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પ્રકરણ - I

પ્રાસતાનવક નોંધ 

1.1 આ અહેવાલ અંગે

ભતાર્નતા વનયંત્રક અને મહતાલિેખતાપરીક્ષક (C&AG)નો આ અહટેિતાલિ રતાજય સરકતારનતા વિવિધ 
વિભતાગોનતા પસંદ કરતાયેલિ કતાયથિક્રમો અને પ્રવૃવ્ઓનતા કતામગીરી ઓરડટમતાં ઉદભિેલિ િતાિ્ો અને 
ઓરડટ સિીકૃવ્ અંગેનો છટે. 

ભતાર્નતા િંધતારણમતાં કરતાયેલિ જોગિતાઇઓ, સંિંવધ્ કતાયદતાઓ, ધતારતા, વનયમો અને વિવિધ હુકમો 
અને સક્ષમ સત્તા ધરતાિ્તા અવધકતારી દ્તારતા જારી કરતાયેલિ સૂિનતાઓનું અનુપતાલિન કરિતામતાં આિે 
છટે કફે નહીં ્ેની ખતાત્રી કરિતા મતાટટે ઓરડટ કરિતામતાં આિેલિતા વિભતાગોનતા ખિતાથિઓનતા વયિહતારોની 
્પતાસણીનતા સદભથિમતાં અનુપતાલિન ઓરડટ કરિતામતાં આિે છટે. 

અહટેિતાલિનો મૂળભૂ્ હટે્ુ ઓરડટનતા મહતિનતા ્તારણો રતાજય વિધતાનસભતાનતા ધયતાન ઉપર લિતાિિતાનો 
છટે. ઓરડટનતા મતાપદટંડ મતાટટે જરૂરી છટે કફે રરપોરટિંગ મતાટટેનું આિશયક સ્ર વનયમતાનુસતાર સતાહવજક અને 
વયિહતારોની મહત્તા અને કદ વિસ્તારને અનુરૂપ હોય ઓરડટનતા ્તારણોનતાં પરરણતામ સિરૂપે સંસ્તાનતા 
િહીિટી અવધકતારી સુધતારતાતમક પગલિતાઓ લિઈ ્ેમજ મતાગથિદશથિક સૂિનો આપી એિી નીવ્ ઘડે, કફે 
જે્ી સંસ્તાનો આવ્થિક િહીિટ સુધરટે. આમ, (ઓરડટનતા ્ તારણો) સંસ્તાનતા િધુ સતારતા સિંતાલિનમતાં ્ તાળો 
આપે છટે. 

આ પ્રકરણમતાં ઓરડટનો વયતાપ ્ેમજ આયોજન સમજાિિતા ઉપરતાં્ પસંદ ્યેલિ કતાયથિક્રમોની 
કતામગીરીમતાં રહી ગયેલિ મહતિની ક્ષવ્ઓનો સતારતાંશ, વયિહતારોનતા ઓરડટ દર્પયતાન કરિતામતાં આિેલિ 
મહતિનતા ઓરડટ અિલિોકનો ્ ્તા અગતાઉનતા ઓરડટ રરપોટથિની અનુિ્દી કતારિતાઈનો સમતાિેશ કરિતામતાં 
આિેલિ છટે. આ અહટેિતાલિનતાં પ્રકરણ-II મતાં સરકતારી વિભતાગોનતા અનુપતાલિન ઓરડટનતા અિલિોકનો અને 
્ેનતા વિગ્િતાર ્તારણોનો સમતાિેશ ્તાય છટે. 

1.2 ઓડિટ કરાયેલ નવભાગોની રૂપરેખા

સતામતાનય અને સતામતાવજક સેિતા અં્ગથિ્ રતાજયમતાં  18 વિભતાગો,1 226 સિતાયત્ સંસ્તા ્ ્તા 14,723 સ્તાવનક 
સંસ્તાઓ2 નતા ખિથિનું ઓરડટ પ્રધતાન મહતાલિેખતાકતાર (સતામતાનય અને સતામતાવજક ક્ષેત્ર) ગુજરતા્,સવિિ 
કક્ષતાએ, હતા્ ધરટે છટે. વિભતાગોનતા િડતા ્રીકફે અવધક મુખય સવિિ, મુખય સવિિ, સવિિો ્્તા ્ેઓની 
સહતાયમતાં વનયતામક, કવમશ્નર, મુખય ઈજનેર ્્તા અવધકતારીઓ રહટે્તા હોય છટે. 

િષથિ 2017-18 અને 2018-19 દર્પયતાન ્યેલિ રતાજકોષીય લિેિડ-દટેિડ (વયિહતારો) નો સતારતાંશ આગળ 
કોષ્ટક-1 મતાં આપેલિ છટે – 

1 નમથિદતા, જળ સંપવ્,પતાણી પુરિઠતા અને કલપસર વિભતાગનું પતાણી પુરિઠતા પ્રભતાગ સતામેલિ છટે. 
2 વજલ્તા પંિતાય્ો-33, ્તાલિુકતા પંિતાય્ો-247, ગ્તામ પંિતાય્ો-14,273, નગરપતાવલિકતાઓ-162 અને ્પયુવનવસપલિ કોપગોરટેશનો-08  
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

કોષ્ટક 1:રાિકોરીય વયવહારોનો સારાંશ 
3(` કરોિમાં)

  આવક વહેંરણી 

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19

1 2 3 4 5 6
મહેસૂલી આવક 1,23,291.00 1,36,002 મહેસૂલી ખર્ચ 1,18,060 1,32,790
કર મહટેસૂલિ 71,549 80,103 સતામતાનય સેિતાઓ 41,402 47,564
વિન કર મહટેસૂલિ 15,074 13,417 સતામતાવજક સેિતાઓ 49,039 53,285
કફેમનરિય કરનો વહસસો 20,782 23,489 આવ્થિક સેિતાઓ 27,145 31,576
ભતાર્ સરકતાર ્ર્્ી 
અનુદતાન 15,886 18,992 સહતાયક અનુદતાન 

અને ્તાળો 474 365

પરિુરણ મૂડી આિકો 0.00 65 મૂડી ખિથિ 26,313 28,062
લિોન ્્તા પેશગીની 
િસૂલિતા્ 346 151 લિોન ્્તા 

પેશગીની િહેંિણી 631 1,731

જાહટેરઋણ આિકો * 26,953 43,146 જાહટેર ઋણની 
પર્ િૂંકિણી* 13,700 15,432

આકમસમક વનવધ 0.00 0.00 આકમસમક વનવધ 0.00 0.00
જાહટેર વહસતાિી 
આિકો3 1,394 1,723 િોખખો જાહટેર 

વહસતાિ 0.00 0.00

રોકડની ખૂલિ્ી વસલિક 23,249 16,529 િંધ િતાકી વસલિક 16,529 19,601
કુલિ 1,75,233 1,97,616 કુલ 1,75,233 1,97,616

(સત્રોત : વર્ચ 2017-18 અને 2018-19 ના વરષો માટેના રાજય સરકારના નાણાકીય નહસાબો)
* સતાધનોપતાલિય પેશગી અને ઓિરડ્રતાફટનતા વયિહતારો વસિતાય

1.3 ઓડિટ માટે કાયદેસર અનધકાર 

ભતાર્નતા િંધતારણનતા આટદીકલિ 149 અને 151 ્્તા વનયંત્રક અને મહતાલિેખતા પરીક્ષક (્રજો, સત્તા 
અને સેિતાની શર્ો) એકટ, 1971 દ્તારતા ભતાર્નતા વનયંત્રક અને મહતાલિેખતા પરીક્ષકને ઓરડટ કરિતા 
મતાટટેની કતાયદટેસરની સત્તા મળટેલિ છટે.

1.4 ઓડિટ આયોિન અને સંરાલન

વિભતાગ દ્તારતા કરિતામતાં આિેલિ ખિતાથિઓ, પ્રવૃવ્ઓની જરટલિ્તા અને ગંભીર્તા, આપિતામતાં આિેલિ 
આવ્થિક-નતાણતાકીય સત્તાનતા સ્ર, સમગ્ આં્રરક વનયંત્રણ પરનું વનધતાથિરણ, સંિંવધ્ વનયંત્રણ 
અવધકતારી પર આધતારી્ સરકતારી વિભતાગો દ્તારતા સતામનો કરિતામતાં આિ્તા જોખમોની મોજણી સતા્ે 
ઓરડટ પ્રવક્રયતા શરૂ ્તાય છટે. આ પ્રવક્રયતામતાં અગતાઉનતા ઓરડટ ્તારણો પણ ધયતાને લિેિતામતાં આિે છટે. આ 
જોખમનતા વનધતાથિરણનતા આધતારટે ઓરડટનો વયતાપ અને સમયતાિધી નક્ી કરિતામતાં આિે છટે.

દરટેક કિેરીનું ઓરડટ પુણથિ ્યતા િતાદ ઓરડટ ્તારણો સતા્ેનો વનરીક્ષણ અહટેિતાલિ વિભતાગનતા િડતાને 
મોકલિિતામતાં આિે છટે. જે વિભતાગને વનરરક્ષણ અહટેિતાલિમતાં સમતાવિષ્ ્તારણોનો જિતાિ વનરીક્ષણ 

3 જાહટેર વહસતાિની નેટ આિકો િષથિ 2017-18 દરવમયતાન જાહટેર વહસતાિની આિક મતાં્ી િહેંિણી ને િતાદ કર્તાં આિે છટે. જાહટેર વહસતાિની આિક 
` 89,132.67 કરોડ અને િહેંિણી `  87,738.46 કરોડ હ્ી, જે્ી જાહટેર વહસતાિની નેટ પુરતાં્  ` 1,394.21 દશતાથિિેલિ  છટે.
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કર   ા તાિવક ન

અહટેિતાલિ મળયતાનતા એક મવહનતાની અંદર આપિતાની વિનં્ી કરિતામતાં આિે છટે. જયતારટે પણ જિતાિો 
મળટે છટે તયતારટે ઓરડટનતા ્તારણો ્ફેસલિ (પ્તાિટ) કરિતામતાં આિે છટે, યતા ્ો ્ેનતા અનુપતાલિન મતાટટે િધુ 
આગળ ની કતાયથિિતાહી કરિતા મતાટટે સલિતાહ આપિતામતાં આિે છટે. આ વનરીક્ષણ  અહટેિતાલિોમતાં ઉદભિેલિતા 
મહતિનતા અિલિોકનો ઓરડટ રરપોટથિમતાં સમતાવિષ્ કરિતા મતાટટે ્્તા આગળની કતાયથિિતાહી મતાટટે ભતાર્નતા 
િંધતારણનતા આટદીકલિ 151 હટેઠળ રતાજયનતા રતાજયપતાલિને મોકલિિતામતાં આિે છટે. જે રતાજય વિધતાનસભતામતાં 
પ્રસ્ુ્ કરિતા જિતાિદતાર છટે. 

િષથિ 2018-19 દરવમયતાન સતામતાનય અને સતામતાવજક ક્ષેત્ર,ઓરડટ વિભતાગ દ્તારતા 23,602 પતાટદી રદિસનો 
ઉપયોગ કરી કુલિ 395 કિેરીઓ (યુવનટો) નું ઓરડટ કરિતામતાં આવયું હ્ું. ઓરડટ આયોજન કર્ી 
િખ્ે એિતા જ યુવનટો/કિેરીઓનો સમતાિેશ કરિતામતાં આવયો હ્ો કફે જયતાં અમતારતા મૂલયતાંકન પ્રમતાણે 
અગતયનતા ભય સ્તાનો જણતા્તા હ્તા. 

1.5 નોંધપાત્ર ઓડિટ અવલોકનો

છટેલ્તા કફેટલિતાક િષગોમતાં વિવિધ કતાયથિક્રમ અને પ્રવૃવ્ઓનતા અમલિીકરણમતાં રહી ગયેલિ કફેટલિીક નોંધપતાત્ર/
મહતિની ક્ષવ્ઓ કતામગીરી ઓરડટ ્કી ઉજાગર ્યેલિ, જેનો ઓરડટ રરપોટથિમતાં વનદદેશ કરતાયેલિ છટે 
સતા્ો સતા્ પસંદ કરટેલિતા વિભતાગોનતા આં્રરક વનયંત્રણની ગુણિત્તા કફે જે કતાયથિક્રમની સ્ળ્તા ્ેમજ 
વિભતાગનતા કતાયથિર્ રહટેિતામતાં પણ અસરક્તાથિ છટે, ્ેનતા ઉપર પણ અહટેિતાલિ આપેલિ છટે. ્ેિીજ રી્ે 
સરકતારી વિભતાગો/સંગઠનોની યોજનતાઓ અને અનુપતાલિન ઓરડટ દરવમયતાન ધયતાન ઉપર આિેલિ 
ક્ષવ્ઓ અંગે પણ અહટેિતાલિ આપેલિ છટે. આ ઓરડટ રરપોટથિમતાં છ અનુપતાલિન ઓરડટનતા ્કરતાઓ 
સમતાિતાયતા છટે, જેનતા વિવશષ્ મુદ્તાઓ નીિે મુજિ છટે. 
1 1 ્યોજનાઓ અને લેવડ ેવડનં અનપાલન ઓ ડટ

1 1 1 જરાતમાં ્યરન  કામ ર  

ઓરડટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે નમનૂતારૂપ િકતાસણી કરતાયલેિ શકૈ્ષવણક સરકતારી આયિુવેદ હોસપીટલિો 
(GAHs) ્ ્તા સરકતારી હોવમયોપ્ી હોસપીટલિ (GHH) એ ભતાર્ીય ઔષધની કફેમનરિય પરરષદ (CCIM) 
્્તા હોવમયોપ્ીની કફેમનરિય પરરષદ (CCH) નતા વનયમનોમતા ંવનધતાથિરર્ દદદીઓની નયનૂ્મ સખંયતાની 
સતામ ેિધ ુસખંયતામતા ંદદદીઓન ેOPD ્્તા IPD સિેોઑ પરૂી પતાડી હ્ી. આમ છત્તા, ઓરડટ દરવમયતાન 
નીિનેી ખતામીઓ જોિતા મળી હ્ી. 

રતાષ્ટીય આરોગય અવભયતાન (NHM) ્્તા રતાષ્ટીય આયુષ અવભયતાન (NAM) મતાં પ્રતા્વમક સતારિતાર 
કફેનરિો (PHCs), સતામુવહક સતારિતાર કફેનરિો (CHCs) ્્તા વજલ્તા હોસપીટલિો (DHs) ખતા્ે આયુષ 
સેિતાઓ ્તાળિીને આયુષને મુખય પ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતાનું વનરધતારિતા આવયું હ્ું, આમ છત્તા, 
આરોગય અને પરરિતાર કલયતાણ વિભતાગ (H&FWD) દ્તારતા 1474 PHCs મતાં્ી મતાત્ર 911 PHCs મતાંજ 
આયુષ ડોકટરોને કરતાર-આધતારર્ વનમણૂંક આપી શકતાય હ્ી., અને રતાજયમતાં આિેલિ 363 CHCs 
્્તા 24 DHs મતાં આયુષ ડોકટરોને કોઈજ વનમણૂંક કરિતામતાં આિી ન હ્ી. ્તામથિસીઓ ્કી આયુષ 
ઔષધો ્ેમજ યંત્રો/સતાધનો ની પૂર્ી સુવિધતા પૂરતા પતાડિતા મતાટટેનતા વયિસ્તા ્ંત્ર ને સ્તાવપ્ કરિતામતાં 
આરોગય કવમશ્નર કિેરી ્ ્તા આયુષ વનયતામક કિેરી િચ્ે સંકલિનનતા અભતાિે આ PHCs નતા ડોકટરો 
આયુષ સેિતાઓ પૂરી પતાડી શકયતાં ન હ્તા. 

રતાજયમતાં આિેલિ 33 વજલ્તાઓમતાં્ી આઠ વજલ્તાઓમતાં આયુષ હોમસપટલિો ઉપલિબધ ન હ્ી. આયોજન 
કરતાયેલિ યોજનતાઓ કતાં ્ો હતા્ ધરિતામતાં આિી ન હ્ી, અ્િતા ્ો પૂણથિ કરતાયેલિ યોજનતાઓને 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપયોગમતાં લિેિતામતાં આિ્ી ન હ્ી. જેમતાં આયુષ સેિતાઓની સુવિધતા વિનતાનતા િે વજલ્તાઓ મતાં 
GAHs ની સ્તાપનતા કરિતા મતાટટે આયોજન કરતાયેલિી યોજનતાઓ સતામેલિ  હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કતારતાયેલિ હોમસપટલિોમતાં સ્તાવપ્ કતારતાયેલિ 15 િેલિનેસ સેનટરો મતાં્ી સતા્ સેનટર વિન કતાયથિર્ હ્તા. 
િષથિ 2014-19 નતા સમય ગતાળતા દરવમયતાન H&FWD ની કુલિ અંદતાજપવત્રય જોગિતાઈઓમતાં્ી સરટેરતાશ 
મતાત્ર 3.97 ટકતા જ આયુષ મતાટટે ્તાળિિતામતાં આિી હ્ી. NAM અં્ગથિ્ ગુજરતા્ સરકતારને ભતાર્ 
સરકતાર ્ર્્ી પ્રતાપ્ત અનુદતાનનતા મતાત્ર 56 ટકતાનો જ િપરતાશ ્ઈ શકયો હ્ો. નમૂનતા રૂપ િકતાસણી 
કતારતાયેલિ 15 GAHs મતાં્ી 10 GAHs મતાં ઓપરટેશન ્ ીએટર (OTs) ની સુવિધતાઓ કતાં્ો ઉપલિબધ જ 
ન હ્ી અ્િતા ્ ો વિન કતાયથિર્ હ્ી. નમૂનતા રૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ હોમસપટલિોમતાં OTs, લિેિોરટેટરીઓ 
્્તા ડતાયગ્ોમસટક એકમો મતાટટેનો CCIM ્્તા CCH વનયમનો મતાં વનધતાથિરર્ કરતાયેલિ સતાધનો કતાં્ો 
ઉપલિબધ જ ન હ્તા, અ્િતા ્ો ્ે િણ િપરતાયેલિતા પડી રહ્તા હ્તા. 

વનષણતા્ િૈદ્ની ગેરહતાજરીને કતારણે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કતારતાયેલિ હૉમસપટલિોનતા નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કતારતાયેલિ ્ેલિેસેવમયતા સપેવસયતાવલિટી મલિવનકસ મતાં ્ેલિેવસવમયતાની સતારિતાર લિે્તા દદદીઓની સંખયતામતાં 
ઘટતાડતાનું િલિણ જોિતા મળયું હ્ું. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કતારતાયેલિ 15 GAHs 
મતાં 251 અવનિતાયથિ ઔષધીઓ (EDs) મતાં્ી 148 EDs નો સટોક ઉપલિબધ ન હ્ો. 

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કતારતાયેલિ કફેટલિીક હોમસપટલિોમતાં સતાધનો/યંત્રો કતાં્ો િણ િપરતાયેલિ પડી  રહ્તા હ્તા 
અ્િતા ્ો િપરતાશ ન કરી શકતાય ્ેિી મસ્વ્મતાં જોિતા મળયતા હ્તા. નમૂનતા રૂપ િકતાસણી કતારતાયેલિ 
GAHs ્્તા GHH મતાં રટેવસડેનટ મેરડકલિ ઓર્સરો, નસગો, િૈદ્-પંિકમથિ ્્તા ્તામથિસીસટ જેિી િતાિી 
રૂપ જગયતાઓનો કમી જોિતા મળી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કતારતાયેલિ 32 આયુિવેદ ્્તા હોમીઓપે્ 
દિતાખતાનતાઓ મતાં્ી પતાંિ દિતાખતાનતાઓ મેરડકલિ ઓર્સર િગર કતાયથિર્ હ્તા. 

આયુષ મેરડકલિ કોલિેજોમતાં અભયતાસક્રમ નો પૂણથિ્ઃ વયતાપ શકતાસપદ જોિતા મળયો હ્ો, કફેમકફે ્ ીયરી ્ ્તા 
પ્રેમકટકલિ એમ િંને નતા સત્રો મતાટટે અપતાયેલિ ખરટેખર શૈક્ષવણક કલિતાકો, CCIM વનયમનો, 2016 અં્ગથિ્ 
વનધતાથિરર્ શૈક્ષવણક કલિતાકો કર્તાં ઘણતાજ ઓછતા હ્તા. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કતારતાયેલિ સરકતારી આયુિવેદ 
કોલિેજો (GACs) મતાં ્ીયરી ્્તા પ્રેમકટકલિ વિષયોની વનધતાથિરર્ 75 ટકતા હતાજરી અનુક્રમે મતાત્ર 43 
ટકતા વિદ્તા્દીઓએ ્્તા 54 ટકતા વિદ્તા્દીઓ જ ધરતાિ્તા હ્તા. 

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACs મતાં્ી િતાર  GACs મતાં શક્ષવણક સટતા્ (પ્રતાધયતાપકો,રીડસથિ ્્તા 
વયતાખયતા્તાઓ) ની કમી જોિતા મળી હ્ી. વશક્ષણનતા વનધતાથિરર્ કલિતાકો પૂણથિ ન કરિતા, વિદ્તા્દીઓ મતાટટેનતા 
િગગોમતાં આિશયક હતાજરી નો અભતાિ, ્્તા શૈક્ષવણક સટતા્ની કમી હોિતાની ઉપરોક્ત હકીક્ોની 
રતાજયમતાં BAMS મતાં વિદ્તા્દીઓની સ્ળ્તાની ટકતાિતારી ઉપર વિપરી્ અસર પતાડી હ્ી, કફેમકફે 
પરીક્ષતામતાં 45 ટકતા વિદ્તા્દીઓ વનષ્ળ રહ્તા હ્તા. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિજો મતાં્ી કોઈ 
પણ કોલિેજ પતાસે ઔષધો/દિતાઓ ્ૈયતાર કરિતાની પ્રેમકટકલિ ્તાલિીમ પૂરી પતાડિતા મતાટટે શૈક્ષવણક ્તામથિસી 
્્તા ગુણિત્તા પરીક્ષણ લિેિોરટેટરીની સુવિધતા ઉપલિબધ ન હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િે કોલિેજો 
કફે જે પોસટ ગે્જયુએટ (PG) કોસથિ પૂરતા પતાડ્ી હ્ી, ્ેમતાં PG કોસથિ મતાટટેની આં્રરક કફેનરિીય સંશોધન 
લિેિોરટેટરી (CRL) સુવિધતા ઉપલિબધ ન હ્ી. 

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િે સરકતારી આયુિવેદ ્તામથિસીઓમતા ઉતપતારદ્ કરતાયેલિ ઔષધો, ગુણિત્તા-
પરીક્ષણ કયતાથિ િગર જ પૂરતા પતાડિતામતાં આિ્તા હ્તા. ઓઢિ, અમદતાિતાદ ખતા્ેની કો-ઓપરટેરટિ ્ તામથિસી 
મતાનય લિતાઇસનસ િગર જ ઔષધો ઉતપતારદ્ કરીને પૂરતા પડ્ી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 
્તામથિસીઓ મતાં્ી કોઈ પણ ્તામથિસી ઔષધોની સમતાવપ્ત ્તારીખ દશથિિતા્ી ન હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
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કર   ા તાિવક ન

કરતાયેલિ વજલ્તાઓનતા ડ્રગ ઈનસપેકટરો આયુિવેદ ્્તા હોમીયોપે્ ઔષધોનતા ્મતામ ઉતપતાદનક્તાથિ 
એકમો નતા વનધતાથિરર્ વનરીક્ષણો કરિતામતાં વનષ્ળ રહ્તા હ્તા. િષથિ 2014-19 દરવમયતાન પરીક્ષણ કરતાયેલિ 
આયુષ ઔષધોનતા 1520 નમુનતાઓ મતાં્ી 87 નમુનતાઓ પ્રમતાણભૂ્ ગુણિત્તા િગરનતા – નોટ ઓ્ 
સટતાનડડથિ ક્ોવલિટી (NSQ) નતા જોિતા મળયતા હ્તા. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 30 રકસસોમતાં્ી 27 
રકસસતાઓમતાં NSQ ઔષધો પતાછતા ખેંિિતામતાં આવયતા ન હ્તા. અને ઔષધો િપરતાય ગયેલિ મતાલિૂમ 
પડ્તા હ્તા. ઓરડટમતાં ્ુડ એનડ ડ્રગ લિેિોરટેટરી (FDL) દ્તારતા ઔષધ નમુનતાઓનતા પરીક્ષણ મતાં ્્તાં 
વિલિંિ ્ેમજ વનધતાથિરર્ પરીક્ષણો ન ્્તાં હોિતાનતા રકસસતાઓ જોિતા મળયતા હ્તા. ડ્રગસ એનડ કોસમેટીક 
(D&C) વનયમો કફે જે આયુષ વસધધતા અને યુનતાની (ASU) ની નયૂન્મ લિતાયકતા્ વનરધતારી્ કરટે છટે, 
્ેની વિરુદ્ધ ગુજરતા્ સરકતારટે રતાજયમતાં હયતા્ એલિોપવ્ક ડ્રગ ઈનસપેકટરો ્્તા વિશ્ેષકોને આયુષ 
મતાટટે જાહટેર કયતાથિ હ્તા. 

છ િષથિ કર્તાં પણ િધુ સમય િી્ી ગયો હોિતા છ્તાં સેનડર ઓ્ એકસલિનસ (CoE) ્ેને સોંપેલિ 
સંશોધનની પતાંિ પ્રવૃવ્ઓ પૂણથિ કરી શકયું ન હ્ું. NAM અં્ગથિ્ની સંશોધન યોજનતાઓ પૂણથિ ્યેલિ 
ન હ્ી. િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન વજલ્તા આયુિવેદ અવધકતારીઓ (DAOs) દ્તારતા 
આયુષ દિતાખતાનતાઓ નતા વનરક્ષણ મતાં કમી જોિતા મળી હ્ી.  

(ફકરો 2.1.1 થી 2.1.8)

1 1 2 જરાતમાં માનિસક રો ્ય સં ા

રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણ(2015-16) મુજિ 13 િષથિ્ી િધુ િયની કુલિ િસ્ીનતાં 7.40 ટકતા 
લિોકો એક અ્િતા િધુ મતાનવસક અસિસ્્તા્ી અસરગ્સ્ છટે. ગુજરતા્મતાં આતમહતયતાનતાં િનતાિનો 
દર પ્રવ્ લિતાખ િસ્ીએ રતાષ્ટીય સ્ર (10.60) કર્તાં િધતારટે (11.70)  જોિતા મળયો હ્ો. ઓરડટમતાં 
નીવ્ઓ, યોજનતા અને િહીિટી પ્રવ્ભતાિમતાં ઉણપ જણતાઈ હ્ી, કતારણ કફે (i)  2009મતાં ્ ૈયતાર કરતાયેલિ 
રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય નીવ્, મે-2020ની મસ્વ્એ મંજૂર ્યેલિ ન હ્ી, (ii) વનધતાથિરર્ પ્રવૃવત્ઓ 
મતાટટે એકશન ્લિતાન ્ૈયતાર ન હ્ો, (iii) મતાનવસક આરોગય સેિતાઓ મતાટટે રતાજયનતાં આરોગયલિક્ષી 
િજેટનતા મતાત્ર 0.50 ટકતા ્તાળિિતામતાં આવયતા હ્તાં, (iv) GoI દ્તારતા મતાનવસક આરોગય સંભતાળ અને 
સેિતા પૂરી પતાડિતા અને મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્ી વયવક્તઓની સુરક્ષતા, પ્રોતસતાહન અને ્ ેમનતાં હક્ોને 
પૂણથિ કરિતા મતાટટે મેનટલિ હટેલ્કફેર એકટ, 2017 લિતાગુ કરતાયો હ્ો. જેનો મે-2020ની મસ્વ્એ અમલિ 
કરિતામતાં આવયો ન હ્ો. મતાનવસક વિમતારીનતા વનિતારણ અને મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સેિતાઓનતાં 
પ્રોતસતાહન મતાટટે વજલ્તા મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ (DMHP) નતાં ઉદ્ટેશ, આયોજનમતાં ખતામીઓ, 
જાગૃવ્ અવભયતાનનો અમલિ અને લિવક્ષ્ હસ્ક્ષેપને કતારણે હજુ સુધી પ્રતાવપ્ત હટેઠળ છટે. ્મતામ િતાર 
મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિો અને DMHP એકમોમતાં મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની ્ ીવ્ર 
અછ્ ધયતાનમતાં આિેલિ. મતાનિ સંખયતાિળનતાં વિકતાસ અને પ્રતારટંવભક વનદતાન મતાટટેનતાં ્તાલિીમ કતાયથિક્રમ 
્ેમજ મતાનવસક વિમતારીનતાં વયિસ્તાપન મતાટટેની યોજનતાઓ અસરકતારક આયોજન અને અમલિનતા 
અભતાિે ઇમ્છ્ પરરણતામ આપી શકી ન્ી. જેને પરરણતામે PHCs નતાં સ્રટે મતાનવસક આરોગય 
સંભતાળ પ્રતા્વમક આરોગય સંભતાળ સતા્ે સંકવલિ્ કરી શકતા્ી ન્ી અને CHCsનતાં સ્રટે આંવશકપણે 
સંકવલિ્ કરતાયેલિ હ્ી. પસંદ કરતાયેલિ િે DMHP એકમોમતાં મનોવિરકતસક અને સિ્ંત્ર િોડથિની વિન-
ઉપલિબધ્તાને કતારણે ઇનડોર સેિતાઓ ઉપલિબધ ન હ્ી. સતામતાવજક, સતાયકોલિોવજકલિ, મલિવનકલિ અને 
મનોવિરકસ્તા સતારિતાર મતાટટે વિકસતાિેલિ રૂપરટેખતા HMH, અમદતાિતાદ વસિતાયની HMHs મતાં આંવશક 
રી્ે અનુસરિતામતાં આિ્ી હ્ી. સરકતારટે, મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્તા લિોકો મતાટટે પુનિથિસન કફેનરિની 
સ્તાપનતા કરી ન હ્ી. પુનિથિસન કફેનરિની ગેરહતાજરીમતાં મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિોમતાં રજા 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

આપિતા લિતાયક 131 દદદીઓ 1 ્ી 5િષથિ સુધી દુ:ખી ્ઈ રહ્તા હ્તાં. અમદતાિતાદ અને િડોદરતાની 
HMHs મતાં વયિસતાવયક ઉપિતાર પદ્ધવ્ની કતામગીરી પ્રશંસનીય, પરટં્ુ ભુજ અને જામનગરની HMHs 
મતાં ઉણપ જણતાઈ હ્ી. ઓરડટમતાં, ભટક્તા દદદીઓનતાં િિતાિ અને સતારિતાર મતાટટે આધતાર હટેલપલિતાઇન 
સેિતાની સ્તાપનતા અને વનયમસરની/સંસ્તાકીય મનોવિરકતસતા સતારિતાર પૂરતા પતાડિતાની સતા્ોસતા્ 
શ્દ્ધતા્ી ્ંદુરસ્ િનતાિિતાનો દિતા અને દુિતાનો ખયતાલિ પ્રશંસનીય જોિતા મળયો હ્ો. 

(ફકરો 2.2.1 થી 2.2.8)

1.5.1.3 રો ્ય અને પ રવાર ક ્યા  િવ ા ના ોજેકટ લમેનટે ન ્યિનટન  કામ ર

રતાજય સરકતારટે જાહટેર આરોગય કતાળજીની સુવિધતાઓ મતાટટે નિતા િતાંધકતામ કતાયગો (્ફેબ્ુઆરી 2006) અને 
જાળિણી ્્તા સમતારકતામ (M&R) નતા કતાયગો (મે 2012)  PIU ની યોગય સ્તાપનતા િગર જ સોં્યતા 
હ્તા. કતાયથિિોજને પહોંિી િળિતા PIU ને ગુજરતા્ સટટેટ હટેલ્ ઇનફ્તાસટ્રક્ચર ડેિલિપમેનટ કોપગોરટેશન 
(GSHIDC) મતાં ્ફેરિિતાનો વનણથિય (ઓકટોિર 2008) જુલિતાઈ 2020 સુધી અમલિમતાં મૂકી શકતાયો 
ન હ્ો. PIU ની સંસ્તાકીય વયિસ્તા (i) વનયમો અને કતાયથિ પધધવ્ઓનું મતાળખું (ii) ગુણિત્તા 
વનયંત્રણ પ્રણતાલિી અને (iii) વહસતાિો, ઓરડરટટંગ અને નતાણતાકીય વયિસ્તાપન પ્રણતાલિીનતા સંદભથિમતાં 
સુરિઢ ન હ્ી. “PIU નતા વજલ્તા એકમો મતાટટે વનઃશુલક િતાંધકતામ” અને “ઈલિેકટ્રોવનક ઉપકરણો પૂરતા 
પતાડિતા” ની શર્ો PIU એ કોનટ્રતાકટમતાં અવિિતારી રી્ે સતામેલિ કરી હ્ી. આ કલિમો ન ્ો કોનટ્રતાકટ 
મતાટટેનતા મૂળભૂ્ વસદ્ધતાં્ો સતા્ે સુસંગ્ હ્ી કફે ન ્ો સમતાન્તા સતા્ે અમલિમતાં મૂકિતામતાં આવયતા 
હ્તા. કતાયગોની મંજૂરી મતાટટે વનય્ કરતાયેલિ ધોરણો સતાિધતાની પૂિથિક અનુસરિતામતાં આિ્તા ન હોિતાને 
લિઈ, નડ્ર િગરની જગયતાઓ ન ્તાળિિતાને કતારણે મંજૂર કરતાયેલિ 6,504 મતાં્ી 2,160 કતાયગો (33 
ટકતા) હતા્ ધરી શકતાયતા ન હ્તા. કતાયગોની રડઝતાઈન અને અંદતાજો યોગય કતાળજી સતા્ે ્ૈયતાર કરિતામતાં 
આવયતા ન હ્તા. ટટેનડરો મંગતાિિતાની, િોલિી પ્રસ્ુ્ કરિતા મતાટટેનો સમય, પૂિથિ-લિતાયક િોલિીનું મૂલયતાંકન 
વિગેરટે જોગિતાઇઓનું અનુસરણ ન કરિતાને લિીધે ટટેનડર પ્રવક્રયતામતાં પતારદવશથિ્તા અને ઔવિતયનો 
અભતાિ હ્ો. ખતામી યુક્ત રડઝતાઈનને લિઈ PIU એ ` 37.86 કરોડનો િધતારતાનો ખિથિ કયગો હ્ો. કુલિ  
` 196.94 કરોડનતા ખિવે િતાંધિતામતાં આિેલિ પતાંિ વિલડીંગ ઉપયોગમતાં જ ન લિેિતાયતા યતા ્ો આંવશક રી્ે 
ઉપયોગમતાં લિેિતાયતા હ્તા. ગુણિત્તા વનયંત્રણ (QC) ખતામી યુક્ત હ્ું. QC રટમ દ્તારતા 68 ટકતા કતાયગોનું 
વનરરક્ષણ કરિતામતાં આવયું ન હ્ું. ભંડોળનતા સંિતાલિન મતાટટે ટ્રેઝરી રૂલસ ન અનુસરિતા અને ખતામી યુક્ત 
વહસતાિ પ્રણતાલિી ને લિઈ PIU નું નતાણતાકીય સંિતાલિન સુરિઢ ન હ્ું. 

 (ફકરો 2.3.1 થી 2.3.9)

1.5.1.4  ` 2 90 કરોડન  િ ન પ્યો  33  ડસ ન ટટ જનરે ન િસ ટ સ  

` 27.90 કરોડની 335 રડસઇન્ફેકટટંટ વસસટ્પસની પ્રતાવપ્ત, ઇ-પ્રતાવપ્ત પ્રવક્રયતાને અનુસયતાથિ વિનતા અને 
આિશયક ઇન-પુટ સોલયુશનનતા વનયમી્ પુરિઠતાની ખતા્રી ન કરિતા અને ્ ેનતા જાળિણીનતા પરરણતામ 
રૂપે, િધી 335 વસસટ્પસ વિન-ઉપયોગી અને વિન-કતાયથિશીલિ રહી. 

(ફકરો 2.4)

1 1  પસં ન  હેર  થાિનક સં થાઓમાં ્યિનિસપલ ન કરરાનં સંરાલન

ઓરડટમતાંિકતાસણી કર્તાં પસંદગીની શહટેરી સ્તાવનક સંસ્તામતાં ્પયુવનવસપલિ ઘન કિરતાનતા સિંતાલિનની 
વિગ્િતાર પ્રોજેકટ અહટેિતાલિોની ્ૈયતારી અને મંજૂરીમતાં નોંધપતાત્ર વિલિંિ જોિતા મળયો, જેનતા પગલિે 
શહટેરી સ્તાવનક સંસ્તાઓ (ULBs) દ્તારતા મતાત્ર 22 ટકતા ભંડોળનો (મતાિથિ 2020) ઉપયોગ કરિતામતાં 
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કર   ા તાિવક ન

આવયો અને સિ્છ ભતાર્ વમશન-અિથિન (SBM-U) હટેઠળનતા SWMપ્રોજેક્ટસનતા અમલિમતાં વિલિંિ 
્યો.

ULBs દ્તારતા કિરો ઉતપન ્િતાનતા અંદતાજ મતાટટે અપનતાિિતામતાં આિેલિી પધધવ્ઓ ન ્ો સમતાન હ્ી 
કફે ન ્ો સેનટ્રલિ પમબલિક હટેલ્ એનડ એનિતાયનથિમેનટલિ એનજીવનયરરટંગ ઓગવેનતાઈઝેશન (CPHEEO) 
મેનયુઅલિ, 2016મતાં સૂિિેલિ પધધવ્ને અનુરૂપ હ્ી. સત્રો્ પર કિરતાનું વિભતાજન અ્િતા સતામગ્ીની 
પુન:પ્રતાવપ્તની સુવિધતાઓ સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિી ન હ્ી. ઘન કિરો પયતાથિિરણને પ્રવ્કૂળ રી્ે િહન 
કરિતામતાં આિ્ો હ્ો. િતાયો-રડગ્ેડેિલિ કિરતાની પ્રવક્રયતા મતાટટે ULBs સતા્ે ઉપલિબધ સુવિધતાઓ કતાં ્ો 
કતાયથિકતારી મસ્વ્મતાં નહો્ી અ્િતા આનો શ્ેષ્ઠ રી્ે ઉપયોગ કરિતામતાં આિી રહ્ો ન હ્ો.

` 5.01 કરોડનતા ખિવે િતાંધિતામતાં આિેલિતા ત્રણ સેવનટરી લિેનડર્લસનો ઉપયોગ લિેનડર્લિ પર પ્રોસેવસંગ 
સુવિધતાઓ ઉપલિબધ ન હોિતાને કતારણે જાનયુઆરી, 2013મતાં શરૂ ્યતા પછી ્ઈ શકયો ન હ્ો. 
એકવત્ર્ કરિતામતાં આિેલિતા કિરતાનતા મતાત્ર 25 ટકતા જ ULBs દ્તારતા પ્રવક્રયતા કરિતામતાં આવયતા હ્તાં અને 
િતાકીનતાં 75 ટકતા પ્રવક્રયતાિગર ડ્પપસતાઇ્ટસ પર નતાખિતામતાં આવયતા હ્તા. લિેનડર્લસ/ડ્પપસતાઇ્ટસનતા 
સંિતાલિન સંદભવે ULBs દ્તારતા SWM વનયમો, 2016 ની જોગિતાઈઓનું પતાલિન નિળું હ્ું.

 (ફકરો 2.5.1 થી 2.5.8)

1 1   િનરા ાર િવ વાઓના પન વસવાટ માટે િથ્ચક સહા્ય ્યોજનાઓન અમલ કર

વનરતાધતાર વિધિતાઓનતા પુનઃિસિતાટ મતાટટે રતાજય સરકતારટે પો્તાની આવ્થિક સહતાય યોજનતા (DWPS) 
િતાલિુ રતાખી હ્ી ્્તા ઇમનદરતા ગતાંધી રતાષ્ટીય વિધિતા પેનશન (IGNWPS) યોજનતા પણ િતાલિુ રતાખી 
હ્ી. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ 1,53,914 લિતાભતા્દીઓને આ યોજનતા હટેઠળ આિરી લિેિતાયતા હ્તા.  
િષથિ 2015-19 દરવમયતાન પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા લિતાભતા્દીઓને પેનશન આપિતા ` 801.87 કરોડ નો ખિથિ 
કરિતામતાં આવયો હ્ો.  

નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલિ મતામલિ્દતારોનતા કતાયતાથિલિયમતાં ઓરડટ દ્તારતા િકતાસિતામતાં આિેલિ અરજીઓ મતાં્ી 
75 ટકતા અરજીઓ િતાર મવહનતામતાંજ સિીકતાર/અસિીકતાર  કરી હ્ી. યોજનતાનું અમલિીકરણ સુરિઢ 
જોિતા મળયું ન હ્ું કતારણ કફે નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ મતામલિ્દતાર કિેરીઓમતાં અરજીનો ખોટી રી્ે 
અસિીકતાર, પેનશન શરૂ ્િતાની ્તારીખ નક્ી કરિતામતાં વિલિંિ, મૃતયુ અને પુનઃ વિિતાહનતા કતારણે 
પેનશન િંધ કરિતાની જોગિતાઇઓનતા અનુપતાલિનમતાં ખતામીઓ ની ઘટનતા્ી યોજનતા મુક્ત રહી શકી ન 
હ્ી. 18 ્ી 40 િષથિની િયનતા લિતાભતા્દીઓને આતમવનભથિર િનતાિિતા િોકફેશનલિ ટ્રેનીંગ અપતાઈ હ્ી, 
જોકફે 43 ટકતા અંદતાવજ્ લિતાભતા્દીઓને ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી ન હ્ી અને ્તાલિીમ મેળિેલિ અમુક 
લિતાભતા્દીઓને ટૂલિકીટ વિ્રણ કરિતામતાં આિી હ્ી. 

(ફકરો 2.6.1 થી 2.6.5)

1.6 ઓડિટ પ્રતયેની સરકારની િવાબ દેનહતાનો અભાવ

1 1 પડતર િનર ક્  અહેવાલ

નતાણતાં વિભતાગે 1992 મતાં ઓરડટ િતાંધતાઓ/વનરીક્ષણ અહટેિતાલિનતા ઝડપી વનકતાલિ/પ્તાિટ મતાટટે સૂિનો 
આપ્ી મતાવહ્ી પુમસ્કતા િહતાર પતાડેલિ છટે. જેમતાં જણતાવયતા મુજિ મહતાલિેખતાકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલિ 
વનરીક્ષણ અહટેિતાલિનો કતાયથિપતાલિન અવધકતારી ઝડપી પ્ર્ીભતાિ આપે, જે્ી વનય્ વનયમો અને પધધવ્ 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

મુજિ ભૂલિ સુધતારણતા અંગેની કતાયથિિતાહી કરી શકતાય ્્તા વનરીક્ષણ દરવમયતાન ધયતાન ઉપર આિેલિ જે 
્ે વિભતાગની વનયમ મુજિની કતાયથિિતાહીમતાં રહી ગયેલિ ખતામીઓ/ઉપેક્ષતાઓ વિગેરટે અંગે જિતાિદતારી 
નક્ી કરી શકતાય. વનરીક્ષણ અહટેિતાલિનતા મળયતા પછીનતા િતાર અઠિતાડીયતાની અંદર કિેરીનતા િડતા ્્તા 
્ેનતા ઉચ્ સત્તાવધકતારી દ્તારતા વનરીક્ષણ અહટેિતાલિમતાં ્યેલિ અિલિોકનોમતાં દશતાથિિેલિ વિભતાગની ખતામી/
ત્રુટીઓ ્્તા ્યેલિ ઉપેક્ષતાઓ દૂર કરી વનરીક્ષણ અહટેિતાલિનો અનુપતાલિન રરપોટથિ મહતાલિેખતાકતારને 
મોકલિિતાનો રહટે છટે. વનરીક્ષણ અહટેિતાલિનતા િતાકી ્કરતાઓનતા ઝડપ્ી જિતાિો મોકલિી આપિતા મતાટટે 
વિભતાગોનતા િડતાને સમયતાં્રટે વિનં્ી કર્તા સમૃવ્ પત્રો પતાઠિિતામતા આિે છટે.

સતામતાનય અ્િતા સતામતાવજક ક્ષેત્ર અં્ગથિ્ 18 વિભતાગોનતા 4,516 વનરીક્ષણ અહટેિતાલિ (22,181 ્ કરતાઓ) 
31 રડસે્પિર 2019 નતા રોજની મસ્વ્એ પડ્ર હ્તા. પડરનશષ્ટ-I મતાં પડ્ર રહટેલિતા વનરીક્ષણ અહટેિતાલિો 
અને ્કરતાઓની િષથિિતાર વિગ્ આપિતામતાં આિેલિ છટે.

1 2 ઓ ડટ કરા પર વે િવ ા નો ત ાવ

જાનયુઆરી 2020 અને મે  2020 ની િચ્ે અનુપતાલિન ઓરડટનતા છ ્કરતાઓ સંિંવધ્ િહીિટી 
વિભતાગનતા અવધક મુખય સવિિો/મુખય સવિિો/ સવિિો ને છ અઠિતાડીયતામતાં ્ ેઓનો પ્ર્ીભતાિ આપિતા 
વિનં્ી સતા્ે મોકલિિતામતાં આવયતા હ્તા. વિભતાગોએ આજ સુધી (જૂન 2020) િધતાજ છ અનુપતાલિન 
ઓરડટ રરપોટથિ નતા ્કરતાઓનતા જિતાિ આ્યતા હ્તા. અહટેિતાલિને આખરી સિરૂપ આપ્તા પહટેલિતા 
વિભતાગનતા જિતાિો ્્તા વિભતાગનતા રિમષ્કોણને પણ ધયતાને લિેિતામતાં આિેલિ છટે. 

1 3 ઓ ડટ રપોટ્ચન  અનવત  કા્ય્ચવાહ

જાહટેર વહસતાિ સવમવ્ (વનયમો અને પધધવ્) 1990નતા વનયમ  7 મતાં જણતાવયતા મુજિ ઓરડટ અહટેિતાલિમતાં 
સમતાવિષ્ ્તારણોનતા વિગ્િતાર ખુલિતાસતા િધતાજ વિભતાગો દ્તારતા ઓરડટ અહટેિતાલિ વિધતાનસભતામતાં રજૂ 
્યતાનતા  90 રદિસમતાં રજૂ કરિતાનતા રહટે છટે.

સરકતારનતા િહીિટી વિભતાગોએ આ સૂિનતાનું અનુપતાલિન કરટેલિ ન્ી અને 31 રડસે્પિર 2019 ની 
મસ્વ્એ પડરનશષ્ટ-II મતાં જણતાવયતા મુજિ 17 વિભતાગો4 દ્તારતા 2007-08 ્ ી 2016-17 નતા સમયગતાળતાનતા 
56 ્કરતાઓનતા વિગ્િતાર ખુલિતાસતા રજૂ કયતાથિ ન હ્તા. 

1  હેર િહસા  સિમિત ારા રરા્ચ કરવાના ાક  કરાઓ 

31 રડસે્પિર 2019 ની મસ્વ્એ િિતાથિ કરિતાનતા િતાકી ્કરતાઓની વિગ્ પડરનશષ્ટ-IIIમતાં દશતાથિિિતામતાં 
આિેલિ છટે.

4 આમતાં 1 એવપ્રલિ 2012 ્ી પ્રધતાન મહતાલિેખતાકતાર (E&RSA),ગુજરતા્, અમદતાિતાદ ને ્િદીલિ કરિતામતાં આિેલિ વિભતાગોનતા ્કરતાઓ પણ  
સમતાવિષ્ છટે 


