ાસ માટ� લાભાથ� �વારા �  ણર કર�લ અભ્ાસકમમા ંઓછામા ંઓછા ૫૦ % �ણુ 

મેળવેલ ્રવા ો�રટ છે. 

 રાજય સરકારની યયજના :   

 

 ��ુય ઠ�રજાપા સફાઇ કામદાર �નુ: સ્ાપન યયજના: 

 સફાઇ કામદારર અને તેમના આિશતરના �નુ: સથાપનના ્�હસુર રા�્ સરકાર દારા અમલી આ 

્રોના ્�ઠળ કર�લ ોરગવાઇમાથંી િન્ત કરવામા ંઆવેલ પિુનટ કરસટની મ્ારદામા ં ર્ટને 

િનગમ દારા ઓછામા ં ઓછા �ા. ૧૦,૦૦૦/- અને વ�મુા ં વ� ુ  �ા. ૭૫,૦૦૦/- �ધુી 

લાભાથ�ઓને સબસી�ટ  આપવામા ંઆવે છે.  

 સીધા િધરાણના લાભાથ�ઓને લાભાથ�ના ં ફાળાની ૧૦ % માો�નમની રા�્ સરકાર દારા 

આપવામા ંઆવે છે. 

 

 ડારે �જચડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યયજના :  

 રા�્ સરકાર દારા રા�્ના સફાઇ કામદારર અને  તેમના  આિશતરને ર્�ણાકંના પાકા આવાસર 

�રુા પા�વા �ાર. �બે�કર  સફાઇ કામદાર આવાસ ્રોના અમલમા ં્  કવામા ંઆવેલ છે.   

 આ ્રોના ્�ઠળ �ા ૧,૨૦,,૦૦૦/- ની સ્ા્ �કુવવામા ંઆવે છે.  

 સથાિનક સવરાોની સસંથાના સફાઇ કામદારર ક� તેઓના આિશતરને વ્યરતગત  �ા ૬૦,૦૦૦/- 

ુબન વ્ાોકટ્ લરન શ્�રટ િવસતાર માટ� અને ગામ્  િવસતારમા ં   �ા ૩૦,૦૦૦/- ની લરન 

આપવાની ોરગવાઇ છે. 

 મકાનના બાધંકામની ટર્ મ્ારદા શ્�રટ િવસતાર માટ� �ા ૭,૦૦,૦૦૦/- અને ગામ્ િવસતાર 

માટ�  �ા ૫,૦૦,૦૦૦/- િન્ત કર�લ છે. 

 ુબનવ્ાોકટ્ લરનની વ�લુાત મ્ાનગરપાુલકા/નગરપાુલકાએ કમર્ારટઓના પગારમાથંી 

દર માસે �ા. ૫૦૦/- અને �ા. ૨૫૦/- નર એક એવા ં ૧૨૦ ્્તામા ં કરટને તેની િન્િમત 

�  કવણી િનગમને કરવાની ર્� છે.   



 

 સફાઇ કામદારય માટ� વીમા કવી યયજના :  

 �ોુરાત સરકાર �ુથ ોનતા અકસમાત વીમા ્રોના ્�ઠળ રા�્ના સગં�ઠત અને અસગં�ઠત 

કેષરના સફાઇ કામદાર�ુ ં ફરો દરમ્ાન આકયસમક ્ �તપ ુ થા્ અથવા ગટરમા ં ગેસ 

�ુગંળામણથી ્ �તપ ુથા્ તર �ા ૧.૦૦ લાખ�ુ ંવીમા કવ્ ��ંુુ પા�વામા ંઆવે છે. �ની વીમા 

િન્ામકશી તરફથી �કુવણી કરવામા ંઆવે છે. 

 વ�મુા,ં સફાઇ કામદાર�ુ ંફરો દરમ્ાન ગેસ ગળતરને કારણે ગટરમા ં�ુગંળામણથી ્ �તપ ુથા્ 

તર �ોુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર તરફથી ્ �તકના વારસદારને સફાઇ 

કામદાર �ુ�ંુબ/આિશતના �નુવરસન માટ� �ા ૨.૦૦ લાખની સ્ા્ આપવામા ંઆવે છે.  

 

 ધયરણ ૧૦/૧૨ ની પરટકામા ં ઉચીચમ્ી પાસ ્યચલ સફાઇ કામદારના જાળકયનચ 

ઇનામ/પશરસત પત્ી  પયરસાાહત કરવા �ગચની  યયજના :   

 

 સફાઇ કામદારર અને તેઓના આિશતરના બાળકરના શૈકુણક િવકાસને પરતસા્ન આપવાના 

્�હથુી સફાઇ કામદારરના બાળકર પૈકટના ધરરણ - ૧૦ અને ધરરણ - ૧૨ ( સામાન્ પવા્ અને 

િવજાન પવા્) ની બર�રની પરટકામા ંસમગ રા�્મા ંપથમ, �દિત્ અને હ �િત્  કમ મેળવેલ  

બાળકરને પરતસા્ન �પે ની્ે ્ોુબ રરક� રકમ અને પશયસતપષ આપવાની ્રોના વષર 

૨૦૧૨-૧૩ થી શ� કરવામા ંઆવી છે. 

 

િવગત ધયરણ ૧૦ ધયરણ ૧૨  (િવજાન પવાહ/સામાનય પવાહ) 

પથમ કમ �. ૪૧,૦૦૦/- �. ૩૧,૦૦૦/- 

બીોર કમ �. ૨૧,૦૦૦/- �. ૨૧,૦૦૦/- 

ષીોર કમ �. ૧૧,૦૦૦/- �.  ૧૧,૦૦૦/- 

 

 વષર ૨૦૧૩-૧૪ થી ૨૦૧૭-૧૮ �ધુીમા ં૪૦ બાળકરને �. ૯.૨૦ લાખની પરતસા્ન રકમ અને 

પશયસતપષર આપવામા ંઆવેલ છે. 

 

 �ટક ગટર સફાઇ�ુ ંકામ કરતા ંરયજમદાર સફાઇ કામદારયનચ ાડઝલ મશીન તચમજ સલામતીના 

સાઘનય �રુા પાડવાની યયજના :   

 આ ્રોના �તગરત રાો્મા ંમ્ાનગરપાુલકા/નગરપાુલકા/ગામ પં્ ા્તરમા ંાટક સફાઇ�ુ ં

કામ કરતા ં રરોમદારરને ગટરની સફાઇ કરવા માટ� ��ઝલ મશીન, લર��ગ સાઇકલ, પાઇપ 

તેમો સલામતીના ંસાઘનર સ�્તની ખરટદટ માટ� �ા. ૫૦,૦૦૦/- ની સ્ા્ આપવામા ંઆવે 

છે.  

 
  



 ાનલાઇન સચવા  

 િનગમની તમામ ્રોનાઓની લાભ આપવાની કામગીરટ ્ાલમા ંઓનલાઇન કરવામા ંઆવે છે. 

તેવી ો રટતે વ�લુાતની કામગીરટ પણ િનગમ દારા ઓફલાઇન અને ઓનલાઇન બ�ેં વ્વસથા િનગમ 

દારા ઉપલપધ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 


