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પ્રસતાવના

31 મતાિ્ય 2018 નતા રોજ પૂરતા થ્તાં િષ્ય મતા્ટેનો આ અહેિતાલ ભતાર્નતા રંધતારણની કલમ 151 હેઠળ 
રતાજયપતાલશ્ી સમક્ષ રજૂ કરિતા મતા્ટે ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયો છે. આ અહેિતાલમતાં ત્રણ પ્રકરણો છે.

વનયંત્રક અને મહતાલેખતા પરીક્ષકનો (ડ્ુ્ટીઝ, પતાિસ્ય અને કંિીિન ઓફ સવિ્યસ) ધતારો, 1971 ની 
જોગિતાઇઓ ્થતા વનયંત્રક અને મહતાલેખતા પરીક્ષક દ્તારતા જારી કરતાયેલ ઓરિ્ટ અને એકતાઉ્્ટસ પરનતા 
ધતારતા-ધોરણો, 2007 અં્ગ્ય્ સતામતાવજક અને સતામતા્ય ક્ષેત્રનતા વિભતાગોનતા ઓરિ્ટ સંરંવધ્ અહેિતાલ 
છે. આ અહેિતાલ ભતાર્નતા રંધતારણની કલમ 151 (2) હેઠળ રતાજય વિધતાનસભતાને રજૂ કરિો જરૂરી છે.

આ અહેિતાલમતાં દિિતા્યિેલ રકસસતાઓ િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન કરિતામતાં આિેલ નમૂનતારૂપ ઓરિ્ટ 
િકતાસણી દિરવમયતાન ્ેમજ આગલતા િષષો દિરવમયતાન ધયતાન પર આિેલતા પરં્ુ આગલતા અહેિતાલોમતાં 
સમતાવિષ્ ન થઈ િકેલ રકસસતાઓ પૈકીનતાં છે. િષ્ય 2017-18 પછીનતા સમયગતાળતાને લગ્ી રતાર્ોનો 
પણ જરૂરરયતા્ પ્રમતાણે સમતાિેિ કરિતામતાં આિેલ છે.

ભતાર્નતા વનયંત્રક અને મહતાલેખતા પરીક્ષક દ્તારતા રહતાર પતાિિતામતાં આિેલ ઓરિર્ટંગ સ્ટતા્િિ્ય (મતાિ્ય 
2002) ને અનુસરીને ઓરિ્ટ કરિતામતાં આિે છે.

ઓરિ્ટ અહેિતાલમતાં ગુજરતા્ી અનુિતાદિમતાં રહેલ હકીક્ દિોષ મતા્ટે મૂળ ઇંન્લિ અહેિતાલમતાં આપેલ 
વિગ્ સતાિી ગણિી. 
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પ્રકરણ - I

પ્રાસતાનવક નોંધ 

1.1 આ અહેવાલ અંગે

ભતાર્નતા વનયંત્રક અને મહતાલેખતા પરીક્ષક (C&AG)નો આ અહેિતાલ રતાજય સરકતારનતા વિવિધ 
વિભતાગોનતા પસંદિ કરતાયેલ કતાય્યક્રમો અને પ્રવૃવ્ઓનતા કતામગીરી ઓરિ્ટમતાં ઉદિભિેલ રતાર્ો અને 
ઓરિ્ટ સિીકૃવ્ અંગેનો છે. 

ભતાર્નતા રંધતારણમતાં કરતાયેલ જોગિતાઇઓ, સંરંવધ્ કતાયદિતાઓ, ધતારતા, વનયમો અને વિવિધ હુકમો અને 
સક્ષમ સત્તા ધરતાિ્તા અવધકતારી દ્તારતા જારી કરતાયેલ સૂિનતાઓનું અનુપતાલન કરિતામતાં આિે છે કે નહીં 
્ેની ખતાત્રી કરિતા મતા્ટે ઓરિ્ટ કરિતામતાં આિેલતા વિભતાગોનતા ખિતા્યઓનતા વયિહતારોની ્પતાસણીનતા 
સદિભ્યમતાં અનુપતાલન ઓરિ્ટ કરિતામતાં આિે છે. જયતારે રીજી રતાજુ કતામગીરી ઓરિ્ટમતાં અનુપતાલન 
ઓરિ્ટ ઉપરતાં્ વિભતાગ દ્તારતા કરિતામતાં આિ્ી પ્રવૃવ્ઓ અને કતાય્યક્રમોનો અમલ કરકસરયુક્ત ્ેમજ 
કતાય્યદિક્ષ્તાપૂિ્યક પ્રતાપ્ત કરિતામતાં આિેલ છે, ્ેની પણ ્પતાસ કરે છે. 

અહેિતાલનો મૂળભૂ્ હે્ુ ઓરિ્ટનતા મહતિનતા ્તારણો રતાજય વિધતાનસભતાનતા ધયતાન ઉપર લતાિિતાનો 
છે. ઓરિ્ટનતા મતાપદિંિ મતા્ટે જરૂરી છે કે રરપોર્ટિંગ મતા્ટેનું આિશયક સ્ર વનયમતાનુસતાર સતાહવજક અને 
વયિહતારોની મહત્તા અને કદિ વિસ્તારને અનુરૂપ હોય. ઓરિ્ટનતા ્તારણોનતાં પરરણતામ સિરૂપે સંસથતાનતા 
િહીિ્ટી અવધકતારી સુધતારતાતમક પગલતાઓ લઈ ્ેમજ મતાગ્યદિિ્યક સૂિનો આપી એિી નીવ્ ઘિે, કે 
જેથી સંસથતાનો આવથ્યક િહીિ્ટ સુધરે. આમ, ઓરિ્ટનતા ્તારણો સંસથતાનતા િધુ સતારતા સંિતાલનમતાં ફતાળો 
આપે છે. 

આ પ્રકરણમતાં ઓરિ્ટનો વયતાપ ્ ેમજ આયોજન સમજાિિતા ઉપરતાં્ પસંદિ થયેલ કતાય્યક્રમોની કતામગીરીમતાં 
રહી ગયેલ મહતિની ક્ષવ્ઓનો સતારતાંિ, વયિહતારોનતા ઓરિ્ટ દિરવમયતાન કરિતામતાં આિેલ મહતિનતા 
ઓરિ્ટ અિલોકનો ્થતા અગતાઉનતા ઓરિ્ટ રરપો્ટ્યની અનુિ્થી કતાય્યિતાહીનો સમતાિેિ કરિતામતાં આિેલ 
છે. આ અહેિતાલનતાં પ્રકરણ-IIમતાં પસંદિ કરતાયેલ કતાય્યક્રમો/પ્રવૃવ્ઓ વિભતાગોનતા કતામગીરી ઓરિ્ટ 
દિરવમયતાન ઉદિભિેલ ્તારણોનો સમતાિેિ થતાય છે. પ્રકરણ-IIIમતાં સરકતારી વિભતાગોનતા અનુપતાલન 
ઓરિ્ટનતા અિલોકનોનો સમતાિેિ થતાય છે. 

1.2 ઓડિટ કરાયેલ નવભાગોની રૂપરેખા

સતામતા્ય અને સતામતાવજક સેિતા અં્ગ્ય્ રતાજયમતાં 17 વિભતાગો,1 226 સિતાયત્ સંસથતા ્થતા 14,482  
સથતાવનક સંસથતાઓ2 નતા ખિ્યનું ઓરિ્ટ પ્રધતાન મહતાલેખતાકતાર (સતામતા્ય અને સતામતાવજક ક્ષેત્ર), ગુજરતા્, 
સવિિ કક્ષતાએ, હતાથ ધરે છે. વિભતાગોનતા િિતા ્રીકે અવધક મુખય સવિિ, અગ્ સવિિ, સવિિો ્થતા 
્ેઓની સહતાયમતાં વનયતામક, કવમશ્નર, મુખય ઈજનેર ્થતા અવધકતારીઓ રહે્તા હોય છે. 

િષ્ય 2016-17 અને 2017-18 દિરવમયતાન થયેલ રતાજકોષીય લેિિ-દિેિિ (વયિહતારો) નો સતારતાંિ આગળ 
કોષ્ટક-1 મતાં આપેલ છે – 

1 નમ્યદિતા, જળ સંપવ્,પતાણી પુરિઠતા અને કલપસર વિભતાગનું પતાણી પુરિઠતા પ્રભતાગ સતામેલ છે. 
2 વજલ્તા પંિતાય્ો-33, ્તાલુકતા પંિતાય્ો-249, ગ્તામ પંિતાય્ો-14,030, નગરપતાવલકતાઓ-162 અને મયુવનવસપલ કોપષોરેિનો-8 
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કોષ્ટક-1 : રાિકોરીય વયવહારોનો સારાંિ 
(` કરોિમાં)

આવક વહેંરણી

2016-17 2017-18 2016-17
2017-18

આયોિન 
બહાર આયોિન કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8
નવભાગ A: મહેસૂલ 
મહેસૂલી 
આવક 1,09,841.81 1,23,291.27 મહેસૂલી ખર્ચ 1,03,894.83 1,03,043.68 15,015.98 1,18,059.66

કર મહેસૂલ 64,442.71 71,549.41 સતામતા્ય 
સેિતાઓ 35,804.35 40,932.63 468.93 41,401.56

વરન કર 
મહેસૂલ 13,345.66 15,073.97 સતામતાવજક 

સેિતાઓ 44,926.02 38,934.11 10,104.89 49,039.00

કેન્રિય કર/
િુલક નો 
વહસસો 

18,835.39 20,782.29 આવથ્યક 
સેિતાઓ 22,748.51 22,702.88 4,442.16 27,145.04

ભતાર્ સરકતાર 
્રફથી 
અનુદિતાન 

13,218.05 15,885.60
સહતાયક 
અનુદિતાન અને 
ફતાળો 

415.95 474.06 0.00 474.06

નવભાગ B: મૂિી 
પરિુરણ મૂિી 
આિકો 240.05 0.00 મૂિી ખિ્ય 22,355.39 20,305.34 6,007.85 26,313.19

લોન ્થતા 
પેિગીની 
િસૂલતા્ 

165.77 346.22
લોન ્થતા 
પેિગીની 
િહેંિણી 

477.56 631.07 - 631.07

જાહેરઋણ 
આિકો * 27,668.31 26,952.74

જાહેર 
ઋણની પર્ 
િૂંકિણી*

9,073.17 - - 13,700.23

આકનસમક 
વનવધ 3.75 0.00 આકનસમક 

વનવધ 0.00 - - 0.00

જાહેર વહસતારી 
આિકો3 2,570.71 1,394.21

જાહેર 
વહસતારી 
આિકો 

0.00 - - 0.00

રોકિની ખૂલ્ી 
વસલક 18,559.48 23,248.93 રંધ રતાકી 

વસલક 23,248.93 - - 16,529.22

કુલ 1,59,049.88 1,75,233.37 કુલ 1,59,049.88 1,75,233.37
(સત્રોત : વર્ચ 2016-17 અને 2017-18 ના વરષો માટેના રાજય સરકારના નાણાકીય નહસાબો)

* સતાધનોપતાલય પેિગી અને ઓિરડ્તાફ્ટનતા વયિહતારો વસિતાય

1.3 ઓડિટ માટે કાયદેસર અનધકાર 

ભતાર્નતા રંધતારણનતા આ્ટથીકલ 149 અને 151 ્થતા વનયંત્રક અને મહતાલેખતા પરીક્ષક (ફરજો, સત્તા 
અને સેિતાની િર્ો) એક્ટ, 1971 દ્તારતા ભતાર્નતા વનયંત્રક અને મહતાલેખતા પરીક્ષકને ઓરિ્ટ કરિતા 
મતા્ટેની કતાયદિેસરની સત્તા મળેલ છ.ે 3

3 જાહેર વહસતારની ને્ટ આિકો જાહેર વહસતારની આિક મતાંથી િહેંિણી ને રતાદિ કર્તાં આિે છે. િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન જાહેર વહસતારની આિક 
` 89,132.67 કરોિ અને િહેંિણી ` 87,738.46 કરોિ હ્ી, જેથી જાહેર વહસતારની ને્ટ પુરતાં્ ` 1,394.21 દિિતા્યિેલ છે.
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પ્રકરણ-I : પ્રરાસ્રાવિક નોંધ

1.4 ઓડિટ આયોિન અને સંરાલન

વિભતાગ દ્તારતા કરિતામતાં આિેલ ખિતા્યઓ, પ્રવૃવ્ઓની જર્ટલ્તા અને ગંભીર્તા, આપિતામતાં આિેલ 
આવથ્યક-નતાણતાકીય સત્તાનતા સ્ર, સમગ્ આં્રરક વનયંત્રણ પરનું વનધતા્યરણ, સંરંવધ્ વનયંત્રણ 
અવધકતારી પર આધતારર્ સરકતારી વિભતાગો દ્તારતા સતામનો કરિતામતાં આિ્તા જોખમોની મોજણી સતાથે 
ઓરિ્ટ પ્રવક્રયતા િરૂ થતાય છે. આ પ્રવક્રયતામતાં અગતાઉનતા ઓરિ્ટ ્તારણો પણ ધયતાને લેિતામતાં આિે છે. આ 
જોખમનતા વનધતા્યરણનતા આધતારે ઓરિ્ટનો વયતાપ અને સમયતાિધી નક્ી કરિતામતાં આિે છે. 

દિરેક કિેરીનું ઓરિ્ટ પુણ્ય થયતા રતાદિ ઓરિ્ટ ્તારણો સતાથેનો વનરીક્ષણ અહેિતાલ વિભતાગનતા િિતાને 
મોકલિતામતાં આિે છે. જે વિભતાગને વનરરક્ષણ અહેિતાલમતાં સમતાવિષ્ ્તારણોનો જિતાર વનરીક્ષણ 
અહેિતાલ મળયતાનતા એક મવહનતાની અંદિર આપિતાની વિનં્ી કરિતામતાં આિે છે. જયતારે પણ જિતારો 
મળે છે તયતારે ઓરિ્ટનતા ્તારણો ફેસલ (પ્તાિ્ટ) કરિતામતાં આિે છે, યતા ્ો ્ેનતા અનુપતાલન મતા્ટે િધુ 
આગળ ની કતાય્યિતાહી કરિતા મતા્ટે સલતાહ આપિતામતાં આિે છે. આ વનરીક્ષણ અહેિતાલોમતાં ઉદિભિેલતા 
મહતિનતા અિલોકનો ઓરિ્ટ રરપો્ટ્યમતાં સમતાવિષ્ કરિતા મતા્ટે ્થતા આગળની કતાય્યિતાહી મતા્ટે ભતાર્નતા 
રંધતારણનતા આ્ટથીકલ 151 હેઠળ રતાજયનતા રતાજયપતાલને મોકલિતામતાં આિે છે. જે રતાજય વિધતાનસભતામતાં 
પ્રસ્ુ્ કરિતા જિતારદિતાર છે. 

િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન સતામતા્ય અને સતામતાવજક ક્ષેત્ર,ઓરિ્ટ વિભતાગ દ્તારતા 17,839 પતા્ટથી રદિિસનો 
ઉપયોગ કરી કુલ 251 કિેરીઓ (યુવન્ટો) નું ઓરિ્ટ કરિતામતાં આવયું હ્ું. ઓરિ્ટ આયોજન કર્ી 
િખ્ે એિતા જ યુવન્ટો/કિેરીઓનો સમતાિેિ કરિતામતાં આવયો હ્ો કે જયતાં અમતારતા મૂલયતાંકન પ્રમતાણે 
અગતયનતા ભય સથતાનો જણતા્તા હ્તા. 

1.5 નોંધપાત્ર ઓડિટ અવલોકનો

છેલ્તા કે્ટલતાક િષષોમતાં વિવિધ કતાય્યક્રમ અને પ્રવૃવ્ઓનતા અમલીકરણમતાં રહી ગયેલ કે્ટલીક નોંધપતાત્ર/
મહતિની ક્ષવ્ઓ ઓરિ્ટ થકી ઉજાગર થયેલ, જેનો ઓરિ્ટ રરપો્ટ્યમતાં વનદિદેિ કરતાયેલ છે, સતાથો સતાથ 
પસંદિ કરેલતા વિભતાગોનતા આં્રરક વનયંત્રણની ગુણિત્તા કે જે કતાય્યક્રમની સફળ્તા ્ેમજ વિભતાગનતા 
કતાય્યર્ રહેિતામતાં પણ અસરક્તા્ય છે, ્ેનતા ઉપર પણ અહેિતાલ આપેલ છે. ્ેિી જ રી્ે સરકતારી 
વિભતાગો/સંગઠનોનતા અનુપતાલન ઓરિ્ટ દિરવમયતાન ધયતાન ઉપર આિેલ ક્ષવ્ઓ અંગે પણ અહેિતાલ 
આપેલ છે. આ ઓરિ્ટ રરપો્ટ્યમતાં એક કતામગીરી ઓરિ્ટ અને પતાંિ અનુપતાલન ઓરિ્ટનતા ફકરતાઓ 
સમતાિતાયતા છે, જેનતા વિવિષ્ મુદ્તાઓ નીિે મુજર છે. 

1.5.1  કામગીરી ઓડિટ

1.5.1.1 ગુજરાતમાં ગ્ામ્ય પે્ય-જળ પાણી પુરવઠા કા્ય્યક્રમનુ અમલીકરણ

પતાણીએ રતાજયનો વિષય છે અને ્ યુનત્મ મતાત્રતામતાં પીિતાલતાયક પતાણીની ઉપલબધ્તા સુવનવચિ્ કરિતાની 
જિતારદિતારી રતાજય સરકતારની છે. દિેિનતા ગ્તામય વિસ્તારોમતાં આિેલતા િસિતા્ટો ને સલતામ્ પેય-જલ પુરૂં 
પતાિિતામતાં ભતાર્ સરકતાર ્ટેકવનકલ ્ થતા નતાણતાંકીય સહતાયિિે રતાજય સરકતારોનતા પ્રયતાસોની પૂવ્્ય કરે છે. 
ગુજરતા્ પતાણી-પૂરિઠતા અને ગ્ટર-વયિસથતા રોિ્ય (GWSSB) ્થતા િો્ટર એ્િ સેની્ટેિન મેનેજમે્્ટ 
ઓગવેનતાઈઝેિન (WASMO) થકી ગ્તામય પતાણી-પૂરિઠતા કતાય્યક્રમ (RWSP) નતા યો્ય અમલીકરણ 
મતા્ટે પતાણી-પૂરિઠતા વિભતાગ (WSD) જિતારદિતાર છે.



4

31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

રતાજયમતાં ગ્તામય પેય-જળ પતાણી પૂરિઠતા કતાય્યક્રમનું િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતાને આિરી લે્ું 
કતામગીરી ઓરિ્ટ મતાિ્ય 2018 થી ઓગષ્ 2018 દિરવમયતાન હતાથ ધરિતામતાં આવયું હ્ું. ઓરિ્ટનતા મુખય 
્તારણોને સંક્ષેપમતાં નીિે આપિતામતાં આવયતાં છે.

 ● ઓગષ્ 2018ની નસથવ્એ રતાજયમતાં આિેલ 17,843 ગતામોમતાંથી 8,947 ગતામોની નમ્યદિતા કેનતાલ 
આધતારર્ યોજનતાઓ/કતાય્યક્રમો હેઠળ આિરી લેિતામતાં આિેલ હ્તાં, જયતારે 3,893 ગતામે ને અ્ય 
સત્રો્ો પર આધતારર્ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓ અં્ગ્ય્ આિરી લેિતામતાં આવયતા હ્તાં.

 ● રતાજયમતાં આિેલ ્મતામ 35,996 િસિતા્ટોને પતાણી પૂરિઠતાથી પૂણ્ય રી્ે આિરી લેિતાયેલ 
હોિતાનો ગુરતા્ સરકતાર (GoG) એ કરેલ દિતાિો સતાિો ઠયષો ન હ્ો.

 ● નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આઠ વજલ્તાઓમતાં 91 ગ્તામય પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓ (RWSSs) 
હેઠળ આિરી લેિતાયેલ 2,352 ગતામોમતાંથી મતાત્ર 1,587 ગતામો જ RWSSs મતારફ્ પતાણી 
મેળિ્તાં હ્તાં. રતાકીનતા 765 ગતામો મતાંથી 258 ગતામોને જળસત્રો્મતાં અપુર્ું પતાણી હોિતાથી, 
આં્રરક વિ્રણ ને્ટિક્ક ઊભું ન કરતાયું હોિતાથી, ક્ષવ્યુક્ત પતાઈપો, વિગેરે કતારણોસર પતાણી 
ઉપલબધ ન હ્ું.

 ● વરન-કતાય્યર્ WSSsની ઓછી નોંધણી કરતાિિતામતાં આિી હ્ી. િળી, ઘણી વરન-કતાય્યર્ 
યોજનતાઓ ્ો વિભતાગની જાણકતારીમતાં પણ ન હ્ી.

 ● ગુજરતા્ જલસેિતા ્તાવલમ સંસથતા (GJTI) ખતા્ે આિેલી રતાજયકક્ષતાની લેરોરે્ટરી (SLL) 
િોક્સ પરીક્ષણો હતાથ ધરિતાને રદિલે મતાત્ર સતામતા્ય સ્રનતા રતારે્તા મુજરનતા પરીક્ષણો જ 
હતાથ ધર્ી હ્ી અને ્ે ઊંિી કક્ષતાનતા ઉપકરણો/સતાધનો ઉપલબધ ન હોિતાનતા કતારણે રેફરેલ 
લેરોરે્ટરી ્રીકે ્ેની કતામગીરી કરી િક્ી ન હ્ી. ્તાલુકતા કક્ષતાની લેરોરે્ટરીઓની ઓછી 
સંખયતાનતા કતારણે ધોરણો અનુસતાર પરીક્ષણ કરિતા જરૂરી જળસત્રો્ોની સંખયતામતાં મો્ટી ઘ્ટ 
રહેિતા પતામી હ્ી. મોરતાઈલ લેરોરે્ટરી િતાનોનો ઈષ્્મ રી્ે ઉપયોગ કરિતામતાં આવયો ન 
હ્ો. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ િસિતા્ટોમતાં ગ્તામ પંિતાય્ો (GPs) ્ થતા મલસી પરપઝ હેલથ 
િક્કસ્ય (MPHWs) દ્તારતા પતાણીની ગુણિત્તાનતા પરીક્ષણ મતા્ટેની ફીલ્ટ ્ટેસ્ટ કીટસનો ઉપયોગ 
કરતાયો ન હ્ો.

 ● રતાજયમતાં કોઈ જ િસિતા્ટો ગુણિત્તાથી પ્રભતાવિ્ ન હોિતાનો ગુજરતા્ સરકતારનો દિતાિો સતાિો 
ન હ્ો. રતાજયમતાં લગભગ 10 ્ટકતા િસિતા્ટો ને પીિતાલતાયક પતાણીનતા કોઈ જ સત્રો્ ઉપલબધ 
ન હ્તાં.

 ● નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં RWSS કે જેમતાં િો્ટર ટ્ી્ટમે્્ટ પલતા્ટસ (WTPs) 
મતાં પ્રવક્રયતા કયતા્ય રતાદિ પતાણી પૂરું પતાિિતામતાં આિે છે, ્ેનતા મતારફ્ પુરતાં પિતાયેલતા પતાણી વસિતાય 
્મતામ જળસત્રો્ો મતા્ટે રેક્ટેરીયોલોજીકલ-જીિતાણુલક્ષી પરીક્ષણ કરિતામતાં આિ્ું ન હ્ું.

 ● ઓરિ્ટમતાં સંિોધન અને વિકતાસ (R&D) યોજનતાઓ અં્ગ્ય્ GWSSB ્થતા નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓ દ્તારતા અવનવયમ્ ખિ્યની નોંધણી કરતાઈ હોિતાનું WASMO દ્તારતા 
િણિપરતાયેલ ભંિોળો પર્ ન કરતાયતાં હોિતાનું ્ેમજ ગ્તામ-પંિતાય્ો દ્તારતા િો્ટર િતાવજ્યસની 
િુકિણી ન કરતા્ી હોિતાનું જોિતા મળયું હ્ું.

 ● પૂણ્ય કરતાયેલ યોજનતાઓની સમયતાં્રે દિેખરેખ થ્ી ન હ્ી.
(ફકરો 2.1.1 થી 2.1.15)
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1.5.2 લેવિ દેવિના વ્યવહારોનું અનુપાલન ઓડિટ

1.5.2.1 પ્ાથમમક મિક્ષણને પોષણ સહા્યક રાષ્ટી્ય કા્ય્યક્રમનુ અમલીકરણ

ઓરિ્ેટ કવમશ્નર (MDM) દ્તારતા GoI ન ેયોજનતા હેઠળ આિરી લેિતાયેલ િતાળતાઓનતા અન ેવિદ્તાથથીઓ 
રતાર્ ેખો્ંુટ રીપોર્ટિંગ કયતા્યનંુ નોંધયુ ંહ્ંુ. એ્યઅુલ િક્ક પલતાન એ્િ રજ્ેટ (AWP&B) મતા ંઆિરી લિેતાયલે 
િતાળતાઓ અને વિદ્તાથથીઓની સખંયતા સિ્ય વિક્ષતા અવભયતાન (SSA) નતા રેકોરઝ મજુર રતાજયની િતાળતાઓની 
િતાસ્વિક સખંયતા કર્તંા િધ ુહોિતાનંુ રરપોર્ટિંગ થયુ ંહ્ંુ. ્િેી જ રી્ે, નમનૂતા-્પતાસલે જીલ્ોઓનતા આકંિતા 
અને કવમશ્નર દ્તારતા રરપો્ટ્ય કરતાયેલતા વિદ્તાથથીઓનતા કિરેજનતા આકંિતામતા ંવિસગં્્તા હ્ી. 

િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન GoI ને અનતાજનતા રંધ સ્ટોકનું ઓછું રેપોર્ટિંગ કરી રહ્તા છે, જો કે, ગુજરતા્ 
રતાજય નતાગરરક પુરિઠતા વનગમ (GSCSC) નતા ગોદિતામોમતાં અનતાજનો મો્ટતા પ્રમતાણમતાં રંધ સ્ટોક હ્ો. 
સમગ્ રતાજયમતાં સમતાન મેનૂ રતાખી વિદ્તાથથીઓને પોષક ્તિોનું પ્રમતાણ િધતારી ખોરતાક આપિતા મતાત્ર 
રપોરનતા ભોજનને સિતારનતા નતાસ્તા અને રપોરનતા ભોજનમતાં વિભતાવજ્ કરિતાનો હે્ુ પ્રતાપ્ત કરતાયો 
ન હ્ો. રતાળકોને ગુણિત્તા યુક્ત અનતાજનો રતાંધેલો ખોરતાક પૂરો પતાિિતામતાં આિે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા 
મતા્ટેની ્પતાસ અસરકતારક રી્ે લતાગુ પતાિિતામતાં આિી ન હ્ી.

(ફકરો 3.1.1 થી 3.1.10)

1.5.2.2 રુર્યન ્યોજના અંતગ્યત ભૂગભ્ય ડ્ેનેજ મસસટમ (UDS) નું અમલીકરણ

રુર્યન યોજનતા હેઠળ હતાથ ધરતાયેલતા 19 મતાંથી 18 UDS પ્રોજેક્ટનો અમલ, ` 194.70 કરોિ4 ખિ્ય કયતા્ય 
પછી આયોજનની ભૂલોને કતારણે અને છ િષ્ય (2012 થી 2018 સુધી) િીતયતા પછી પણ સં્ોષકતારક 
નથી. િહેરની સિચછ્તા યોજનતાઓ વિનતા પ્રોજેકટસ હતાથ ધરિતામતાં આવયતા હ્તા; પ્રોજેક્ટ રરપોટસ્ય 
સતાઇ્ટ સિવે િગર ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયતા હ્તા; પ્રોજેક્ટ િરૂ થ્તાં પહેલતાં પતાણીનો પૂર્ો પુરિઠો 
સુવનવચિ્ કરિતામતાં આવયો ન હ્ો; પૂણ્ય UDS સતાથેનતા ઘરનતા જોિતાણો નરળતા હ્તા; િોમતાસતાની ઋ્ુ 
દિરવમયતાન પનમપંગ સ્ટેિનો અને ટ્ી્ટમે્્ટ પલતા્ટસ મતા્ટે પસંદિ કરેલી જ્યતાઓમતાં પતાણી ભરતાિતાની 
સંભતાિનતા હ્ી; અને પૂણ્ય થયેલ પ્રોજેકટસનતા સંિતાલન અને જાળિણીની જિતારદિતારી પંિતાય્ને 
્ેમની આવથ્યક ક્ષમ્તાનું મૂલયતાંકન કયતા્ય વિનતા ગ્તામ પંિતાય્ો પર ભતાર મૂકિતામતાં આવયો હ્ો. વજલ્તા 
પંિતાય્ોએ જે્ટીંગ-કમ-ક્ીવનંગ મિીનરીની ઉપલબધ્તાની ખતા્રી આપી ન હ્ી. 

(ફકરો 3.2.1 થી 3.2.6)
1.5.2.3 ઇન્દરા ગાંધી રાષ્ટી્ય વ્યોવૃધધ પે્િન ્યોજનાનુ અમલીકરણ 

ઓરિ્ટનું ્તારણ છે કે GoG એ ગ્તામીણ અને િહેરી રંને ગરીરી રેખતા હેઠળ (BPL) િસ્ીનતાં રધતા જ 
BPL લતાભતાથથીઓને આ યોજનતાં હેઠળ આિરી લીધતા નથી. 2004-05 નતાં ગરીરી ગુણોત્રને આધતારે 
GoI દ્તારતા અવધક્મ મયતા્યદિતા ્રીકે મંજૂર કરતાયેલ ` 5.81 લતાખ અંદિતાવજ્ BPL લતાભતાથથીઓની સતામે, 
મતાિ્ય-2018 ની નસથવ્એ, GoG યોજનતા હેઠળ 5.60 લતાખ BPL લતાભતાથથીઓને આિરી િકી છે.

નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓનતા ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે મતામલ્દિતારોએ BPL ગુણતાંક નક્ી કરતાયેલ 
મતાપદિંિો કર્તાં િધતારે BPL ગુણતાંકો સતાથેનતા પતાત્ર્તા ન ધરતાિ્તા BPL વયવક્તઓને પે્િન પુરૂ પતાિેલ 
અને પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓને યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતાની જોગિતાઈઓનું ઉલ્ંઘન કરિતા સિચછંદિ 
રી્ે અસિીકતાર કરિતામતાં આવયો હ્ો. અને વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા દ્તારતા સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં 
આિેલ હ્ી.

4 15 પૂણ્ય પ્રોજેકટસ પર ` 166.83 કરોિ ખિ્ય + 03 અપૂણ્ય પ્રોજેકટસ પર ખિ્ય ` 27.87 કરોિ
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નમનૂતા-્પતાસલે ્તાલુકતાઓમતા મનીઓિ્યરોનતા ંપર્ થિતાનતા રકસસતાઓમતા ંપે્ િનનતા ંવિસ્રણ ન થિતાનતા 
રકસસતાઓ નોંધિતામતા ંઆવયતા ંહ્તા.ં દિતાહોદિ, જામનગર અન ેપતાલનપુર ્તાલકુતાઓમતા,ં ઓરિ્ટમતા ંજણતાયુ ંકે 
107 લતાભતાથથીઓનુ ંપે્ િન (` 10.18 લતાખ) મતામલ્દિતારો દ્તારતા આધતારની સતાથ ેખો્ટી રી્ે લીંકઅપ અને 
ખો્ટતા નંરરનતા ંરંકે ખતા્તામતા ંએ્ટ્ીન ેકતારણ ેઅ્યનતંા રેંક ખતા્તાઓમતા ંખો્ટી રી્ ેજમતંા કરિતામતા ંઆવયતંા 
હ્તા.ં નમૂનતા ં્પતાસલે મતામલ્દિતારોએ હતાલનતંા લતાભતાથથીઓની િતાવષ્યક િકતાસણી હતાથ ધરી ન હ્ી.

(ફકરો 3.3.1 થી 3.3.6)

1.5.2.4 ગુજરાત રાજ્ય ટ્ાઈરલ એજ્યુકેિન સોસા્યટી અંતગ્યત મનવાસી િાળાઓની કામગીરી

ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, આરદિજાવ્ઓ (STs) મતા્ટેની વનિતાસી િતાળતાઓનો સમસ્રીય વયતાપ 
એકસરખો થયો ન હ્ો, જેમકે 43 આરદિજાવ્ ્તાલુકતાઓમતાંથી 18 ્તાલુકતાઓમતાં અેકલવય મોિેલ 
રેસીિે્સીયલ િતાળતાઓ (EMRSs) ન હ્ી, જયતારે ત્રણ ્તાલુકતાઓમતાં એકથી િધતારે EMRS હ્ી. 
જે EMRS સથતાપિતા મતા્ટેનતંા પતારદિિ્યક મતાપદિંિોની ગેરહતાજરી સિયં વસધધ કરે છે. સોસતાય્ટી અને 
ક્યતા સતાક્ષર્તા રેસીિે્સીયલ િતાળતાઓ (GLRSs), રજે્ટ અનુમતાનો મુજર અને મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતંા 
નક્ી કયતા્ય મુજર આિ્્યક અનુદિતાનનો િપરતાિ કરિતામતાં વનષફળ રહી હ્ી, જે ` 5.36 કરોિની 
કે્રિીય સહતાયનતંા નુકિતાનમતંા પરીણમયંુ હ્ંુ. પબલીક પ્રતાઈિે્ટ પતા્ટ્યનરિીપ (PPP) પદ્ધવ્ મુજર 
સંિતાવલ્ રે વરનસરકતારી સંસથતાઓ (NGOs) દ્તારતા િલતાિતા્તા EMRSsને િધતારે આિ્્યક અનુદિતાનો 
મુક્ત કરીને સોસતાય્ટીએ િધતારતાનો નતાણતાકીય લતાભ (` 2.07 કરોિ) આપયો હ્ો.

ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિભતાગ િરૂ ન કરિતા/આંવિક િરૂ કરિતાને લઈ આઠ EMRSs અને 19 GLRSsનતાં 
છતાત્રો ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિક્ષણથી િંવિ્ રહયતા હ્તા. 36 EMRSs અને 43 GLRSsમતાંથી ત્રણેય 
પ્રિતાહની પસંદિગી મતાત્ર િતાર EMRSsમતાં ઉપલબધ હ્ી. વિક્ષકોની વનયુક્તી કરતાર આધતારર્, મતાવસક 
ફીકસ પગતાર મુજર કરતા્ી હ્ી જે કુિળ કતામદિતારો મતા્ટેનતાં રતાજયનતાં વનય્ લઘુ્મ િે્ન કર્તા 
ઓછતા હ્તા. પરરણતામે ્ેમતાનતા ઘણતાજ અધિચ્ચે નોકરી છોિી જ્તા હ્તા જે જ્યતાઓ ખતાલી પિિતામતાં 
અને વનયમી્ િગષો યોજિતામતાં અસરક્તા્ય છે.

GoI એ ` 110 કરોિનું ભંિોળ પુરુ પતાડ્ું હોિતા છ્તાં સોસતાય્ટી સતા્ EMRSs અને આઠ GLRSsનું 
રતાંધકતામ િરૂ કરી િકી ન હ્ી. મકતાનો ઉપલબધ ન હોિતાને કતારણે આ િતાળતાઓ, અ્ય િતાળતાનતાં 
મકતાનોમતાં િલતાિતા્ી હ્ી. પરરણતામ સિરૂપ સંકવલ્ આરદિજાવ્ વિકતાસ પ્રયોજનતા (ITDP) 
રનતાસકતાંઠતામતાં િગ્યખંિો અને હોસ્ટેલો િધતારે ભીિભતાિ િતાળી જણતા્ી હ્ી. નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ છ 
GLRSs અને રે EMRSs મતાં ખતા્ટલતાઓ અને ગતાદિલતાઓની સઘન ધયતાનમતાં આિી હ્ી. EMRS 
જાગતાણતામતાં 479 છતાત્રો સતામે મતાત્ર 294 ખતા્ટલતા, ગતાદિલતા અને િતાદિરોનો સે્ટ ઉપલબધ હ્ો; EMRS 
કિતાણતામતાં 338 છતાત્રો સતામે મતાત્ર 155 ખતા્ટલતાઓ ઉપલબધ હ્તા અને નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ 12 
િતાળતાઓમતાંથી આઠમતાં ખતા્ટલતાઓની એકંદિર અછ્ 27 ્ટકતા હ્ી. ITDP છો્ટતાઉદિેપુરની GLRSનતાં 
છતાત્રો ્ેમનતા િપરતાિ મતા્ટે િો્ટર ્ટેંકરમતાંથી પતાણી એકઠુ કરી ્ેને િોલમતાં સંગ્વહ્ કર્તા હોિતાનું 
ધયતાને આવયું હ્ું કતારણકે મકતાનમતાં પતાણી મતા્ટે સીધતા જોિતાણની સગિિ્તા ન હ્ી.

સોસતાય્ટી દ્તારતા િતાળતાઓનું મુલયતાંકન અને ્ ેની દિેખરેખ ખતામીયુક્ત મતાલુમ પિી હ્ી. કતારણકે છતાત્રોનતાં 
અભયતાસ લક્ષી અને અભયતાસે્ર વિકતાસ, EMRSનતાં છતાત્રોએ ઉચ્ચ્ર િૈક્ષવણક સંસથતાઓમતાં મેળિેલ 
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પ્રિેિ અંગેની અને ્તાલુકતાઓમતાં િતાળતા છોિી જિતા અંગેની મતાવહ્ીનતાં મૂલયતાંકન મતા્ટે કોઈ જ પ્રણતાલી 
સથતાપિતામતાં આિી ન હ્ી.

(ફકરો 3.4.1 થી 3.4.8)

1.5.2.5 રેફ્યૂઝ કોમપેકટર વહીકલની ખરીદીમાં મરન-ફળદા્યી ખર્ય

નગરપતાવલકતાનતાં ઘન કિરતાનતાં કતાય્યક્ષમ વયિસથતાપન મતા્ટે ગુજરતા્ િહેરી વિકતાસ કંપની લીમી્ટેિ 
નગરપતાલીકતાઓ (NPs) મતા્ટે સમતાિિતાની અને ભતાર િહનની એકસરખી ક્ષમ્તા ધરતાિ્તા 25 રેફયુઝ 
કોમપેક્ટર ` 9.94 કરોિની કુલ રકંમ્ે ખરીદ્તા હ્તા. આ 25મતાંથી 15 વહીકલો ્ેમની મો્ટી સતાઈઝને 
લઈ NP વિસ્તારનતાં સતાંકિતા રસ્તાઓ/િેરીઓમતાંથી કિરતા એકઠતા કરિતાનું કતામ પતાર પતાિી િક્તા ન 
હ્તા, જયતારે ત્રણ િતાહનો કિરતાને અનુરૂપ ક્્ટેઈ્સ પ્રતાપય ન હોિતાને અને કો્ટ્તાક્ટર દ્તારતા ખતા્રીરધધ 
સમતારકતામની સતાપુ્થી ન થિતાનતા કતારણે ` 7.16 કરોિનતાં વરન ફળદિતાયી ખિ્યમતાં પરીણમયું હ્ું.

 (ફકરો 3.5)

1.6 ઓડિટ પ્રતયેની સરકારની િવાબ દેનહતાનો અભાવ
1.6.1 પિતર મનરીક્ષણ અહેવાલ

નતાણતાં વિભતાગે 1992 મતાં ઓરિ્ટ િતાંધતાઓ/વનરીક્ષણ અહેિતાલનતા ઝિપી વનકતાલ/પ્તાિ્ટ મતા્ટે સૂિનો 
આપ્ી મતાવહ્ી પુનસ્કતા રહતાર પતાિેલ છે. જેમતાં જણતાવયતા મુજર મહતાલેખતાકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલ 
વનરીક્ષણ અહેિતાલો (IRs)નતા કતાય્યપતાલન અવધકતારી ઝિપી પ્ર્ીભતાિ આપે, જેથી વનય્ વનયમો અને 
પધધવ્ મુજર ભૂલ સુધતારણતા અંગેની કતાય્યિતાહી કરી િકતાય ્થતા વનરીક્ષણ દિરવમયતાન ધયતાન ઉપર 
આિેલ જે ્ે વિભતાગની વનયમ મુજરની કતાય્યિતાહીમતાં રહી ગયેલ ખતામીઓ/ઉપેક્ષતાઓ વિગેરે અંગે 
જિતારદિતારી નક્ી કરી િકતાય. વનરીક્ષણ અહેિતાલનતા મળયતા પછીનતા િતાર અઠિતાિીયતાની અંદિર કિેરીનતા 
િિતા ્થતા ્ેનતા ઉચ્ચ સત્તાવધકતારી દ્તારતા વનરીક્ષણ અહેિતાલમતાં થયેલ અિલોકનોમતાં દિિતા્યિેલ વિભતાગની 
ખતામી/ત્રુ્ટીઓ ્થતા થયેલ ઉપેક્ષતાઓ દિૂર કરી વનરીક્ષણ અહેિતાલનો અનુપતાલન રરપો્ટ્ય મહતાલેખતાકતારને 
મોકલિતાનો રહે છે. IRs (વનરીક્ષણ અહેિતાલ)નતા રતાકી ફકરતાઓનતા ઝિપથી જિતારો મોકલી આપિતા 
મતા્ટે વિભતાગોનતા િિતાને સમયતાં્રે વિનં્ી કર્તા સમૃવ્ પત્રો પતાઠિિતામતાં આિે છે. 
સતામતા્ય અથિતા સતામતાવજક ક્ષેત્ર અં્ગ્ય્ 17 વિભતાગોનતા 6,286 વનરીક્ષણ અહેિતાલ (28,018 ફકરતાઓ) 
31 રિસેમરર 2018 નતા રોજની નસથવ્એ પિ્ર હ્તા. પડરનિષ્ટ-I મતાં પિ્ર રહેલતા વનરીક્ષણ અહેિતાલો 
અને ફકરતાઓની િષ્યિતાર વિગ્ આપિતામતાં આિેલ છે.
1.6.2 ઓડિટ ફકરા પરતવે મવભાગનો પ્મતભાવ

જુલતાઈ 2018 અને નિેમરર 2018 ની િચ્ચે કતામગીરી ઓરિ્ટ રરપો્ટ્યનતા એક અને અનુપતાલન 
ઓરિ્ટનતા પતાંિ ફકરતાઓ સંરંવધ્ િહીિ્ટી વિભતાગનતા અવધક મુખય સવિિો/મુખય સવિિો/ સવિિો ને 
છ અઠિતારિયતામતાં ્ેઓનો પ્ર્ીભતાિ આપિતા વિનં્ી સતાથે મોકલિતામતાં આવયતા હ્તા. વિભતાગોએ આજ 
સુધી (સપ્ટેમરર 2019) રે અનુપતાલન ઓરિ્ટ રરપો્ટ્યનતા ફકરતાઓનતા જિતાર આપયતા હ્તા. સંરંવધ્ 
વિભતાગો સતાથે ઓરિ્ટ દિરવમયતાન ધયતાને આિેલ ્ તારણોની િિતા્ય કરિતા સમતાપન મી્ટીંગ પણ યોજિતામતાં 
આિેલ, જેનો સમતાિેિ કતામગીર ઓરિ્ટ અને અનુપતાલન ઓરિ્ટનતા ડ્તાફ્ટ રરપો્ટ્યમતાં કરિતામતાં આિેલ 
છે. અહેિતાલને આખરી સિરૂપ આપ્તા પહેલતા વિભતાગનતા જિતારો ્થતા વિભતાગનતા રિનષ્કોણને પણ 
ધયતાને લેિતામતાં આિેલ છે. 
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

1.6.3 ઓડિટ ડરપોટ્યની અનુવતતી કા્ય્યવાહી

જાહેર વહસતાર સવમવ્ (વનયમો અને પધધવ્) 1990નતા વનયમ 7મતાં જણતાવયતા મુજર ઓરિ્ટ અહેિતાલમતાં 
સમતાવિષ્ ્તારણોનતા વિગ્િતાર ખુલતાસતા રધતાજ વિભતાગો દ્તારતા ઓરિ્ટ અહેિતાલ વિધતાનસભતામતાં રજૂ 
થયતાનતા 90 રદિિસમતાં રજૂ કરિતાનતા રહે છે.

સરકતારનતા િહીિ્ટી વિભતાગોએ આ સૂિનતાનું અનુપતાલન કરેલ નથી અને 31 રિસેમરર 2018ની 
નસથવ્એ પડરનિષ્ટ-IIમતાં જણતાવયતા મુજર 18 વિભતાગો5 દ્તારતા 2007-08 થી 2016-17 નતા સમયગતાળતાનતા 
57 ફકરતાઓનતા વિગ્િતાર ખુલતાસતા રજૂ કયતા્ય ન હ્તા. 

1.6.4 જાહેર મહસાર સમમમત દ્ારા રરા્ય કરવાના રાકી ફકરાઓ 

31 રિસેમરર 2018 ની નસથવ્એ િિતા્ય કરિતાનતા રતાકી ફકરતાઓની વિગ્ પડરનિષ્ટ-IIIમતાં દિિતા્યિિતામતાં 
આિેલ છે.

5 આમતા ં1 એવપ્રલ 2012થી પ્રધતાન મહતાલેખતાકતાર(E&RSA),ગજુરતા્, અમદિતાિતાદિ ન ે્રદિીલ કરિતામતંા આિલે વિભતાગોનતા ફકરતાઓ પણ સમતાવિષ્ છે 



પ્રકરણ-II
કતામગીરી ઓરિ્ટ
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પ્રકરણ-II
આ પ્રકરણમતાં ‘‘ગુજરતા્મતાં ગ્તામય પેય-જળ પતાણી પુરિઠતા કતાય્યક્રમનું અમલીકરણ’’ નતા કતામગીરી 
ઓરિ્ટનતા ્તારણો સમતાવિષ્ છે.

કામગીરી ઓડિટ

નમ્ચદા, િળસંપનતિ, પાણી પૂરવઠા અને કલપસર નવભાગ

2.1 ગુિરાતમાં ગ્ામય પેય-િળ પાણી પૂરવઠા કાય્ચક્રમનું અમલીકરણ
કા્ય્યકારી સારાંિ
પાણીએ રાજ્યનો મવષ્ય છે અને ્્યુનત્તમ માત્ામાં પીવાલા્યક પાણીની ઉપલબધતા સુમનમચિત કરવાની 
જવારદારી રાજ્ય સરકારની છે. દેિના ગ્ામ્ય મવસતારોમાં આવેલા વસવાટોને સલામત પે્ય-જળ પુરૂં 
પાિવામાં ભારત સરકાર ટેકમનકલ તથા નાણાંકી્ય સહા્ય વિે રાજ્ય સરકારોના પ્્યાસોની પૂમત્ય કરે 
છે. ગુજરાત પાણી-પૂરવઠા અને ગટર-વ્યવસથા રોિ્ય (GWSSB) તથા વોટર એ્િ સેનીટેિન મેનેજમે્ટ 
ઓગગેનાઈઝેિન (WASMO) થકી ગ્ામ્ય પાણી-પૂરવઠા કા્ય્યક્રમ (RWSP) ના ્યોગ્ય અમલીકરણ માટે 
પાણી-પૂરવઠા મવભાગ (WSD) જવારદાર છે.
રાજ્યમાં ગ્ામ્ય પે્ય-જળ પાણી પૂરવઠા કા્ય્યક્રમનું વષ્ય 2013-18 ના સમ્યગાળાને આવરી લેતું કામગીરી 
ઓડિટ માર્ય 2018 થી ઓગષ્ટ 2018 દરમમ્યાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઓડિટના મુખ્ય તારણોને 
સંક્ષેપમાં નીરે આપવામાં આવ્યાં છે.

 ● ઓગષ્ટ 2018ની નસથમતએ રાજ્યમાં આવેલ 17,843 ગામોમાંથી 8,947 ગામોને નમ્યદા કેનાલ 
આધાડરત ્યોજનાઓ/કા્ય્યક્રમો હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ હતાં, જ્યારે 3,893 ગામોને અ્્ય 
સત્ોતો પર આધાડરત પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓ અંતગ્યત આવરી લેવામાં આવ્યા હતાં.

 ● રાજ્યમાં આવેલ તમામ 35,996 વસવાટોને પાણી પૂરવઠાથી પૂણ્ય રીતે આવરી લેવા્યેલ હોવાનો 
ગુજરાત સરકાર (GoG) એ કરેલ દાવો સારો ઠ્યયો ન હતો.

 ● નમૂનારપ રકાસણી કરા્યેલ આઠ મજલ્ાઓમાં 91 ગ્ામ્ય પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓ (RWSSs) 
હેઠળ આવરી લેવા્યેલ 2,352 ગામોમાંથી માત્ 1,587 ગામો જ RWSSs મારફત પાણી મેળવતાં 
હતાં. રાકીના 765 ગામો માંથી 258 ગામોને જળસત્ોતમાં અપુરતું પાણી હોવાથી, આંતડરક 
મવતરણ નેટવક્ક ઊભું ન કરા્યું હોવાથી, ક્ષમત્યુક્ત પાઈપો, મવગેરે કારણોસર પાણી ઉપલબધ ન 
હતું.

 ● મરન-કા્ય્યરત WSSsની ઓછી નોંધણી કરાવવામાં આવી હતી. વળી, ઘણી મરન-કા્ય્યરત 
્યોજનાઓ તો મવભાગની જાણકારીમાં પણ ન હતી.

 ● ગુજરાત જલસેવા તામલમ સંસથા (GJTI) ખાતે આવેલી રાજ્યકક્ષાની લેરોરેટરી (SLL) રોક્કસ 
પરીક્ષણો હાથ ધરવાને રદલે માત્ સામા્્ય સતરના રારેતા મુજરના પરીક્ષણો જ હાથ ધરતી 
હતી અને તે ઊંરી કક્ષાના ઉપકરણો/સાધનો ઉપલબધ ન હોવાના કારણે રેફરેલ લેરોરેટરી તરીકે 
તેની કામગીરી કરી િકતી ન હતી. તાલુકા કક્ષાની લેરોરીટરીઓ (TLLs)ની ઓછી સંખ્યાના 
કારણે ધોરણો અનુસાર પરીક્ષણ કરવા જરરી જળસત્ોતોની સંખ્યામાં મોટી ઘટ રહેવા પામી 
હતી. મોરાઈલ લેરોરેટરી વાનોનો ઈષ્ટતમ રીતે ઉપ્યોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો. નમૂનારપ 
રકાસણી કરા્યેલ વસવાટોમાં ગ્ામ પંરા્યતો (GPs) તથા મલસી પરપઝ હેલથ વક્કસ્ય (MPHWs) 
દ્ારા પાણીની ગુણવત્તાના પરીક્ષણ માટેની ફીલટ ટેસટ કીટસનો ઉપ્યોગ કરા્યો ન હતો.

 ● રાજ્યમાં કોઈ જ વસવાટો ગુણવત્તાથી પ્ભામવત ન હોવાનો ગુજરાત સરકારનો દાવો સારો ન 
હતો. રાજ્યમાં લગભગ 10 ટકા વસવાટો ને પીવાલા્યક પાણીના કોઈ જ સત્ોત ઉપલબધ ન  
હતાં.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

 ● નમૂનારપ રકાસણી કરા્યેલ મજલ્ાઓમાં RWSS કે જેમાં વોટર ટ્ીટમે્ટ પલા્ટસ (WTPs) માં 
પ્મક્ર્યા ક્યા્ય રાદ પાણી પૂરું પાિવામાં આવે છે, તેના મારફત પુરાં પિા્યેલા પાણી મસવા્ય તમામ 
જળસત્ોતો માટે રેકટેરી્યોલોજીકલ-જીવાણુલક્ષી પરીક્ષણ કરવામાં આવતું ન હતું.

 ● ઓડિટમાં સંિોધન અને મવકાસ (R&D) ્યોજનાઓ અંતગ્યત GWSSB તથા નમૂનારપ રકાસણી 
કરા્યેલ મજલ્ાઓ દ્ારા અમનમ્યમત ખર્યની નોંધણી કરાઈ હોવાનું WASMO દ્ારા વણવપરા્યેલ 
ભંિોળો પરત ન કરા્યાં હોવાનું તેમજ ગ્ામ-પંરા્યતો દ્ારા વોટર રામજ્યસની રુકવણી ન કરાતી 
હોવાનું જોવા મળ્યું હતું.

 ● પૂણ્ય કરા્યેલ ્યોજનાઓની સમ્યાંતરે દેખરેખ થતી ન હતી.
2.1.1 પ્સતાવના

પતાણી એ રતાજયનો વિષય છે અને ્યૂનત્મ મતાત્રતામતાં પીિતાલતાયક પતાણીની ઉપલબધ્તા સુવનવચિ્ 
કરિતાની જિતારદિતારી રતાજય સરકતારની છે. ગુજરતા્મતાં 185 નદિી-વિસ્તારો આિેલતા છે અને રતાજય મતાં 
ઉપલબધ પતાણીની મતાત્રતા 55,608 મીલીયન કયુરીક મી્ટર1ની છે.

ઓગષ્ 2018 ની નસથવ્એ રતાજયમતાં 17,843 ગતામિતંાઓ આિેલતા છે, જેમતંાથી લગભગ 12,840 
ગતામિતાંઓ (72 ્ટકતા) ને ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા અમલીકૃ્  પતાણી-પૂરિઠતા યોજનતાઓ મતારફ્ 
પેય-જળ પુરૂં પતાિિતામતાં આિ્ું હ્ું. આ 12,840 ગતામિતંાઓમતાંથી 8,947 ગતામિતંાઓ (70 ્ટકતા) 
ને નમ્યદિતા કેનતાલ આધતારર્ યોજનતાઓ/કતાય્યક્રમો હઠેળ આિરી લેિતામતાં આિેલ છે. અને 3,893 
ગતામિતાંઓ (30 ્ટકતા) ને અ્ય જળસત્રો્2 આધતારર્ પતાણી-પૂરિઠતા યોજનતાઓ હેઠળ આિરી 
લેિતામતાં આિેલ છે.

ઈ્્ટીગ્ે્ટેિ મેનેજમે્્ટ ઈ્ફોમવેિન વસસ્ટમ3 (IMIS) પર ઉપલબધ વિગ્ો અનુસતાર ્તારીખ 01 એવપ્રલ 
2018ની નસથવ્એ 41.91 ની ઓલ-ઈ્િીયતા સ્રની ્ટકતાિતારી સતામે ગુજરતા્નતા 91.11 ્ટકતા િસિતા્ટોને 
પતાઈપ િિે પતાણી પૂરિઠતા (PWS) ની સુવિધતા ઉપલબધ હ્ી.

પતાણીની ખેંિિતાળતા ્ેમજ પતાણીની ગુણિત્તા રતાર્ે અસરયુક્ત વિસ્તારો ઉપર ખતાસ કરીને ધયતાન 
કે્રિી્ કર્ી ગ્તામય પતાણી-પૂરિઠતા યોજનતાઓ (RWSSs)નતા અમલીકરણ મતા્ટે રતાજય સરકતારોને 
અનુદિતાન આપિતા મતા્ટે ભતાર્ સરકતાર (GoI) એ રતાષ્ટીય ગ્તામય પેય-જળ કતાય્યક્રમ4 (NRDWP) િરૂ 
કયષો હ્ો (એવપ્રલ 2009). પતાણી પૂરિઠતા સંરંવધ્ વિવિધ કતામો, ભૂગભ્ય-જળ રરિતાવજિંગનતા કતામો, 
પતાણીની ગુણિત્તા જાળિિતા નતા હે્ુથી િો્ટર-્ટેસ્ટીંગ લેરોરે્ટરીઝની સથતાપનતા કરિી, વિગેરે હતાથ 
ધરીને પતાણી પૂરિઠતા મતા્ટે આિરી લેિતાનતા રતાકી/અંિ્ઃ રી્ે આિી લેિતાયેલ/આિીરી લીધતા રતાદિ 
છુ્ટી ગયેલ/પતાણીની ગુણિત્તા રતાર્ો અસરયુક્ત િસિતા્ટો (ફવળયતાઓ)ને5 પૂણ્ય રી્ે આિરી લેિતાયેલ 
િસિતા્ટો (ફવળયતાઓ)નતા6ં ્રદિીલ કરિતા મતા્ટે NRDWPમતાં અગ્્તા આપિતામતાં આિે છે.

1 ભૂ્ળ જળ 38,100 મીલીયન કયુરીક મી્ટર ્થતા ભૂગભ્ય જળસત્રો્ો ઃ 17,508 મીલીયન કયુરીક મી્ટર
2 િેમ, નદિીઓ, વસંિતાઈ કેનતાલો, ભૂગભ્ય-જળ, વિગેરે
3 ગ્તામીણ ભતાર્મતાં પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓની યથતાનસથવ્ ્થતા ્ેમનતા આિરી લેિતાયેલ વયતાપ ઉપર ઓનલતાઈન દિેખરેખ રતાખિતાનતા હે્ુથી ઊભું 

કરતાયેલ પેય-જળ અને સિચછ્તા મંત્રતાલય (MoDWS) દ્તારતા અમલીકૃ્ િેર-આધતારર્ પલે્ટફોમ્ય
4 એકસીલરે્ટેિ ગ્તામય પતાણી-પૂરિઠતા યોજનતાની અનુગતામી
5 આવરી લેવાના બાકી વસવાટ એ એક એિો િસિતા્ટ છે કે જેને સરકતાર દ્તારતા પેય-જળનો પૂરિઠો કયતારેય પુરો પતાિિતામતાં આવયો નથી અથિતા ્ો 

દિરરોજ મતાથતાદિીઠ 10 લી્ટર (lpcd) કર્તાં ઓછું પતાણી પુરૂં પતાિિતામતાં આિ્ું હોય; અંિતઃ રીતે આવરી લેવાયેલ વસવાટ એ એક એિો િસિતા્ટ 
છે કે જેને દિરરોજ સરેરતાિ 40 lpcd કે ્ેથી ઓછું પણ 10 lpcd કર્તાં િધતારે પેય-જળ પુરૂં પતાિિતામતાં આિ્ું હોય; છુટી ગયેલ વસવાટ એ એક 
એિો િસિતા્ટ છે કે જે એકસમયે પૂણ્ય રી્ે ‘આિરી લેિતાયેલ’ હ્ો, પરં્ુ હતાલમતાં જે અંિ્ઃ રી્ે આિરી લેિતાયેલ છે; ગુણવતિા પ્રભાનવત વસવાટ 
એ એક એિો િસિતા્ટ છે જયતાંનતા પતાણીનતા નમૂનતાઓમતાં લેરોરે્ટરીઓ દ્તારતા પરીક્ષણ કરતા્તાં આસ્યવનક, ફલોરતાઈિ, આયન્ય, નતાઈટ્ે્ટ ્થતા ક્ષતારને 
લગ્તાં રતાસતાયવણક દિુષણો બયુરો ઓફ ઈ્િીયન સ્ટતા્િિ્યસ દ્તારતા વનધતા્યરર્ સિીકતાય્ય મયતા્યદિતાઓ કર્તાં અવધક પ્રમતાણમતાં જોિતા મળેલ હોય.

6 પૂણ્ચ રીતે આવરી લેવાયેલ વસવાટ એ એક એિો િસિતા્ટ છે કે જયતાંનતા ઘરરહીિને દિરરોજ સરેરતાિ 40 lpcd જે્ટલો કે ્ેનતાથી િધતારે મતાત્રતામતાં 
પેય-જળ 100 મી્ટર સુધીનતા અં્રે જ પુરૂં પતાિિતામતાં આિ્ું હોય.
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NRDWP ની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ અનુસતાર ગુજરતા્ સરકતારે ‘નેિનલ પોવલસી ફ્ેમિક્કસ’ નતા આધતારે 
‘જળનીવ્-2015’નો મુસદ્ો ્ૈયતાર કયષો હ્ો (ફેબ્ુઆરી 2015). જો કે આ નીવ્નું આખરીકરણ 
કરિતાનું હજુ (મે 2019) રતાકી હ્ું.

િષ્ય 2013-18 દિરવમયતાન ગજુરતા્ સરકતારે NRDWP ઉપરતંા્ ગ્તામય પતાણી પૂરિઠતા કતાય્યક્રમ (RWSP), 
જળ સરંક્ષણ ્ થતા પતાણીનો રગતાિ અ્ટકતાિિતા મતા્ેટની યોજનતા, મખુયમતં્રી મહીલતા પતાણી સવમવ્ પ્રોતસતાહન 
યોજનતા, વિગરેે જિેી રતાજય પરુસકૃ્ પતાણી પરૂિઠતા યોજનતાઓ (WSSs) ન ેપણ અમલમતંા મકૂી હ્ી.
2.1.2 સંસથાકી્ય માળખુ

રતાજયમતાં ગ્તામય પેય-જળ પતાણી પૂરિઠતા કતાય્યક્રમોનતા અમલીકરણની જિતારદિતારી પતાણી-પૂરિઠતા વિભતાગ 
(WSD) ની છે. WSD નું સંસથતાકીય મતાળખું ્ ેમજ વિવિધ કતાય્યક્રમોનતા અમલીકરણમતાં સંકળતાયેલ ્ ેની 
હેઠળ કતાય્યર્ એજ્સીઓનતા કતામકતાજને સંવક્ષપ્તમતાં આલેખ-1 મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિેલ છે.

આલેખ-1

(i) GWSSB રલક પતાઈપલતાઈનમતાંથી કુદિર્ી પતાણી મેળિે છે અને ગતામોનતા ભૂગભ્ય ્ટતાંકતા સુધી 
પીિતાલતાયક પતાણી પુરૂ પતાિિતાં જુથ વિ્રણ યોજનતાઓનતા કતામો હતાથ ધરે છે. ્ે વિભતાગીય પતાણી 
પૂરિઠતા યોજનતાઓ (RWSSs), વયવક્તગ્ પતાણી પૂરિઠો યોજનતાઓ (IVWSSs) મીની પતાઈપ પતાણી 
પૂરિઠતા યોજનતાઓ ્થતા હે્િ પમપ યોજનતાઓને અમલીકૃ્ કરે છે. ગુજરતા્ જલસેિતા ્તાવલમ સંસથતા 
(GJTI) ્ેમજ વજલ્તા ્થતા ્તાલુકતા સ્રે આિેલી ્ેની િો્ટર ્ટેસ્ટીંગ લેરોરે્ટરીઝ પણ GWSSB નતા 
્તારતાં હેઠળ કતાય્યર્ છે.

(ii) WASMO ‘આં્રરક ગ્તામ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતા’ ્થતા ‘મીની પતાઈપ પતાણી-પૂરિઠતા યોજનતા’ 
હેઠળ વિ્રણ પતાઈલપતાઈન નતાખીને ઘરગથથુ જોિતાણો ્ેમજ સ્ટે્િ-પોસ્ટ દ્તારતા પતાણી પૂરિઠો પૂરો પતાિે 
છે. WASMO આ પ્રવૃવત્ઓનું આયોજન કરે છે ્ેમજ લોકભતાગીદિતારી અં્ગ્ય્ પતાણી સવમવ્ઓની 
રિનતા કરીને આ પ્રવૃવત્ઓનતા અમલીકરણ ઉપર દિેખરેખ રતાખે છે.

(iii) GWIL નમ્યદિતા કેનતાલનતા પતાણીનતા આં્ર વજલ્તા સ્રે રલક િો્ટર ટ્તા્સમીિન મતા્ટેની રલક 
પતાઈપલતાઈન નતાખે છે ્થતા ્ેની જાળિણી કરે છે.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

2.1.3 ઓડિટના ઉદ્ેિો

કતામગીરી ઓરિ્ટનતા વયતાપક ઉદ્ેિો એ ્પતાસિતાનતાં હ્તાં કે-

 ● ભતાર્ સરકતાર/ગજુરતા્ સરકતાર દ્તારતા નક્ી કરતાયેલ લકયતાકંો પ્રતાપ્ત કરિતા ંમતા્ેટ ્મેજ િસિતા્ટ સ્રે 
પયે-જળની ઉપલબધ્તા ્ થતા ્ નેો પરુ્ો વયતાપ આિરિતા મતા્ેટ યો્ય આયોજન કરિતામતંા આવયુ ંહ્ુ;ં

 ● યોજનતાઓનું અમલીકરણ ્ેમજ ભંિોળોનો િપરતાિ અસરકતારક ્થતા કતાય્યક્ષમ હ્તાં; અને

 ● વિવિધ ગ્તામય પેય-જળ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓનતા અસરકતારક અમલીકરણ ્ેમજ દિેખરેખ 
રતાખિતા મતા્ટે જરૂરી સંસથતાકીય મતાળખું પ્રિ્્યમતાન હ્ું.

2.1.4 ઓડિટના માપદંિ

કતામગીરી ઓરિ્ટ મતા્ટે અપનતાિતાયેલ ઓરિ્ટ મતાપદિંિોનતા મુખય સત્રો્ો નીિે મુજર હ્તાં-

 ● MoDWS, ભતાર્ સરકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલ વયૂહતાતમક આયોજનો, અવધસૂિનતાઓ, આદિેિો 
્થતા પરરપત્રો;

 ● ભતાર્ સરકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલ NRDWP મતા્ટેની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ

 ● ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલ ગ્તામય પેય-જળ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓને લગ્તાં 
મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ/મે્યુઅલસ/આદિેિો; અને 

 ● ગુજરતા્ નતાણતાકીય વનયમો, ગુજરતા્ પનબલક િક્કસ મે્યુઅલ, પતાણી પૂરિઠતા ્થતા ટ્ી્ટમે્્ટ 
્ેમજ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓનતાં સંિતાલન ્થતા જાળિણી રતાર્ે િહેરી વિકતાસ-મંત્રતાલયનતા 
સે્ટ્લ પનબલક હેલથ એ્િ એનિતાયર્મે્્ટલ એ્જીનીયરીંગ ઓગવેનતાઈઝેિન (CPHEEO) 
દ્તારતા પ્રકતાવિ્ મે્યુઅલસ.

2.1.5 ઓડિટનો વ્યાપ તથા કા્ય્યપદ્ધમત

કતામગીરી ઓરિ્ટમતા ંWSD દ્તારતા િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન હતાથ ધરિતામતંા આિેલી NRDWP 
સવહ્ વિવિધ ગ્તામય પેય-જળ પતાણી પરૂિઠતા કતાય્યક્રમોનતા અમલીકરણ મતા્ેટની પ્રવૃવ્ઓન ેઆિરી લિેતામતંા 
આિી હ્ી. ફેબ્આુરી 2018 થી ઓગષ્ 2018 દિરવમયતાન ઓરિ્ટ હતાથ ધરિતામતા ંઆવયુ ંહ્ંુ.

ઓરિ્ટની િરૂઆ્મતાં WSD નતા અગ્સવિિ સતાથે પ્રતારંવભક રેઠક યોજિતામતાં આિી હ્ી (ફેબ્ુઆરી 
2018), જેમતાં ઓરિ્ટનતા ઊદ્ેિો, ઓરિ્ટનતા મતાપદિંિો, ઓરિ્ટનો વયતાપ ્થતા કતાય્યપદ્ધવ્ની િિતા્ય કરિતામતાં 
આિી હ્ી, ્ેમજ વિભતાગનતા અવભપ્રતાયો મેળિિતામતાં આવયતા હ્તાં. ઓરિ્ટમતાં WSD, GWSSB, 
GWIL, WASMO, GJTI ્ેમજ નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓ ખતા્ે વનભતાિિતામતાં આિેલ 
િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતાને લગ્તા રેકોિ્યસની ્ પતાસણી કરિતામતાં આિી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં વિગ્િતાર 
િકતાસણી કરિતા મતા્ટે રતાજયનતાં 33 વજલ્તાઓમતાંથી આઠ વજલ્તાઓની7 વસમપલ રે્િમ સેમપલીંગ 
વિધતાઉ્ટ રરપલેસમે્્ટ પદ્ધવ્ (SRSWOR) અપનતાિીને પસંદિગી કરિતામતાં આિી હ્ી. ઓરિ્ટ દ્તારતા 
GWSSB ્થતા/અથિતા WASMOનતા કમ્યિતારીઓને સતાથતા રતાખીને પતાણી પૂરિઠતા મતા્ટે ઊભી કરતાયેલ 
અસકયતામ્ોની સંયુક્ત રી્ે ભૌવ્ક િકતાસણી ્ ેમજ ઓરિ્ટમતાં નમૂનતારૂપ િકતાસણી મતા્ટે પસંદિ કરતાયેલ 
વજલ્તાઓમતાં 78 િસિતા્ટોનતા લતાભતાથથી સિવેક્ષણ હતાથ ધરિતામતાં આવયતા હ્તાં. આંકિતાકીય મતાળખતાં ્ેમજ 
કરતાયેલ પસંદિગીની વિગ્ો પડરનિષ્ટ-IV તથા V મતાં આપિતામતાં આિી છે.

7 (i) ભરૂિ, (ii) દિતાહોદિ, (iii) િતાંગ, (iv) જામનગર, (v) પતા્ટણ, (vi) પોરરંદિર, (vii) સતારરકતાંઠતા ્થતા (viii) િલસતાિ.
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ઓરિ્ટનતા ્તારણોની િિતા્ય કરિતા મતા્ેટ અગ્સવિિ, WSD સતાથ ેસમતાપન રઠેક યોજિતામતંા આિી હ્ી 
(30 મ ે2019). રતાજય સરકતારનતા મં્ વયોન ેધયતાન ેલઈને ્ મેન ેઅહેિતાલમતંા સમતાવિષ્ કરિતામતંા આવયતા છે.
ઓડિટના તારણો
2.1.6 આ્યોજન તથા વ્યવસથાપન

2.1.6.1 આ્યોજન

 ● લાંરા ગાળાનું આ્યોજન

પતાણી પૂરિઠતા ક્ષેત્રને દિુષકતાળ સતામે રક્ષણ આપિતા ્ેમજ િષ્ય 2021 સુધીમતાં રતાજયની લગભગ 75 
્ટકતા િસ્ીન8ે પેય-જળ પુરૂં પતાિિતાનતા ઉદ્ેિથી લતાંરતા ગતાળતાની વયુહરિનતા ્રીકે ગુજરતા્ સરકતારે સ્ટે્ટ 
િતાઈિ િો્ટર સપલતાય ગ્ીિ ઊભી કરિતા મતા્ટે નમ્યદિતા મતાસ્ટર પલતાન ્ ૈયતાર કયષો હ્ો (મે 2013). મે 2013 
ની નસથવ્એ રતાજયમતાં આિેલતા 18,066 ગતામો અને 242 નગરોની મતાસ્ટર પલતાનમતાં ઓળખ કરિતામતાં 
આિી હ્ી. ગુજરતા્ સરકતારે ગ્ીિ અં્ગ્ય્ 387 યોજનતાઓને અમલીકૃ્ કરીને િષ્ય 2021 સુધીમતાં 
પૂણ્ય કરિતાનું આયોજન કયુ્ય હ્ું. આમતાંથી નમ્યદિતા મતાસ્ટર પલતાનનતા 9,633 ગતામો ્થતા 131 નગરોને 
આિરી લે્ી 174 યોજનતાઓ સરદિતાર સરોિર કેનતાલ આધતારર્ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતા ્ ેમજ સુજલતામ 
સુફલતામ યોજનતા અં્ગ્ય્ અમલીકૃ્ થઈ રહી હ્ી. 5,318 ગતામો ્થતા 15 નગરોને આિરી લે્ી 
ભૂ્ળ/પે્ટતા-ભૂ્ળ સત્રો્ો આધતારર્ રતાકીની 213 યોજનતાઓ RWSP અં્ગ્ય્ અમલીકૃ્ થઈ રહી 
હ્ી. ઓગષ્ 2018ની નસથવ્એ રતાજયમતાં આિેલ 17,843 ગતામો9મતાંથી 8,947 ગતામોને નમ્યદિતા કેનતાલ 
આધતારર્ યોજનતાઓ/કતાય્યક્રમો હેઠળ આિરી લેિતામતાં આવયતા છે, જયતારે 3,893 ગતામોને અ્ય સત્રો્ો 
પર આધતારર્ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓ અં્ગ્ય્ આિરી લેિતામતાં આવયતા છે.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે ભૂગભ્યજળને રદિલે ભૂ્ળ જળ આધતારર્ 
્ેમજ રતાજયનતા ્મતામ ગતામોને પતાઈપ િિે પતાણી પૂરિઠો પૂરો પતાિિતા મતા્ટે આિરી લેિતા મતા્ટેનો નિો 
પલતાન ્ૈયતાર કરિતાની રતાર્ વિિતારણતા હેઠળ છે.

 ● ટૂંકા ગાળાનું આ્યોજન

NRDWPની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ અનુસતાર, મૂળભૂ્ જરૂરરયતા્ોને પહોંિી િળિતા મતા્ટે ્ેમજ મૂિી રોકતાણ 
સવહ્ જળ સંિતાધનોનતા વયિસથતાપન અંગેનો વનણ્યયો લેિતા મતા્ટે ગતામ, વજલ્તા ્થતા રતાજય સ્રે િો્ટર 
વસકયુરી્ટી પલતા્સ (WSPs) ્ૈયતાર કરિતાં જરૂરી હ્તાં. વજલ્તામતાં આિેલતા ગતામોનતા WSPs નતા આધતારે 
વજલ્તા WSP ્ૈયતાર કરિતામતાં આિે છે, જેનતા ઉપરથી રતાજય WSP ્ૈયતાર થતાય છે. WSPમતાં િસ્ી-
િૈવિધય, ભૌવ્ક વિિેષ્તા, જળ-સત્રો્ો, પેય-જળનું ઉપલબધ આં્ર મતાળખું, ભંિોળોની ઉપલબધ્તા, 
RWSP મતા્ટે આિશયક ભંિોળ, વિગેરે જેિી મતાવહ્ી-વિગ્ો ને સમતાવિષ્ કરિતામતાં આિે છે.

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે WSP મતાત્ર એિતા ગતામો મતા્ટે જ ્ૈયતાર કરિતામતાં આિ્ો હ્ો કે 
જયતાં WASMO દ્તારતા ગ્તામય પેય-જળ WSS હતાથ ધરિતામતાં આિ્ી હ્ી. જો કે નમૂનતા-રૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલ વજલ્તાઓએ WSP ્ૈયતાર કયષો ન હ્ો, પરં્ુ ગુજરતા્ સરકતારે િષ્ય 2012-17 નતા સમયગતાળતા 
મતા્ટેનો પેય-જળ પતાણી પૂરિઠતા ક્ષેત્રનો રતાજય WSP ્ૈયતાર કરેલ હ્ો. જો કે તયતારરતાદિ આિો કોઈ 
જ પલતાન ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયો ન હ્ો. મૂળભૂ્ હતાદિ્ય સ્રનતા આયોજનને સમતાવિષ્ કર્તાં વજલ્તા/
ગતામોનતા WSPs મેળવયતા િગર જ રતાજય WSP ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયો હ્ો.

8 િસ્ી ગણ્રી-2011 મુજર રતાજયની િસ્ી 6.04 કરોિ છે, પરં્ુ મતાસ્ટર પલતાનમતાં રતાજયની િસ્ી િસ્ી-ગણ્રી 2001 મુજર 5.06 કરોિને ધયતાને 
લેિતામતાં આિી હ્ી.

9 223 ગતામો અનસ્તિ ધરતાિ્તાં ન હ્તાં, કેમકે ્ેમનતા વિસ્રણને લીધે ્ે નગરોમતાં સમતાવિષ્ થઈ ગયતાં હોઈ િકે.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

NRDWP ની મતાગ્યદિિથીકતાઓ અનુસતાર દિરેક રતાજયએ ગ્તામય પેય-જળ ક્ષેત્ર િષ્ય દિરવમયતાન હતાથ ધરિતા 
મતા્ટે પ્રસ્તાવિ્ પ્રવૃવ્ઓ ્ેમજ આિી પ્રસ્તાવિ્ પ્રવૃવ્ઓનતા નતાણતાંકીય ખિ્ય સવહ્ની વિગ્ો 
દિિતા્યિ્ો એ્યુલ એકિન પલતાન (AAP) ્ૈયતાર કરિો જરૂરી હ્ો. અ્ય વિગ્ો ઉપરતાં્ વયતાપક 
રદિિતાવનદિદેિો/ઝોક ્ેમજ નતાણતાંકીય િષ્ય દિરવમયતાન વસવદ્ધ કરિતા મતા્ટે આયોજન કરિતામતાં આિેલ 
ભૌવ્ક લકયતાંકોને AAPમતાં સમતાવિષ્ કરિતામતાં આિે છે.

ઓરિ્ટમતાં એિું જણતાવયું હ્ું કે સવમક્ષતા હેઠળનતા ્મતામ િષષો દિરવમયતાન ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા 
વનયવમ્ રી્ે ભતાર્ સરકતારને AAP રજુ કરિતામતાં આવયો હ્ો. જો કે એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કે 
AAP ્ ૈયતાર કર્ી િખ્ે વિવિધ WSSsનતા અવભસરણની રતાર્ને ધયતાનમતાં લેિતામતાં આિ્ી ન હ્ી. 
મહતાતમતા ગતાંધી નેિનલ રૂરલ એમપલોયમે્્ટ ગેરે્્ટી સકીમ/ઈ્્ટીગ્ે્ટેિ િો્ટરિેિ મેનેજમે્્ટ પ્રોગ્તામનતા 
ભંિોળોમતાંથી નસથર્તાનતા ઘ્ટક અં્ગ્ય્ પુનઃપ્રભરણ પ્રણતાવલઓ/ભૂ્ળ જળ-રતાવિ મતાળખતાં, ્ળતાિોનતા 
િી-વસલ્ટીંગનતા શ્મ-મજુરી ખિ્યને પહોંિી િળિતા મતા્ટે રતાજયમતાં કોઈ જ જોગિતાઈ કરિતામતાં આિી ન 
હ્ી. િધુમતાં, િસિતા્ટો (ફવળયતાઓ)/ઘરોને પીિતાલતાયક પતાણીની ઉપલબધ્તા વિષે જાણકતારી મેળિિતા, 
પીિતા મતા્ટે ્ેમજ રસોઈનતા હે્ુસર ઉપયોગમતાં લેિતાનું પતાણી પુરૂં પતાિિતા મતા્ટેનતા સત્રો્ો/િેલીિરી 
પોઈ્ટસની જાણકતારી મેળિીને ્ેમને હસ્ગ્ કરિતા મતા્ટે, નિતા સત્રો્ોની ઓળખ કરિતા, વિગેરે 
મતા્ટે અસરકતારક આયોજન મતા્ટે જરૂરી એિો કોઈ જ રેઝલતાઈન સિવેક્ષણ કરિતામતાં આવયો ન હ્ો.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019)મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે હિેથી AAP ્ ૈયતાર કર્ી િખ્ે અવભસરણ 
કરિતાનતા પ્રયતાસો કરિતામતાં આિિે. રેઝલતાઈન સિવેક્ષણની રતાર્ે એિું જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું િષ્ય 
2020-21 મતા્ટેનો હિે પછીનો AAP રહુવિધ જળસત્રો્ોને આિરી લઈને ્ૈયતાર કરિતામતાં આિી રહ્ો 
છે, જેથી કોઈ જ ગતામ કોઈ એક જ સત્રો્ પર આધતારર્ ન રહે.
2.1.6.2 આવરી લેવા્યેલ વસવાટો (ફમળ્યાઓ)નો વ્યાપ

NRDWPની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ અનુસતાર િસિતા્ટોને આિરી લેિતાયેલ વયતાપનો આધતાર િસિતા્ટની અંદિર 
જ કોઈક જાહેર કે સતામુવહક સત્રો્થી ઘરનતા વનધતા્યરર્ અં્ર સુધીમતાં મૂળભૂ્ ્યુત્મ મતાત્રતામતાં 
પીિતાલતાયક પતાણી મેળિ્તાં લોકોની ્ટકતાિતારી ઉપર આધતાર રતાખે છે. NRDWPની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં 
એિું વનધતા્યરર્ કરિતામતાં આવયું છે િષ્ય 2017 સુધીમતાં ઓછતામતાં ઓછી 50 ્ટકતા ગ્તામય િસ્ીને ્ેમનતા 
ઘરોનતાં પરરસરમતાં જ અથિતા ્ો તયતાંથી 100 મી્ટરનતા અં્ર સુધીમતાં 55 lpcd પીિતાલતાયક પતાણી 
ઉપલબધ થઈ રહે.

ગુજરતા્ સરકતારે એિો દિતાિો કયષો હ્ો ્તારીખ 01 એવપ્રલ 2018ની નસથવ્એ રતાજયમતાં આિેલતા ્મતામ 
35,996 િસિતા્ટો ને પૂણ્ય રી્ે આિરી લેિતામતાં આવયતા હ્તા. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓનતા 
વજલ્તા પતાણી અને સિચછ્તા એકમો (DWSU) દ્તારતા ઓરિ્ટને પુરી પતાિિતામતાં આિેલી મતાવહ્ી 
અનુસતાર નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાંથી 41 િસિતા્ટો (53 ્ટકતા) જ પૂણ્ય રી્ે આિરી 
લેિતામતાં આવયતા હ્તા, જયતારે રતાકીનતા 37 િસિતા્ટોને અંિ્ઃ રી્ે જ આિરિતામતાં આવયતા હ્તાં.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019)મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે િસિતા્ટોને પૂણ્ય રી્ે આિરી લેિતા મતા્ટે 
જરૂરી પગલતાં ભરિતામતાં આિિે.
2.1.6.3 ઘરોને પાઈપ વિે પાણી પૂરવઠો (PWS)

MoDWS દ્તારતા ્ૈયતાર કરતાયેલ સટ્ે્ટેજીક પલતાન (2011-22)મતાં એિું વનધતા્યરર્ કરિતામતાં આવયું હ્ું કે 
િષ્ય 2017 સુધીમતાં ઓછતામતાં ઓછતા 50 ્ટકતા ગ્તામય િસિતા્ટને PWS થી પતાણી પુરૂં પતાિિતામતાં આિે. 
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IMIS મતારફ્ ગુજરતા્ સરકતારે એિો દિતાિો કયષો હ્ો (જુલતાઈ 2018) કે રતાજયમતાં આિેલતા 35,996 
િસિતા્ટોમતાંથી 33,044 િસિતા્ટો (92 ્ટકતા)ને PWS ની સુવિધતા ઉપલબધ હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલ વજલ્તાઓનતા DWSU એ નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાં PWSની સુવિધતાની 
નસથવ્ અંગે પૂરી પતાિેલી મતાવહ્ી અનુસતાર 64 િસિતા્ટો (82 ્ટકતા) મતાં PWSની સુવિધતા ઉપલબધ હ્ી. 
જો કે આ 64 િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોની એવપ્રલ 2018 થી ઓગષ્ 2018 દિરવમયતાન કરિતામતાં આિેલી 
સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણીમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે 32 િસિતા્ટોમતાં ભૌવ્ક િકતાસણીની ્તારીખે આ 
સુવિધતા રંધ પિેલી જોિતા મળી હ્ી.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019)મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે વરન-કતાય્યર્/રંધ પિેલી યોજનતાઓને 
ઓળખી કતાઢિતાનું કતામ પ્રગવ્મતાં છે અને યોજનતાને ફરીથી કતાયતા્યન્િ્ કરિતા મતા્ટે સુધતારતાતમક કતાય્યિતાહી 
કરિતામતાં આિિે.

2.1.7 ્યોજનાઓનું અમલીકરણ

ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા કરિતામતાં આિેલ દિતાિતા અનુસતાર િષ્ય 2017 સુધીમતાં વસદ્ધ કરિતા જરૂરી એિતા 
લકયતાંકો જેિતા કે ઓછતામતાં ઓછતા 50 ્ટકતા ગ્તામય ઘરોને PWS પુરૂં પતાિિતામતાં આિે, ઓછતામતાં ઓછતા 35 
્ટકતા ગ્તામય ઘરોમતાં PWS થી ઘરદિીઠ નળ-જોિતાણ ઉપલબધ થઈ રહે, જાહેર નળનો ઉપયોગ 20 ્ટકતાથી 
ઓછતા લોકો સુધી જ વસવમ્ રહે, ્ ેમજ હે્િપમપ કે અ્ય સલતામ્ ્ થતા પુર્તાં ખતાનગી જળસત્રો્ોનો 
ઉપયોગ 45 ્ટકતા થી ઓછતા લોકો સુધી જ વસવમ્ રહે, વિગેરે સુવનવચિ્ કરિતાં જેિતા લકયતાંકો રતાજયએ 
વસદ્ધ કરી લીધતા હ્તાં.

2.1.7.1 ક્ષેમત્્ય પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓનું અમલીકરણ

રતાજયમતાં આિેલ 17,843 ગતામોમતાંથી લગભગ 12,840 ગતામો (71.96 ્ટકતા)ને 347 RWSSs મતારફ્ 
પેય-જળ પુરૂં પતાિિતામતાં આિે છે.

 ● ક્ષેમત્્ય પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓ મારફત પાણી પુરૂં ન પિા્યું

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આઠ વજલ્તાઓ દ્તારતા વનભતાિિતામતાં આિેલી વજલ્તા-પ્રોફતાઈલ અનુસતાર 
્તારીખ 31 મતાિ્ય 2018ની નસથવ્એ 3,727 ગતામોમતાંથી 2,352 ગતામો10 (63 ્ટકતા) ને 91 RWSSs હેઠળ 
આિરી લેિતામતાં આવયતા હ્તાં, જયતારે રતાકીનતા 1,375 ગતામો પતાણીનતા અ્ય સત્રો્ ઉપર આધતાર રતાખ્તાં 
હ્તાં. આ 2,352 ગતામોમતાંથી 1,587 ગતામો11 (67.47 ્ટકતા) RWSSs મતારફ્ પતાણી મેળિ્તાં હ્તાં. 
રતાકીનતા 765 ગતામોમતાંથી 258 ગતામોન1ે2 યોજનતા હેઠળ ગતામનતા છેિતાિે ઓછું િો્ટર-પ્રેિર હોિતાથી, 
સપલતાય ને્ટિક્કની પતાઈપલતાઈનમતાં ખરતારી હોિતાથી, ગતામોમતાં આં્રરક વિ્રણ ને્ટિક્ક ઊભું ન કરતાયું 
હોિતાથી ્ેમજ જળસત્રો્ોમતાં અપુર્ી જળરતાવિ હોિતાથી RWSs ની સુવિધતા હસ્ગ્ ન હ્ી. અ્ય 
507 ગતામો દ્તારતા RWSSs મતાંથી પતાણી લેિતામતાં આિ્ું ન હ્ું, કેમકે ગ્તામ પંિતાય્ો (GPs) િો્ટર-
િતાવજ્યસ િુકિિતા ઈચછ્ી ન હ્ી. RWSS થકી પતાણીનો ઉપયોગ કરિતાની આિી અવનચછતા એિું 
દિિતા્યિે છે કે સત્તાવધકતારીઓ (WASMO ્થતા GWSSB) દ્તારતા હતાથ ધરિતામતાં આિેલ ઈ્ફોમવેિન, 
એજયુકેિન ્થતા કોમયુવનકેિન (IEC) ની પ્રવૃવ્ઓ અસરકતારક ન હ્ી, કેમ કે ્ેઓ આ ગતામો/
GPs નતા રહીિોને RWSS મતારફ્ ઉપલબધ પ્રવક્રયતા કરેલ પીિતાલતાયક પતાણીનો ઉપયોગ કરિતા મતા્ટે 
સમજાિિતામતાં વનષફળ રહ્તા હ્તાં.

10 ભરૂિ-363, દિતાહોદિ-158, િતાંગ-145, જામનગર-430, પતા્ટણ-516, પોરરંદિર-146, સતારરકતાંઠતા-467 ્થતા િલસતાિ-127.
11 ભરૂિ-220, દિતાહોદિ-117, િતાંગ-143, જામનગર-300, પતા્ટણ-402, પોરરંદિર-98, સતારરકતાંઠતા-190, ્થતા િલસતાિ-117.
12 ભરૂિ-85, દિતાહોદિ-37, િતાંગ-2, જામનગર-23, પતા્ટણ-49, પોરરંદિર-18, સતારરકતાંઠતા-38, ્થતા િલસતાિ-6.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

નમૂનતા-રૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી (2018 થી 
ઓગષ્ 2018) દિરવમયતાન ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કે 37 િસિતા્ટો13 વિવિધ RWSSs હેઠળ 
આિરી લેિતામતાં આવયતા હ્તાં. આમતાંથી 18 િસિતા્ટો14 RWSSs મતારફ્ પતાણી મેળિ્તાં હ્તાં, જયતારે 
16 િસિતા્ટો15 પતાણીનો પૂરિઠો ન હોિતાથી ્ેમજ ગતામનતા સમપ/ઊંિી ્ટતાંકી (એવલિે્ટેિ સ્ટોરેજ 
રરઝરિોયર) (ESRs) સતાથે RWSS નું જોિતાણ ન થયેલ હોિતાથી RWSS મતારફ્ પતાણી મેળિ્તાં 
ન હ્તાં. આથી આ િસિતા્ટો ભૂગભ્યજળનો ઉપયોગ કર્તાં હ્તાં, જેની ગુણિત્તા િકતાસણી કરીને 
સુવનવચિ્ કરતા્ી ન હ્ી. રતાકીનતા ત્રણ િસિતા્ટો16 RWSS મતારફ્ પુરૂં પિતા્ું પતાણી લેિતા ઈચછ્તા 
ન હ્તાં. એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કે ભરૂિ વજલ્તાનતા દિેિળતા ફવળયતા (િસિતા્ટ) RWSS મતાંથી પતાણી 
મેળિ્ું હ્ું, પરં્ુ જળસત્રો્મતાં અપુર્તાં પતાણીને લીધે 15 થી 20 વદિિસનતા અં્રે પતાણી પુરૂં પતાિિતામતાં 
આિ્ું હ્ું. આિી જ રી્ે, જામનગર વજલ્તાનતા રણજી્પર ફવળયતા (િસિતા્ટ) RWSS હેઠળ આિરી 
લેિતાયેલ હોિતા છ્તાં તયતાંનતા રહીિો વસસ્ટન્ય 17ની ઊંિતાઈ નીિી હોિતાનતા કતારણે પતાણી મેળિી િક્તાં 
ન હ્તાં.

GWSSBનતાં સંરંવધ્ િીિીઝનનતા EEએ જણતાવયું હ્ું (મે 2018 થી જુલતાઈ 2018) કે વિવિધ ્ટેકનીકલ 
કતારણોસર જે ગતામો પતાણી મેળિી િક્તાં નથી ્ેમને પતાણી પુરૂં પતાિિતા મતા્ટે િતાલુ િષ્યનતા AAPમતાં 
પ્રયતાસો કરિતામતાં આિિે.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે RWSS મતારફ્ પતાણી પૂરિઠતામતાં રૂકતાિ્ટ 
પેદિતા કર્ી ્ટેકનીકલ સમસયતાઓનું વનરતાકરણ કરિતામતાં આિિે.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી દિરવમયતાન ઓરિ્ટને ્દિઉપરતાં્ એિું જોિતા મળયું હ્ું કે-

(i) જગિીયતા ્તાલુકતાનતા 70 ગતામોને આિરી લેિતા મતા્ટેની ` 30.48 કરોિની ્ટે્િર રકંમ્ િતાળી 
િીસેમરર 2010મતાં િરૂ કરિતામતાં આિેલ RWSS (રૂંધ રતાજપતારિી, ભરૂિ) નિેમરર 2014 સુધીમતાં પૂણ્ય 
કરિતાનું વનધતા્યરર્ હ્ું. પરં્ુ, એિું જોિતા મળયું હ્ું કે ` 27.68 કરોિનો ખિ્ય થયતા રતાદિ પણ ્ેનુ કતામ 
હજુ પ્રગવ્મતાં જ હ્ું (જુન 2018), કેમકે યોજનતા અં્ગ્ય્ ` 1.25 કરોિનતા ખિવે રતાંધિતામતાં આિેલ 
ઈ્્ટેક-િેલ ક્ષવ્પૂણ્ય િીઝતાઈનને લીધે સિીકતાય્ય મયતા્યદિતા કર્તાં િધુ નમી ગયેલ હ્ો (ઓક્ટોરર 2013) 
કે જે ભવિષયમતાં ઉપયોગમતાં લેિતા મતા્ટે અયો્ય ઠયષો હ્ો.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે પ્રયતાસો કરિતામતાં આિી રહ્તા છે અને 
યોજનતાને રે મવહનતામતાં પૂણ્ય કરિતામતાં આિિે. ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કે યોજનતા હજાુ પણ પૂણ્ય 
કરિતામતાં આિી ન હ્ી (સપ્ટેમરર 2019).

(ii) નમ્યદિતા વજલ્તાનતા ફલોરતાઈિ-સમસયતાિતાળતા 12 ગતામોનતા રહીિોને પીિતાલતાયક પતાણી પુરૂં પતાિિતા 
મતા્ટે NRDWP અં્ગ્ય્ નમ્યદિતા-નો-સોસ્ય RWSS, ભતાગ-II ને મંજુરી આપિતામતાં આિી હ્ી (મે-
2010). ્ટે્િરની િર્ો ્થતા કતાય્ય-આદિેિ અનુસતાર કો્ટ્તાક્ટરે આ કતામ મતા્ટેનતા પતાઈપોની ખરીદિી 
GWSSBનતા મંજુર કરતાયેલ વિક્રે્તાઓ પતાસે થી જ કરિતાની હ્ી. પતાઈપ પુરતા પતાિીને પતાઈપલતાઈન 
વરછતાિિતાનું કતામ ` 3.73 કરોિનતા ખિવે ઓગષ્ 2014 મતાં પૂણ્ય કરિતામતાં આવયું હ્ું. આમ છ્તાં, 

13 ભરૂિ-7 મતાંથી 6, દિતાહોદિ-14 મતાંથી 0, િતાંગ-11 મતાંથી 8, જામનગર-5 મતાંથી 5, પતા્ટણ-9 મતાંથી 6, પોરરંદિર-4 મતાંથી 4, સતારરકતાંઠતા-12 મતાંથી 4 ્થતા 
િલસતાિ-16 મતાંથી 4.

14 ભરૂિ-1, િતાંગ-1, જામનગર-3, પતા્ટણ-6, પોરરંદિર-4, સતારરકતાંઠતા-2, ્થતા િલસતાિ-1.
15 ભરૂિ-4, િતાંગ-7, જામનગર-2 ્થતા િલસતાિ-3.
16 ભરૂિ-1 ્થતા સતારરકતાંઠતા-2.
17 િુંગરતાળ વિસ્તારોનું પતાણી પુરૂં પતાિિતા મતા્ટે ઊભી કરિતામતાં આિ્ી જળ-સંગ્હની ્ટતાંકી/રરઝરિોયર
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આ પતાઈપો ઓક્ટોરર 2013 થી િીસેમરર 2013 દિરવમયતાન ક્ષેત્રીય સથળે કરતાયેલ હતાઈડ્ો-્ટેસ્ટીંગમતાં 
વનષફળ ગયતા હ્તાં અને વિવિધ સથળોએ પતાઈપોમતાં િુિતાણ (લીકેજીસ) જોિતા મળયતાં હ્તાં. આથી આખી 
પતાઈપલતાઈનનું પૂણ્યપણે હતાઈડ્ો-્ટેસ્ટીંગ થઈ િકયું ન હ્ું. GWSSB એ કો્ટ્તાક્ટરને વરછતાિિતામતાં 
આિેલી આખી પતાઈપલતાઈન રદિલિતા મતા્ટે સૂિનતા આપી હ્ી, આમ છ્તાં એિું કરિતામતાં આવયું ન 
હ્ું. આખરે GWSSB એ કો્ટ્તાક્ટનો અં્ આણયો હ્ો અને ` 23.49 લતાખની પરફોમ્ય્સ ગેરં્ટી 
(PG) િ્ટતાિી લીધી હ્ી, ્ેમજ કો્ટ્તાક્ટરનતા રનીંગ એકતાઉ્્ટ (RA) રીલોમતાંથી ` 3.27 લતાખની 
લીકિીિે્ટેિ િેમેઝીસ (LD) ની રકમ િસૂલી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે GWSSBએ આ 
કતામ પૂણ્ય કરિતા મતા્ટે કોઈ જ કતાય્યિતાહી કરી ન હ્ી, જેનતા પરરણતામે ગતામિતાસીઓને પીિતાલતાયક પતાણી 
પૂરતાં પતાિિતાનો ઉદ્ેિ વસદ્ધ થયો ન હ્ો.

સમતાપન રઠેક (30 મ ે2019) મતંા અગ્વસિિ ેજણતાવયંુ હ્ંુ કે આિશયક સુધતારતાતમક કતાય્યિતાહી કરિતામતા ંઆિિ.ે

2.1.7.2 અ્્ય પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓનું અમલીકરણ

ગુજરતા્મતાં RWSS ઉપરતાં્ IVWSS, મીની પતાઈપ WSSs, આં્રરક ગતામ WSSs ્થતા હે્િ પમપ 
યોજનતાઓ જેિી અ્ય WSSs પણ અમલીકૃ્ કરિતામતાં આિે છે.18

 ● મરન કા્ય્યરત પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓ ઓછી નોંધાવવામાં આવી.

જુન-2018 મતા્ટેનતા IMIS િે્ટતા અનુસતાર ગુજરતા્ સરકતારે એિું નોંધતાવયું હ્ું કે રતાજયમતાં આિેલી 
93,794 WSSs મતાંથી 2,050 WSSs વરન-કતાય્યર્ હ્ી. એવપ્રલ-2018 થી ઓગષ્-2018 દિરવમયતાન 
કરતાયેલ ઓરિ્ટની પ્રવક્રયતામતાં નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓનતા ભૌવ્ક રેકોિ્યસની ્ેની સતાથે 
સરખતામણી કર્તાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે વરન-કતાય્યર્ યોજનતાઓને ઓછી નોંધતાિિતામતાં આિ્ી 
હ્ી અથિતા ્ો નોંધતાિિતામતાં આિ્ી જ ન હ્ી.નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં DWSUs/
GWSSBનતા િીિીઝનોનતા રેકોિ્યસ અનુસતાર નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આ આઠ વજલ્તાઓમતાં 377 
યોજનતાઓ વરન-કતાય્યર્ હ્ી. આમ છ્તાં, IMISમતાં મતાત્ર 76 યોજનતાઓ (20 ્ટકતા) જ વરન-કતાય્યર્ 
યોજનતાઓ ્રીકે નોંધતાિિતામતાં આિી હ્ી.

આિી જ રી્ે, ઓરિ્ટમતાં એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કે ્તારીખ 31 મતાિ્ય 2018 ની નસથવ્એ GWSSB 
નતા રેકોિ્યસ અનુસતાર રતાજયમતાં આિેલતા 2,68,181 કતાય્યર્ ્થતા 14,975 વરન-કતાય્યર્ હે્િ પમપસની 
સતામે IMISમતાં મતાત્ર 5,785 કતાય્યર્ ્થતા 86 વરન-કતાય્યર્ હે્િ પમપસ જ નોંધતાયેલ હ્તાં.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓનતા DWSUs (WASMO) એ આ હકીક્ો સિીકતાર્તાં એિી 
ખતા્રી આપી હ્ી કે ્ેને યથતાસમયમતાં સુધતારી લેિતામતાં આિિે. GWSSBએ એિું જણતાવયું હ્ું કે 
ક્ષેવત્રય ઓરફસો દ્તારતા IMIS હે્િ પમપસની વિગ્ો ભૂલથી ખો્ટી રી્ે દિતાખલ કરિતામતાં આિી હ્ી. 
િધુમતાં એિી પણ ખતા્રી આપિતામતાં આિી હ્ી કે દિતાખલ કરી િુકતાયેલતા વિગ્ોને ભતાર્ સરકતારનતા 
IMIS સત્તાવધકતારીઓ સતાથે પરતામિ્ય કરીને સુધતારી લેિતામતાં આિિે.

 ● આંતડરક ગ્ામ WSS/IVWSS

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આઠ વજલ્તાઓનતા DWSUs/GWSSBનતા િીિીઝનો દ્તારતા વનભતાિિતામતાં 
રેકોિ્યસ અનુસતાર 6,346 આં્રરક ગ્તામ WSSs/IVWSSs હ્ી19 (મતાિ્ય 2018). આમતાંથી 139 આં્રરક 

18 હે્િ પમપ યોજનતા વસિતાયની ઉપરોક્ત યોજનતાઓને સતામુવહક રી્ે પતાઈપ િિે પતાણી પૂરિઠતા (PWS) યોજનતા કહેિતામતાં આિે છે.
19 ભરૂિ-843, દિતાહોદિ-986, િતાંગ-500, જામનગર-756, પતા્ટણ-551, પોરરંદિર-251, સતારરકતાંઠતા-868, ્થતા િલસતાિ-1591.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ગ્તામ WSSs/IVWSSs20 (2.19 ્ટકતા) વરન-કતાય્યર્ નોંધતાિિતામતાં આિી હ્ી (એવપ્રલથી ઓગષ્ 2018). 
િધુમતાં, રેકોિ્યસ અનુસતાર, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 
િસિતા્ટોમતાં 49 આં્રરક ગતામ WSSs/IVWSSs અને આ ્મતામ કતાય્યર્ ્રીકે નોંધતાિિતામતાં આિી 
હ્ી. આમ છ્તાં, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આ 78 િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોનતા સંયુક્ત ભૌવ્ક 
િકતાસણી (એવપ્રલ 2018 થી ઓગષ્ 2018)મતાં ઓરિ્ટને રેકોિ્ય ઉપર કતાય્યર્ યોજનતાઓ ્ રીકે નોંધતાયેલ 
હોિતા છ્તાં 16 આં્રરક WSSs/IVWSSs (32.65 ્ટકતા) વરનકતાય્યર્-રંધ પિેલી જોિતા મળી હ્ી.

ઉપરોક્ત ઓરિ્ટ અિલોકન એિતા પ્રકતારનું છે કે જે ઓરિ્ટની નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ ન હોય 
એિતાં અ્ય વજલ્તાઓમતાં જોિતા મળી િકે છે. ્મતામ આં્રરક ગ્તામ WSSs/IVWSSs કતાય્યર્ રની 
રહે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા વિભતાગે/સરકતારે આિતા ્મતામ રકસસતાઓની આં્રરક રી્ે ્પતાસ કરિી 
જોઈએ.

WASMO/GWSSBની સસંથતાકીય ્થતા ્ેટકવનકલ સહતાયથી આં્ રરક ગતામ IVSSsનતા સિંતાલનની 
જિતારદિતારી સરંંવધ્ GPs/પતાણી સવમવ્ઓની હ્ી. આમ છ્તા,ં WASMO/GWSSB દ્તારતા કોઈ જ 
પ્રયતાસો કરિતામતંા આવયતા ન હ્તંા, કેમ કે આ યોજનતાઓનતા સિંતાલન ્થતા જાળિણી મતા્ેટ ન ્ો કોઈ 
IECની પ્રવૃવ્ઓ હતાથ ધરિતામતંા આિી હ્ી કે ન ્ ો કોઈ ્ેટકવનકલ મતાગ્યદિિ્યન પરંુૂ પતાિિતામતંા આવયુ ંહ્ંુ.

ઓરિ્ટ એિી ભલતામણ કરે છે કે રતાજય સરકતારે વરન-કતાય્યર્ પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓની ઓળખ 
કરીને ્ેમને કતાયતા્યન્િ્ કરિી જોઈએ.

 ● મીની પાઈપલાઈન ્યોજનાઓ

ગુજરતા્મતાં અનુસુવિ્ જનજાવ્ઓની િસ્ી મો્ટે ભતાગે િુંગરતાળ ્ેમજ જંગલ વિસ્તારોમતાં કેન્રિ્ 
થયેલી જોિતા મળે છે. આ વિસ્તારોમતાં આિેલતા િસિતા્ટો નતાનતા-નતાનતા ્ેમજ ઘણતાં જ અં્રે છુ્ટતાછિતાયતા 
ફેલતાયેલતા હોય છે. અિરોધક િુંગરતાળ ધરતા્લ ને લીધે આ વિસ્તારોમતાં RWSS ને અમલીકૃ્ કરિતાનું 
મુશકેલ હોય છે, અને ્ેથી ભૂગોલીય રી્ે આિી છુ્ટીછિતાઈ િસ્ીને પેય-જળ પુરૂં પતાિિતા મતા્ટે મીની 
પતાઈલતાઈન WSSs21 ને અમલીકૃ્ કરિતામતાં આિી હ્ી, ્ેમજ હે્િ પમપસ સથતાપિતામતાં આવયતા હ્તાં. 
સંિતાલન અને જાળિણીનતા પતાંિ િષ્યનતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન મીની યોજનતાઓની મરતામ્ અને 
જાળિણીની જિતારદિતારી કો્ટ્તાક્ટરોની હ્ી; અને જો કોઈ કતારણસર યોજનતા કતાય્યર્ નસથવ્મતાં ન 
હોય, ્ો કો્ટ્તાક્ટરે કોઈ જ અવધક િુકિણી વિનતા જ ્ટે્કર દ્તારતા જરૂરી મતાત્રતામતાં પીિતાલતાયક પતાણી 
પુરૂં પતાિિતાનું હ્ું. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલતા આઠ વજલ્તાઓમતાંથી પતાંિ વજલ્તાઓમતાં22 મીની 
યોજનતાઓ અમલીકૃ્ હ્ી. રેકોિ્ય અનુસતાર, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલતાં આ પતાંિ વજલ્તાઓમતાં 
1,474 મીની યોજનતાઓ23 આિેલી હ્ી (મતાિ્ય 2018).

આમતાંથી ભરૂિ વજલ્તામતાં GWSSB દ્તારતા અમલીકૃ્ મતાત્ર 239 મીની યોજનતાઓ જ વરન-કતાય્યર્ 
નોંધતાિિતામતાં આિી હ્ી (એવપ્રલ 2018 થી ઓગષ્ 2018). િધુમતાં રેકોિ્યસ અનુસતાર (એવપ્રલ 2018 
થી ઓગષ્ 2018), નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાં 16 મીની યોજનતાઓ આિેલી હ્ી, 

20 ભરૂિ-9, દિતાહોદિ-10, િતાંગ-34, જામનગર-2, પતા્ટણ-0, પોરરંદિર-0, સતારરકતાંઠતા-39, ્થતા િલસતાિ-45.
21 150 થી 250ની િસ્ી ધરતાિ્તા િસિતા્ટો મતા્ટે આ યોજનતાઓ અમલીકૃ્ હ્ી, અને આ કતામનતા ઘ્ટકોમતાં 150 મી્ટર સુધીની ઊંિતાઈ ધરતાિ્તાં 

રોરિેલ ઉપર વસંગલ ફેઝ પતાિરનતા પમપની સથતાપનતા, 5000 થી 10000 લી્ટરની ક્ષમ્તાિતાળી જળસંગ્હની PVC કે કો્ક્રી્ટની ્ટતાંકી ્થતા એક કે 
્ેથી િધુ સ્ટે્િ પોસ્ટ મતા્ટેની વિ્રણ લતાઈનનો સમતાિેિ થતાય છે.

22 જામનગર, પતા્ટણ ્થતા પોરરંદિર વજલ્તાઓ વસિતાયનતા
23 ભરૂિ-285 (GWSSB ની 239 ્થતા WASMO ની 46), દિતાહોદિ-420 (GWSSB ની 203 ્થતા WASMOની 217), િતાંગ-GSWSSBની 125, 

સતારરકતાંઠતા-245 (GWSSBની 110 ્થતા WASMOની 135) અને િલસતાિ-399 (GWSSBની 380 ્થતા WASMOની 19)
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જે ્મતામ કતાય્યર્ ્રીકે નોંધતાિિતામતાં આિી હ્ી. આમ છ્તાં, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 
િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી (એવપ્રલ 2018 થી ઓગષ્ 2018) દિરવમયતાન 
12 મીની યોજનતાઓ રંધ પિેલી જોિતા મળી હ્ી, કે જે રેકોિ્યસ અનુસતાર કતાય્યર્ યોજનતાઓ ્રીકે 
નોંધતાિિતામતાં આિેલી હ્ી. 

ઉપરોક્ત ઓરિ્ટ અિલોકન એિતા પ્રકતારનું છે કે જે ઓરિ્ટની નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ ન હોય 
એિતા અ્ય વજલ્તાઓમતાં જોિતા મળી િકે. વિભતાગે/સરકતારે રંધ પિેલી આિી ્મતામ યોજનતાઓની 
્પતાસ કરિી જોઈએ અને ્ેમની પુનઃસથતાપનતા મતા્ટે જરૂરી સુધતારતાતમક પગલતાં ભરિતાં જોઈએ.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે વરનકતાય્યર્ રંધ પિેલી યોજનતાઓને 
ઓળખી કતાઢિતાનું કતામ પ્રગવ્મતાં છે અને યોજનતાને પુનવજ્યિી્ કરિતા મતા્ટે સુધતારતાતમક કતાય્યિતાહી 
કરિતામતાં આિિે.
2.1.7.3 પિતી મૂકા્યેલ ્યોજનાઓ

NRDWPની મતાગ્યદિિથીકતાઓ અનુસતાર આં્રરક ગતામ યોજનતા મતા્ટે દિરેક ગતામે લોકભતાગીદિતારીનતા 
ભતાગરૂપે યોજનતાની અંદિતાવજ્ રકંમ્નતા 10 ્ટકતા રકમ જમતા કરતાિિતાની રહેિે, વસિતાય કે જનજાવ્ 
ગતામો કે જયતાં જનજાવ્ વિભતાગ દ્તારતા આ રકમ ભોગિિતાની હોય છે.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આઠ વજલ્તાઓ મતા્ટે િષ્ય 2013-18નતા સમયગતાળતામતાં મંજુર કરતાયેલી 
1,597 આં્રરક ગ્તામ યોજનતાઓ 24મતાંથી 77 યોજનતાઓ25 રતાદિમતાં પિ્ી મુકિતામતાં આિી હ્ી. પિ્ી 
મુકતાયેલી આ 77 યોજનતાઓમતાંથી 22 યોજનતાઓ26 (29 ્ટકતા) લોકભતાગીદિતારીનતા અપુર્તા ફતાળતાને લીધે 
કે આિો ફતાળો વરલકુલ નહીં મળિતાનતા કતારણ કે ગતામિતાસીઓમતાં આં્રરક વિગ્હનતા કતારણે પિ્ી 
મૂકિતામતાં આિી હ્ી. રતાકીની 55 યોજનતાઓ27 સત્રો્ની વનષફળ્તા (53), પતાણી સવમવ્ દ્તારતા કતામની 
િરૂઆ્ કરિતામતાં વિલંર (1) ્થતા જમીનની ઉપલબધ્તા ન હોિતાનતા કતારણે પિ્ી મૂકિતામતાં આિી 
હ્ી. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે જયતાં પહેલતા નક્ી કરતાયેલ સત્રો્ વનષફળ ગયતા હ્તાં તયતાં 
WASMO એ યોજનતાઓ મતા્ટે િૈકનલપક સત્રો્ ખોળી કતાઢયતાં ન હ્તાં. િધુમતાં, અ્ય રકસસતાઓમતાં 
આ યોજનતાઓ અમલીકૃ્ રની િકે ્ે મતા્ટે સંકળતાયેલ સમસયતાઓનું વનરતાકરણ લતાિિતા રહીિો ને 
સમજાિિતા મતા્ટે WASMO એ અસકતારક IEC પ્રવૃવ્ઓ હતાથ ધરી ન હ્ી. આમ, પિ્ી મૂકતાયેલી/
વનષફળ રહેલી યોજનતાઓને પુનવજ્યવિ્ કરિતા મતા્ટે WASMO એ િધુ સઘન પ્રયતાસો કરિતાની 
આિશયક્તા છે.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે આ રતાર્ે આિશયક કતાય્યિતાહી કરિતા મતા્ટે ખતા્રી 
આપી હ્ી.

 ● NGOs દ્ારા કામ કરવામાં ન આવ્યું

દિતાહોદિ વજલ્તાનતા 31 ગતામોને પીિતાલતાયક પતાણી પુરૂં પતાિિતાનતા ઉદ્ેિથી EE (GWSSB) એ ` 4.40 
કરોિની અંદિતાવજ્ રકંમ્િતાળી 31 WSSs નું કતામ રે NGOs28 િતાર મવહનતાની મુદિ્ સુધીમતાં પૂણ્ય 
કરિતાની િર્ે સોંપયું હ્ું (ઓગષ્-2012). મતાગ્યદિવિ્યકતાઓની જોગિતાઈઓ વિરૂધધ EEએ ` 1.26 

24 ભરૂિ-328, દિતાહોદિ-370, િતાંગ-129, જામનગર-86, પતા્ટણ-103, પોરરંદિર-28, સતારરકતાંઠતા-254 ્થતા િલસતાિ-299
25 દિતાહોદિ-25, જામનગર-7, પતા્ટણ-4, પોરરંદિર-6, સતારરકતાંઠતા-30 ્થતા િલસતાિ-5.
26 દિતાહોદિ-1, જામનગર-7, પતા્ટણ-4, પોરરંદિર-6, સતારરકતાંઠતા-1 ્થતા િલસતાિ-3
27 દિતાહોદિ-24, સતારરકતાંઠતા-28, ્થતા િલસતાિ-1 (સત્રો્ની વનષફળ્તા); સતારરકતાંઠતા-1 (િરૂઆ્ કરિતામતાં વિલંર) ્થતા િલસતાિ-1 (જમીનની સમસયતા)
28 કરીર ટ્સ્ટ, ગતાંધીનગર-13 WSSs (` 2.17) કરોિ ્થતા નિજાગૃવ્ સતાિ્યજવનક ટ્સ્ટ, ગતાંધીનગર-18 WSSs (` 2.23 કરોિ)



20

31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

કરોિ29ની રકમ NGOs ને એિિતા્સ ્રીકે છુ્ટી કરી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે એક 
NGO (કરીર ટ્સ્ટએ ` 50.50 લતાખનું કતામ કયતા્ય રતાદિ કતામ છોિી દિીધું હ્ું (2014-15), જયતારે અ્ય 
NGO એ કોઈ જ કતામ કયુ્ય ન હ્ું. GWSSBએ આ NGOsને િતારંિતાર એિિતા્સની રકમ પર્ કરિતા 
સૂિનતાઓ જારી કરી હ્ી, પરં્ુ ્ેઓએ આિું કરિતાનું નકતાયુ્ય હ્ું અને અં્ે સંરંવધ્ EE ્થતા આ 
NGOs વિરૂધધ કો્ટ્ય-કેસ દિતાખલ કરિતાની સુિનતાઓ જારી કરી હ્ી (મતાિ્ય 2015). આમ છ્તાં, એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કે મતાત્ર NGOsની વિરૂધધ જ કો્ટ્ય કેસ દિતાખલ કરિતામતાં આવયો હ્ો, જેનું પરરણતામ 
હજાું આિિતાનું રતાકી હ્ું અને લકયતાંરક્ રહીિોને પીિતાલતાયક પતાણી પુરૂં પતાિિતા મતા્ટે આ કતામો પૂણ્ય 
કરતાિિતા મતા્ટે કોઈ જ કતાય્યિતાહી કરિતામતાં આિી ન હ્ી.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે EE વિરૂધધ વિભતાગીય કતાય્યિતાહી કરિતામતાં 
આિી છે. જો કે વિભતાગ દ્તારતા કરિતામતાં આિેલી કતાય્યિતાહીની કોઈ જ વિગ્ ઓરિ્ટને હજાુ સુધી પુરી 
પતાિિતામતાં આિી નથી. 

 ● છોિી દીધેલાં કામ

દિતાહોદિ વજલ્તામતાં ઝતાલોદિ ્તાલુકતાનતા છ ગતામો/ફવળયતાઓ30 મતા્ટેની WSS નું કતામ GWSSB એ 
` 64.69 લતાખની અંદિતાવજ્ રકંમ્ે એક એજ્સીને જુન 2011 સુધીમતાં પૂણ્ય કરિતાની િર્ે સોંપયું હ્ું 
(િીસેમરર 2010). િકતાસણીમતાં એિું ઊજાગર થયું હ્ું કે એજ્સીએ31 મતાિ્ય-2012 સુધીમતાં ` 48.28 
લતાખની રકંમ્ જે્ટલું કતામ હતાથ ધયતા્ય રતાદિ આ કતામ છોિી દિીધું હ્ું. કો્ટ્તાક્ટર દ્તારતા આ કતામ છોિી 
દિેિતા મતા્ટેનતા કતારણો રેકોિ્યસ પર નોંધતાયેલ ન હ્તાં, ઘણતાં સમૃવ્પત્રો જારી કરિતા છ્તાંય એજ્સીએ આ 
કતામ ફરીથી િરૂ ન કરિતાને લીધે, િેપયુ્ટી EEએ કો્ટ્તાક્ટ રદિ કરીને એજ્સીને ભલતામણ કરી હ્ી 
(સપ્ટેમરર 2014). ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે એજ્સીએ મતાત્ર એક જ ગતામ (સંજેલી) નું કતામ 
પૂણ્ય કયુ્ય હ્ું, જયતારે રતાકીનતા પતાંિ ગતામોનતા કતામ એજ્સીએ કતામ છોિી દિીધતા રતાદિ છ િષષો કર્તાં પણ 
િધુ સમય વિ્િતા છ્તાં અપૂણ્ય પિી રહયતાં હ્તાં. આ એિું દિિતા્યિે છે કે વિભતાગ થકી કે અ્ય કોઈ 
એજ્સીને રોકીને કતામ પૂણ્ય કરતાિિતાં મતા્ટે GWSSB દ્તારતા પુર્તાં પગલતાં ભરિતામતાં આવયતાં ન હ્તાં; 
જેને પરરણતામે આ પતાંિ ગતામોનતા રહીિો યોજનતાની લતાભોથી િંવિ્ રહ્તાં હ્તાં.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019)મતાં અગ્ સવિિે હકીક્ોની િકતાસણી કરીને આિશયક કતાય્યિતાહી કરિતાની 
ખતા્રી આપી હ્ી.

2.1.7.4. જળસંગ્હની ઊંરી ટાંકીઓ તથા જમીનતળની ટાંકીઓ વણવપરા્યેલી પિી રહી

જળસંગ્હની ઊંિી ્ટતાંકીઓ (ESR) એ PWS યોજનતાઓનું એક અવભન્ન અંગ છે. GWSSB ્થતા 
WASMO દ્તારતા પુરી પિતાયેલી મતાવહ્ીમતાં એિું જણતાિતાયું હ્ું કે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 
આઠ વજલ્તાઓમતાં 212 ESRs આિેલી હ્ી (ઓગષ્ 2018). GWSSB/WASMO દ્તારતા એિું 
પણ જણતાિતાયું હ્ું કે ્ેમતાંથી નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ પતાંિ વજલ્તાઓમતાં આિેલતા 26 ESRs32 
(WASMO દ્તારતા રતાંધિતામતાં આિેલ 21 ્થતા GWSSB દ્તારતા રતાંધિતામતાં આિેલતા પતાંિ) જે ્ે ્તારીખે 
ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિી રહયતા ન હ્તાં. ્ેમને ઉપયોગમતાં ન લેિતા મતા્ટે (i) જળસત્રો્ની વનષફળ્તા 

29 કરીર ટ્સ્ટ, ગતાંધીનગર ` 82.00 લતાખ ્થતા નિજાગૃવ્ સતાિ્યજવનક ટ્સ્ટ, ગતાંધીનગર-` 43.70 લતાખ
30 (i) નીમેિરોિ (ગતામ્ળ), (ii) રવળયતા્ી ભરૂ (ગતામ્ળ), (iii) મૂંિતાહેળતા (્ળતાિ ફવળયતા), (iv) કરતાઢ (કતાળી મહુિી), (v) ભતામેલતા (િતામોર) ્થતા 

(vi) સંજેલી (ભગ્ ફવળયતા)
31 મેસસ્ય આર. એમ. પ્ટેલ, દિતાહોદિ.
32 દિતાહોદિ-4, જામનગર-2, પતા્ટણ-12, સતારરકતાંઠતા-6 ્થતા િલસતાિ-2
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(ii) આં્રરક પતાઈપલતાઈનમતાં ખરતારી, (iii) ્ેમનો ઉપયોગ કરિતા મતા્ટે VWSCsની અવનષછતા, (iv) 
ESRમતાં જળસંગ્હ કરિતાને રદિલે જળસત્રો્મતાંથી જ સીધેસીધું પતાણી પૂરૂં પતાિિું, વિગેરે જેિતા કતારણો 
જણતાિિતામતાં આવયતા હ્તાં. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે આ ESRs નો ઉપયોગ થતાય એ સુવનવચિ્ 
કરિતા મતા્ટે રન્ને GWSSB ્ેમજ WASMO દ્તારતા કોઈ જ સુધતારતાતમક પગલતાં લેિતામતાં આવયતા ન હ્તાં.

પસંદિ કરતાયેલ િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી (ઓગષ્-2018) દિરવમયતાન 
ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કે

 ● ભરૂિ વજલ્તામતાં રૂંધરતાજપતારિી RWSS અં્ગ્ય્ રતાજપતારિી ્થતા ભીમપોર િસિતા્ટો ખતા્ે 
ઊભી કરતાયેલી રે ESRs અને રતાજપતારિી ્ થતા મતાધિપુરતા િસિતા્ટો ખતા્ે રતાંધિતામતાં આિેલી રે 
જમીન ્ળની ્ટતાંકીઓ ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્ી ન હ્ી. આમ, ગતામિતાસીઓને RWSSનતા 
પ્રવક્રયતા કરતાયેલ પતાણીનો લતાભ નકતારિતામતાં આવયો હ્ો. આ રતાંધકતામો ઉપયોગમતાં લેિતામતાં 
આિ્તા ન હોિતા છ્તાં GWSSB નતા રેકોિ્યસ ઉપર ્ેમને ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્તાં હોિતાનું 
નોંધતાયેલ હ્ું. આિી જ રી્ે, ભોદિર ગતામમતાં RWSS અં્ગ્ય્ રતાંધિતામતાં આિેલી જમીન 
્ળની ્ટતાંકી પણ ્ેનતા રતાંધકતામ થયતાનતા સમયથી જ ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્ી ન હ્ી, કેમ 
કે ્ટતાંકીમતાં પતાણી છોિિતા મતા્ટે આં્રરક-પ્રિતાહ મતા્ટનતા નળની સગિિ ઊભી કરિતામતાં આિી ન 
હ્ી. િધુમતાં, ગતામિતાસીઓ પણ RWSS મતાંથી પતાણી લેિતા મતા્ટે ઈચછુક ન હ્તાં.

 ● િલસતાિ વજલ્તામતા ં ઉંરરગતાિં પૂિ્ય RWSS અં્ ગ્્ય  િુગંરી ફવળયતા ્થતા ઘોિીયતાિતાિ િસિતા્ટો 
(GP-્ટુભં, ઉંરરગતાિં ્તાલુકતા)મતા ંરતાધંિતામતા ંઆિલેતા ESRs ્થતા જમીન્ળની ્ટતાકંીઓ ્મેનતા 
રતાધંકતામ થયતાનંતા સમયથી જ ઉપયોગમતા ંલિેતામતા ંઆિ્તા ંન હ્તંા, કેમકે વિ્રણ-ન્ેટિક્ક ઊભું 
કરિતાનંુ હજા ુપણ રતાકી હ્ુ.ં (ઓગષ્-2018). આ રતાધંકતામો ઉપયોગમતા ંલિેતામતા ંઆિ્તા ંન 
હોિતા છ્તા ંGWSSBનતા રેકોિ્યસ ઉપર ્મેન ેઉપયોગમતા ંલિેતામતા ંઆિ્તા ંહોિતાનંુ નોંધતાયલંુે હ્ુ.ં

ઉપરોક્ત ઓરિ્ટ અિલોકનો એિતા પ્રકતારનતા છે કે ઓરિ્ટની નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ ન હોય 
એિતા અ્ય િસિતા્ટોમતાં પણ જોિતા મળી િકે છે. ઊભતા કરતાયેલ રતાંધકતામો પતાણી-પૂરિઠતા મતા્ટે કતાય્યર્ 
રની રહે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતા્ટે વિભતાગે/સરકતારે આિતા ્મતામ રકસસતાઓની આં્રરક રી્ે ્પતાસ 
કરિી જોઈએ.

DWSU, વહંમ્નગર (સતારરકતાંઠતા વજલ્ો) એ જણતાવયું હ્ું કે ESR ને જોિ્ી પતાઈપલતાઈનો મતા્ટે 
િષ્ય 2018-19 નતા એ્યુઅલ એકિન પલતાનમતાં જોગિતાઈ કરિતામતાં આિી છે અને DWSCની મંજુરી 
મેળવયતા રતાદિ કતામ હતાથ ઉપર લેિતામતાં આિિે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કે તયતારરતાદિ 
ESR ને ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિિે. DWSU, િલસતાિે જણતાવયું હ્ું કે ગતામનતા આં્રરક રસ્તા પહોળતા 
કરિતાની કતામગીરીમતાં વિ્રણ પતાઈપલતાઈનો ને ક્ષવ્ પહોંિી હ્ી, જેની િષ્ય 2018-19 દિરવમયતાન 
મરતામ્ કરિતામતાં આિિે. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ રતાકીનતા વજલ્તાઓનતા વજલ્તા-સત્તાવધિોએ 
નજીકનતા ભવિષયમતાં ESR ને ઉપયોગમતાં લેિતા મતા્ટેની ખતા્રી આપી હ્ી.

2.1.7.5 ગ્ામ્ય િાળાઓ તથા આંગણવાિીઓમાં પે્ય-જળની સુમવધાઓ

 ● ગ્ામ્ય િાળાઓમાં પે્ય-જળની સુમવધાઓ

િષ્ય 2017 સુધીમતાં વસદ્ધ કરિતાનતા NRDWP નતા લકયતાંકોમતાં ્ મતામ સરકતારી િતાળતાઓમતાં સલતામ્ પેય-
જળની ઉપલબધ્તા સુવનવચિ્ કરિતાનો લકયતાંક પણ સતામેલ હ્ો. વિક્ષણ વિભતાગે રતાજયમતાં આિેલી 
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઓળખ કરીને વનય્ કરતાયેલી એિી 2,920 પ્રતાથવમક િતાળતાઓ કે જયતાં પેય-જળનતા કોઈ િોક્સ 
જળસત્રો્ો ઉપલબધ ન હ્તાં, ્ેમને પેય-જળની સુવિધતા પુરી પતાિિતાનું નક્ી કયુ્ય હ્ું (જુલતાઈ 2015). 
WASMO એ િતાળતાઓનું સિવેક્ષણ હતાથ ધયુ્ય હ્ું (2015-16) અને ્ેમતાં એિું જણતાયું હ્ું કે આ 2,920 
િતાળતાઓમતાંથી 1,921 િતાળતાઓ પતાસે પેય-જળનતા કોઈ િોક્સ સત્રો્ ઉપલબધ ન હ્તાં. ્દ્અનુસતાર, 
` 12.00 કરોિનું ભંિોળ (2015-17) આ 1,921 િતાળતાઓમતાં પેય-જળની સવિધતા પુરી પતાિિતા મતા્ટે 
WASMO ને છુ્ટું કરિતામતાં આવયું હ્ું.

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે WASMO એ 1,384 િતાળતાઓમતાં આ કતામ પૂણ્ય કરી લીધું હ્ું ્થતા 
રે િતાળતાઓમતાં કતામો પ્રગવ્મતાં હ્તાં (ફેબ્ુઆરી 2019). જો કે ફેબ્ુઆરી 2019ની નસથવ્એ રતાકીની 
535 િતાળતાઓમતાં જળસત્રો્નું આખરીકરણ ન થિતાનતા કતારણે કોઈ જ કતામ હતાથ ધરિતામતાં આવયું ન 
હ્ું.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે રતાકીની િતાળતાઓને િહેલતામતાં િહેલી 
્કે આિરી લેિતામતાં આિિે.

 ● આંગણવાિીઓમાં પે્ય-જળની સુમવધાઓ

NRDWP ની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ એિું વનધતા્યરર્ કરે છે કે રતાજય સરકતારોએ અગ્્તાનતા ધોરણે આંગણિતાિીને 
પેય-જળની સુવિધતાઓ પુરી પતાિિી જોઈએ. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં પસંદિ કરતાયેલ 
િસિતા્ટોની આંગણિતાિીઓની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી (એવપ્રલ 2018 થી 2018) દિરવમયતાન  
ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 32 GPsમતાં આિેલી 116 
આંગણિતાિીઓમતાંથી 43 આંગણિતાિીઓ (37.07 ્ટકતા) મતાં પેય-જળની સુવિધતા ઉપલબધ ન હ્ી. એિું 
પણ જોિતા મળયું હ્ું કે 116 આંગણિતાિીઓમતાંથી 62 આંગણિતાિીઓમતાં અલટ્તા િતાયોલે્ટ (UV)/રીિસ્ય 
ઓસમોવસસ (RO) િો્ટર પયોરીફતાયર વસસ્ટમો પુરી પતાિિતામતાં આિી હોિતા છ્તાં PWS, ઈલેકટ્ીક 
જોિતાણ, પતાણીની સુવિધતા, ઊંિી પતાણીની ્ટતાંકી, વિગેરેની અનઉપલબધ્તાને કતારણે 47 વસસ્ટમો કતાય્યર્ 
ન હ્ી.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019)મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે રતાકીની આંગણિતાિીઓને િહેલતામતાં 
િહેલી ્કે આિરી લેિતામતાં આિિે.

2.1.8 પાણીની ગુણવત્તા માટેનું આંતર માળખું

બયુરો ઓફ ઈ્િીયન સ્ટતા્િિ્યઝ (BIS) દ્તારતા વનધતા્યરર્ કરતાયેલ મતાપદિંિોને MoDWS દ્તારતા યુવનફોમ્ય 
ડ્ીકીંગ િો્ટર ક્ોવલ્ટી મોની્ટરીંગ પ્રો્ટોકોલ (UDWQMP) ્ૈયતાર કરિતામતાં અનુસરિતામતાં આિ્તાં 
હ્તાં. આ પ્રો્ટોકોલ ગ્તાહકોને સલતામ્ પેય-જળનું પુરૂં પતાિિતાનું સુવનવચિ્ કરિતા મતાે્ટ પેય-જળની 
ગુણિત્તા ઉપર દિેખરેખ રતાખિતા મતા્ટેની િોક્સ આિશયક્તાઓનું િણ્યન કરે છે.

2.1.8.1 પાણીની ગુણવત્તાના ટેસટીંગ માટેના આંતરમાળખાની ઉપલબધતા.

NRDWP ્થતા UDWQMPની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ રતાજય, વજલ્તા ્ેમજ ્તાલુકતા સ્રે િો્ટર ક્ોવલ્ટી 
્ટેસ્ટીંગ લેરોરે્ટરીઝની સથતાપનતા કરિતાનું વનધતા્યરર્ કરે છે. રતાજયમતાં GJTI ખતા્ે એક રતાજયકક્ષતાની 
લેરોરે્ટરી (SLL) ્રીકે નતામતાંરક્ સે્ટ્લ લેરોરે્ટરી, 32 વજલ્તા કક્ષતાની લેરોરે્ટરીઝ (DLLs) ્થતા 
47 ્તાલુકતા કક્ષતાની લેરરો્ટરીઝ (TLLs) આિેલી હ્ી.
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પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

 ● રાજ્યકક્ષાની લેરોરેટરી

NRDWP ્થતા UDWQMP ની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ એિુ ંવનધતા્યરર્ કરે છે કે SLLમતા ંપતાણીની ગણુિત્તા 
મતા્ેટનતા િોક્સ ભૌવ્ક, રતાસતાયવણક ્ મેજ મતાઈક્રોરતાયોલોવજકલ મતાપદંિિોનતા પરરપણૂ્ય વયતાપનતા વિશે્ષણ 
કરિતા મતા્ેટની સવુિધતા ઉપલબધ હોિી જોઈએ અન ે્ણે ેપતાણીની ગણુિત્તા અગેંની િોક્સ કે નિી/
ઉદ્ભિ્ી સમસયતાઓનતા વિશે્ષણ મતા્ેટ સ્ેટ્ટ રેફરલ ઈ્સ્ટીટ્્ૂટ (SRI) ્રીકે કતાય્ય કરિંુ જોઈએ. 
SLLએ DLLs ્થતા TLLs દ્તારતા ગણુિત્તાની ખતા્રી ્મેજ ગણુિત્તા-વનયતં્રણ સવુનવચિ્ કરિતા મતા્ેટ 
DLLs ્થતા TLLs ની કતામગીરી પર દેિખરેખ રતાખિી જોઈએ. િધમુતા,ં DLLs દ્તારતા અયો્ય ઠરતાિતાયલે 
નમનૂતાઓનતા પતાિં ્ટકતા જે્ટલતા ંનમનૂતાઓની SLL એ ફેરિકતાસણી કરિી જરૂરી હ્ી. MoDWS એ 
GoGને પયે-જળનતા જળસત્રો્ોમતંા ભતારે ધતા્ુઓ ્મેજ જં્ નુતાિકોનતા અિિેષો નતા પૃથથકરણ મતા્ેટ 
એ્ટવમક એબઝોરિ્યન સપેક્ટોફો્ટોમી્ટર ્થતા હતાઈ-પ્રિેર લીકિીિ ક્રોમ્ેટોગ્તાફી, વિગરેે જિેતા ઉપકરણો 
ધરતાિ્ી SLLની સથતાપનતા-પ્રવક્રયતાન ેઝિપી રનતાિિતા સિૂનતાઓ જારી કરી હ્ી (મે 2013) 
ઓરિ્ટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકે ગજુરતા્ સરકતાર SLL-કમ-SRI33 ની સથતાપનતા 2015 મતંા જ કરી િકી 
હ્ી. આમ છ્તંા, ` 4.00 કરોિની અદંિતાવજ્ રકંમ્નતા ઉપકરણો/સતાધનો હજુા પણ ખરીદિ કરિતાનતા રતાકી 
હ્તા ં(મ-ે2019). ઓરિ્ટમતા ંએિંુ જોિતા મળયુ ંહ્ંુ કે ઊંિી કક્ષતાનતા ઉપકરણો/સતાધનો ઉપલબધ ન હોિતાનતા 
કતારણે SLL ભતારે ધતા્ુઓ ્થતા જં્ નુતાિકોનતા અિિષેોનતા પૃથથકરણ મતા્ેટનતા િોક્સ પરીક્ષણોન ેરદિલે 
ગતાધંીનગર વજલ્તામતા ંપરુતંા પતાિિતામતંા આિ્તા પતાણીનતા મતાત્ર સતામતા્ય સ્રનતા રતારે્તા મજુરનતા પરીક્ષણો 
જ કરી રહી હ્ી. િધમુતા,ં િષ્ય-2013-18નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન DLLs દ્તારતા કરતાયલેતા પરીક્ષણોની ફેર 
િકતાસણી કરિતા મતા્ેટ DLLsમતાથંી કોઈ જ નમૂનતાઓ મંગતાિિતામતા ંઆવયતા ન હ્તા.ં આમ, SRI ્ રીકે કતાય્ય 
કરી િકે ્ ેમતા્ેટ SLLની સથતાપનતા કરિતાનો ઉદે્િ વસદ્ધ થઈ િકયો ન હ્ો. 
GJTIનતા સયંકુ્ત વનયતામક (સતાય્્ટીફીક) એ િોક્સ પરીક્ષણો ્થતા DLLs નતા નમનૂતાઓની ફેર-
િકતાસણી ન કરિતા મતા્ેટ ઉપકરણો/સતાધનોની અનઉપલબધ્તા ્ મેજ કમ્યિતારીગણની કમી હોિતાનતા કતારણો 
આગળ ધયતા્ય હ્તંા. િળી, એિી પણ ખતા્રી આપિતામતા ંઆિી હ્ી કે હયતા્ કમ્યિતારીગણન ે્ તાવલમ પરુી 
પતાડ્તા રતાદિ DLLs નતા અયો્ય ઠરેલતા નમનૂતાઓની ફેરિકતાસણી કરિતામતંા આિિ.ે
GJTI એ DLLs દ્તારતા અયો્ય ઠેરિતાયેલતા નમૂનતાઓની ફેર-િકતાસણી કરિતા મતા્ટે યતાદૃનચછક રી્ે 
અ્ટકળે 12 DLLs પસંદિગી કરિતાની સૂિનતાઓ જારી કરી હ્ી (2017-18). ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું 
હ્ું કે DLLsએ અયો્ય જણતાયેલ જળસત્રો્ોમતાંથી 249 નમૂનતાઓની ફેરિકતાસણી જે-્ે સત્રો્મતાંથી 
નિતાં નમૂનતાઓ લઈને જ કરી હ્ી. જો કે આિી ફેરિકતાસણીનતા પરરણતામો પડરનિષ્ટ-VI મતાં દિિતા્યવયતા 
મુજર મૂળ િકતાસણીનતા પરરણતામોથી વિસતૃ્ રી્ે જુદિતા જણતાયતાં હ્તાં, આ એિું દિિતા્યિે છે કે DLLs 
દ્તારતા હતાથ ધરિતામતાં આિેલ પરીક્ષણો વિશ્વનીય ન હ્તાં.
સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે SLL મતા્ટે સતાધનોની ખરીદિી પ્રગ્ીમતાં 
છે. િધુમતાં, એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કે ગતાંધીનગરની DLL ને કલોલ ્તાલુકતાની TLLમતાં 
્રદિીલ કરિતામતાં આિી છે ્થતા ગતાંધીનગર વજલ્તામતાં પુરતાં પતાિિતામતાં આિ્તા પતાણીનતા નમૂનતાઓનું 
પરીક્ષણ TLL, કલોલ ખતા્ે કરિતામતાં આિી રહ્ં છે.

 ● મજલ્ા તથા તાલુકા કક્ષાની વોટર ટેસટીંગ લેરોરેટરીઝ

UDWQMP અનુસતાર DLLs ્થતા TLLs એ ્ેમનતા કતાય્યક્ષેત્ર હેઠળનતા જળસત્રો્ોનતા પેય-જળની 
ગુણિત્તાની દિેખરેખ રતાખિતા IS 19500-2012 અં્ગ્ય્ વનધતા્યરર્ પેય-જળનતા જળસત્રોમતાં ફીઝીયો-

33 ગતાંધીનગર ખતા્ે GJTI પરરસર
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

કેમીકલ ્થતા મતાઈક્રો-રતાયોલોવજકલ મતાપદિંિોનતા પૃથથકરણ કરિતાં જોઈએ. આ લેરોરે્ટરીઓએ 
પરીક્ષણ-વપરણતામોને વહસસેદિતારો34 સતાથે િહેંિીને ગ્તામય વિસ્તારોમતાં પતાણીની ગુણિત્તા અંગે જાગૃવ્ 
ફેલતાિિી જોઈએ.
ઓરિ્ટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ંુ કે રતાજયમતંા આિલેતા 245 ્ તાલકુતાઓની સતામ ેગજુરતા્ સરકતારે આજ રદિન 
સધુી 47 TLLsની સથતાપનતા કરેલ હ્ી (ફેબ્આુરી 2019). આમ, રતાજયનતા 198 ્તાલુકતાઓમતા ંપતાણીની 
ગણુિત્તાનતા પરીક્ષણ મતા્ેટ કોઈ જ લરેોરે્ટરી ન હ્ી, કે જથેી આિતંા પરીક્ષણ સરંંવધ્ DLLs દ્તારતા કે 
પછી નજીકનતા ્તાલુકતામતા ંઆિલેી TLLs દ્તારતા કરિતામતંા આિ્તા ંહ્તા.ં NRDWP ની મતાગ્યદિિથીકતાઓ 
એિંુ વનધતા્યરર્ કરે છે કે TLLનતા અયો્ય ઠરેલતા નમનૂતાઓનતા 10 ્ટકતા જ્ેટલતા નમનૂતાઓની ફેરિકતાસણી 
સરંવંધ્ DLLs દ્તારતા કરિી જોઈએ, આમ છ્તા ંઓરિ્ટમતંા એિંુ જોિતા મળયુ ંહ્ંુ કે TLLs દ્તારતા અયો્ય35 
ઠરતાિતાયલેતા પતાણીનતા નમનૂતાઓની ફેર િકતાસણી કોઈ જ DLL દ્તારતા કરિતામતંા આિ્ી ન હ્ી.

GJTIનતા સંયુક્ત વનયતામક (સતાય્્ટીફીક) એ જણતાવયું હ્ું કે DLLsમતાં આિશયક આં્રમતાળખું 
પ્રસથતાવપ્ કયતા્ય રતાદિ ફેર િકતાસણી કરિતામતાં આિે છે.

NRDWPની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં એિી પણ જોગિતાઈ છે 
કે દિરેકે દિરેક જળસત્રો્નું િષ્યમતાં એક િતાર રતાસતાયવણક 
મતાપદિંિો મતા્ટે ્ ેમજ રે િતાર રેક્ટેરીયોલોવજકલ મતાપદિંિો 
મતા્ટે એ્ટલે કે એકિતાર િોમતાસતા પહેલતાંનતા સમયગતાળતા 
દિરવમયતાન ્થતા એકિતાર િોમતાસતા રતાદિ પરીક્ષણ 
કરિતાનું રહેિે. ફેબ્ુઆરી 2018ની નસથવ્એ રતાજયમતાં 
5,78,866 જળસત્રો્ો આિેલતા હોિતાનું નોંધતાયેલ હ્ું. 
ધોરણો અનુસતાર િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન પતાણીનતા 
ઓછતામતાં ઓછતા 5,78,866 નમૂનતાઓનું રતાસતાયવણક 
મતાપદિંિો મતા્ટે ્ેમજ પતાણીનતા 11,57.732 નમૂનતાઓનું 
રેક્ટેરરયોલોવજકલ મતાપદિંિો મતા્ટે પરીક્ષણ થયેલ હોિતા 
જોઈએ. આમછ્તાં, ઓરિ્ટને GJTI દ્તારતા પુરી પિતાયેલ મતાવહ્ી ઉપરથી એિું જોિતા મળયું હ્ું કે 
રતાસતાયવણક મતાપદિંિો મતા્ટે મતાત્ર 1,86,431 નમૂનતાઓ (32 ્ટકતા) નું જ ્ેમ જ રેક્ટેરરયોલોવજકલ 
મતાપદિંિો મતા્ટે મતાત્ર 1,23,771 નમૂનતાઓનું (11 ્ટકતા) જ િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન પરીક્ષણ કરિતામતાં 
આવયું હ્ું. પરીક્ષણ કરિતામતાં રહેલી આિી ઘ્ટ મતા્ટે રતાજયમતાં આિેલી TLLs અપૂર્ી હોિતાનું કતારણ 
આગળ ધરિતામતાં આવયું હ્ું.

્દ્ઉપરતાં્, ઓરિ્ટમતાં એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કે UDWQMP અનુસતાર સતામતા્ય પૃથથકરણ મતા્ટે 
નમૂનતાની મતાત્રતા નોન-એસીિીફતાઈિ પતાત્રમતાં રે લી્ટરની હોિી જોઈએ, જયતારે રેક્ટેરરયોલોવજકલ 
પૃથથકરણી મતા્ટે નમૂનતાની મતાત્ર સ્ટરીલતાઈઝિ રો્ટલમતાં 250 ml ની હોિી જોઈએ. GJTI એ જણતાવયું 
હ્ું કે સતામતા્ય રી્ે રતાજયમતાં આિેલી લેરોરે્ટરીઓ રતાસતાયવણક પરીક્ષણ મતા્ટે પોવલથીલીન પતાત્રોમતાં 
એક લી્ટરની મતાત્રતામતાં અને મતાઈક્રોરતાયોલોવજકલ પરીક્ષણ મતા્ટે સ્ટરીલતાઈઝિ રો્ટલોમતાં 300 ml ની 
મતાત્રતામતાં નમૂનતાઓ એકઠતા કર્તાં હોય છે. આમ છ્તાં, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ DLLsની મુલતાકતા્ 
દિરવમયતાન એિું જોિતા મળયું હ્ું કે ફેંકી દિેિતાયેલ િપરતાયેલી ઠંિતા પીણતાની ્થતા પેકેજિ પતાણીની 
પલતાસ્ટીકની રો્ટલોમતાં (નરત્ર-1) પણ નમૂનતાઓ એકઠતાં કરિતામતાં આિ્તાં હ્તાં. પરરણતામે, પરીક્ષણનતા 

34 વજલ્તા/રતાજય જાહેર આરો્ય વિભતાગ સવહ્ ્થતા ફૂિ વસકયરુરર્ટ એક્ટ હેઠળ સથતાપિતામતંા આિલેી/પ્રસ્તાવિ્ અ્ય લરેોરે્ટરીઓ, વિગરેે સતાથ ેપણ
35 િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન પતાણીનતા 1,46,546 નમૂનતાઓ

નરત્ર ૧: DLL, નહંમતનગરમાં પડરક્ષણ  
માટે મળેલ પાણીના નવનવધ  
નમૂનાઓ (25-04-2018) 
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પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

પરરણતામો ખો્ટતાં ્તારણોનું જોખમ ધરતાિ્તાં હ્તાં. DLL વહંમ્નગરનતા લેરોરે્ટરી આસીસ્ટ્્ટે 
ઉપયોગમતાં લેિતાનતા પતાત્રનતા પ્રકતારે વિષેનતા અજ્તાનનો સિીકતાર કયષો હ્ો.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે DLLs ્થતા TLLsનતા સઘનીકરણ મતા્ટે 
આિશયક કતાય્યિતાહી કરિતામતાં આિિે.

 ● મોરાઈલ લેરોરેટરીઝ

NRDWP અં્ગ્ય્ પતાણીની ગુણિત્તા, ્ેની દિેખરેખ ્થતા સિવેક્ષણનતા કતામને સઘન રનતાિિતા મતા્ટે 
ગુજરતા્ સરકતારે ` 1.55 કરોિનતા ખિવે છ મોરતાઈલ લેરોરે્ટરી િતાનો ખરીદિી હ્ી (જા્યુઆરી 
2014). આમતાંથી પતાંિ િતાનો સંરંવધ્ વજલ્તાની DLL દ્તારતા ઉપયોગમતંા લઈ િકતાય ્ે મતા્ટે 
GWSSBની પતંાિ ઝોનલ ઓરફસો36ને ફતાળિિતામતંા આિી હ્ી, અને રતાકીની એક િતાન GJTI 
ને ફતાળિિતામતંા આિી હ્ી. આ િતાનોનતા સંિતાલન મતા્ટે જરૂરી કમતા્યિતારીગણને આઉ્ટસોસ્ય કરીને 
રહતારથી રોકિતાનતા હ્તાં.

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું DLLs દ્તારતા મોરતાઈલ િતાનોનો કોષ્ટક-1મતાં દિિતા્યવયતા મુજર ઈષ્ત્મ 
ઉપયોગ થઈ રહ્ો ન હ્ો.

કોષ્ટક-1 પાંર DLLs દ્ારા મોબાઈલ વાનોના ઉપયોગની નવગતો

ઝોનલ ઓડફસ ઉપયોગ ન કરવા માટેના કારણો
િિોદિરતા ડ્તાઈિર ્થતા કેમીસ્ટનતા અભતાિે જા્યુઆરી 2016 થી ઉપયોગમતાં લેિતા્ી નથી
અમદિતાિતાદિ િિગતાળતાનતા સમય ગતાળતાઓમતાં એવપ્રલ 2017 સુધી ઉપયોગમતાં લેિતા્ી હ્ી. 

તયતારરતાદિ કેમીસ્ટનતા અભતાિે ઉપયોગમતાં લેિતા્ી નથી.
રતાજકો્ટ િિગતાળતાનતા સમયગતાળતાઓમતાં મતાિ્ય 2018 સુધી ઉપયોગમતાં લેિતા્ી હ્ી.
ભુજ િિગતાળતાનતા સમયગતાળતાઓમતાં જા્યુઆરી 2017 સુધી ઉપયોગમતાં લેિતા્ી હ્ી. 

તયતારરતાદિ કેમીસ્ટનતા અભતાિે ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્ી નથી.
જુનતાગઢ િિગતાળતાનતા સમયગતાળતાઓમતાં ફેબ્ુઆરી 2018 સુધી ઉપયોગમતાં લેિતા્ી હ્ી. 

તયતારરતાદિ ઉપકરણો/સતાધનોનતા અભતાિે ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્ી નથી.
(સત્રોત ઃ GJTI દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

GJTI પતાસે રહેલી મોરતાઈલ િતાનનતા રકસસતામતાં ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કે 25 મવહનતાઓ સુધી 
િિગતાળતાનતા સમયગતાળતામતાં િતાન ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્ી હ્ી. ઓરિ્ટ દ્તારતા લેિતામતાં આિેલ 
ક્ષેત્રીય મુલતાકતા્ (એવપ્રલ 2018) દિરવમયતાન એિું જોિતા મળયું હ્ું કે િતાનમતાંથી ્મતામ ઉપકરણો/
સતાધનો દિૂર કરિતામતાં આવયતાં હ્તાં અને ્ેમને SLLનતા મકતાનમતાં રતાખિતામતાં આવયતા હ્તાં. િધુમતાં, 
િતાનની આં્રરક પરરનસથવ્ ક્ષવ્યુક્ત જોિતા મળી હ્ી. આ એિું દિિતા્યિે છે કે િતાનનતા પરીક્ષણો કરિતા 
મતા્ટે ઉષ્ત્મ ઉપયોગ થઈ રહ્ો ન હ્ો, અને આ િતાનોની ખરીદિી મતા્ટે કરિતામતાં આિેલ ખિ્ય વિફળ 
રહ્ો હ્ો.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્સવિિે જણતાવયું હ્ું કે મોરતાઈલિતાનો થકી વનયવમ્ રી્ે 
પરીક્ષણો થતાય ્ે સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિિે.

36 અમદિતાિતાદિ, ભુજ, જુનતાગઢ, રતાજકો્ટ ્થતા િિોદિરતા.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

2.1.8.2 લેરોરેટરીઓમાં માનવ-રળ.
વમનીસટ્ી ઓફ ડ્ીંકીંગ િો્ટર એ્િ સેની્ટેિન, ભતાર્ સરકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલ યુવનફોમ્ય ડ્ીંકીંગ 
િો્ટર ક્ોવલ્ટી મોની્ટરીંગ પ્રો્ટોકોલ (UDWQMP)મતાં વિવિધ કક્ષતાની લેરોરે્ટરીઓ મતા્ટે આિશયક 
કમ્યિતારીગણની એક સૂવિ્ યતાદિી વનધતા્યરર્ કરિતામતાં આિી છે. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે 
ગુજરતા્ સરકતારે SLL, DLLs ્ થતા TLLs મતા્ટે કોઈ જ જ્યતા મંજુર કરેલ ન હ્ી. આ લેરોરે્ટરીઓમતાં 
મો્ટતાભતાગનતા કમ્યિતારીગણની આઉ્ટસોસસીંગ કરીને ભર્ી કરિતામતાં આિી હ્ી.
UDWQMP અનુસતાર સૂવિ્ યતાદિીની સતામે ્ તારીખ 31 મતાિ્ય 2018ની નસથવ્એ ઉપલબધ કમ્યિતારીગણની 
વિગ્ો નીિે આપેલતા કોષ્ટક-2મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિી છે.
કોષ્ટક-2 : UDWQMP અંતગ્ચત સૂનરત કમ્ચરારીગણની સામે લેબોરેટરીઓમાં ઉપલબધ કમ્ચરારીગણની નવગતો

રતાજયમતાં આિેલી 
લેરોરે્ટરીઓનતા નતામ

UDWQMP અનુસતાર સૂવિ્ 
કમ્યિતારીગણની સંખયતા

ઉપલબધ કમ્યિતારીગણની 
સંખયતા

ઘ્ટ

રતાજયકક્ષતાની લેરોરે્ટરી 14 12 02
વજલ્તા કક્ષતાની લેરોરે્ટરીઓ 256 196 60
્તાલુકતા કક્ષતાની લેરોરે્ટરીઓ 376 209 167

(સત્રોત ઃ GJTI દ્ારા પુરી પિાયેલી માનહતી)

UDWQMP િધુમતાં એિું પણ સૂવિ્ કર્તાં હ્તાં કે દિરેક લેરોરે્ટરીમતાં િો્ટર એનતાવલસ્ટ/કેમીસ્ટની 
ઓછતામતાં અોછી એક વનયવમ્ જ્યતા ્ો હોિી જ જોઈએ. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે 
ગુજરતા્ સરકતારે આ મતા્ટે કોઈ જ વનયવમ્ જ્યતા મંજુર કરેલ ન હ્ી. આઉ્ટસોસ્યથી ભર્ી કરતાયેલ 
કમ્યિતારીઓ દ્તારતા જ કેમીસ્ટ/એનતાવલસ્ટની કતામગીરી કરિતામતાં આિી રહી હ્ી.

જરૂરી સંખયતામતાં પતાણીનતા નમૂનતાઓનતા પરીક્ષણો મતા્ટેનતા વનધતા્યરર્ લકયતાંકો વસદ્ધ ન થિતામતાં 
કમ્યિતારીગણની ઘ્ટ ્ેમજ TLLsની અનઉપલબધ્તાએ ઘણો જ ભતાગ ભજવયો હ્ો.

ઓરિ્ટનો એિો અવભપ્રતાય છે કે ગુજરતા્ સરકતારે િો્ટર ્ટેસ્ટીંગ લેરોરે્ટરીઓ મતા્ટે ્ટેકવનકલ 
કમ્યિતારીગણની જરૂરરયતા્ની સવમક્ષતા કરીને ખતાલી જ્યતાઓ ભરિી જોઈએ.

2.1.8.3 લેરોરેટરીઓ દ્ારા મનધા્યમરત માપદંિોની રકાસણી ન થઈ.

UDWQMP એિું વનધતા્યવર્ કરે છે કે SLL એ 76 મતાપદિંિોની િકતાસણી કરિતાની રહેિે, DLL એ 
34 મતાપદિંિોની િકતાસણી કરિતાની રહેિે ્થતા TLL એ 19 મતાપદિંિોની િકતાસણી કરિતાની રહેિે 
(પડરનિષ્ટ-VII). આમ છ્તાં, આની સતામે ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે SLL, DLLs ્થતા TLL 
એ અનુક્રમે મતાત્ર 16, 14 ્થતા 14 મતાપદિંિોની જ િકતાસણી કરી હ્ી. આમ, જરૂરી ઉપકરણો/સતાધનો 
્થતા રસતાયણોનતા અભતાિે, રતાજયમતાં આિેલી કોઈ જ લેરોરે્ટરીએ વનધતા્યરર્ મતાપદિંિોનતા પૂણ્ય સમૂહની 
િકતાસણી કરેલ ન હ્ી.

UDWQMP એિું પણ વનધતા્યવર્ કરે છે કે DLL ્થતા TLLs એ ફરવજયતા્ પણે ઓછતામતાં ઓછતા 
13 મૂળભૂ્ મતાપદિંિોની િકતાસણી કરિતાની રહેિે, જેમતાં અ્યો ઉપરતાં્ pH, TDS, ્ટો્ટલ હતાિ્યનેસ, 
આલકલીની્ટી, ફલોરતાઈિ, કલોરતાઈિ, નતાઈટ્ે્ટ, આસ્યવનક, આયન્ય, E-coli, વિગેરે સતામેલ છે. આમછ્તાં, 
ઓવિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે રતાજયમતાં આિેલી કોઈ જ લેરોરે્ટરી આયન્ય ્ેમજ આસ્યવનક ને 
લગ્તા પરીક્ષણો કર્ી ન હ્ી, કેમકે ્ેમની પતાસે આ મતાપદિંિોનતા પરીક્ષણ કરિતા મતા્ટેનતા જરૂરી 
ઉપકરણો/સતાધનો ન હ્તાં.
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પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયુ હ્ું કે ભવિષયમતાં રતાજયમતાં ઓછતામતાં ઓછતા 
34 મતાપદિંિોનતા પરીક્ષણ થતાય ્ે સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિેિે.
2.1.8.4 ફીલિ ટેસટીંગ કીટસ (FTKs)

રતાજયમતાં ગ્તામય જનસમૂહ આધતાવર્ કિોલી્ટી મોની્ટરીંગ એ્િ સવિ્યલ્સ પ્રોગ્તામ અમલમતાં મૂકિતાનતા 
ઉદ્ેિથી WASMO એ 3.14 કરોિ37નતા ખિવે 35,900 FTKs38 ની ખરીદિી કરી હ્ી (2013-16) આ 
FTKs DWSUs મતારફ્ GPs (સરપંિ/પતાણી સવમવ્/આિતા કતાય્યકરો) ને ્થતા પનબલક હેલથ સર-
સે્્ટસ્યનતા મલ્ટી પરપઝ હેલથ િક્કસ્ય (MPHW) ને ફતાળિિતામતાં આિી હ્ી.

નમનૂતા રૂપ િકતાસણી કરતાયલે 78 િસિતા્ટોમતા ં32 GPs મતંાથી મતાત્ર 13 GPs39 જ સરંવધ્ DWSU 
પતાસથેી 17 FTKs મળેલ હ્ી. ઓરિ્ટમતા ંએિંુ જોિતા મળયુ ંહ્ુ ં કે મતાત્ર એક જ FTK નો ઉપયોગ 
સતારરકતાઠંતા વજલ્તાની કમતાલપુર GP દ્તારતા કરિતામતંા આિી રહ્ો હ્ો, જયતારે રતાકીની 12 GPs દ્તારતા ્ મેને 
પરૂી પતાિિતામતા ંઆિેલી 16 FTKs (94 ્ટકતા) નો ઉપયોગ કરિતામતંા આિી રહ્ો ન હ્ો, અન ે્મેન ેહિે 
ઉપયોગમતા ંલઈ િકતાય ્મે પણ ન હ્ંુ, કેમકે આ FTKs નો આિરદિતા ંનો ગતાળો મતાત્ર એક િષ્યનો 
જ હ્ો. િધમુતા,ં નમનૂતારૂપ િકતાસણી કરતાયલે 78 િસિતા્ટો મતા્ેટ MPHWs ન ેફતાળિિતામતા ંઆિલેી 45 
FTKs મતંાથી MPHWs દ્તારતા 78 િસિતા્ટોમતાથંી 12 િસિતા્ટો મતાત્ર 12 FTKs નો જ ઉપયોગ કરિતામતંા 
આવયો હ્ો. રતાકીની 33 FTKs િણિપરતાયલેી જ પિી રહી હ્ી, જેની આિરદિતંા પરૂી થઈ ગઈ હ્ી. 
WASMO/DWSUs દ્તારતા નિી FTKs િષ્ય 2016 પછી રીફીલ-સતામગ્ી પરુી પતાિિતામતા ંઆિી ન હ્ી, 
જનેતા કતારણ ેજ ેFTKs ઉપયોગમતા ંલેિતામતા ંઆિી ન હ્ી ્ ેપણ િતાપરી િકતાય ્મે રહી ન હ્ી. આમ, 
આ FTKs ની ખરીદિી ઉપર કરિતામતંા આિલે ખિ્ય વરનફળદિતાયી વનિિયો હ્ો.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે FTKs નતા યો્ય ઉપયોગ સુવનવચિ્ 
કરિતા GP સ્રે કમ્યિતારીઓ ્થતા MPHWS મતા્ટે ્તાવલમ કતાય્યક્રમો હતાથ ધરિતામતાં આિિે.
2.1.9 પુરાં પિા્યેલ પીવાલ્યક પાણીની ગુણવત્તા

પેય-જળની ગુણિત્તા મતા્ટેનતા BIS દ્તારતા વનધતા્યવર્ IS 10500:2012 સ્ટતા્િિ્યસ, કે જેને UDWQMP 
મતાં અનુસરિતામતાં આિે છે, ્ેમતાં રે મયતા્યદિતાઓ વનધતા્યરર્ હોય છે એ્ટલે કે ઈચછનીય મયતા્યદિતા ્થતા 
સિીકતાય્ય મહત્મ કે અસિીકતાર મતા્ટે કતારણરૂપ મયતા્યદિતા. જો કોઈ મતાપદિંિ સિીકતાય્ય મયતા્યદિતા કર્તા િધી 
જાય, ્ ો ્ ેિતા પતાણીને મતાનિ-ઉપયોગ મતા્ટે અયો્ય ગણિતામતાં આિે છે. વનય્ રેક્ટરીયતા ખતાસ કરીને 
E-coli, િતાયરસ વિગેરે ની હતાજરી ને લીધે જો પતાણી જીિતાણુ જ્ય રી્ે દિુવષ્ જણતાયું હોય અથિતા 
્ો પતાણીમતાં ફલોરતાઈિ, ્ટો્ટલ િીઝોલવિ સોલીિ (TDS), આયન્ય, મેંગેનીઝ, આસવેવનક, નતાઈટ્ે્ટસ વિગેરે 
જેિતા રતાસતાયવણક દિુષણ મહત્મ સિીકતાય્ય મયતા્યદિતાઓ40 કર્તાં િધતારે જણતાય, ્ ો વયતાપક રી્ે એિતા પતાણી 
ને પીિતાનતા હે્ુ મતા્ટે અયો્ય ઠેરિિતામતાં આિે છે.

CGWB નતા િે્ટતા અનુસતાર ગુજરતા્મતાં 20 વજલ્તાઓ ક્ષતારનતા દિુષણથી પ્રભતાવિ્ છે, 18 વજલ્તાઓ 
ફલોરતાઈિ, 17 વજલ્તાઓ કલોરતાઈિ, છ વજલ્તાઓ આયન્ય ્થતા 22 વજલ્તાઓ નતાઈટ્ે્ટ નતા દિુષણથી 
પ્રભતાવિ્ છે.

37 2013-14 :13,000 FTKs મતા્ટે 1.36 કરોિ, 2014-15: 3,900 FTKs મતા્ટે 0.37 કરોિ ્થતા 2015-16: 19,000 FTKs મતા્ટે 1.41 કરોિ.
38 ્ે અસલતામ્ પતાણી પૂરિઠતા વસસ્ટમ ને ્ ર્ ઓળખી કતાઢિતામતાં મદિદિ કરે છે, જેથી ઉપયોગક્તા્ય ને ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્તાં પતાણી વિષે સતામતા્ય 

ખયતાલ આિે.
39 ભરૂિ વજલ્ો-દિેિળતા, ભોદિર, રતાણીપરતા ્થતા રતાજપોરિી GPs (એવપ્રલ-2014), િતાંગ વજલ્ો િોન, વિિલી, ગિધિ, ્થતા દિતાહર GPs (મે-જૂન-

2014), સતાંરરકતાંઠતા વજલ્ો - કમતાલપુર GP (ફેબ્ુઆરી-2016) અને િલસતાિ વજલ્ો - મો્ટીધોળ િુંગરી, પીપળપતાિતાં, ્ટુંભ ્થતા મરોળી GPs (જુન-
જુલતાઈ-2014).

40 ફલોરતાઈિ (>1.5mg/લી્ટર) TDS (>2,000 mg/લી્ટર), આયન્ય (>0.3 Mg/લી્ટર), મેંગેનીઝ (>0.3 MG/ લી્ટર), આસવેવનક (>0.05 mg/ લી્ટર), 
જુન-2015 મતાં સુધતારી્ મયતા્યદિતા (>0.01 Mg/ લી્ટર ્થતા નતાઈટ્ે્ટસ (>45 mg/લી્ટર).
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઓરિ્ટ િકતાસણીમતાં એિું ઉજાગર થયું હ્ું કે સથતાવનક સત્રો્ આધતાવર્ આં્રરક ગતામ PWS યોજનતાઓ 
કે ભૂગભ્ય જળ આધતારર્ મીની WSSs કે IVWSSs હેઠળ આિરી લેિતાયેલ િસિતા્ટોમતાં ્થતા હે્િ 
પમપસ કે ્ટયુર-િેલ થકી પતાણી મેળિ્તાં ગતામોમતાં પતાણીને ગતાળિતા મતા્ટેની કોઈ જ જોગિતાઈ ન હ્ી.
િષ્ય 2016-17 મતા્ટેનતા એ્યુઅલ એકિન પલતાનમતાં ગુજરતા્ સરકતારે એિો દિતાિો કયષો હ્ો કે રતાજય 
હિે ગુણિત્તા અંગે પ્રભતાવિ્ િસિતા્ટોથી મુક્ છે, પરં્ુ કે્ટલતાંક છુ્ટી ગયેલ િસિતા્ટો નજીકનતા 
ભવિષયમતાં ઉદિભિ પતામી િકે. ગુજરતા્ સરકતારનો આ દિતાિો હકીક્ે સતાિો જણતાયો ન હ્ો, કેમકે િષ્ય 
2015-16 દિરવમયતાન GJTI ની લેરોરે્ટરીઓ દ્તારતા હતાથ ધરતાયેલ રસતાયવણક િકતાસણીમતાં 1,30,857 
ંનમૂનતાઓમતાંથી 20,906 નમૂનતાઓ (15.98 ્ટકતા) વનષફળ રહ્તા હ્તાં. િષ્ય 2016-17 અને 2017-18 
મતાં પણ આિું િલણ જારી રહ્ં હ્ું, કેમકે 1,22,909 નમૂનતાઓમતાંથી 19,171 નમૂનતાઓ (15,60 ્ટકતા) 
અને 1,86,431 નમૂનતાઓમતાંથી 36,427 નમૂનતાઓ (19.54 ્ટકતા) રસતાયવણક િકતાસણીમતાં વનષફળ રહ્તાં 
હ્તાં. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે GJTI ને િષ્ય 2017-18 મતાં 35,433 િસિતા્ટોનતા િોમતાસતા પૂિવે 
સિવેક્ષણમતાં 3,714 િસિતા્ટો (10.48 ્ટકતા) નતા સત્રો્ો આયો્ય જણતાયતાં હ્તાં ્થતા િષ્ય 2017-18 મતાં 
આ 35,433 િસિતા્ટોનતા િોમતાસતા રતાદિનતા સિવેક્ષણમતાં 3,694 િસિતા્ટો (10.43 ્ટકતા) નતા સત્રો્ો અયો્ય 
જણયતાં હ્તાં. આ એિું દિિતા્યિે છે કે રતાજયમતાં લગભગ 10 ્ટકતા િસિતા્ટો ને પીિતાલતાયક પતાણીનતા કોઈ 
જ સત્રો્ ઉપલબધ ન હ્તાં.
સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે ગુણિ્તા થી પ્રભતાવિ્ િસિતા્ટોની સંખયતાને િકતાસણી 
કરીને આિશયક પગલતાં લેિતા મતા્ટેની ખતા્રી આપી હ્ી.
2.1.9.1 પીવાલા્યક પાણીમાં રાસા્યમણક દુષણ

પીિતાનતાં પતાણીમતાં કે્ટલતાક રસતાયણોની વનધતા્યરર્ મયતા્યદિતા કર્તાં િધુ મતાત્રતામતાં હતાજરી મો્ટી વરમતારીનું 
કતારણ રને છે, દિતા.્. આસ્યવનક થી કે્સર થતાય છે, ફલોરતાઈિ થી ફલોરોવસસ થતાય છે, નતાઈટ્ે્ટ 
લોહીની ઓરકસજન હેરફેર કરિતાની ક્ષમ્તા ઘ્ટતાિે છે, જેને લીધે મગજને ક્ષવ્ પહોંિે છે, આયન્યથી 
હીમોક્રોમે્ટોવસસ થતાય છે, વિગેરે. ગુજરતા્ સરકતારે ભતાર્ સરકતારને એિું જણતાવયું હ્ું કે રતાજય 
પતાણીની ગુણિત્તા અંગે પ્રભતાવિ્ ન હ્ું (મતાિ્ય 2016).
GJTI દ્તારતા ઓરિ્ટને પરુી પિતાયલે મતાવહ્ી અનસુતાર રતાજયમતંા આિેલી લરેોરે્ટરીઓમતંા િષ્ય 2013-18 નતા 
સમયગતાળતામતા ંપીિતાલતાયક પતાણીનતા નમનૂતાઓનતા પરીક્ષણોનતા પરરણતામો રાટ્ચ-2 મતંા દિિતા્યિિતામતંા આવયતા છે.

રાટ્ચ-2: લેબોરીટરીઓમાં પીવાલાયક પાણીના નમૂનાઓના પરીક્ષણના પડરણામો

(સત્રોત GJTI દ્ારા પુરી પાિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ િતા્ટ્ય પરથી જોઈ િકતાય છે કે િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતામતાં રતાજયમતાં પરીક્ષણ કરતાયેલ 
પતાણીનતા 6,29,517 નમૂનતાઓમતાંથી 1,15,224 નમૂનતાઓ (18.30 ્ટકતા) રતાસતાયવણક રી્ે અયો્ય 
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જણતાયતાં હ્તાં. આમતાંથી 27,269 નમૂનતાઓ (4.33 ્ટકતા) મતાં ફેલતારતાઈિની મતાત્રતા અવધક હ્ી, 74,866 
નમૂનતાઓ (11.89 ્ટકતા) મતાં નતાઈટ્ે્ટની મતાત્રતા અવધક હ્ી, ્થતા 19, 245 નમૂનતાઓ (3.06 ્ટકતા) મતાં 
TDS ની મતાત્રતા અવધક હ્ી.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોની સંયુક્ ભૌવ્ક િકતાસણી (એવપ્રલ-
2018 થી ઓગષ્-2018) દિરરમયતાન DLL નતા કમ્યિતારીગણે ઓરિ્ટની હતાજરીમતાં પતાણીનતા 188 
નમૂનતાઓ41 એકઠતા કયતા્ય હ્તંા. આ નમૂનતાઓનતાં સંરંવધ્ DLL દ્તારતા રતાસતાયવણક મતાપદિિંો મતા્ટેનતા 
પરીક્ષણો કરિતામતાં આવયતા હ્તંા. પરીક્ષણોનતા પરરણતામોમતંા એિું ઉજાગર થયંુ હ્ંુ કે મહત્મ સિીકતાય્ય 
મયતા્યદિતા કર્તાં િધતારે રતાસતાયવણક દિુષણ હોિતાનતા કતારણે આ 188 નમૂનતાઓમતાં 54 નમૂનતાઓ42 (29 
્ટકતા) અયો્ય કયતા્ય હ્તાં (પડરનિષ્ટ-VIII) િધુમતાં, એકઠતંા કરતાયેલ આ નમૂનતાઓમતંા 40 નમૂનતાઓ 
RWSSs મતંાથી લેિતામતંા આવયતા હ્તંા, કે જેમતંા િો્ટર ટ્ી્ટમે્્ટ પલતા્્ટ (WTP) મતંા પ્રવક્રયતા કયતા્ય રતાદિ 
પતાણી પુરૂં પતાિિતામતાં આિ્ું હ્ું. આ 40 નમૂનતાઓમતાંથી આઠ43 (20 ્ટકતા) નમૂનતાઓ અયો્ય ઠયતા્ય 
હ્તાં.

આમ, ઉપરોક્ હકીક્ો એિંુ પ્રવ્પતારદિ્ કરે છે કે ભતાર્ સરકતારને IMIS મતાં મતાવહ્ી પુરી પતાિ્ી 
િખ્ે ગુજરતા્ સરકતારે કરેલ એક પણ િસિતા્ટ ગુણિત્તા અંગે પ્રભતાવિ્ ન હોિતાનો દિતાિો સતાિો ન 
હ્ો.

 ● પીવાના પાણીમાં નાઈટ્ેટ તથા ફલોરાઈિનું દુષણ

પીિતાનતા પતાણીમતાં નતાઈટ્ે્ટની અવધક મતાત્રતાનતા કતારણે વમથેમો્લોરીનેમી નતામનો રોગ કે જે િરીરમતાં 
િુદ્ધ ઓરકસજનનતા આિતાગમન કરિતાની લોહીની ક્ષમ્તા ઘ્ટતાિે છે; િીિુઓ ્થતા રતાળકોમતાં થ્ો 
‘‘બલુ રેરી વસ્ડ્ોમ’’44 નો રોગ કે જેમતાં શ્વતાસ લેિતામતાં ્કલીફ ઊલ્ટી, ્થતા ઝતાિતા ની ્કલીફો થતાય 
છે. કે્ટલતાંક રકસસતાઓમતાં મૃતયુ પણ થઈ િકે છે. લતાંરતાગતાળતા મતા્ટે ફલોરતાઈિનો અવધક િપરતાિનતા 
પરરણતામે િરીરનતા વિવિધ કોષો ઉપર ક્ષવ્કતારક અસર થતાય છે. જેમ કે દિતાં્ (િે્્ટલ ફલોરોવસસ), 
હતાિકતાં (સકેલ્ટલ ફલોરોવસસ) ્થતા મૃદિુ કોષો (નોન-સકેલ્ટલ ફલોરોવસસ). િે્્ટલ ફલોરોવસસ એ એક 
ઉલ્ટતાિી ન િકતાય ્ેિો અફર રોગ છે, જનો ઈલતાજમતાં જર્ટલ ્ેમજ ખિતા્યળ પ્રવક્રયતાઓ સતામેલ હોય 
છે. જે ઘણોજ સમય લે છે, ્થતા ્ે ગ્તામય િસ્ીને સહેલતાઈથી ઉપલબધ પણ નથી હો્ો. સકેલ્ટલ 
ફલોરોવસસ નતા રકસસતામતાં કોઈ જ િોકકસ ઈલતાજ હો્ો નથી.

આગળનતા ફકરતામતાં દિિતા્યવયતા મુજર, રતાજયમતાં િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન પરીક્ષણ 
કરતાયેલ નમૂનતાઓમતાં નતાઈટ્ે્ટ ્થતા ફલોરતાઈિનું એકંદિર દિુષણ અનુક્રમે 11.89 ્ટકતા ્થતા 4.33 ્ટકતા 
રહ્ં હ્ું.રતાજયમતાં નતાઈટે્્ટનતા ઊંિતા દિુષણિતાળતા વજલ્તાઓમતાં છો્ટતાઉદિેપુર, દિતાહોદિ, રનતાસકતાંઠતા, 
પંિમહતાલ ્થતા િિોદિરતાનો સમતાિેિ થ્ો હ્ો. આિી જ રી્ે, ફલોરતાઈિનતા દિુષણથી સૌથી ખરતાર 
રી્ે પ્રભતાવિ્ વજલ્તાઓમતાં દિતાહોદિ, છો્ટતાઉદિેપુર, પંિમહતાલ, રનતાસકતાંઠતા ્થતા ખેિતા વજલ્તાનો 
સમતાિેિ થ્ો હ્ો. િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન પરીક્ષણ કરતાયેલ નમૂનતાઓ આધતારર્ 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં નતાઈટ્ે્ટ ્થતા ફલોરતાઈિનતા દિુષણની નસથવ્ પડરનિષ્ટ-IX 
મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિી છે.

41 (i) ભરૂિ-21, (ii) દિતાહોદિ-36, (iii) િતાંગ-37, (iv) જામનગર-18, (v) પતા્ટણ-11, (vi) પોરરંદિર-14, (vii) સતારરકતાંઠતા-22, ્થતા (viii) િલસતાિ-29
42 ભરૂિ-5, દિતાહોદિ-17, િતાંગ-2, જામનગર-7, પતા્ટણ-3, પોરરંદિર-3, સતારરકતાંઠતા-16, ્થતા િલસતાિ-1
43 (i) સણોસર-સતારરકતાંઠતા, (ii) સોનગઢ ફવળયતા-સતારરકતાંઠતા, (iii) પ્રતાથવમક િતાળતા નજીક સોનગઢ-સતારરકતાંઠતા, (iv) ઉંમરતા હેિિક્કસ-ભરૂિ, (v) ઠતાકોર 

્લતાિિી સર હેિિક્કસ-ભરૂિ, (vi) દિેિળતા ફવળયતા-ભરૂિ, (vii) દિેિળતા નિી નતાગરી ભરૂિ ્થતા (viii) પતા્ટી-પતા્ટણ
44 વિિુ ્ંદિુરસ્ દિેખતા્ું હોય, પરં્ુ મોઢતા, હતાથ ્થતા પગ આસપતાસ બલુ થઈ ગયેલ જણતાય.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે સંયુક્ ભૌવ્ક િકતાસણી દિરવમયતાન એકઠતાં કરતાયેલ 188 
નમૂનતાઓમતાંથી પતાણીનતા 54 નમૂનતાઓ અયો્ય ઠયતા્ય હ્તાં, જેમતાંથી 41 નમૂનતાઓ નતાઈટ્ે્ટ/ફલોરતાઈિ 
ની મહત્મ સિીકતાય્ય મયતા્યદિતા કર્તાં અવધક મતાત્રતાને કતારણે અયો્ય ઠયતા્ય હ્તાં. આમ છ્તાં, આ 
સત્રો્ોમતાંથી પતાણીનો ઉપયોગ પીિતાનતા હે્ુ ્થતા રસોઈનતા હે્ુ મતા્ટે થઈ રહ્ો હ્ો, કેમકે આ 
િસિતા્ટો પતાસે અ્ય કોઈ િૈકનલપક સત્રો્ ઉપલબધ ન હ્ો.

 ● સામૂમહક પાણી િુમદ્ધકરણ પલા્ટ (CWPP) 

મતાિ્ય-2017 સુધીમતાં આસ્યવનક ્થતા ફલોરતાઈિ થી પ્રભતાવિ્ નોંધતાયેલ હોય ્ેિતા િસિતા્ટોમતાં CWPPs 
ની સથતાપનતા કરિતા અંગે ્મતામ રતાજયોને MoDWS એ સલતાહ આપી હ્ી (ઓક્ટોરર-2016) આમ 
છ્તાં, ઓરિ્ટમતાં એિંુ જોિતા મળયું હ્ું કે િષ્ય-2013-18 નતા સમયગતાળતામતાં ઉપર િિતા્ય કયતા્ય મુજર 
રતાજયમતાં ફલોરતાઈિની અવધક મતાત્રતા ને કતારણે 27,269 નમૂનતાઓ અયો્ય ઠયતા્ય હોિતા છ્તાં પણ 
ગુજરતા્ સરકતારે િષ્ય-2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન કોઈ જ CWPPs ની ખરીદિ કરી ન હ્ી. 
આ એિું દિિતા્યિે છે કે ભતાર્ સરકતાર ્રફથી સૂિનતાઓ મળી હોિતા છ્તાંય ગુજરતા્ સરકતારે ્મતામ 
ફલોરતાઈિ થી પ્રભતાવિ્ સત્રો્/િેવલિરી પોઈ્્ટ ઉપર CWPPs ની સથતાપનતા કરી ન હ્ી.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે CWPP સથતાવપ્ કરિતામતાં આિેલ ન 
હોય ્ ેિતા ફલોરતાઈિ થી પ્રભતાવિ્ વિસ્તારોમતાં િૈકનલપક જળસત્રો્ ની ઉપલબધ્તા િોધ-ખોળ કરિતામતાં 
આિિે.

2.1.9.2 પીવાલા્યક પાણીમાં રેકટેરી્યોલોજીકલ જીવાણુલક્ષી દુષણ

પીિતાનતા પતાણીમતાં રહેલ રેક્ટેરરયોલોજીકલ જીિતાણુલક્ષી દિુષણ (E-Coli, ્ટો્ટલ કોલીફોમ્ય) ને કતારણે 
પતાણીજ્ય રોગો જેિતા કે ઝતાિતા, ઠંિી િિી જિી, િક્ર આિિતાં, મતાથું દિુઃખિું, ઉલ્ટી, પે્ટમતાં રળ્રતાં, 
્ટતાઈફોઈિ, કોલેરતા, વિગેરે થતાય છે. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે UDWQMP અનુસતાર ્મતામ 
જળસત્રો્ોનું ્ મતામ મતાપદિંિો મતા્ટે દિર િષવે ઓછતામતાં ઓછું રે િતાર પરીક્ષણ કરિું જરૂરી હ્ું. આમ છ્તાં 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં રેક્ટેરરયોલોજીકલ જીિતાણુલક્ષી ્પતાસણી મતા્ટે પતાણીનતા 
નમૂનતાઓ મતાત્ર એિી RWSSs મતાંથી જ લેિતામતાં આિ્તાં હ્તાં કે જે GWSSB દ્તારતા સંિતાવલ્ 
્થતા ્ેમની મતાવલકીની હોય. આં્રરક ગતામ યોજનતાઓ, મીની યોજનતાઓ, સથતાવનક સંસથતાઓની 
યોજનતાઓ, વિગેરે જેિતા સત્રો્ોમતાંથી પતાણીનતા નમૂનતાઓ લેિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં.

િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન કરિતામતાં આિેલ િોમતાસતા-પૂિવેનતા ્ેમજ િોમતાસતા-રતાદિનતા 
રેક્ટેરરયોલોજીકલ-જીિતાણુલક્ષી પરીક્ષણોમતાં એિું ઉજાગર થયેલ હ્ું કે આ સમયગતાળતામતાં િકતાસણી 
કરતાયેલ 5,58,156 નમૂનતાઓમતાંથી પતાણીનતા 31,322 નમૂનતાઓ (5.61 ્ટકતા) રેક્ટેરરયોલોજીકલ-
જીિતાણુલક્ષી મતાપદિંિો મતા્ટે અયો્ય ઠયતા્ય હ્તાં. િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન રતાજયમતાં રેક્ટેરરયોલોજીકલ-
જીિતાણુલક્ષી િકતાસણી મતા્ટે પરીક્ષણ કરતાયેલ પતાણીનતા 1,23,771 નમૂનતાઓમતાંથી 3,494 નમૂનતાઓ 
(ત્રણ ્ટકતા) અયો્ય ઠયતા્ય હ્તાં.

2.1.9.3 અ્યોગ્ય ઠરેલ સત્ોતો/િેમલવરી પોઈ્ટસની નોંધણી ન કરાવાઈ તેમજ તેમની ઓળખ માટે 
્યોગ્ય માકકીંગ ન કરાવા્યું

NRDWP ની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં એિી જોગિતાઈ છે કે લેરોરે્ટરીઓએ પો્તાનતા દ્તારતા પરીક્ષણ કરતાયેલ 
પતાણીનતા નમૂનતાઓનતા પરરણતામો વિષે સંરંવધ્ સત્તાવધિો (GWSSB, WASMO ્થતા GP) ને જાણ 
કરિતાની રહેિે. GWSSB ્થતા WASMO એ પણ પરીક્ષણનતા પરરણતામો વિષે સંરંવધ્ GP ને જાણ 
કરિી જરૂરી હ્ી. જેથી ્ેઓ અયો્ય પતાણીનતા િપરતાિમતાં રહેલતા આરો્યલક્ષી જોખમોથી િતાકેફ 
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રહે. િળી, ્ેઓ સત્રો્/િેવલિરી પોઈ્્ટને ્ે અસલતામ્ હોિતા અંગે જરૂરી મતારકિંગ કરિતા મતા્ટે પણ 
જિતારદિતાર હ્તા. ્ દ્ઉપરતાં્, RWSS મતારફ્ પુરતાં પતાિિતામતાં આિ્તાં પતાણી રતાર્ે WTPs મતાં પ્રવક્રયતા 
કયતા્ય રતાદિ ગુણિત્તાસભર પતાણી પુરૂં પતાિિતાની જિતારદિતારી GWSSB ની હ્ી.
નમનૂતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતા ંઅસકયતામ્ોનતા ંસયુંક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી (એવપ્રલ 2018 થી 
ઓગષ્ 2018) દિરવમયતાન ઓરિ્ટન ેએિંુ જાણિતા મળયુ ંહ્ુ ંકે િષ્ય 2013-18 દિરવમયતાન આ િસિતા્ટોમતાથંી 
લિેતામતા ંઆિેલ 1400 નમનૂતાઓમતંાથી 81 નમનૂતાઓ45 લરેોરે્ટરીઓ દ્તારતા અયો્ય ઠેરિિતામતા ંઆવયતા 
હોિતા છ્તા ંપણ આ સત્રો્ોમતાથંી પતાણીનો ઉપયોગ ન કરતાય ્  ેમતા્ેટ આ સત્રો્ોનુ ંમતારકિંગ કરિતામતંા આવયંુ 
ન હ્ંુ. ્થેી તયતાનંતા રહીિો તયતાનંતા દિવુષ્ પતાણીનો ઉપયોગ કર્તંા હ્તંા અન ે્ઓે આ રતાર્થી િતાકેફ 
પણ ન હ્તંા. િળી, પરીક્ષણ-પરરણતામોની સરંંવધ્ GPs ન ેજાણ પણ કરિતામતંા આિી ન હ્ી. સયંકુ્ત 
સિવેક્ષણ દિરવમયતાન સિવેક્ષણ કરતાયલે 1920 ઘર-રહીિોમતંાથી 308 ઘર-રહીિો (16 ્ટકતા) એ એિુ ંનોંધતાવયું 
હ્ુ ંકે પરુતા પિતાઈ રહેલ પતાણીની ગુણિત્તા46થી ્ઓે સં્ ષુ્ ન હ્તંા.
ઉપરોક્ત હકીક્ો એિું દિિતા્યિે છે કે પતાણીનતા નમૂનતાઓનતા પરીક્ષણનો મૂળભૂ્ ઉદ્ેિ ફળીભૂ્ થયો ન 
હ્ો, કેમકે સંરંવધ્ GPs/િસિતા્ટો પતાણીનતા દિૂષણથી િતાકેફ થ્તાં ન હ્તાં અને ્ેઓએ દિુવષ્ પતાણીનો 
િપરતાિ િતાલુ રતાખયો હ્ો, જે ફકરતા નં. 2.1.9.1 ્થતા 2.1.9.2 મતાં િિતા્ય કરતાયેલ આરો્યલક્ષી જોખમો 
્રફ દિોરી જ્ો હ્ો.
સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે પતાણીનતા અસલતામ્ સત્રો્ોનતા મતાકકીંગ 
કરિતા સતામૂવહક પગલતાં લેિતામતાં આિિે.
2.1.10 નાણાકી્ય વ્યવસથાપન
િષ્ય 2013-14 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન WSD એ વિવિધ RWSSs નતા અમલીકરણમતાં 
` 13,037.63 કરોિનો ખિ્ય કયષો હ્ો, જેમતાં NRDWP અં્ગ્ય્ ભતાર્ સરકતારનતા ̀  2,379.48 કરોિનતા 
અનુદિતાનો સતામેલ છે. વિવિધ યોજનતાઓ હેઠળ િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન મળેલ ભંિોળો 
્થતા કરતાયેલ ખિ્યની વિગ્ો કોષ્ટક-3 મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિેલ છે.

કોષ્ટક-3 ઃ વર્ચ 2013-18 દરનમયાન નવનવધ યોિનાઓ હેઠળ મળેલ ભંિોળો તથા ખર્ચની નવગતો
(` કરોિમાં)

યોિનાનું નામ રકમ
પ્રાનતિ ખર્ચ

સંિોધન અને વિકતાસ (રરસિ્ય એ્િ િેિલપમે્્ટ) 18.00 17.35
NRDWP (ભતાર્ સરકતારનો વહસસો) 1663.55 2379.48
NRDWP ગુજરતા્ સરકતારનતા વહસસતા સવહ્ RWSSs 5935.64 6612.79
સરદિતાર સરોિર કેનતાલ આધતારર્ RWSS 3310.80 3982.46
ડ્ીંકીંગ િો્ટર ઈ્ફ્તાસટ્કિર પ્રો્ટેકિન ્ટતાસક ફોસ્ય 23.75 15.19
િો્ટર કંઝરિેિન એ્િ વપ્રિે્િન ઓફ િેસ્ટેજ ઓફ િો્ટર 8.00 2.65
મુખયમંત્રી મહીલતા પતાણી સવમવ્ પ્રોતસતાહન યોજનતા 6.00 4.28
ટ્તાઈરલ એરરયતા સર-પલતાન અં્ગ્ય્ 10 ્ટકતાનો સથતાવનક ફતાળો 30.00 23.43
કુલ 10,995.74 13,037.63

(સત્રોત ઃ WSD ના એનયુઅલ એિમીનીસટ્ેટેવી ડરપોટ્ચ)

45 ભરૂિ-11, દિતાહોદિ-9, િતાંગ-9, જામનગર-22, પતા્ટણ-I, સતારરકતાંઠતા-26 ્થતા િલસતાિ-3
46 રંગ, સિતાદિ, ગંધ, વિગેરેથી ્ેમનતા દ્તારતા અનુભૂ્
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પ્રતાપ્ત અનુદિતાન કર્તાં િધતારે ખિ્યનતા રકસસતામતાં િધતારતાનો ખિ્ય WSSs મતા્ટે GWSSB નતા ભંિોળોમતાંથી 
કરિતામતાં આવયો હ્ો. વિવિધ યોજનતાઓ અં્ગ્ય્ િષ્ય-િતાર ખિ્યની વિગ્ો પડરનિષ્ટ-X મતાં આપિતામતાં 
આિી છે.

2.1.10.1 અમલકતા્ય એજ્સીઓએ પુર રાહત-ભંિોળ પોતાની પાસે રાખી મૂક્યું

રતાજયનતા વિવિધ ભતાગોમતંા જલુતાઈ 2017 મતા ં આિેલ પરુ દિરવમયતાન નકુિતાન પતામલે WSSs નતા 
તિરી્ પુનઃસથતાપન મતા્ેટ ગજુરતા્ સરકતારનતા નતાણતંા વિભતાગ ેWSD ન ેરતાજય આફ્-રતાહ્ ભંિોળ 
(SDRF) મતંાથી ` 164.05 કરોિનુ ંભિંોળ છુ્ંુંટ કયુ્ય હ્ુ.ં આ અનદુિતાન ્તારીખ 10 મતાિ્ય 2018 સુધીમતંા 
િતાપરિતાનંુ હ્ંુ અન ે િણિપરતાયલે રકમ સરકતારી ખતા્તામતંા પર્-જમતા કરિી જરૂરી હ્ી. WSD 
એ GWSSB ન ે ભંિોળો છ્ુટતંા કયતા્ય હ્તા ં (નિેમરર 2017), જમેતાથંી ` 77.20 કરોિ47 GWSSB એ 
્મેની મતાગંનતા આધતારે ત્રણ અમલક્તા્ય એજ્સીઓન ેછ્ુટતંા કયતા્ય હ્તંા અન ેરતાકીની ` 86.76 કરોિની 
રકમ પો્તાની પતાસે રતાખી હ્ી. ઓરિ્ટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ંુ કે આ અમલક્તા્ય એજ્સીઓ મતાત્ર  
` 6.96 કરોિ48 જ િતાપરી િકી હ્ી ્થતા ્મેણ ે` 60.19 કરોિ49 GWSSB ન ેપર્ કયતા્ય હ્તા.ં રતાકીનતા 
` 4.77 કરોિ, ` 4.90 કરોિ ્થતા ` 0.47 કરોિની રકમો અનકુ્રમ ેWASMO ્થતા GWIL એ પો્તાની 
પતાસ ેરતાખી મુકી હ્ી (એવપ્રલ-2018). GJTI એ SLL મતા્ેટ ઉપકરણોની ખરીદિી મતા્ેટ ભિંોળ રતાખી મકૂયંુ 
હ્ુ,ં જયતારે GWILએ નદિીમતા ં1650 mm િતાયતામી્ટરની રલક પતાઈપલતાઈન SPP-3A ન ેમજરૂ્ કરિતા 
મતા્ેટ ભિંોળ રતાખી મકૂયુ ંહ્ુ.ં આ રતાર્ સિીકતાય્ય ન હ્ી કેમકે અનદુિતાન મતાત્ર ક્ષવ્ગ્સ્ પતાણી પરૂિઠતા 
યોજનતાઓનતા પનુઃસથતાપન મતા્ેટ જ િતાપરિતાનુ ંહ્ુ,ં નહીં કે વનયવમ્ કતામો મતા્ેટ. GWSSB દ્તારતા કરતાયલે 
ખિ્ય ્થતા િણિપરતાયલે રકમની વિગ્ો ઓરિ્ટન ેઉપલબધ કરતાિિતામતા ંઆિી ન હ્ી.

ઓરિ્ટને િધ ુએિંુ પણ જોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકે અનદુિતાન આદેિિમતંા વનધતા્યરર્ િર્ો અનસુતાર GWSSB એ 
કરતાયેલ ખિ્ય મતા્ેટ ન ્ ો િપરતાિ-પ્રમતાણપત્ર (UC) રજુ કયુ્ય હ્ંુ કે ન ્ ો િણિપરતાયલે રકમ (અમલક્તા્ય 
ત્રણ એજ્સીઓ દ્તારતા પર્ કરતાયલે ભંિોળો સવહ્) નતાણતા-ંવિભતાગન ેપર્-જમતા કરી હ્ી (મે-2019).

2.1.10.2 સંિોધન અને મવકાસ ભંિોળ

સંિોધન અને વિકતાસ (R&D) ની પ્રવૃવ્ઓ જેિી કે (i) રલક ટ્તા્સવમિન/િીસટ્ીબયુિન વસસ્ટમમતાં શ્ેષ્ઠ 
્ટેકનોલોજીનું આકલન, (ii) પમપીંગ વસસ્ટમો ્થતા એનજથી એફીસીય્સી પરફોમ્ય્સની પ્રવૃવ્ઓનું 
ઓરિ્ટ, (iii) પતાણીનો કતાય્યદિક્ષ ઉપયોગ-નોન રેિે્યુ િો્ટર, (iv) જળ સંરક્ષણ ્થતા જળ-પ્રભરણ 
વિગેરે પ્રવૃવ્ઓ હતાથ ધરિતા મતા્ટે GWIL, GWSSB ્થતા WASMO ને WSD ભંિોળો પુરતાં પતાિે છે.

 ● GWSSB દ્ારા ` 4.57 કરોિનો અમન્યમમત ખર્ય

િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન GWSSB ને R&D ની પ્રવૃવ્ઓ મતા્ટે WSD પતાસેથી 
` 18.00 કરોિ પ્રતાપ્ત થયતા હ્તાં. GWSSB દ્તારતા એિું નોંધતાિિતામતાં આવયું હ્ું કે આ ` 18.00 
કરોિમતાંથી િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતામતાં ` 15.98 કરોિ નો ખિ્ય કરિતામતાં આવયો હ્ો. ઓરિ્ટમતાં 
એિું જોિતા મળયું હ્ું કે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ પતાંિ વજલ્તાઓમતાં િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા 
દિરવમયતાન R&D ભંિોળોમતાંથી ` 4.57 કરોિની રકમ R&D ને રદિલે અવનયવમ્ રી્ે અ્ય કતામો 
મતા્ટે િતાપરિતામતાં આિી હ્ી, જેની વિગ્ો કોષ્ટક-4 મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિી છે.

47 GWIL ને ` 15.38 કરોિ, GJTI ને ` 15.45 કરોિ ્થતા WASMO ને ` 46.46 કરોિ
48 GWIL દ્તારતા ` 0.71 કરોિ, GJTI દ્તારતા ` 0.55 કરોિ ્થતા WASMO દ્તારતા ` 5.70 કરોિ
49 GWIL દ્તારતા ` 14.20 કરોિ, GJTI દ્તારતા ` 10.00 કરોિ ્થતા WASMO દ્તારતા ` 35.99 કરોિ
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કોષ્ટક-4 ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ નિલ્ાઓ દ્ારા અનય કામો માટે વપરાયેલ R&D ભંિોળોની નવગતો
(` કરોિમાં)

નમૂનારૂપ 
રકાસણી કરાયેલ 
નિલ્ાનું નામ

વર્ચ અનય કામો 
માટે વપરાયેલ 

રકમ

હાથ ધરાયેલ કામની નવગત

સતારરકતાંઠતા 2016-17 0.37 ઓરફસનતા મકતાનની લીફ્ટ, મકતાનને રંગરોગતાન, 
કો્ફર્સ હોલનું ફનથીિીંગ, વિગેરે

ભરૂિ 2016-18 0.22 GWSSB ની િીિીઝન ઓફીસ ્ેમજ DLL ની 
ઓફીસનતાં રીનોિેિનનું કતામ

િલસતાિ 2013-18 1.53 સિવેક્ષણની કતામગીરી, પતાણી પૂરિઠતા યોજનતાઓ મતા્ટે 
ડ્તાફ્ટ પ્રોજેક્ટ રરપો્ટ્ય (DPR) ્થતા ડ્તાફ્ટ ્ટે્િર પેપર 
(DTP) ્ૈયતાર કરિતાં, મી્ટીંગ મતા્ટેનતા એજ્િતા ્ૈયતાર 
કરિતાં, વિગેરે.

પતા્ટણ 2013-18 2.40 ઓરફસ-મકતાનનું રતાંધકતામ
કુલ 4.57

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ નિલ્ાઓની GWSSB ની ઓડફસો પાસેથી મેળવેલી માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક પરથી જોઈ િકતાય છે કે R & D કે જેનતા મતા્ટે ભંિોળ આપિતામતાં આવયું હ્ું ્ેનતા 
રદિલે અ્ય કતામો મતા્ટે અવનયવમ્ રી્ે ` 4.57 કરોિ િતાપરિતામતાં આવયતા હ્તાં.

ઉપરોક્ત ઓરિ્ટ અિલોકન એિતા પ્રકતારનું છે કે ઓરિ્ટની નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ ન હોય ્ેિતા 
અ્ય વજલ્તાઓમતાં પણ જોિતા મળી િકે છે. R & D નતા હે્ુ મતા્ટેનતા ભંિોળમતાંથી કરિતામતાં આિ્ો 
અવનયવમ્ ખિ્ય વનિતારી િકતાય ્ે મતા્ટે વિભતાગે/સરકતાર આિતા ્મતામ રકસસતાઓની આં્રરક રી્ે 
્પતાસ કરિી જોઈએ.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે R & D પ્રવૃવ્ઓ અં્ગ્ય્ આિરી 
લેિતાનતા કતામો/આઈ્ટમો ને વિભતાગે વનય્ કરેલ છે. GWSSB એ એિો જિતાર આપયો હ્ો (ઓક્ટોરર 
2019) કે સક્ષમ સત્તાવધિો દ્તારતા સંરંવધ્ ઓરફસોને ખિ્ય કર્ી િખ્ે R & D પ્રવૃવ્ઓ નતા ધોરણોનું 
અનુપતાલન કરિતા મતા્ટે મૌવખક સૂિનતાઓ આપેલ હ્ી.

2.1.10.3 વણવપરા્યેલ અનુદાન ભારત સરકારને પરત ન કરા્યું.

MoDWS એ જે-્ે સમયે સિજલધતારતા યોજનતા અં્ગ્ય્ સ્ટતા્ટ્ય-અપ, સંિતારક્ષમ્તા વિકતાસ, ગુણિત્તા-
વનયંત્રણ, દિેખરેખ ્ થતા િહીિ્ટી ખિ્ય વિગેરે મતા્ટે ̀  14.04 કરોિની રકમ WASMO ને છુ્ટી કરી હ્ી 
(2009-10). િધુમતાં, WSD એ પણ આ હે્ુ મતા્ટે ` 4.52 કરોિ આપયતા હ્તાં (2010-15). ઓરિ્ટમતાં 
એિું જોિતા મળયું હ્ું કે િષ્ય 2013-14 સુધીમતાં WASMO મતાત્ર ` 10.23 કરોિ જ િતાપરી િકયું હ્ું 
અને રતાકીની ` 17.14 કરોિની િણિપરતાયેલી રકમ (` 8.81 કરોિનતા વયતાજ સવહ્ની) ઓગષ્ 
2018 ની નસથવ્એ િણિપરતાયેલી પિી રહી હ્ી. ભતાર્ સરકતારે અનુદિતાન છુ્ટતા કયતા્યનતા આદિેિમતાં 
િણિપરતાયેલ અનુદિતાન પર્ કરિતાની િર્ વનધતા્યરર્ કરેલ હોિતા છ્તાં WASMO એ િણિપરતાયેલ 
અનુદિતાનની ` 17.14 કરોિની રકમ ભતાર્ સરકતારને પર્ કરેલ ન હ્ી.



34

31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

આિી જ રી્ે ભતાર્ સરકતારની રરિસ્ય ઓસમોવસસ (RO) પલતા્્ટ યોજનતા ્ થતા અથ્યક્ેક રરહેરીલી્ટેિન 
રરક્સટ્કિન (ERR) યોજનતા અં્ગ્ય્ અનુક્રમે િષ્ય 2013-14 થી ̀  0.79 કરોિની રકમનું િણિપરતાયેલ 
રહેલ અનુદિતાન ્થતા િષ્ય 2014-15 થી ` 1.21 કરોિની રકમનું િણિપરતાયેલ રહેલ અનુદિતાન પણ 
ભતાર્ સરકતારને પર્ કરિતામતાં આવયતા ન હ્તાં. (એવપ્રલ 2018)

WASMO એ જરૂરી ફેરિકતાસણી ્ ેમજ આંકિતાઓનું મેળિણું કયતા્ય રતાદિ સિજલધતારતા યોજનતા અં્ગ્ય્ 
િણિપરતાયેલ રહેલ રકમ પર્ કરિતા અંગે ખતા્રી આપી હ્ી (ઓગષ્ 2018). જોકે જિતારમતાં 
નતાણતાંનો ઉપયોગ ન થિતા અંગેનતા કે િણિપરતાયેલ રકમો સમયસર પર્-જમતા ન કરિતા અંગેનતા કોઈ 
જ કતારણ આપિતામતાં આવયતા ન હ્તાં.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે િણિપરતાયેલ અનુદિતાન ભતાર્ સરકતારને 
પર્ કરિતામતાં આિિે.

2.1.10.4 ગ્ામ પંરા્યતો દ્ારા વોટર-રામજ્યસની રુકવણી ન થઈ

GWSSB વસંિતાઈ વિભતાગ, સરદિતાર સરોિર નમ્યદિતા વનગમ વલમી્ટેિ (SSNNL) ્થતા GWIL પતાસેથી 
કુદિર્ી પતાણીની ખરીદિી કરે છે અને ્ેનતા પર પ્રવક્રયતા કરીને પીિતાલતાયક પતાણી ઉદ્ોગો, િૈક્ષવણક 
્થતા અ્ય સંસથતાઓ, GPs, નગરપતાવલકતાઓ ્થતા મયુવનવસપલ કોપષોરેિ્સને ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા 
વનધતા્યરર્ (ફેબ્ુઆરી 2007) િો્ટર-િતાજ્યનતા દિરો50 મુજર પુરૂં પતાિે છે.

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે GWSSB દ્તારતા ્ેમને પુરતાં પિતાયેલ પીિતાલતાયક પતાણી મતા્ટે GPs 
િો્ટર િતાવજ્યસની િુકિ્ી ન હ્ી. 31 મતાિ્ય 2018 ની નસથવ્એ િો્ટર િતાવજ્યસની રતાકી િસૂલતા્ની 
વિગ્ો કોષ્ટક-5 મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિી છે.

કોષ્ટક-5 ઃ વોટર રાનિ્ચસની GPs પાસેથી બાકી-વસૂલાતની નવગતો
(` કરોિમાં)

નમનૂારૂપ 
રકાસણી કરાયેલ 
નિલ્ાઓ તથા 
સમગ્ રાિય

01 એનપ્રલ 2013 
ના રોિ ખુલતી 

નસલક

2013-18 દરનમયાન 
GPs પાસેથી માંગ 

કરાયેલ વોટર 
રાનિ્ચસ

વસુલ 
કરવાની 
કુલ રકમ

2013-18 
દરનમયાન 

વસલૂ 
કરાયેલ રકમ

વસૂલાતની 
ટકાવારી

31 માર્ચ 
2018 ના 
રોિ બાકી 
વસૂલાત

ભરૂિ 7.20 4.33 11.53 0.11 0.95 11.42
દિતાહોદિ 1.89 0.93 2.82 0.00 0.00 2.82
િતાંગ 3.11 2.08 5.19 0.10 1.93 5.09
જામનગર 1.25 48.77 50.02 4.62 9.24 45.40
પતા્ટણ 14.01 6.65 20.66 0.70 3.39 19.96
પોરરંદિર 2.26 2.75 5.01 0.51 10.18 4.50
સતારરકતાંઠતા 6.58 7.75 14.33 0.05 0.35 14.28
િલસતાિ 2.41 3.36 5.77 0.15 2.60 5.62
રાિય 279.17 363.91 643.08 48.92 7.61 594.16

(સત્રોત ઃ GWSSB ની િીવીઝન/સક્કલ તથા મુખયાલય ઓડફસ દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

50 ઉદ્ોગો મતા્ટે ઃ દિર 1000 લી્ટરે ` 15.00, GPs મતા્ટે ઃ દિર 1000 લી્ટરે ` 2.00, નગરપતાવલકતાઓ મતા્ટે ઃ દિર 1000 લી્ટરે ` 4.00 ્થતા મયુવનવસપલ 
કોપષોરેિ્સ મતા્ટે ઃ દિર 1000 લી્ટરે ` 6.00
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ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે GWSSB મતાંગનતા વરલો વત્રમતાવસક ધોરણે જારી કર્ું હ્ું, પરં્ુ 
તયતારરતાદિ ્ે અંગે અનુિ્થી ‘પગલતાં’ લે્ું ન હ્ું. આમ, અપુર્તાં અનુિ્થી ‘પગલતાં’ને લીધે રતાજયમતાં 
િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન િો્ટર િતાવજ્યસની િસૂલતા્ની ્ટકતાિતારી મતાત્ર 7.61 ્ટકતા જે્ટલી 
જ રહી હ્ી. ઉપરોક્ત કોષ્ક પરથી એિું જોઈ િકતાય છે કે ્તારીખ 31 મતાિ્ય 2018 ની નસથવ્એ 
રતાજયમતાં આિેલી GPs પતાસેથી ` 594.16 કરોિની િસૂલતા્ રતાકી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં એિું પણ જોિતા 
મળયું હ્ું કે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન 
િસૂલતા્ની ્ટકતાિતારી િૂ્ય ્ટકતા (દિતાહોદિ) અને 10.18 ્ટકતા (પોરરંદિર) િચ્ચે રહી હ્ી. િધુમતાં એિું 
પણ જોિતા મળયું હ્ું કે િષ્યનતા અં્ે રતાકી િસૂલતા્ની રંધ-વસલકનતા આંકિતા પછીનતા િષ્યની ખુલ્ી 
વસલકનતા આંકિતા સતાથે મેળ ધરતાિ્તા ન હ્તાં અને આિતા ્ફતાિ્નતા મેળિણતાં કરિતા મતા્ટે GWSSB 
એ કોઈ જ કતાય્યિતાહી કરેલ ન હ્ી. અહીં એ ઉલ્ેખનીય છે કે સંિતાલકીય ખિ્ય કર્તાં િો્ટર િતાવજ્યસ 
ઓછતા હોિતાને કતારણે GWSSB એ િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન ` 2,505.74 કરોિ51ની 
સંિતાલકીય નુકિતાન િેઠયું હ્ું.
સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે િો્ટર િતાવજ્યસની િૂકિણી મતા્ટે 
ઉપયોગક્તા્યઓ/GPs ને સરસીિી આપિતા અંગેની દિરખતાસ્ વિિતારણતા હેઠળ છે.
2.1.10.5 વોટર મીટરના અભાવે અ્યોગ્ય મરલીંગ

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે GWSSB દ્તારતા GPs ને પુરતાં પતાિિતામતાં આિ્તાં પતાણીનો જથથો 
મતાપિતા મતા્ટે કોઈ જ મી્ટર-સીસ્ટમ અનસ્તિમતાં ન હ્ી. GWSSB સંરંવધ્ GP ની અંદિતાવજ્ 
િસ્ીનતા આધતારે ્થતા દિરેક િસિતા્ટ મતા્ટેની યોજનતાની સથતાવપ્ ક્ષમ્તાનતા પ્રમતાણસર પતાણી પૂરિઠતાનતા 
આધતારે જ રીલો રનતાિ્ું હ્ું. ઓરિ્ટમતાં એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કે ફકરતા નં. 2.1.7.1 મતાં દિિતા્યવયતા 
મુજર કોઈક િોકકસ યોજનતાનતા મો્ટતા ભતાગનતા છેિતાિતા નતા ગતામો મેળિ્તાં જ ન હ્તાં અથિતા ્ો 
એકદિમ ઓછું પતાણી મેળિ્તાં હ્તાં. િધુમતાં, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 32 GPs મતાંથી રે GPs 
RWSS નતા પતાણીનો ઉપયોગ કર્ી ન હોિતા છ્તાં GWSSB દ્તારતા ્ેમનતા નતામે રીલ રનતાિિતામતાં 
આિ્તાં હ્તાં. ફકરતા નં. 2.1.10.4 મતાં દિિતા્યવયતા મુજર ્તારીખ 31 મતાિ્ય 2018 ની નસથવ્એ GWSSB 
એ રનતાિેલતા રીલોની સતામે GPs પતાસેથી ` 594.16 કરોિની િસૂલતા્ કરિતાની રતાકી હ્ી. ઓરિ્ટનો 
એિો અવભપ્રતાય છે કે અંદિતાવજ્ િસ્ી ્ થતા પ્રમતાણસરનતા પતાણી પૂરિઠતાનતા આધતારે મતાંગ કરિતાને રદિલે 
GWSSB એ ખરેખર િપરતાિ નોંધિતા મતા્ટે િો્ટર-મી્ટરો સથતાવપ્ કરિતા જોઈએ, જેથી િસૂલતા્નું 
અનુસરણ કરિું સરળ રહે. 
GWSSB નતા િીફ એન્જનીયર (પલતાનીંગ સેલ) એ જણતાવયું હ્ું (મતાિ્ય-2018) કે મી્ટર સથતાવપ્ 
કરિતાની રતાર્ ખૂર જ ખિતા્યળ છે. િળી, એિી પણ ખતા્રી આપિતામતાં આિી હ્ી કે WSD 
્રક્તાિતાર િો્ટર મી્ટરોની સથતાપન કરિે. જિતાર સિીકતાય્ય ન હ્ો, કેમકે WSD એ પંિ-િષથીય 
યોજનતા (2012-17) મતાં મી્ટરીંગ િીિતાઈસ સતાથે 50 ગતામોને આિરી લેિતાનું આયોજન કયુ્ય હ્ું, અને 
્ેનતા પરરણતામો ્થતા જન-સમૂહનતા પ્રવ્ભતાિનતા આધતારે આખતા રતાજયમતાં આ વયૂહ અપનતાિિતાનો 
હ્ો. આમ છ્તાં, ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે મતાિ્ય-2018 સુધી આ રતાર્ે WSD એ કોઈજ 
કતાય્યિતાહી કરેલ ન હ્ી.
સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે એ રતાર્ પર ભતાર મૂકયો હ્ો કે ્રક્તાિતાર િો્ટર-
મી્ટરોની સથતાપનતા કરિતામતાં આિિે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કે રલક પતાઈપ થકી 
વિ્રી્ થ્તાં પતાણી મતા્ટે િો્ટર-મી્ટરની સથતાપનતા કરિતાનું પ્રગવ્મતાં હ્ું.

51 (A) ખિતા્ય-કુદિર્ી પતાણીનો ખિ્ય ` 788.77 કરોિ + O & M ખિતા્ય — ` 2316.85 કરોિ = ` 3,105.62 કરોિ = 3,105.62 કરોિ મતાંથી (B) O & 
M અનુદિતાન ` 292.50 કરોિ + િો્ટર િતાવજ્યસ િસૂલતા્ ` 307.38 કરોિ = ` 599.88 કરોિ રતાદિ કર્તાં (A)—(B)=` 2505.74 કરોિ.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

2.1.11 જન-સમૂહની ભાગીદારી

પતાણી સવમવ્ઓ એ્ટલે કે વિલેજ િો્ટર એ્િ સેની્ટેિન કવમર્ટ (VWSC) એ ગ્તામસભતા દ્તારતા 
રહુમ્ીથી રિતાયેલ એક િતાિી રૂપ સંસથતા છે. એ ગ્તામસભતાની 10-20 િૂં્ટતાયેલ સભયોની રનેલી એક 
પે્ટતા-સવમવ્ છે, જે ગતામની વિવિધ જ્તાવ્ઓ ્ેમજ હતાંવસયતામતાં રહેલ સમતાજ-સમૂહનું પ્રવ્વનવધતિ કરે 
છે. પતાણી સવમવ્ઓ ગતામની પતાણી-પૂરિઠતા વસસ્ટમનતા આયોજન, િીઝતાઈન, અમલીકરણ, વયિસથતાપન, 
મતાવલકી અને સંિતાલન ્થતા જાળિણી મતા્ટે જિતારદિતાર છે. ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે ગતામોમતાં 
આિેલી ્મતામ WSSs નતા અમલીકરણ ્થતા વયિસથતાપન મતા્ટે જરૂરી જનસમૂહની ભતાગીદિતારી ને 
રતાજયમતાં VWSCs ને રોકી ને સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિી હ્ી. િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન રતાજયમતાં 
17,452 પતાણી સવમવ્ઓ હ્ી. ઓરિ્ટમતાં િધુ એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કે VWSCs મતાં મહીલતાઓની 
ભતાગીદિતારીને પણ 50 ્ટકતા કે ્ેથી િધુ મહીલતા સભયો ધરતાિ્ી VWSCs ને મુખયમંત્રી મહીલતા પતાણી 
સવમવ્ પ્રોતસતાહન યોજનતા હેઠળ રૂ. 25000 નતા િધતારતાનતા અનુદિતાન આપીને સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિી 
હ્ી. મહીલતા પતાણી સવમવ્ઓ52ની સંખયતા િષ્ય 2016-17 મતાં 276 હ્ી ્ે િષ્ય 2017-18 મતાં િધીને 
495 (79 ્ટકતા) થઈ હ્ી.

2.1.12 મામહતી, મિક્ષણ અને સંરારની પ્વૃમતઓ

ઈ્ફોમવેિન, એજયુકેિન એ્િ કોમયુવનકેિન (IEC) એ્ટલે કે મતાવહ્ી, વિક્ષણ અને સંિતારની પ્રવૃવ્ઓ 
એ કોઈ કતાય્યક્રમ/યોજનતા ખતાસ કરીને એિતાં કે જેમતાં લોકો સીધેસીધતા સંકળતાયેલ હોય છે, ્ેમને સફળ 
રનતાિિતાનું એક અગતયનું સતાધન છે.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આઠ વજલ્તાઓમતાં ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયુ હ્ું કે 507 ગતામો 
RWSSs મતાંથી પતાણી લે્તાં ન હ્તા. આ એિંુ દિિતા્યિે છે કે RWSS નતા લતાભો વિષે ્ેમજ પરીક્ષણ 
કરીને ગુણિ્તાની ખતા્રી ન કરતાયેલ પતાણીનો ઉપયોગ કરિતામતંા રહેલતા આરો્ય લક્ષી જોખમો 
વિષે વિભતાગે GPs ્થતા ગતામિતાસીઓને મતાવહ્ી પુરી પતાિી ન હ્ી. ઓરિ્ટને િધુ એિું પણ 
જોિતા મળયું હ્ંુ લેરોર્ેટરીઓમતાં પરીક્ષણ કરતાયેલ પતાણીનતા નમૂનતાઓનતા પરીક્ષણ-પરરણતામોથી 
સંરંવધ્ GPs ્ેમજ ગતામિતાસીઓને િતાકેફ કરિતામતંા આિ્તા ન હ્તાં, િળી અયો્ય જોિતા મળેલતાં 
જળસત્રો્ોને િસિતા્ટો દ્તારતા ્ેનતા પતાણીનો ઉપયોગ કર્તાં અ્ટકતાિિતા મતા્ટે અયો્ય જળસત્રો્ ્રીકે 
ઓળખતાિિતા મતા્ટે કોઈ જ પ્રકતારનંુ મતાકકીંગ કરિતામતાં આિ્ું ન હ્ું. પરરણતામે અયો્ય જળસત્રો્ 
િતાળતા રહિેતાસીઓ એનતાથી િતાકેફ ન હ્તાં અને દિુવષ્ પતાણીનો ઉપયોગ કર્તા હ્તંા. 1,920 HHs 
સંયુક્ સિવેક્ષણમતંા ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયંુ હ્ંુ કે સિવેક્ષણ કરતાયેલ HHs નતા કોઈ જ સભય એ 
કયતારેય વિભતાગ દ્તારતા પતાણી સંરંવધ્ પ્રશ્નો અંગે ગોઠિિતામતંા આિેલ કોઈ જ IEC કતાય્યક્રમ મતંા 
હતાજરી આપેલ ન હ્ી.

NRDWP ની મતાગ્યદિવિ્યકતામતંા MoDWS નતાણતાકીય સહતાયથી દિરેક રતાજય સરકતાર દ્તારતા 
કોમપયુ્ટરરતાઈઝિ ગ્ીિ્સ રરડ્ેસલ વસસ્ટમની સથતાપનતા કરિતા મતા્ટે જોગિતાઈ કરિતામતંા આિી છે. 
ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ંુ કે રતાજયમતંા કોમપયુ્ટરતાઈઝ વસસ્ટમ સથતાપિતામતાં આિી ન હ્ી, જો 
કે ફરરયતાદિ વનિતારણ મતા્ટે રતાજયમતંા એક ્ટોલ-ફ્ી નંરર 1916 નિેમરર-2016 મતાં િરૂ કરિતામતાં 
આવયો હ્ો. આિી વયિસથતા પતાણી પૂરિઠતા ્ેમજ ગુણિત્તાનતા પ્રશ્નો અંગેની ફરરયતાદિોની નોંધણી 

52 50 ્ટકતા કે િધુ મહીલતા સભયો ધરતાિ્ી પતાણી સવમવ્ઓ
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્ેમજ ્ેમનતા વનિતારણ મતા્ટે કરિતામતંા આિી હ્ી. નિેમરર-2016 થી મતાિ્ય-2018 દિરવમયતાનનતા 17 
મવહનતાનતા સમયગતાળતામતાં 426 ફરરયતાદિો મળી હ્ી. 1,920 રહીિો સંયુક્ સિવેક્ષણમતાં ઓરિ્ટન ે
એિું જોિતા મળયું હ્ંુ કે મતાત્ર એક જ રહીિને આ ્ટોલ ફ્ી નંરર અંગે જાણકતારી હ્ી. આ એિંુ 
દિિતા્યિે છે કે સંરંવધ્ સત્તાવધિો દ્તારતા IEC ની પ્રવૃવ્ઓ હતાથ ધરિતાનતા અભતાિે આ ્ટોલ-ફ્ી નંરર 
લોકવપ્રય ન હ્ો.

ઉપરોક્ હકીક્ો એિું દિિતા્યિે છે કે વિભતાગ દ્તારતા હતાથ ધરિતામતાં આિેલ IEC ની પ્રવૃવ્ઓ અસરકતારક 
ન હ્ી. ભૂગભ્ય જળનતા િપરતાિમતાં રહેલતા આરો્ય લક્ષી જોખમોથી ગ્તામય િસ્ીને િતાકેફ કરિતા મતા્ટે 
વિભતાગે IEC પ્રવૃવ્ઓ નો અસરકતારક અમલ સુવનવચિ્ કરિો જોઈએ, જેથી RWSS અં્ગ્ય્ િધુને 
િધુ િસિતા્ટોને આિરી લઈ િકતાય. િળી, આ ભૂગભ્ય જળનતા િપરતાિમતાં રહેલતા આરો્યલક્ષી જોખમો 
્ટતાળિતામતાં પણ મદિદિરૂપ થિે.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે કોમપયુ્ટરતાઈઝિ ગ્ીિ્સ રરડ્ેસલ વસસ્ટમ 
હિે વિકવસ્ થઈ ગયેલ છે.

2.1.13 દેખરેખ અને મનરીક્ષણ

2.1.13.1 સંસથાકી્ય માળખું

NRDWP ની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ અનુસતાર પતાણીપૂરિઠતા અને સિચછ્તા અંગે નીવ્ગ્ મતાગ્યદિિ્યન, પતાણી 
પૂરિઠતા ્થતા સિચછ્તા પ્રવૃવ્ઓની સમરૂપ્તા, ગુજરતા્ સરકતારનતા વિવિધ વિભતાગો િચ્ચે સંકલન, 
વિગેરે મતા્ટે રતાજયમતાં એક ઉચ્ચ્મ સંસથતા રૂપે રતાજય પતાણી ્થતા સિચછ્તા અવભયતાન (SWSM) ની 
સથતાપનતા કરિતાની હ્ી. ગુજરતા્ સરકતારે મુખય સવિિ ્થતા ગુજરતા્ સરકતારનતા વિવિધ વિભતાગોનતા 
સવિિોનતા53 સભયપદિ ધરતાિ્તા અવભયતાનની રિનતા કરી હ્ી (સપ્ટેમરર 2003). જેમને િષ્યમતાં ઓછતામતાં 
ઓછતા રે િતાર રેઠક રોલતાિિતાની હ્ી. WSD એ પુરી પતાિેલી મતાવહ્ી (ફેબ્ુઆરી-2018) ઉપરથી 
ઓરિ્ટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કે સપ્ટેમરર-2005 રતાદિ આ અવભયતાને કયતારેય પણ રેઠક રોલતાિી ન 
હ્ી કે કોઈ જ પરતામિ્ય કરેલ ન હ્ો.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે સિચછ્તા ને લગ્તાં કતામો ગ્તામય વિકતાસ 
વિભતાગ દ્તારતા વનયંવત્ર્ કરિતામતાં આિે છે.

2.1.13.2 રાજ્ય દ્ારા ખોટી મામહતી નોંધાવવામાં આવી.

ગુજરતા્મતાં WASMO ્થતા GWSSB ની ક્ષેવત્રય ઓરફસો દ્તારતા ્તાલુકતા ્થતા વજલ્તા કક્ષતાએ મતાવસક 
ધોરણે IMIS મતાં મતાવહ્ી ભરિતામતાં આિે છે, જે ્ેમની સંરંવધ્ મુખય ઓવફસો દ્તારતા િેવલિે્ટ (મતા્ય) 
કરિતામતાં આિે છે. IMIS ની મતાવહ્ી ઉપરથી કે્રિ ્થતા રતાજય સરકતારો દ્તારતા નતાણતાંકીય આયોજન 
્થતા અંદિતાજપવત્રય ફતાળિણી કરિતામતાં આિે છે.

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે વસસ્ટમમતાં િે્ટતા વનયવમ્ ધોરણે ભરિતામતાં આિ્ો ન હ્ો. એિું પણ 
જોિતા મળયું હ્ું કે ભરિતામતાં આિેલ િે્ટતા કોઈ જ દિસ્તાિેજી પુરતાિતા નો આધતાર ધરતાિ્ો ન હ્ો. IMIS 
મતાં ઉપલબધ મતાવહ્ીનતા ઓરિ્ટ વિશ્ેષણમતાં એિું ઊજાગર થયું હ્ું કે કોઈ એક િોકકસ નતાણતાંકીય 

53 પતાણીપૂરિઠતા, ગ્તામય વિકતાસ, પંિતાયે્તા, નતાણતાં, આરો્ય, આયોજન વિગેરે.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િષ્ય અંવ્્ રંધ વસલકનતા આંકિતા તયતાર પછીનતા િષ્યની ખુલ્ી વસલક નતા આંકિતા સતાથે મેળ ધરતાિ્તાં 
ન હ્તાં, જેની વિગ્ કોષ્ટક-6 મતાં દિિતા્યિિતામતાં આિી છે.

કોષ્ટક-6 વર્ચ 2013-18 સમયગાળા દડરમયાન રાજયમાં PWS જોિાણ ધરાવતાં ઘર-રહીિોની નવગતો

વર્ચ રાજયમાં કુલ 
ઘર-રહીિોની 

સંખયા

વર્ચની િરૂઆતમાં 
PWS ધરાવતાં  

ઘર-રહીિો

વર્ચ દડરમયાન 
PWS પુરાં પિાયેલ  

ઘર-રહીિો

વર્ચનાં અંતે  
PWS ધરાવતાં કુલ  

ઘર-રહીિો
2014-15 71,19,197 45,26,352 85,244 46,11,596
2015-16 63,23,672 29,56,260 43,295 29,99,555
2016-17 64,77,558 45,18,434 2,34,967 47,53,401
2017-18 64,77,637 47,03,323 23,855 47,27,178

(સત્રોત - દર વરષે માર્ચના અંતે IMIS િેટા)

ઉપરોક્ કોષ્ક એિું દિિતા્યિે છે કે િષ્ય 2014-15 મતાં રતાજયમતાં આિેલતા ઘર-રહીિોની કુલ સંખયતામતાં 
િષ્ય 2015-15 મતાં 7,95,525 નો ઘ્ટતાિો થયેલ હ્ો, જેમતાં સતામતા્ય રી્ે િધતારો થયેલ હોિો જોઈએ. 
આિી જ રી્ે, િષ્ય 2014-15 નતા અં્ે PWS ધરતાિ્તાં ઘર-રહીિો ની કુલ સંખયતામતાં િષ્ય 2015-16 
ની િરૂઆ્મતાં 16,55,336 નો ઘ્ટતાિો થયેલ હ્ો. િળી, િષ્યનતા અં્ની રંધ કરતાયેલ સંખયતા પણ તયતાર 
રતાદિ નતા રે િષ્ય (2016-17 ્થતા 2017-18) ની િરૂઆ્ની ખુલ્ી સંખયતા સતાથે મેળ ધરતાિ્ી ન હ્ી. 
આ એિું દિિતા્યિે છે કે રતાજયમતાં PWS જોિતાણો ધરતાિ્તાં ઘર-રહીિોનતા નોંધતાિિતાનતા આિેલતા આંકિતા 
સતાિતા ન હ્તાં.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે IMIS મતાં કરિતામતાં આિ્ી િે્ટતા-એ્ટ્ીનતા 
કતામમતાં જોિતાયેલ કમ્યિતારીઓને ્તાલીમ આપિતામતાં આિિે.

2.1.13.3 પૂણ્ય કરા્યેલ ્યોજનાઓની સમ્યાંતરે કરવાની દેખરેખનો અભાવ

WASMO ની સંસથતાકીય ્ેમજ ્ટેકનીકલ સહતાયથી આં્રરક ગતામ-યોજનતાઓનતા વયિસથતાપન 
મતા્ટે GPs/પતાણી સવમવ્ઓ જિતારદિતાર છે. NRDWP ની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ અનુસતાર, પુણ્ય કરતાયેલ 
યોજનતાઓની કતામગીરીની સમયતાં્રે દિેખરેખ અને સવમક્ષતા કરિતા મતા્ટે અવધકતારીઓ, વનષણતાં્ો, 
NGOs, સંસથતાઓ વિગેરે મતારફ્ ગોઠિણ કરિી જોઈએ. આમ છ્તાં, ઓવિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું 
કે WASMO મતાત્ર એિી જ યોજનતાઓની દિેખરેખ કર્ું હ્ું કે જેનું કતામ િતાલુ હોય પૂણ્ય કરતાયેલ 
યોજનતાઓની ન ્ો WASMO દ્તારતા કે ન ્ો અ્ય કોઈ સત્તાવધિો દ્તારતા દિેખરેખ કરિતામતાં આિ્ી 
હ્ી.

સમતાપન રેઠક (30 મે 2019) મતાં અગ્ સવિિે સમયતાં્રે દિેખરેખ કરિતા અંગે ખતા્રી આપી હ્ી.

2.1.14 ઉપસંહાર

ઓરિ્ટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓએ િષ્ય 2012-17 
નતા સમયગતાળતા દિરરમયતાન WSP ્ૈયતાર કયતા્ય ન હ્તાં, જોકે મૂળહતાદિ્ય-સ્રનતા આયોજન એ્ટલે  
કે વજલ્તાસ્રનતા WSPs કે ગતામસ્રનતા WSPs ને ધયતાનમતાં લીધતા વિન જ રતાજય સ્રનો રતાજય 



39

પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

WSP ્ૈયતાર કરિતામતંા આવયો હ્ો, પણ તયતાર રતાદિ આિો કોઈ જ પલતાન ્ૈયતાર કરિતામતંા આવયો 
ન હ્ો.

ગુજરતા્ સરકતારે એિું નોંધતાવયું હ્ું કે રતાજયમતાં આિેલતા ્મતામ 35,996 િસિતા્ટો ને પતાણી-પૂરિઠતાથી 
પૂણ્ય રી્ે આિરી લેિતામતાં આવયતા હ્તાં, પરં્ુ નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ DWSUs દ્તારતા પુરી 
પિતાયેલ મતાવહ્ી અનુસતાર નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટો મતાંથી 37 િસિતા્ટો અંિ્ઃ રી્ે 
જ આિરિતામતાં આવયતા હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ આઠ વજલ્તાઓ મતાં 91 RWSSs હેઠળ 
આિરી લેિતાયેલ 2,352 ગતામોમતાંથી મતાત્ર 1,587 ગતામો જ RWSSs મતારફ્ પતાણી મેળિ્તાં હ્તાં. 
રતાકીનતા 765 ગતામોમતાંથી 258 ગતામોને જળ સત્રો્મતાં અપુર્ું પતાણી હોિતાથી આં્રરક વિ્રણ ને્ટિક્ક 
ઊભું ન કરતાયું હોિતાથી, ક્ષવ્યુક્ત પતાઈપો વિગેરે કતારણોસર પતાણી ઉપલબધ ન હ્ું.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં DWSUs/GWSSBનતા િીિીઝનોનતા રેકોિ્યસ અનુસતાર 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ, આ આઠ વજલ્તાઓમતાં 377 યોજનતાઓ વરન-કતાય્યર્ હ્ી. આમ, 
છ્તાં IMISમતાં મતાત્ર 76 યોજનતાઓ (20 ્ટકતા)ને જ વરન-કતાય્યર્ યોજનતાઓ ્રીકે નોંધિતામતાં આિી 
હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાં અસકયતામ્ોની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી (એવપ્રલ 
2018 થી ઓગષ્ 2018) મતાં ઓરિ્ટને રેકોિ્ય ઉપર કતાય્યર્ યોજનતાઓ ્રીકે નોંધતાયેલ હોિતા છ્તાં 65 
આં્રરક ગ્તામ યોજનતાઓ/IVWSS/મીની યોજનતાઓમતાંથી 28 યોજનતાઓ વરન-કતાય્યર્ જોિતા મળેલ 
હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં 77 યોજનતાઓ લોકભતાગીદિતારીનતા અપૂર્તાં ફતાળતા, 
સત્રો્ની વનષફળ્તા, જમીનની અનઉપલબધ્તા વિગેરે કતારણોસર પિ્ી મૂકિતામતાં આિી હ્ી.

SLL એ સ્ટે્ટ રેફરલ લેરોરે્ટરી ્રીકે કતાય્યર્ જોિતા મળી ન હ્ી. રતાજયમતાં આિેલતા 245 
્તાલુકતાઓમતાંથી 198 ્તાલુકોમતાં TLLsની કતાંઈ જ સુવિધતા ઉપલબધ ન હ્ી. દિરેક ્તાલુકતામતાં TLLs 
ન હોિતાનતા કતારણે િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન મતાત્ર 32 ્ટકતા નમૂનતાઓનું જ રતાસતાયવણક મતાપદિંિો 
મતા્ટે પરીક્ષણ કરિતામતાં આવયું હ્ું ્થતા મતાત્ર 11 ્ટકતા નમૂનતાઓનતા જ રેક્ટેરીયોલોવજકલ મતાપદિંિો 
મતા્ટે પરીક્ષણ કરિતામતાં આવયું હ્ું. પતાણીની ગુણિત્તાનતા પરીક્ષણનતા ફરવજયતા્ એિતા રે રતાસતાયવણક 
મતાપદિંિો એ્ટલે કે આયન્ય ્થતા આસ્યવનકનતા પરીક્ષણ કોઈ જ લેરોરે્ટરીમતાં કરિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં. 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં RWSS મતારફ્ પુરતાં પિતા્તાં પતાણી વસિતાય ્મતામ સત્રો્ો 
મતા્ટે રેક્ટેરીયોલોજીકલ જીિતાણુંલક્ષી પરીક્ષણ કરિતામતાં આિ્ું ન હ્ું. ડ્તાઈિર, કેમીસ્ટ ્ થતા ઉપકરણો/
સતાધનોની મરતામ્નતા અભતાિે GJTI ્થતા GWSSB ની પતાંિ ઝોનલ ઓરફસોને ફતાળિિતામતાં આિેલી 
મોરતાઈલ લેરોરે્ટરીિતાનો િણિપરતાયેલી રહી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ િસિતા્ટોમતાં પતાણીની 
ગુણિત્તાનતા પરીક્ષણ મતા્ટેની ફીલિ ્ટેસ્ટ કીટસનો GPs ્થતા MPHWs દ્તારતા ઉપયોગ કરિતામતાં આવયો 
ન હ્ો.

િષ્ય 2013-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન રતાજયમતાં રતાસતાયવણક મતાપદિંિો મતા્ટે પરીક્ષણ કરતાયેલ પતાણીનતાં 
આઠ ્ટકતા નમૂનતાઓ નતાઈટ્ે્ટ, ફલોરતાઈિ, TDS વિગેરેની અવધક મતાત્રતાનતા કતારણે અયો્ય ઠેરિિતામતાં 
આવયતા હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલ 78 િસિતા્ટોમતાં ઓરિ્ટની હતાજરીમતાં DLLનતા કમ્યિતારીગણ 
દ્તારતા એકઠતાં કરતાયેલ 188 નમૂનતાઓનતા સંરંવધ્ DLL દ્તારતા કરતાયેલ પરીક્ષણોનતા પરરક્ષણ-પરીણતામોમતાં 
54 નમૂનતાઓમતાં ઉપરોક્ત દિુષણો સિીકતાય્ય મયતા્યદિતા કર્તાં અવધક હોિતાનું જોિતા મળયું હ્ું.

વિભતાગ દ્તારતા હતાથ ધરિતામતાં આિેલ IEC પ્રવૃવ્ઓ અસરકતારક ન હ્ી. પૂણ્ય કરતાયેલ યોજનતાઓની 
સમયતાં્રે દિેખરેખ કરિતામતાં આિ્ી ન હ્ી.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

2.1.15 ભલામણો

રાજ્ય સરકારે -

 ● મરન-કા્ય્યરત પાણી પૂરવઠા ્યોજનાઓની ઓળખ કરીને તેમને કા્યા્યન્વત કરવી જોઈએ તેમજ 

 ● વોટર ટેસટીંગ લેરોરેટરીઓ માટે ટેકમનકલ કમ્યરારીગણની જરડર્યાતની સમમક્ષા કરીને ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવી જોઈએ.



પ્રકરણ-III
અનુપતાલન ઓરિ્ટ
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પ્રકરણ - III

અનુપાલન ઓડિટ 
આ પ્રકરણમતાં ત્રણ થીમ રેઝ ફકરતાઓ છે “પ્રતાથવમક વિક્ષણને પોષણ સહતાયક રતાષ્ટીય કતાય્યક્રમનું 
અમલીકરણ”, “રુર્યન યોજનતા અં્ગ્ય્ ભૂગભ્ય ડ્ેનેજ વસસ્ટમનું અમલીકરણ” અને “ગુજરતા્ રતાજય 
ટ્તાયરલ એજયુકેિન સોસતાય્ટી અં્ગ્ય્ વનિતાસી િતાળતાઓની કતામગીરી” અને “ઇન્દિરતા ગતાંધી રતાષ્ટીય 
િયોવૃદ્ધ પે્િન યોજનતાનું અમલીકરણ” અને “રેફયુઝ કોમપેક્ટર વહીકલની ખરીદિીમતાં વરન-ફળદિતાયી 
ખિ્ય” પરનતા રે લતાંરતા ફકરતા અનુપતાલનનતા ફકરતાઓનો સમતાિેિ કરતાયો છે.

નિક્ષણ નવભાગ 
3.1 પ્રાથનમક નિક્ષણને પોરણ સહાયક રાષ્ટીય કાય્ચક્રમનું અમલીકરણ 

3.1.1 પ્સતાવના 

પ્રતાથવમક વિક્ષણને પોષણ સહતાયક રતાષ્ટીય કતાય્યક્રમ (સતામતા્ય પણે મધયતાહન ભોજન (MDM) યોજનતા 
્રીકે ઓળખતાય છે) કેન્રિય પુરસકૃ્ યોજનતા ્રીકે િરૂ કરતાઇ હ્ી (ઓગસ્ટ 1995). આ યોજનતાનો 
હે્ુ પ્રતાથવમક િગષોમતાં નોંધણી, રી્ટે્િન અને હતાજરી િધતારીને પ્રતાથવમક વિક્ષણનતા િૈવશ્વકરણને 
પ્રોતસતાહન આપિતાનો હ્ો. આ કતાય્યક્રમ સરકતારી, સરકતારી સહતાય મેળિ્ી અને સથતાવનક સંસથતાઓમતાં 
પ્રતાથવમક અને ઉચ્ચ પ્રતાથવમક િગષોમતાં અભયતાસ કર્તાં રતાળકો, િૈક્ષવણક રતાંયધરી યોજનતા (EGS) અને 
િૈકનલપક અને નિીનીકરણ િૈક્ષવણક (AIE) કે્રિો (જે હિે ખતાસ ્ તાલીમ કે્રિો ્ રીકે ઓળખતાય છે) મતાં 
અભયતાસ કર્તાં રતાળકો અને સિ્ય વિક્ષતા અવભયતાન (SSA) હેઠળ આધતારર્ મતા્ય્તા પ્રતાપ્ત મદિરેસતાઓ/
મક્તારતાઓ નતા રતાળકો આિરી લેિતાયતા છે. ગુજરતા્મતાં, યોજનતા 1984 થી કતાય્યર્ હ્ી અને GoI 
યોજનતા સતાથે ભેળિિતામતાં આિી હ્ી(ઓગસ્ટ 1995).

યોજનતાની સુધતારેલ મતાગ્યદિવિ્યકતા (સપ્ટેમરર 2006) મતાં પ્રતાથવમક વિદ્તાથથીઓ1 મતા્ટે 450 કેલરી ઉજા્ય 
અને 12 ગ્તામ પ્રો્ટીન ્થતા ઉચ્ચ પ્રતાથવમક વિદ્તાથથીઓ2 મતા્ટે 700 કેલરી ઉજા્ય અને 20 ગ્તામ પ્રો્ટીનની 
્યૂન્મ પોષણ મૂલય અંગેનતા રતાંધેલ ભોજન પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા રતાળકોને પૂરું પતાિિું જરૂરી છે. ગુજરતા્ 
સરકતાર(GoG) આરદિજાવ્ વિકતાસ વિભતાગ દ્તારતા સંિતાવલ્ આરદિજાવ્ ્તાલુકતા િતાળતાઓ અને વિક્ષણ 
વિભતાગ દ્તારતા સંિતાવલ્ વિકતાસિીલ ્તાલુકતાઓની િતાળતાઓનતા વિદ્તાથથીઓને રતાંધેલ ભોજન ઉપરતાં્ 
રતાજય પુરસકૃ્ યોજનતા “દિૂધ સંજીિની” હેઠળ 200 ml સિતારદિષ્ઠ દિૂધ પણ પૂરું પતાિે છે. િધુમતાં, 
આરદિજાવ્ કુ્ટુંરની ક્યતા છતાત્રતાઓ (કુ્ટુંર દિીઠ િધુમતાં િધુ રે ક્યતાઓ)ને “અન્ન વત્રિેણી” યોજનતા 
હેઠળ િતાવષ્યક 60 રકલોગ્તામ અનતાજ એક ક્યતા છતાત્ર દિીઠ GoG દ્તારતા પૂરું પતાિિતામતાં આિે છે. ્ દિુપરતાં્, 
એક મીઠતાઇ પણ “સુખિી3 પ્રોજેક્ટ” હેઠળ સપ્તતાહમતાં એક િખ્ િધતારતાનતા પોષણયુક્ત ખોરતાક મતા્ટે 
વિદ્તાથથીઓને GoG દ્તારતા પૂરી પિતાય છે. સતામુદિતાવયક વહસસેદિતારી મતા્ટે GoG ની “વ્વથ ભોજન” 
યોજનતા હેઠળ ગ્તામય સમુદિતાય દ્તારતા મવહનતામતાં એકિતાર છતાત્રોને ભોજન પૂરું પતાિિતામતાં આિે છે. 

અગ્ સવિિ (PS), વિક્ષણ વિભતાગ (ED) મુખયતિે રતાજયમતાં યોજનતાનતા અમલીકરણ મતા્ટે પ્રભતારી 
છે. કવમશ્નર (MDM) નતાયર કલેક્ટર (MDM) મતારફ્ વજલ્તા કક્ષતાએ યોજનતાનું અમલીકરણ 
કરે છે. મતામલ્દિતાર દ્તારતા સહતાય પ્રતાપ્ત કરી મતામલ્દિતાર દ્તારતા યોજનતા અમલમતાં મૂકે છે. િતાળતા સ્રે 

1 અનતાજ (100 ગ્તામ), કઠોળ (20 ગ્તામ), િતાકભતાજી (50 ગ્તામ), ્ેલ અને િરરીયુક્ત પદિતાથ્ય (5 ગ્તામ)
2 અનતાજ (150 ગ્તામ), કઠોળ (30 ગ્તામ), િતાકભતાજી (75 ગ્તામ), ્ેલ અને િરરીયુક્ત પદિતાથ્ય (7.5 ગ્તામ)
3 ઘઉં, ગોળ અને ્ેલથી રનતાિેલ એક મીઠતાઇ 
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

સંિતાલક-કમ-રસોઈયતા (SCCs) દ્તારતા આ યોજનતા અમલમતાં મૂકિતામતાં આિી છે, કે જેઓ રસોઈયતા-
કમ-સહતાયકોને ખોરતાક રતાંધિતામતાં વનરીક્ષણ કરિતા અને ધતારતા ધોરણ મુજર અનતાજ અને રસોઈ 
ખિ્ય, ્થતા વહસતારો રજૂ કરિતા મતા્ટે મતામલ્દિતાર સતાથે સમ્િય કરિતા મતાનદિ િે્ન પર રોકતાયેલ છે. 
વસવિલ સોસતાય્ટી સંસથતાઓ (CSOs) અને વરન-સરકતારી સંસથતાઓ (NGOs) િતાલી રહેલતા કેંરિીયકૃ્ 
રસોઈઘરો દ્તારતા િહેરી વિસ્તારો (મયુવનવસપલ કોપષોરેિન વિસ્તારો) ્ેમજ વજલ્તાઓમતાં યોજનતાનુ 
અમલીકરણ કરિતા જોિતાયેલ છે. ગુજરતા્ રતાજય નતાગરરક પુરિઠતા વનગમ (GSCSC) અનતાજ, કઠોળ, 
ખતાદ્ ્ેલ વયતાજરી રકમ્ની દિુકતાનો (FPS) સુધી પહોિિિતા મતા્ટેની નોિલ પરરિહન એજ્સી છે. 
MDM યોજનતાનતા અમલીકરણનો ફલો િતા્ટ્ય પડરનિષ્ટ- XI મતાં આપિતામતાં આિેલ છે.

MDM યોજનતાનુ અમલીકરણ પ્રતાથવમક અને ઉચ્ચ પ્રતાથવમક િતાળતાનતા પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા રધતાજ રતાળકોને 
આિરી લેિતા યોજનતાની આયોજી્ પદ્ધવ્ લતાગુ કરિતામતાં આિી રહી છે કે કેમ; રતાળકોની પોષણયુક્ત 
નસથ્ીમતાં સુધતારો લતાિિતાનતા ઉદ્ેિોને પ્રતાપ્ત કરિતામતાં આવયતા હ્તા કે કેમ; ફતાળિેલ ભંિોળનો ઉપયોગ 
આવથ્યક અને કતાય્યક્ષમ રી્ે કરિતામતાં આવયો હ્ો કે કેમ; ્ે નક્ી કરિતા મતા્ટે અનુપતાલન ઓરિ્ટ 
હતાથ ધરિતામતાં આવયું હ્ું અને યોજનતાનતા અમલીકરણ પર અસરકતારક રી્ે નજર રતાખિતામતાં આિી 
હ્ી. ઓરિ્ટે નમૂનતા ્પતાસેલ 2015-16 થી 2017-18 સુધીનતા સમયગતાળતાને આિરી લેિતામતાં આિ્તા 
યોજનતાનતા રેકોિ્ય કવમશ્નર, MDM ગુજરતા્ રતાજય નતાગરરક પુરિઠતા વનગમ (GSCSC) અને પસંદિ 
કરતાયેલ પતાંિ વજલ્તાઓ4 અને 11 ્તાલુકતાઓની5 અમલીકરણ એજ્સીઓ ખતા્ે વનભતાિિતામતાં આિ્તા 
હ્તા. ઓરિ્ટે ્તાલુકતા મતામલ્દિતાર/િિોદિરતા મયુવનવસપલ કોપષોરેિનનતા(VMC) કમ્યિતારીઓ સતાથે 96 
િતાળતાઓની6 સંયુક્તપણે મુલતાકતા્ (જૂન થી ઓગષ્ 2018 દિરવમયતાન) પણ લીધી હ્ી. રસોઈઘરનતા 
આધુવનક સતાધનોનતા ઉપયોગની િકતાસણી મતા્ટે પતાંિ7 ્તાલુકતાની િધતારતાની 11 િતાળતાઓની મુલતાકતા્ 
પણ લેિતામતાં આિી હ્ી.

પ્રતાથવમક અને મતાધયવમક વિક્ષણ વિભતાગનતા સવિિશ્ી સતાથે ઓરિ્ટનતા ્તારણોની િિતા્ય કરિતા મતા્ટે 
સમતાપન રેઠક કરતાઇ હ્ી (19 જૂન 2019). રતાજય સરકતારનતા અવભપ્રતાયો ધયતાને લેિતાયતા હ્તા અને 
રરપો્ટ્યમતાં સમતાિતાયેલ છે.

3.1.2 ્યોજનાના ભંિોળની રપરેખા 

યોજનતા અં્ગ્ય્ રસોઈ ખિ્ય8 અને રસોઈયતા-કમ-સહતાયકનતા મતાનદિ િે્ન મતા્ટે આવથ્યક સહતાય GoI 
અને GoG િચ્ચે 60:40 નતા ગુણોત્ર મુજર િહેિતાયેલ છે. આ ઉપરતાં્, GoI વન:િુલક અનતાજ 
(પ્રતાથવમક અને ઉચ્ચ પ્રતાથવમક મતા્ટે વિદ્તાથથી દિીઠ પ્રવ્ રદિન 100/150 ગ્તામ) પૂરું પતાિે છે અને ફૂિ 
કોપષોરિન ઓફ ઈન્િયતા (FCI) નતા ગોિતાઉનોથી િતાળતાઓમતાં અનતાજ પરરિહન મતા્ટે પ્રવ્ વક્્્ટલ 
` 75 નતા દિરે પરરિહન સરસીિી પૂરી પતાિે છે, અને વયિસથતાપન,દિેખરેખ અને મૂલયતાંકન (MME) 
મતા્ટે રતાંધિતાનો ખિ્ય, વન:િુલક અનતાજ અને પરરિહન સરસીિી પરની કુલ સહતાયનતા 1.8 ્ટકતાનતા દિરે 
સહતાય પણ પૂરી પતાિે છે.

4 અમરેલી, રનતાસકતાંઠતા, પંિમહતાલ, િિોદિરતા મયુવનવસપલ કોપષોરિન સવહ્ િિોદિરતા અને િલસતાિ 
5 અમરેલી (ધતારી અને સતાિરકુંિલતા), રનતાસકતાંઠતા (દિતાં્તા (પ્રતાથવમક અભયતાસ દિરવમયતાન સમતાવિષ્ એક અ્ય), રદિયોદિર અને િતાિ), પંિમહતાલ 

(ગોધરતા અને સહેરતા), િિોદિરતા (કરજણ અને િિોદિરતા ગ્તામય) અને િલસતાિ (િલસતાિ અને કપરતાિતા)
6 રીપલેસમેં્ટ પદ્ધવ્ િગર વસમપલ રેંિમ સેમપલીંગનતા આધતારે પસંદિ ન કરતાયેલ િિોદિરતા મયુવનવસપલ કોપષોરેિનની આઠ િતાળતાઓ સવહ્ દિરેક 

્તાલુકતાની આઠ િતાળતાઓ 
7 દિતાં્તા, ગોધરતા, કપરતાિતા, કરજણ અને સહેરતા
8 રસોઈ ખિ્યમતા ંકઠોળ, િનસપ્ી ્લે, િતાકભતાજી અન ેમસતાલતાની રકંમ્ અન ેરળ્ણ અન ેપરિુરણ ખિ્યનો સમતાિેિ થતાય છે. જલુતાઇ 2016 થી રસોઈ 

ખિ્યનો દિર પ્રતાથવમક અન ેઉચ્ચ પ્રતાથવમક વિદ્તાથથીઓને પ્રવ્રદિન વિદ્તાથથીદિીઠ અનકુ્રમે ` 4.13 અન ે` 6.18 નક્ી કરતાયેલ છે. આ ઉપરતંા્,GoG 
પ્રતાથવમક અન ેઉચ્ચ પ્રતાથવમક વિદ્તાથથીઓન ેિધતારતાનતા ખતાદ્્ેલ મતા્ેટ પ્રવ્રદિન વિદ્તાથથીદિીઠ અનકુ્રમ ેિધતારતાનતા ` 0.45 અન ે` 0.23 પરૂતા પતાિે છે.
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પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

ઓડિટના તારણો 

3.1.3 આ્યોજન અને વ્યાપ 

3.1.3.1 િાળાઓ અને મવદ્ાથતીઓનો વ્યાપ 

કવમિનર દ્તારતા જારી કરતાયેલ (એવપ્રલ 2002) સૂિનતાઓ મુજર, દિરેક ્તાલુકતાનતાં મતામલ્દિતાર ્તાલુકતા 
વિક્ષણ સત્તાધીિો પતાસેથી િતાળતા મુજર નોંધણીની વિગ્ો પ્રતાપ્ત કરિે અને ્ેને રજીસ્ટરમતાં દિતાખલ 
કરિે. MDM યોજનતા અં્ગ્ય્ દિૈવનક સરેરતાિ વયતાપ સતાથે આિરી લેિતાયેલ વિદ્તાથથીઓની કુલ 
સંખયતાની મતાવસક વિગ્ો SCCs દ્તારતા રજૂ કરતાયેલ વહસતારોને આધતારે રજીસ્ટરમતાં દિતાખલ કરિતામતાં 
આિિે. મતાવસક પ્રગવ્ અહેિતાલો/રરપો્ટ્ય (MPRs) રજીસ્ટરનતા િે્ટતાનતા આધતારે મતામલ્દિતાર દ્તારતા 
વજલ્તા સત્તાધીિોને રજૂ કરિતા મતા્ટે ્ૈયતાર કરિતામતાં આિિે.

ઓરિ્ટમતાં જણતાયું હ્ું કે નમૂનતા-્પતાસેલ 11 ્તાલુકતાઓમતાંથી કોઈપણ ્તાલુકતાએ ઉપરોક્ત રજીસ્ટર 
વનભતાવયું ન હ્ું. પરરણતામે, િતાળતાઓ અને વિદ્તાથથીઓનતા વયતાપ સંરંધી્ અપતાયેલતા િે્ટતાનતા અહેિતાલોની 
સિો્ટ્તાની રતાંયેધરી ઓરિ્ટમતાં આપી િકતા્ી નથી. હિે પછીનતા ફકરતાઓમતાં િિતા્ય કયતા્ય મુજર નમૂનતા-
્પતાસેલ ્તાલુકતાઓ દ્તારતા MPR મતાં જણતાિેલ િે્ટતા ખતામીયુક્ત હોિતાનું જણતાયું હ્ું –

 ● િાળાઓના વ્યાપ અંગેની ખામી્યુક્ત રજૂઆત 

GoI નતા પ્રોગ્તામ એપૃિલ રોિ્ય (PAB)9 ને વિક્ષણ વિભતાગ દિરેક નતાણતાકીય િષ્ય મતા્ટે એ્યુઅલ 
િક્ક પલતાન એ્િ રજે્ટ (AWP&B) અગતાઉનતા િષ્યનતા ફેબ્ુઆરી સુધીમતાં મંજૂરી મતા્ટે રજૂ કરે છે. 
PAB દ્તારતા તયતારપછીનતા િષ્ય મતા્ટે AWP&B મતાં લકયતાંક ્રીકે પૂિ્ય િષ્યમતાં આિરી લેિતામતાં આિેલ 
િતાળતાઓની સંખયતાને મંજૂરી આપિતામતાં આિે છે. સરકતાર દ્તારતા સંિતાવલ્ પ્રતાથવમક િતાળતાઓ (PSs) 
અને ઉચ્ચ પ્રતાથવમક િતાળતાઓ (UPSs) (સથતાવનક સંસથતાઓ દ્તારતા સંિતાવલ્ િતાળતાઓ સવહ્) અને સિ્ય 
વિક્ષતા અવભયતાન (SSA) નતા રતાજય પ્રયોજન વનયતામક (SPD) દ્તારતા પૂરી પિતાયેલ અનુદિતાન સહતાવય્ 
(GIA) ખતાનગી િતાળતાઓની સંખયતા અને GoG દ્તારતા જણતાિેલ કે જે િષ્ય 2015-16 થી 2017-18 
દિરવમયતાન MDM યોજનતા અં્ગ્ય્ આિરી લેિતાયેલ િતાળતાઓની સંખયતાની વિગ્ો કોષ્ટક 1 મતાં 
દિિતા્યિિતામતાં આિી છે –

કોષ્ટક 1: િાળાઓનો વયાપ 

વર્ચ રાજયમાં SSA અંતગ્ચત 
િાળાઓની સંખયા 

 AWP&B માં મંિૂર 
કરાયેલ િાળાઓની સંખયા 

 AWP&B માં GoI ને 
િણાવેલ િાળાઓનો વયાપ 

સરકારી GIA કુલ સરકારી GIA કુલ સરકારી GIA કુલ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-16 31535 523 32058 33666 845 34511 33358 413 33771
2016-17 31512 502 32014 33358 413 33771 33041 412 33453
2017-18 31567 513 32080 33041 412 33453 32368 365 32733

(સતોત્ર : નનયામકશ્ી (SSA) અને કનમશ્નર, MDM દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

9 ્ેમતાં સમતાવિષ્ છે (1) અધયક્ષ ્રીકે સવિિશ્ી, િતાળતાકીય વિક્ષણ અને સતાક્ષર્તા, (2) પોષણ સંરંવધ્ વનષણતા્ો અને (3) મવહલતા અને રતાળ 
વિકતાસ, ગ્તામીણ વિકતાસ મંત્રતાલય, પંિતાય્ી રતાજ મંત્રતાલય, FCI,અ્ય વિભતાગોનતા પ્રવ્વનવધઓ વિગેરે. PAB ્ેની રેઠકમતાં વિવિધ રતાજયોમતાથી 
પ્રતાપ્ત કરેલ દિરખતાસ્ોની િિતા્ય કરે છે અને ્ેને મંજૂરી આપે છે.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દિિતા્યિ ેછે કે AWP&B મતંા મજંરૂ કરતાયલે ્મેજ યોજનતા હેઠળ આિરી લિેતાયેલ ્િેી 
િતાળતાઓની સખંયતા રતાજયમતંાનતા SSA રેકોિ્ય મજુરની િતાળતાઓની સખંયતા કર્તંા િધતારે હ્ી. િધમુતા,ં 
ઓરિ્ટમતા ંજણતાયુ ંહ્ુ ંકે નમનૂતા-્પતાસલે વજલ્તાઓ દ્તારતા 6,755 િતાળતાઓનતા િતાસ્વિક વયતાપની સતામે 
કવમશ્નરે િષ્ય 2015-16 દિરવમયતાન 7,105 િતાળતાઓ AWP&B એ આિરી લીધી હ્ી ્મે દિિતા્યવયુ ંહ્ુ.ં 
રતાકીનતા ર ેિષ્યમતા ં(2016-17 અન ે2017-18), િતાળતાઓની સખંયતા ઓછી દિિતા્યિિતામતા ંઆિી હ્ી. આ 
દિિતા્યિ ેછે કે રતાજય દ્તારતા GoI ને િતાળતાઓનતા વયતાપ અગં ેઅિતાસ્વિક િ્ેટતા જણતાિિતામતા ંઆવયતા હ્તા. 

કવમશ્નરે િે્ટતામતાં અસમતાન્તા મતા્ટે વજલ્તા સત્તાધીિો દ્તારતા પૂરી પતાિિતામતાં આિેલ ખો્ટી મતાવહ્ીનું 
કતારણ દિિતા્યવયું હ્ું(ઓગસ્ટ 2018). આ પ્રતયુત્ર દિિતા્યિે છે કે કવમશ્નર વનયવમ્ મેળિણું કરિતામતાં 
વનષફળ રહ્તા હ્તા કે જેથી GoI ને સિો્ટ મતાવહ્ી પૂરી પતાિિતાનું સુવનવચિ્ કરી િકતાય. સવિિશ્ીએ 
સમતાપન રેઠક (19 જૂન 2019) મતાં ઓરિ્ટનતા અિલોકનો સિીકતાયતા્ય અને જણતાવયું હ્ું કે ્ેઓ 
સૉફ્ટિેર વિકસતાિિતા મતા્ટેની મંજૂરી લેિતાની પ્રવક્રયતા કરી રહ્તા છે જે યોજનતા સતાથે સંરંવધ્ રધીજ 
મતાવહ્ીને એકીકૃ્ કરિે જેિી કે િતાળતાઓની સંખયતા, લતાભતાથથી રતાળકો મતા્ટે િપરતાયેલ જથથો વિગેરે,.
િધુમતાં જણતાવયુ હ્ું કે ઓરિ્ટનતા મુદ્તાઓને ધયતાનમતાં રતાખીને સૉફ્ટિેરનું અમલીકરણ કરિતામતાં આિિે. 
ઓરિ્ટનો મ્ છે કે રતાજય સરકતાર GoI ને િતાળતાઓનતા વયતાપ અંગે સિો્ટ મતાવહ્ી પૂરી પતાિે ્ે 
સુવનવચિ્ કરિું જોઈએ.
3.1.3.2 મવદ્ાથતીઓના વ્યાપનું ખોટું રીપોટટીંગ કરવું

હ્મન રીસોસ્ય િેિલપમે્્ટ મંત્રતાલય (MHRD) દ્તારતા આગતામી િષ્યમતાં આિરી લેિતામતાં આિ્તા 
વિદ્તાથથીઓની દિૈવનક સરેરતાિ સંખયતાને AWP&B મતાં રરપો્ટ્ય કરેલતા અગતાઉનતા િષ્યનતા આધતારે આિરી 
લેિતામતાં આિ્તા વિદ્તાથથીઓની સંખયતાને મંજૂરી આપી હ્ી. 

MHRD એ વિદ્તાથથીઓનો વયતાપ 42.27 લતાખ, 43.95 લતાખ, અને 43.67 લતાખ અનુક્રમે 2015-16, 
2016-17 અને 2017-18 નતા િષ્ય મતા્ટે મંજૂર કરેલ હ્ો, જેની સતામે કવમશ્નરે GoI ને આ િષષો મતા્ટે 
વિદ્તાથથીઓનો વયતાપ અનુક્રમે 43.95 લતાખ, 43.67 લતાખ અને 43.97 લતાખ જણતાવયો હ્ો.

કવમશ્નરે MPRs મતારફ્ે GoI ને આિરી લેિતાયેલ વિદ્તાથથીઓનતા િે્ટતાનતા અહેિતાલની નમૂનતા-્પતાસેલ 
વજલ્તાઓનતા િે્ટતા સતાથે સરખતામણી કર્તાં, ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે આિરી લેિતાયેલ દિૈવનક સરેરતાિની ઘણી 
સંખયતામતાં ્ફતાિ્ જણતાયો હ્ો. િષ્ય 2017-18મતાં, વિદ્તાથથીઓની દિૈવનક સરેરતાિની ઘણી સંખયતાઓમતાં 
GoI ને કવમશ્નરે અહેિતાલ મુજર પતાંિ નમૂનતા-્પતાસેલ વજલ્તાઓમતાંથી િતારમતા1ં0 દિિતા્યવયતા કર્તાં 
(7,58,278 વિદ્તાથથીઓ) છ ્ટકતા િધુ (8,05,073 વિદ્તાથથીઓ) આિરી લેિતાયતા ્ેિું જણતાય છે.

ઓરિ્ટે ્ તાલુકતાઓનતા વિગ્િતાર કં્ટીજં્ટ વરલોનો િે્ટતા એકવત્ર્ કરેલ ્ ેમતાં િતાળતા સ્રે ખરેખર આિરી 
લીધેલ વિદ્તાથથીઓની MPRs મતાં રરપો્ટ્ય કરતાયેલ સંખયતા DC વરલોમતાં 8, 12 અને 19 ્ટકતા 2015-16 
થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન 11 નમૂનતા-્પતાસેલ ્તાલુકતાઓમતાંથી છમતા1ં1 િધુ હ્ી.

આમ ઉપરોક્ત હકીક્ો દિિતા્યિ્ી હ્ી કે વિદ્તાથથીઓનતા કિરેજનો GoI ને કરતાયેલું ઊંિું રીપો્ટસીંગ 
્તાલુકતાઓ અને કવમશ્નરનતા સ્રે ખો્ટતા રરપોર્ટિંગ મતા્ટે કતારણભૂ્ હ્ો. ્ે મુજર, ફકરા 3.1.4.1 મતાં 
િચયતા્ય મુજર અનતાજ અને રતાંધણ ખિ્ય િતાસ્વિક જરૂરરયતા્ કર્તાં િધુ ફતાળિતાયો હોય અનતાજની રંધ 
વસલક િધુ હ્ી.

10 િલસતાિ વસિતાય જયતાં કવમશ્નર દ્તારતા નોંધતાયેલ સરેરતાિ દિૈવનક લતાભતાથથીઓ (1,17,989) વજલ્તાઓ દ્તારતા દિિતા્યિેલ આંકિતા(1,23,392) કર્તાં 5,403 
જે્ટલતા ઓછતા જણતાયતા હ્તા.

11 ધતારી(અમરેલી વજલ્ો), દિતાં્તા, રદિયોદિર અને િતાિ (રનતાસકતાંઠતા વજલ્ો), કરજણ (િિોદિરતા વજલ્ો) અને િલસતાિ (િલસતાિ વજલ્ો). અમરેલીનતા 
સતાિરકુંિલતા ્તાલુકતામતાં,અને , પંિમહતાલ વજલ્તાનતા ગોધરતા અને સહેરતા ્તાલુકતાઓમતાં, DC વરલ અને MPR િચ્ચે કોઈ ્ફતાિ્ નહ્ો. િલસતાિ 
વજલ્તાનતા કપરતાિતા ્તાલુકતા અને  િિોદિરતા (ગ્તામય)મતાં, DC વરલોમતાં લતાભતાથથીઓની સંખયતાનો ઉલ્ેખ કરતાયો નહ્ો.
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પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) સવિિે ઓરિ્ટ અિલોકન સિીકતાયુિં હ્ું અને જણતાવયુ હ્ું કે ્ેઓ 
એક એિતા સૉફ્ટિેર વિકસતાિિતા મતા્ટેની મંજૂરી મેળિિતા મતા્ટેની પ્રવક્રયતા કરી રહ્તા છે જેથી યોજનતાની 
સમગ્ મતાવહ્ી જેિી કે િતાળતાઓની સંખયતા, લતાભતાથથી રતાળકો, િપરતાયેલ જથથો િગેરેને એકીકૃ્ 
કરી િકતાય. િધુમતાં જણતાિતાયું હ્ું કે સોફ્ટિેરનું અમલીકરણ ઓરિ્ટનતા મુદ્તાઓને ધયતાનમતાં રતાખીને 
કરિતામતાં આિિે. ઓરિ્ટનો મ્ એ છે કે રતાજય સરકતાર વિદ્તાથથીઓનતા કિરેજનો સતાિો અહેિતાલ GoI 
ને આપે ્ે સુવનવચિ્ કરી િકે છે. 

 ● ખાસ તાલીમ પ્ોગ્ામમાં આવરી લેવા્યેલ મવદ્ાથતીઓનું ખોટું રીપોટટીંગ

રતાળકોનતા વન:િુલક અને ફરવજયતા્ વિક્ષણનતા અવધકતારનો અવધવનયમ (RTE) 2009 ની કલમ 4 
મતાં જોગિતાઈ છે કે સથતાવનક અવધકતારીઓએ િતાળતા રહતારનતા રતાળકો (OoSC)ની ઓળખ મતા્ટે ખતાસ 
્તાલીમ કતાય્યક્રમ (STP) ગોઠિિે અને ્ેમણે વનયવમ્ િતાળતાએ જિતા મુખય પ્રિતાહમતાં ભેળિિે. 
MDM ની મતાગ્યદિવિ્યકતા મુજર, ખતાસ ્તાલીમ કતાય્યક્રમનતા STPs વિદ્તાથથીઓ MDM હેઠળ ભોજન 
મતા્ટે હક્દિતાર છે.
િષ્ય 2015-16 થી 2017-1812 દિરવમયતાન મંજૂર થયેલતા ખતાસ ્તાલીમ કતાય્યક્રમો અને ્ેમતાં નોંધતાયેલતા 
વિદ્તાથથીઓનો કવમશ્નર MDM13 દ્તારતા AWP&B ને કરેલ અહેિતાલની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક 2 મતાં 
દિિતા્યિી છે –

કોષ્ટક 2: AWP&B મુિબ 2015-16 થી 2017-18 ના સમયગાળા માટે ખાસ તાલીમ  
કાય્ચક્રમો STPs અને તેના નવદ્ાથથીઓનો વયાપ 

વર્ચ SSA ના રેકોિ્ચ મુિબ AWP&B ના અહેવાલ મુિબ (િાળા કવરેિ ઉપરાંત)
મંિૂર થયેલા 
STPs ની 
સંખયા 

નોંધાંયેલા 
નવદ્ાથથીઓની 

સંખયા 

આવરી લેવાયેલ 
અને અહેવાલીત 
STPs ની સંખયા 

આવરી લેવાયેલ 
અને અહેવાલીત 

નવદ્ાથથીઓની સંખયા 
2015-16 2,646 26,942 2,514 31,345
2016-17 2,496 31,966 2,107 26,939
2017-18 2,500 47,139 1,827 18,124

(સતોત્ર : કનમશ્નર MDM અને SSA દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરનું કોષ્ક MDM નતા કવમશ્નર દ્તારતા અહેિતાલ કરતાયેલ STPs નતા વિદ્તાથથીઓએ અને SSA દ્તારતા 
અહેિતાવલ્ કરતાયેલમતાં ્ફતાિ્ દિિતા્યિે છે. નમૂનતા-્પતાસેલ ્તાલુકતાઓનતા રેકોિ્યની િકતાસણી કર્તાં 
જાણિતા મળયું છે કે મતામલ્દિતારોને ્તાલુકતામતાં રતાખિતામતા આિેલી STP ની સંખયતા વિષે કોઈ મતાવહ્ી 
નહો્ી અને આિરી લેિતાયેલ STPs અને ્ેનતા વિદ્તાથથીઓનતા કિરેજની ્ેઓએ MPRs મતાં કયતારેય 
જાણ કરી નથી. આમ, કવમશ્નર AWP&B મતાં STPs નતા કિરેજ અને ્ેનતા વિદ્તાથથીઓનતા ખો્ટતા 
િે્ટતાની જાણ કરી રહ્તા હ્તા. 
કવમશ્નરે જણતાવયું (ઓગસ્ટ 2018) હ્ું કે SSA દ્તારતા પુરી પતાિિતામતાં આિેલ મતાવહ્ીને આધતારે 
આિરી લેિતાયેલ STP વિદ્તાથથીઓને સતામેલ કરતાયતા હ્તા. સ્ટે્ટ પ્રોજેક્ટ રિરેક્ટર SSA એ જણતાવયું 
હ્ું કે (સપ્ટેમરર 2018) મંજુરી આપિતામતાં આિેલ STPની વિગ્ો MDM કવમશ્નરને MDM 
યોજનતા હેઠળ ્ેમનતા કિરેજ મતા્ટે આપિતામતાં આિી હ્ી. ઓરિ્ટનો મ્ એ છે કે ્તાલુકતા સ્રે િે્ટતાની 
અપ્રતાપય્તાએ MDM કવમશ્નર દ્તારતા આ રતાર્ે ખો્ટું રીપો્ટસીંગ કરતાયતા હોિતાનું સૂિિે છે.

12 SSA નતા રતાજયનતા પ્રોજેક્ટ વનયતામક(SPD) દ્તારતા ઓરિ્ટને પૂરું પતાડ્તા મુજર 
13 િતાળતાઓ હેઠળ આિરી લેિતાયેલ વિદ્તાથથીઓ ઉપરતાં્ 



46

31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

3.1.4 ખાદ્રીજોનો પૂરવઠો અને તેનો ઉપ્યોગ 
GoI દ્તારતા ફૂિ કોપષોરેિન ઓફ ઈન્િયતા (FCI) મતારફ્ અનતાજનો પરૂિઠો પરૂો પતાિે છે જનેો રતાજય 
નતાગરરક પુરિઠતા વનગમ (GSCSC) દ્તારતા ઉપતાિ કરિતામતંા આિ ેછે. GoG દ્તારતા કઠોળ અન ેખતાદ્ ્લેની 
ખરીદિી કરતાય છે અને GSCSC મતારફ્ ્નેો પરુિઠો પરૂો પતાિિતામતંા આિ ેછે. મતામલ્દિતાર ્તાલકુતામતાં 
આિેલતા GSCSC નતા ગોદિતામોમતાથી ખતાદ્ િીજો ઉપતાિિતા મતા્ેટ વયતાજરી ભતાિની દિકુતાનો (FPS)ન ેદિર 
મવહને પરિતાનગી આપે છે. SCCs વિદ્તાથથીઓની મવહનતાની અપેવક્ષ્ સખંયતાનતા આધતારે મતામલ્દિતાર 
દ્તારતા ્ મેણ ેફતાળિેલ સ્ટોકનતા જથથતા મજુર ખતાદ્ િીજોનો FPS મતાથંી ઉપતાિ કરે છે. વિવભન્ન ખિી િીજોનતા 
ઉપયોગ અગંનેતા ઓરિ્ટનતા ્તારણો આગળનતા ફકરતાઓમતા ંદિિતા્યિિતામતા ંઆવયતા છે. 
3.1.4.1 અનાજના વપરાિનું વધુ રીપોટટીંગ
ઓરિ્ટે GoIને અનતાજનતા િપરતાિની રંધ વસલક અને GSCSC દ્તારતા વનભતાિિતામતાં આિ્તા અનતાજ 
િપરતાિની રંધ વસલકમતાં વિસંગ્્તા નોંધી હ્ી. GoI દ્તારતા િષ્ય-િતાર ફતાળિેલ અનતાજની વિગ્ો 
જેિી કે યોજનતા હેઠળ િષ્ય 2015-16 થી 2017-18 દિરવમયતાન ઉપતાિ કરતાયેલ અને િપરતાયેલ અને 
કવમશ્નર દ્તારતા પૂરી પિતાયેલ િષ્ય-િતાર અનતાજની રંધ જથથતાની GSCSC દ્તારતા અપતાયેલ વિગ્ો 
નીિેનતા કોષ્ટક 3 મતાં અપતાઈ છે –

કોષ્ટક 3: અનાિના વપરાિ અને બંધ નસલકની નવગતો 
(િથથો મેનટ્ક ટનમાં)

વર્ચ કનમશ્નરના િણાવયા મુિબ GSCSC 
દ્ારા નોંધાયેલ 
બંધ િથથો

બંધ 
િથથામાં 
તફાવત 

ખૂલતો 
િથથો 

ફાળવણી FCI માંથી GSCSC 
દ્ારા ઉપાિેલ િથથો 

વપરાયેલ 
િથથો

બંધ 
િથથો

1 2 3 4 5 6 (2+4-5) 7 8(7-6)
2015-16 4,781 1,15,348 1,07,047 1,10,013 1,815 27,423 25,608
2016-17 1,815 1,23,287 1,20,794 1,19,653 2,956 38,003 35,047
2017-18 2,956 1,21,489 1,20,505 1,19,903 3,558 49,939 46,381

(સત્રોત : કનમશ્નર અને GSCSC દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દિિતા્યિ ેછે કે અનતાજનો મો્ટો જથથો GSCSC નતા ગોદિતામોમતંા પિી રહ્ો હોિતા છ્તંા, િષ્ય 
2015-16 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન અનતાજનો િધ ુિપરતાિ ર્તાિી કવમશ્નરે GoI ન ેરધં 
જથથો ઓછો ર્તાવયો હ્ો. ઓરિ્ટ િકતાસણીમતા ંરહતાર આવયુ ંહ્ંુ કે અનતાજનો ઉપયોગ વજલ્તા/્તાલકુતા 
સ્રેથી િતાસ્વિક િપરતાિની વિગ્ો મળેવયતા િગર અન ેGSCSC પતાસ ેઅનતાજનો િતાસ્વિક રધં જથથો 
સવુનવચિ્ કયતા્ય િગર કરિતામતા ંઆિી રહ્ો હ્ો. ્નેતા રદિલે અનતાજનતા િપરતાિની ગણત્રી આિરી 
લિેતાયેલ વિદ્તાથથીઓન ેઆધતારે કવમશ્નર દ્તારતા ફકરતા 3.1.3.2મતંા િિતા્ય કયતા્ય મુજર િધતારે ર્તાવયતા હ્તા. 

સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) સવિિે જણતાવયું હ્ું કે GSCSC ઉપલબધ િે્ટતાનું મેળિણું કરિે અને 
વનગમ પતાસેનતા સતાિતા પ્રતાપય અનતાજનતા જથથતાને GoI મતારફ્ ઓળખી સમતાયોજન કરિતામતાં આિિે. 
આ રતાર્ે ઓરિ્ટે જણતાવયું હ્ું કે આં્રરક રેકોરઝ્યની િકતાસણી કયતા્ય રતાદિ પરરનસથવ્ ધયતાને લેિતામતાં 
આિિે. 

3.1.4.2 સમાન મેનુનું અ્યોગ્ય અમલીકરણ 

યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતા મુજર, રોવજંદિતા ખોરતાકનું મેનુ સથતાવનક રી્ે નક્ી કરિતાનું હોય છે. યોજનતાનું 
અમલીકરણ થયું તયતારથી ઓગષ્ 2017 સુધી મેનુ સથતાવનક સ્રે નક્ી કરિતામતાં આિ્ું હ્ું. તયતારરતાદિ, 
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સમગ્ રતાજયમતાં સમતાન મેનૂ રતાખિતાનતા હે્ુથી અને વિદ્તાથથીઓને પોષણ સહતાયક ખોરતાકની મતાત્રતા 
િધતારિતા મતા્ટે, GoG નતા વિક્ષણ વિભતાગે નિી પહેલ કરી રતાંધણ ખિ્યમતાં િધતારો કયતા્ય િગર એક જ 
ભોજનને સિતારનો નતાસ્ો અને રપોરનતા ભોજનમતાં વિભતાવજ્ કરતાયો હ્ો. િધુમતાં, સિતારનતા નતાસ્તા 
મતા્ટે િણતા ત્રણ રદિિસ અને વમશ્ કઠોળનું (આખખતા કઠોળ) મેનુ એક રદિિસ આપિતાનું વનધતા્યરર્ કયુિં 
હ્ું. 

સંયુક્ત સથળ મુલતાકતા્ દિરવમયતાન (જુન થી ઓગષ્ 2018) નમૂનતા-્પતાસેલ વજલ્તાઓની 72 
િતાળતાઓમતાં (SCCs દ્તારતા સંિતાવલ્), ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે 28 િતાળતાઓમતાં ઓરિ્ટે લીધેલ મુલતાકતા્નતા 
રદિિસે સિતારનો નતાસ્ો પીરસયો ન હ્ો, જયતારે રતાકીની 44 િતાળતાઓમતાં SCCs એ રપોરનતા ભોજન/
ભોજન સતાથે સિતારનો નતાસ્ો પીરસયો હ્ો. િલસતાિ વજલ્તાનતા િલસતાિ ્તાલુકતામતાં, રપોરનતા ભોજન/
ભોજન સતાથે સિતારનો નતાસ્ો પીરસતા્ો હ્ો પણ વનય્ કરતાયેલ મેનુ મુજર ન હ્ો. વિદ્તાથથીઓને 
પોષણ સહતાયક ખોરતાકની મતાત્રતા િધતારિતા ભોજનને સિતારનતા નતાસ્તા અને રપોરનતા ભોજનથી અલગ 
પતાિિતાનો ્ેનો હે્ુ ્ેઓને રપોરનતા ભોજન/ભોજન સતાથે સિતારનો નતાસ્ો પૂરો પતાિિતાને લીધે મતાયષો 
ગયો હ્ો. 

સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) સવિિે જણતાવયું હ્ું કે સમતાન મેનુનતા અમલીકરણનું સિવેક્ષણ કરતાિે 
અને વનધતા્યરર્ કયતા્ય મુજર ્ેનો અમલ કરિતા સુધતારતાતમક પગલતાં લેિતાિે. 

3.1.4.3 દુધ સંજીવની ્યોજના હેઠળ દુધ પૂરું પાિવું 

GoG નતા વિક્ષણ વિભતાગે રતાજયનતા રે વિકસ્તા ્તાલુકતાઓ જેિતા કે પતા્ટણ વજલ્તાનતા સં્લપુરમતાં અને 
અરિલ્ી વજલ્તાનતા મોિતાસતામતાં પ્રતાથવમક ધોરણે “દિુધ સંજીિની યોજનતા” િરૂ કરી (2014-15) હ્ી. 
યોજનતાનો હે્ુ કૂપોષણનતા મુદ્તાને ધયતાને લેિતાનો હ્ો. વિદ્તાથથીઓનતા આરો્યની ્પતાસણી કયતા્ય પછી 
અને મૂલયતાંકન ્થતા અધયયન કયતા્ય પછી વિદ્તાથથીઓનતા સિતાસથય પર ્ેની સકતારતાતમક અસર થતાય છે કે 
કેમ ્ે અંગે આ યોજનતાનું આંકલન કરિે. “અમુલ” ની છત્રછતાયતા હેઠળ કતામ કર્તાં વજલ્તા સહકતારી 
દિુધ-યુવનયનોએ દિુધ પૂરું પતાિિતાનું થ્ું હ્ું અને ્ે ખિ્ય નતાયર કલેક્ટસ્ય (MDM) દ્તારતા પુન:પ્રતાપ્ત 
કરતા્ો હ્ો. આ યોજનતા ધીરે ધીરે અ્ય જીલ્તાઓમતાં લંરતાિતાઇ હ્ી.

નમૂનતા-્પતાસેલ પતાંિ વજલ્તાઓમતાંથી, ત્રણ વજલ્તાઓમતાં (રનતાસકતાંઠતા, પંિમહતાલ અને િલસતાિ14) 
યોજનતાનું અમલીકરણ કરતાયું હ્ું. િષ્ય 2015-16 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન રનતાસકતાંઠતા 
જીલ્તામતાં, ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે યોજનતા હેઠળ આિરી લેિતાયેલ વિદ્તાથથીઓની રોજીંદિી સરેરતાિ સંખયતા 
1,25,961 થી ઘ્ટીને 91,489 વિદ્તાથથીઓ, અને પંિમહતાલ જીલ્તામતાં 31,574 થી ઘ્ટીને 18,188 થઈ 
હ્ી. 

નમૂનતા-્પતાસેલ 11 ્તાલુકતાઓમતાંથી, ત્રણ ્તાલુકતાઓમતા1ં5 વિક્ષણ વિભતાગ દ્તારતા યોજનતાનુ અમલીકરણ 
કરતા્ું હ્ું. રેકોિ્યની િકતાસણીમતાં એિું ઉજાગર થયું હ્ું કે ત્રણ નમૂનતા-્પતાસેલ ્તાલુકતાઓની કોઈપણ 
િતાળતાઓએ પ્રતાપ્ત કરેલ અને િપરતાિ કરેલ દિૂધનતા પતાઉિનો મતામલ્દિતારને અહેિતાલ આપયો ન 
હ્ો, જોકે કવમશ્નર દ્તારતા અપતાયેલ સૂિનતાઓ મુજર એ જરૂરી હ્ું. મુલતાકતા્ લીધેલ આઠમતાંથી 
પતાંિ િતાળતાઓમતાં, પંિમહતાલ વજલ્તાનતા સહેરતા ્તાલુકતામતાં, મુલતાકતા્નતા રદિિસે પ્રતાપ્ત થયેલ 270 દિૂધનતા 
પતાઉિમતાંથી 142 (53 ્ટકતા) પતાઉિ િણિપરતાયેલ પિી રહ્તા હ્તા અને િતાળતાઓ પતાસે ્ેનો ઠંિી 

14 આ યોજનતા આરદિજાવ્ વિકતાસ વિભતાગ દ્તારતા અમલમતાં મુકતાઇ હ્ી, ્ેથી, યોજનતાનતા અમલીકરણની હદિને ઓરિ્ટમતાં આિરી લેિતાઈ નહ્ી. 
15 રદિયોદિર અને િતાિ (રનતાસકતાંઠતા) અને સહેરતા (પંિમહતાલ)
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

જ્યતાએ સંગ્હ કરિતાની સગિિ ન હ્ી જેથી પછીથી અથિતા રીજા રદિિસે ્ેનો ઉપયોગ થઈ િકે. 
ઓરિ્ટે સંયુક્ત મુલતાકતા્મતાં િધુમતાં નોંધયું હ્ું કે િપરતાયેલતા દિૂધનતા પતાઉિ ખુલ્ી જ્યતામતાં ફેંકતા્તા હ્તા 
અથિતા ખુલ્તામતાં રતાળી નતાખ્તા હ્તા, જે પયતા્યિરણીય જોખમ ઊભું કરી િકે છે. 

વિભતાગે કોઈ જિતાર આપયો ન હ્ો. ્ેમ છ્તાં, સમતાપન રેઠકમતાં, સવિિે (19 જૂન 2019) જણતાવયું 
હ્ું કે વજલ્તાઓ પતાસેથી મતાવહ્ી મેળિતાિે અને સુધતારતાતમક પગલતાં લેિતાિે. 
3.1.5 ભોજન પીરસવું 

3.1.5.1 NGOs દ્ારા સંરામલત કેંદ્રસથ રસોિાઓ 

સપ્ટેમરર 2010 અને સપ્ટેમરર 2017 મતાં જારી કરતાયેલ મતાગ્યદિવિ્યકતા (2006) અને MHRD ની 
સૂિનતાઓમતાં કેંરિસથ રસોિતાઓ મતા્ટે િહેરી વિસ્તારોમતાં જયતાં જ્યતાની મયતા્યદિતાઓ છે તયતાં NGOs ને 
્ેનતા સંિતાલનમતા રોકિતાની જોગિતાઈ છે. આ મુજર, ત્રણ NGOs ને પતાંિ વજલ્તાઓનતા સથળો16 અને 
પતાંિ મયુવનવસપલ કોપષોરેિનો (MCs) 17 નતા વિસ્તારોમતાં રોકિતામતાં આિી હ્ી. 

ઓરિ્ટે નમૂનતા-્પતાસેલ વજલ્તાઓમતાં (VMC વિસ્તાર અને િિોદિરતા અને િલસતાિ વજલ્તાનતા સથળો) 
કેંરિસથ રસોિતા િલતાિનતારતા રે NGOs18 નતા રેકોિ્યની ્પતાસ કરિતામતાં આિી હ્ી. ઓરિ્ટનતા ્તારણોની 
િિતા્ય નીિે કરતાઇ છે -

 ● ગરમ ભોજન પીરસા્યુ નહતું 

MHRD એ જારી કરેલ સૂિનતાઓ (સપ્ટેમરર 2017) મુજર, કેંરિસથ રસોિતાઓ દ્તારતા િતાળતાઓમતાં 
અપતા્તા ખોરતાકનું પીરસ્ી િખ્ે ઓછતામતાં ઓછું 65oC ્તાપમતાન હોિું જોઈએ. િલસતાિ વજલ્તાની 
િતાળતાઓનતા સથળોની સંયુક્ત મુલતાકતા્મતાં, ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે NGO દ્તારતા પીરસતા્ો ખોરતાક ગરમ 
નહ્ો અને મુલતાકતા્ લીધેલ કોઈપણ િતાળતાઓ પતાસે ્તાપમતાન િકતાસિતાની કોઈ સગિિ નહ્ી. 
િિોદિરતા જીલ્તામતાં, ઓરિ્ટે િતાળતામતાં ખોરતાક પીરસિતાનતા સમયે ્તાપમતાન િકતાસયુ અને જાણયું કે 
્તાપમતાન વનય્ ધોરણોથી નીિું હ્ું. 

સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) સવિિે જણતાવયું હ્ું કે ખોરતાક આપ્તા સમયે ્તાપમતાન મતાપિતા 
મતા્ટેની પદ્ધવ્ વિકસી્ કરતાિે અને યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતા મુજર ગરમ રતાંધેલો ખોરતાક અપતાય ્ે 
સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિિે. 

 ● રાંધેલા ખોરાકની માત્ા અને પોષક મૂલ્યની રકાસણી કરાઇ નહીં 

નેિનલ ફૂિ વસકયુરી્ટી એક્ટ, 2013 હેઠળ જારી કરતાયેલ MDM નતા વનયમો 2015મતાં જોગિતાઈ છે 
કે રતાળકોને પૂરો પિતા્તા રતાંધેલતા ગરમ ખોરતાકનું મૂલયતાંકન અને પ્રમતાણીકરણ ગિન્યમેં્ટ ફૂિ રરસિ્ય 
લેરોરે્ટરી અથિતા અ્ય કોઈ કતાયદિતા દ્તારતા મતા્ય્તા પ્રતાપ્ત અથિતા સિીકૃ્ લેરોરે્ટરી દ્તારતા પ્રમતાણીકરણ 
અને મૂલયતાંકન કરતાિે કે જેથી ભોજન વનધતા્યરી્ પોષણનતા ધોરણો અને ગુણિત્તા મુજર છે કે કેમ ્ે 
સુવનવચિ્ કરી િકતાય. 

ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે કવમશ્નરે એિી કોઈ યંત્રણતા વિકસતાિી નહ્ી જેથી NGOs દ્તારતા પૂરો પિતા્ો 
ખોરતાક વનધતા્યરી્ જથથતા અને ગુણિત્તા ધરતાિે છે કે કેમ ્ે ્પતાસી િકતાય, ન ્ો કવમશ્નર કે િિોદિરતા 

16 અમદિતાિતાદિ, ગતાંધીનગર, નિસતારી, િિોદિરતા અને િલસતાિ 
17 અમદિતાિતાદિMC, ભતાિનગર MC, રતાજકો્ટ MC, િિોદિરતા MC અને સુર્ MC
18 િિોદિરતા VMC દ્તારતા સંિતાવલ્ અને િતાળતાઓ ને વજલ્તા સથળ (િિોદિરતા (િહેર), િિોદિરતા (ગ્તામય), પતાદિરતા અને િતાઘોરિયતા) અક્ષય પતાત્ર દ્તારતા 

િલસતાિ જીલ્તામતાં (િલસતાિ, પતારિી, ઉમરગતામ અને િતાપી) મતાં સત્રી િવક્ત દ્તારતા MDM અપતા્ું હ્ું 
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અને િલસતાિ વજલ્તાઓનતા વજલ્તા સત્તાધીિોએ 2015-16 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન 
રતાંધેલતા ખોરતાકનતા નમૂનતાઓ લીધતા ન હ્તા જેથી ્ેનતા પોષણ મૂલયનું પરીક્ષણ કરી મતાપી િકતાય. 
જોઇ્્ટ રરવયુ વમિન19 (JRM) ની ્ટીમ જેને િિોદિરતાની િતાળતાઓની મુલતાકતા્ (મતાિ્ય 2018) મતાં લીધી 
હ્ી ્ેનતા રરપો્ટ્યમતાં વનદિદેિ કયષો હ્ો કે NGO દ્તારતા અપતા્ો ખોરતાક MDM હેઠળ વનધતા્યરી્ કરેલ 
પોષક મૂલય ધરતાિ્ો નહ્ો.

કેંરિસથ રસોિતાની સુધતારેલી મતાગ્યદિવિ્યકતા (2017) મતાં દિિતા્યવયું છે કે મેનૂ પ્રમતાણે રતાંધેલતા ભોજનનતા િજનનતા 
ધોરણોનું રતાજયનતા સત્તાધીિોએ અને NGO િચ્ચે પરતામિ્ય દ્તારતા અંવ્મ સિરૂપ આપિું જોઈએ જેથી 
ધતારતા ધોરણ મુજર ગરમ રતાંધેલતા ખોરતાકનો પૂર્ો પુરિઠો સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિે. આમ છ્તાં 
ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે કવમશ્નરે રતાંધેલતા ભોજનનતા િજન મતા્ટે કોઈ ધોરણો વનય્ કયતા્ય નહ્તા. િધુમતાં, 
િતાળતાએ પહોંિતાિતા્તા ખોરતાકનતા િજનની નમૂનતા-્પતાસણી કરિતાની કોઈ પદ્ધવ્ ન હ્ી. 

કવમશ્નરે જણતાવયું (જા્યુઆરી 2019) હ્ું કે પોષણ મૂલય મતાપિતા મતા્ટે, ્તાપમતાન અને િજન મતા્ટેનતા 
ધોરણોની પદ્ધવ્ વિકસતાિિતામતાં આિિે. આ દિિતા્યિ્ુ હ્ું કે વનય્ કરતાયેલ ધતારતાધોરણ મુજર NGOs 
દ્તારતા પૂરતા પિતા્તા ભોજન પર વિભતાગ દ્તારતા દિેખભતાળની ખતામી હ્ી. સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) 
સવિિે જણતાવયું હ્ું કે આ રતાર્મતાં સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિિે અને ્ ેનું ્ ે મુજર અમલીકરણ 
સુવનવચિ્ કરતાિે.

3.1.6 નાણાકી્ય સંરાલન 

3.1.6.1 અંદાજ અને ખર્ય 

GoG ્નેતા પો્તાનતા ફતાળતા20 સતાથ ેGoI નતા અપેવક્ષ્ ફતાળતા મતા્ેટ રજ્ેટમતંા જોગિતાઈ કરે છે. GoI નો ફતાળો 
રતાજયનતા એકીકૃ્ ભિંોળમતંા જમતા કરતાય છે અન ે્ને ેરતાજયનતા ફતાળતા સવહ્ વિક્ષણ વિભતાગન ેહિતાલ ે
કરતાય છે, જ ેરદિલતામતા,ં વજલ્તા અન ે્તાલુકતા સ્રે યોજનતાનુ અમલીકરણ કર્ી સસંથતાઓન ેMDM 
કવમશ્નર મતારફ્ અનુદિતાન મકુ્ત કરે છે. રજ્ેટ ફતાળિણી, મકુ્ત કરતાયલે અનદુિતાન અન ેયોજનતા હેઠળ 
2015-16 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન થયલે ખિ્યની વિગ્ો નીિ ેકોષ્ટક 4 મતંા દિિતા્યિી છે –

કોષ્ટક 4: બિેટ ફાળવણી અને ખર્ચની નવગતો 
(` કરોિમાં)

વર્ચ બિેટ ફાળવણી મુક્ત કરાયેલ અનુદાન ખર્ચ મુક્ત કરાયેલ 
અનુદાનના 
પ્રમાણમાં 

થયેલ ખર્ચની 
ટકાવારી 

GoI GoG કુલ GoI GoG કુલ GoI GoG કુલ 

2015-16 432.32 470.14 902.46 388.30 458.22 846.52 396.35 442.44 838.79 99
2016-17 424.68 523.44 948.12 330.66 498.22 828.88 323.46 485.02 808.48 98
2017-18 408.50 517.48 925.98 398.56 503.25 901.81 386.33 386.53 772.86 86

(સતોત્ર : MDM ના કનમશ્નર દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

19 યોજનતાનતા અસરકતારક અમલીકરણ મતા્ટે MDM યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતામતાં ઉજાગર કયતા્ય પ્રમતાણે અને ્ે અંગે પોવલસી રતાર્નતા સૂિનો મુજર 
દિેિનતા વિવિધ રતાજયોમતાં ્ેની કતામગીરીની સવમક્ષતા કરિતા GoI એ 2009 મતાં રિનતા કરી હ્ી. ્ટીમમતાં આરો્ય અને પોષણ રતાર્નતા વિવિધ 
યુવનિવસ્ય્ટીઝ અને સરકતારી સંસથતાનોમતાંથી લેિતાયેલતા વનષણતા્ોનો સમતાિેિ કરતાયો છે.

20 રતાજય પ્રયોજી્ રે યોજનતાઓ (“દિૂધ સંજીિની” અને “અન્ન વત્રિેણી”)
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િષ્ય 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન થયેલ ખિ્યમતાં ઘ્ટનું કતારણ મુખયતિે આરદિજાવ્ ક્યતાઓને 
મફ્ અનતાજની રતાજય પ્રયોજી્ યોજનતા મતા્ટે અનતાજની પ્રતાપ્તીમતાં GSCSC ને વનષફળ્તા, કઠોળનતા 
ભતાિમતાં ઘ્ટતાિો અને કઠોળ પ્રતાપ્તીમતાં ઘ્ટતાિો હોિતાને લીધે હ્ો. 

3.1.6.2 ખર્યનું અમતરેક ભ્યુું ડરપોડટુંગ

યોજનતાનતા મતાગ્યદિવિ્યકતામતાં મેનેજમે્્ટ, મોવન્ટરરંગ એ્િ ઇિેલયુએિન (MME) નતા ઘ્ટક હેઠળ 
અનુદિતાનની જોગિતાઈ છે, જેમતાંથી 50 ્ટકતા રતાજય સ્રે અને રતાકીનતા 50 ્ટકતા મતાનિ િવક્ત, પરરિહન, 
ફવન્યિર, િગેરે અ્ય ખિ્ય રતાજય સરકતારને યો્ય જણતાિે ્ેમ, િતાળતા સ્રે િતાપરી િકતાય છે. 

િષ્ય 2015-16 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન, MHRD એ ̀  21.62 કરોિ GoG ને મુક્ત કયતા્ય 
હ્તા. આમતાથી, ED એ ` 20.16 કરોિ કવમશ્નરને (MDM) મુક્ત કયતા્ય હ્તા. રેકોિ્યની િકતાસણીમતાં 
એિું ઉજાગર થયું હ્ું કે કવમશ્નરે િપરતાિનું પ્રમતાણપત્ર ` 20.17 કરોિનું પૂરેપૂરતા િતાપયતા્ય ્રીકે 
રજૂ કયુિં હ્ું, જોકે કવમશ્નર દ્તારતા ફક્ત ` 7.46 કરોિ ્ો ઓરફસ ખિ્ય અને કવમશ્નર, વજલ્તા અને 
્તાલુકતા સ્રે કરતાર આધતારર્ સ્ટતાફનતા પગતાર પે્ટે િપરતાયતા હ્તા અને િણ-િપરતાયેલ ` 28.62 કરોિની 
રેલે્સ કવમશ્નર નતા રે્ક ખતા્તામતાં પિી રહી હ્ી (અગતાઉનતા િષ્યનું િણ-િપરતાયેલ રેલે્સ અને ્ેનતા 
પર મળેલ વયતાજ સવહ્). િધુમતાં ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે િષ્ય 2015-16 થી 2017-18 નતા સમયગતાળતા 
દિરવમયતાન િતાળતા સ્રે કોઈ રકમ ખિતા્યઈ નહ્ી. કવમશ્નરે જણતાવયુ હ્ું (ઓક્ટોરર 2018) કે MME 
નું ભંિોળ કતાયમી છે અને રદિ થતાય ્ેિું નથી ્ેથી પૂરેપૂરતા ભંિોળનતા િપરતાિનું પ્રમતાણ પત્ર અપતાયું 
હ્ું. આમ, કવમશ્નરે િપરતાિનું ખો્ટું પ્રમતાણપત્ર મંત્રતાલયને રજૂ કયુિં હ્ું. 

3.1.6.3 રસોિાના અધ્યતન સાધનો પર કરેલો વ્યથ્ય ખર્ય 

MHRD નતા પત્રનતા આધતારે ED નતા અગ્ સવિિે (PS) એ ઉચ્ચ ક્ષમ્તાિતાળતા રતંાધિતાનતા સતાધનો 
જેિતા કે પ્રેિર કુકર, પે્સ, ઢોકળતા મેકર, િ્ટણી મેકર, ગેસ રન્યર વિગેરે પૂરતા પતાિીને રસોિતાની 
કક્ષતા ઊંિી લતાિિતાનું પ્રતાયોવગક ધોરણે 500 િતાળતાઓ કે જેમતંા 500 થી િધુ વિદ્તાથથીઓ હ્તા, ્ેમતંા 
ખોરતાકનું પોષણ મૂલય િધતારિતાનતા હે્ુથી હતાલનતા રસોિતાઓ પરંપરતાગ્ અને િધુ શ્મ પિે ્ેિતા 
સતાધનો િતાળતા હ્તા. 

એિી દિરખતાસ્ કરિતામતાં આિી હ્ી (એવપ્રલ 2014) કે િતાળતા રસોિતાને કેંરિસથ રસોિતામતાં ્રદિીલ 
કરિતામતાં આિિે જયતાંથી નજીકની િતાળતાઓમતાં MDM ને સેિતા આપી િકતાય. ્ેનતા આધતારે, િષ્ય 
2014-15 નતા રજે્ટમતાં 500 િતાળતાઓને આધુવનક રનતાિિતા મતા્ટે ` 25.00 કરોિની જોગિતાઈ કરિતામતાં 
આિી હ્ી. સપ્ટેમરર 2014 મતાં, િધતારતાનતા મુખય સવિિે (નતાણતાં વિભતાગ) ED ને સૂિવયું હ્ું કે 
સૂવિ્ 500 િતાળતાઓની સતામે પતાયલો્ટ ધોરણે 50 િતાળતાઓમતાં આ પ્રોજેક્ટ િરૂઆ્મતાં લતાગુ કરિતામતાં 
આિે. ્દિ-અનુસતાર, ED એ 50 િતાળતાઓ મતા્ટે િહીિ્ટી મંજૂરી (સપ્ટેમરર 2014) આપી હ્ી એિી 
િર્ સતાથે કે આ પ્રોજેક્ટને એક િષ્યની િોરં્ટી અને રે િષ્યનતા િતાવષ્યક જાળિણી કરતાર સતાથે ્ટન્યકી 
ધોરણે લતાગુ કરિતામતાં આિે. ્ેમતાં િધુમતાં જણતાિતાયું હ્ું કે રતાકીની 450 િતાળતાઓમતાં MDM નતા 
કવમશ્નરની િોક્સ દિરખતાસ્ અને ત્રતાવહ્ પક્ષ દ્તારતા ્ેનતા પરની અસરનતા વિશ્ેષણ રતાદિ પ્રોજેક્ટનું 
અમલીકરણ કરિતામતાં આિિે. જોકે ED એ ફેબ્ુઆરી 2015 મતાં, અગતાઉની મંજૂરીમતાં દિિતા્યિેલ િર્ોની 
પરરપૂણ્ય્તાની િકતાસણી િગર જ રતાકીની 450 િતાળતાઓને િહીિ્ટી મંજૂરી આપી હ્ી. ED એ િષ્ય 
2014-15 દિરવમયતાન, 756 િતાળતાઓ21 અને િષ્ય 2015-16 મતાં 500 િતાળતાઓને ` 53.42 કરોિની 
રકંમ્નતા સતાધનો પૂરતા પતાડ્તા હ્તા. 

21 િષ્ય 2014-15 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન અનુદિતાનની રિ્મતાંથી િધુ 256 િતાળતાઓ આિરી લેિતાઈ હ્ી 
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ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે પ્રોજેક્ટનતા અમલીકરણ મતા્ટે ED દ્તારતા MHRD નતા પત્રનો ઉલ્ેખ કરિતામતાં આિે 
છે અને રસોિતાનતા આધુવનકરણ વિષે કોઈ ઉલ્ેખ નથી, પરં્ુ ્ેમતાં દિેિની િતાળતાનતા વિદ્તાથથીઓની 
નરળતા પોષણની નસથ્ીનો ઉલ્ેખ કરતાયો છે. િતાળતાઓની સંયુક્ત મુલતાકતા્મતાં (જૂન થી ઓગષ્ 
2018), એિું જણતાયું હ્ું કે 2015-16 અને 2016-17 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન નમૂનતા-્પતાસેલ સતા્ 
્તાલુકતાઓની22 64 િતાળતાઓને પૂરતા પિતાયેલ સતાધનો ઉપયોગમતાં લેિતાયતા નહ્તા ને ્ે પૂરતા પતાિયતા 
તયતારથી િપરતાયતા િગર પિી રહ્તા હ્તા. 

સમતાપન રેઠકમતાં સવિિે (19 જૂન 2019) જણતાવયુ હ્ું કે સતાધનોનતા વરન-િપરતાિ અંગે વિભતાગ 
િધુ વિંવ્્ છે, જો કે, અ્ય કે્ટલતાક વિભતાગમતાં જયતાં ઉપયોવગ્તા સતાથે સેિતા આપી િકે તયતાં, ્ેનતા 
િપરતાિની િકય્તાનું મૂલયતાંકન કરતાિે.

3.1.7 ગુણવત્તા મન્યંત્ણ 

3.1.7.1 અનાજ આપતી વખતે તેની ગુણવત્તા રકાસવી 

કવમશ્નર MDM દ્તારતા અપતાયેલી સૂિનતાઓ (ઓગષ્ 2012 અને જા્યુઆરી 2017)મુજર, વજલ્તા 
ને ્તાલુકતા સ્રે દિરેક િેપયુ્ટી કલેક્ટરે અને મતામલ્દિતારે દિર મવહને રતાંધયતા વિનતાનતા અનતાજનતા 10 
નમૂનતા િતાળતાઓમતાંથી રેંિમ રી્ે લેિતા પિિે અને ્ેનું પરીક્ષણ ગિન્યમેં્ટ લેરોરે્ટરીઝ ઓફ ફૂિ એ્િ 
ડ્્ઝ કંટ્ોલ એનરમવનસટ્ેિન (FDCA), મયુવનવસપલ કોપષોરેિ્સ એ્િ ફોરેન્સક સતાય્સ લેરોરે્ટરીઝ 
(FSL) દ્તારતા કરતાિિતાનું રહેિે. 

કવમશ્નર MDM દ્તારતા િષ્ય 2017-18 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન પૂરતા પિેલતા એ્યુઅલ િક્ક પલતાન અને 
રજે્ટનતા રેકોરઝ્ય પરથી, ઓરિ્ટે નોંધયું હ્ું કે 220 નમૂનતાઓનું પરીક્ષણ કરતાયું હ્ું. રેકોરઝ્યમતાં એિું 
પણ દિિતા્યિતાયું હ્ું કે આમતાંનતા 52 નમૂનતાઓ (24 ્ટકતા) ઊ્ર્ી કક્ષતાનતા જણતાયતા હ્તા. િષ્ય 2015-18 
નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન વજલ્તાઓ કે ્તાલુકતાઓ સ્રે પૂર્ી સંખયતામતાં ગુણિત્તાની િકતાસણી કરતાઇ 
હ્ી કે કેમ ્ેની ખતા્રી આ રતાર્નતા કોઈ રેકોરઝ્ય વનભતાિિતામતાં આિ્તા ન હોિતાને લીધે ઓરિ્ટ 
કરી િકયું ન હ્ું. 

કવમશ્નરે જણતાવયું (જા્યુઆરી 2019) હ્ું કે ઊ્ર્ી કક્ષતાની ગુણિત્તા રતાર્ે પગલતાં લેિતા મતા્ટે 
GSCSC જિતારદિતાર છે. 

3.1.7.2 રાંધેલા ખોરાકનું પરીક્ષણ 

નેિનલ ફૂિ વસકયોરર્ટી (NFS) એક્ટ, 2013 અનસુતાર MDM વનયમો (સપ્ેટમરર 2015) પ્રમતાણ ેFDCA 
દ્તારતા પોષક મલૂયની િકતાસણી કરિતા મતા્ેટ રતંાધલેતા ખોરતાકની િકતાસણી કરિતાની જોગિતાઈ છે. િષ્ય 2015-18 
નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન, FDCA એ MDM કે્રિો અન ેNGOs દ્તારતા િલતાિતા્તા કેંરિસથ રસોિતાઓમતંાથી 
રતાધંલેતા ખોરતાકનતા 1,850 નમનૂતાઓ ગણુિત્તા પરીક્ષણ મતા્ેટ લીધતા હ્તા. આમતંાથી, 16 નમનૂતાઓ ગણુિત્તા 
પરરક્ષણમતા ંવનષફળ રહ્તા હ્તા. જો કે, ઓરિ્ેટ નોંધયુ ંહ્ંુ કે FDCA એ MDM વનયમમતંા દિિતા્યવયતા મજુર 
ખોરતાકનતા પોષક મલૂયની િકતાસણી કરિતા મતા્ેટ કોઈ પરીક્ષણ હતાથ ધયુિં ન હ્ુ.ં 

સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) સવિિે જણતાવયુ હ્ું કે રતાંધેલતા ખોરતાકનું પરીક્ષણ કવમશ્નર (FDCA) 
દ્તારતા કરતાય ્ે સુવનવચિ્ કરતાિે.

22 રનતાસકતાંઠતા (દિતાં્તા-14, રદિયોદિર-07 અને િતાિ-13), પંિમહતાલ (ગોધરતા-12 અને સહેરતા-11), િિોદિરતા (કરજણ -02) અને િલસતાિ (કપરતાિતા-05)
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

3.1.8 માનવરળની ઉપલબધતા

મતાિ્ય 2018 ની નસથ્ીએ રતાજય, વજલ્તા અને ્તાલુકતા સ્રે યોજનતા હેઠળ મંજૂર કરતાયેલતા પદિોની સતામે 
ઉપલબધ મતાનિરળની નસથ્ી નીિે કોષ્ટક 5 મતાં દિિતા્યિેલ છે –

કોષ્ટક 5: 31 માર્ચ 2018 ના રોિ કમ્ચરારીઓની ઉપલબદ્ધતા ની સસથતી

સતર પદો મંિૂર 
કરાયેલ 
પદો

31 માર્ચ 2015 ની સસથતીએ મંિૂર 
કરાયેલ 
પદો

31 માર્ચ 2018 ની સસથતીએ
ભરાયેલ 

પદો 
ખાલી 
પદો 

ખાલી 
પદોની 

ટકાવારી 

ભરાયેલ 
પદો 

ખાલી 
પદો 

ખાલી 
પદોની 

ટકાવારી 
રતાજય કવમશ્નર 1 1 0 0 1 1 0 0

સંયુક્ત કવમશ્નર 1 1 0 0 1 0 1 100
સહતાયક કવમશ્નર 2 1 1 50 2 1 1 50
નતાયર મતામલ્દિતાર 3 3 0 0 3 3 0 0

વજલ્ો નતાયર કલેક્ટર 31 8 23 74 33 16 17 52
વજલ્તા પ્રતાથવમક 
વિક્ષણ અવધકતારી 

11 3 8 73 12 6 6 50

્તાલુકો નતાયર મતામલ્દિતાર 410 226 184      45 410 176 234 57
MDM વનરીક્ષક 129 100 29 22 201 182 19 9

(સતોત્ર: કનમશ્નર, MDM દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે વજલ્તા અને ્તાલુકતા સ્રે કમ્યિતારીઓની અછ્ હ્ી. યોજનતાનતા 
અસરકતારક અમલીકરણ મતા્ટે નતાયર કલેક્ટર મતામલ્દિતાર/નતાયર મતામલ્દિતાર એ મહતિનતા પદિો 
છે. મતાિ્ય 2018 ની નસથ્ી એ આ જ્યતા મતા્ટે ખતાલી પદિો અનુક્રમે 52 અને 57 ્ટકતા હ્તા. મહતિનતા 
પદિોમતાં અછ્ને લઈ આગળનતા ફકરતાઓમતાં િિતા્ય કયતા્ય મુજર વનરીક્ષણ અને દિેખરેખની ખતામીમતાં 
પરરણમયું હ્ું. 

3.1.8.1 િાળાઓના મનરીક્ષણમાં કમી

યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં રતાજય સરકતાર દ્તારતા MDM િતાળતાઓ મતા્ટે વનરીક્ષણની પદ્ધવ્ઓ 
વિકસતાિિતાની જોગિતાઈ છે. ED એ એવપ્રલ 1985 મતાં વનરીક્ષણ મતા્ટેનતા ધોરણો વનય્ કયતા્ય હ્તા ને 
એવપ્રલ 200223 મતાં ્ેનું પુન:ઉચ્ચતારણ કયુિં હ્ું. 

િષ્ય 2015-16, 2016-17 અને 2017-18 દિરવમયતાન AWP&B મતાં આિરી લેિતાયેલ (કોષ્ક 1 મતાં 
દિિતા્યવયતા મુજર) 34,511 િતાળતાઓ, 33,771 િતાળતાઓ અને 33,453 િતાળતાઓની સતામે િષ્ય 2015-16 
થી 2017-18 દિરવમયતાન GoI ને પ્રસ્ુ્ કરતાયેલ વત્રમતાવસક પ્રગ્ી રરપો્ટ્ય (QPR) મુજર િષ્ય 2015-
16, 2016-17 અને 2017-18 મતાં અનુક્રમે 73,999 િતાળતાઓ (219 ્ટકતા) 61,991 િતાળતાઓ (185 ્ટકતા) 
56,398 િતાળતાઓ (172 ્ટકતા) નતા વનરીક્ષણ કયતા્ય હોિતાનો અહેિતાલ કવમશ્નરે આપયો હ્ો. આમ છ્તાં, 
કોષ્ક 6મતાં દિિતા્યવયતા મુજર ED દ્તારતા વનય્ કરતાયેલ વનરીક્ષણોની સંખયતા સતામે િષ્ય 2015-16 થી 
2017-18 દિરવમયતાન નમૂનતા-્પતાસ કરતાયેલ વજલ્તાઓમતાં નતાયર કલેક્ટર દ્તારતા કરતાયેલ અને નમૂનતા-

23 નતાયર કલેક્ટર - 20, મતામલ્દિતાર -10, નતાયર મતામલ્દિતાર (વનરીક્ષણ) - 20, નતાયર મતામલ્દિતાર (િહીિ્ટ) – 10 અને MDM વનરીક્ષક - 20
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્પતાસ કરતાયેલ ્તાલુકતાઓમતાં મતામલ્દિતારો, નતાયર મતામલ્દિતારો અને MDM વનરીક્ષકો દ્તારતા કરતાયેલ 
વનરીક્ષણોમતાં ખતાધ ઓરિ્ટનતા ધયતાને આિી હ્ી, જેમતાં GoI ને કવમશ્નર દ્તારતા િતાળતાઓનતા વનરીક્ષણનતા 
િધતારે પિ્તાં ઊંિતા આંક દિિતા્યિતાયતા હ્તા.

કોષ્ટક 6: વર્ચ 2015-16 થી 2017-18 દરનમયાન નનરીક્ષણમા ખાધ 

વર્ચ નમૂના તપાસ કરાયેલ નિલ્ાઓ નમૂના તપાસ કરાયેલ તાલુકાઓ 
લકયાંક24 નસદ્ધી ખાધ ખાધની 

ટકાવારી 
લકયાંક નસદ્ધી ખાધ ખાધની 

ટકાવારી 
2015-16 1100 213 887 81 22110 6219 15891 72
2016-17 1320 187 1133 86 31350 10917 20433 65
2017-18 1320 177 1143 87 31350 8808 22542 72

કુલ 3740 577 3163 84810 25944 58866

(સતોત્ર : નમૂના તપાસ કરાયેલ નિલ્ાઓ અને MPRs માંથી મેળવાયેલ માનહતી )24

ઉપરોક્ત કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે િેપયુ્ટી કલેક્ટસ્ય દ્તારતા વજલ્તા સ્રે કરતાયેલ વનરીક્ષણોમતાં ઘ્ટનો ગતાળો 
81્ટકતા (2015-16મતાં) થી 87 ્ટકતા (2017-18 મતાં) અને મતામલ્દિતાર અને નતાયર મતામલ્દિતાર અને 
MDM વનરીક્ષકો દ્તારતા કરતાયેલ ્તાલુકતા સ્રનતા વનરીક્ષણોમતાં 65 ્ટકતા (2016-17 મતાં) અને 72્ટકતા 
(2015-16 અને 2017-18 મતાં) ઘ્ટનો ગતાળો રહ્ો હ્ો. 

િધુમતાં, નમૂનતા ્પતાસેલ વજલ્તાઓનતા MPRs એ વનય્ કરેલતા િોક્સ સમય દિરવમયતાન ફક્ત હતાથ 
ધરેલ વનરીક્ષણોની સંખયતાનો રરપો્ટ્ય કયષો હ્ો વનરીક્ષણ કરેલ િતાળતાઓની સંખયતાનો નહી, આમ 
કવમશ્નર દ્તારતા GoI ને કરતાયેલું રીપોર્ટિંગ વજલ્તાઓ પતાસેથી કોઈ મૂળભૂ્ મતાવહ્ી મેળવયતા િગર 
કરતાયું હ્ું. ઓરિ્ટે િધુમતાં નોંધયું હ્ું કે વનરીક્ષણો કરતાયતાનો દિતાિો કરતાયો હ્ો ્ે વનરીક્ષણો વનરીક્ષણ 
રરપો્ટ્યસનતા આધતાર ધરતાિ્તા ન હ્તા, ્ેનતા પર લેિતાયેલતા પગલતાં/અથિતા વનરીક્ષણનતા અનુસરણ કરતાયતા 
રતાર્ પણ જાણી િકતાયું ન હ્ું. 

કવમશ્નરે જિતાર આપયો (જા્યુઆરી 2019) હ્ો કે વજલ્તા અને ્તાલુકતા સ્રે સ્ટતાફની ્ીવ્ર અછ્ 
ને લીધે ધોરણો મુજરનું વનરીક્ષણ કરી િકતાયું ન હ્ું. સમતાપન રેઠકમતાં (19 જૂન 2019) સવિિે પણ 
વિવિધ પદિોમતાં મો્ટી સંખયતામતાં ખતાલી જ્યતાઓની ઘ્ટને આ મતા્ટે કતારણભૂ્ ગણતાિી હ્ી અને ્ેઓ 
ખતાલી જ્યતાઓની નસથવ્ની સવમક્ષતા કરિે અને ખતાલી જ્યતાઓ િહેલી ્કે ભરિતા પ્રયત્ો કરિતામતાં 
આિિે ્ેમ જણતાવયું હ્ું. 

આમ, ED દ્તારતા વનરીક્ષણની પદ્ધવ્નું અસરકતારક રી્ે અમલીકરણ કરતાયું ન હ્ું. 

3.1.8.2 િાળા સંરાલન સમમતીની કામગીરી

MDM વનયમો 2015 ની ધતારણતા છે કે િતાળતા સંિતાલન સવમવ્ (SMC) RTE એક્ટ, 2009 હેઠળ 
ફરવજયતા્ પણે MDM યોજનતાનતા રતાળકોને પૂરતા પિતા્તાં ભોજનની ગુણિત્તા, રતાંધિતાની જ્યતાની 
સિછ્તા અને સિછ્તાની જાળિણી થતાય ્ે જોિે. 

24 િષ્ય 2015-16 નતા સમયગતાળતા દિરવમયતાનનો રનતાસકતાંઠતાનો િે્ટતા પ્રતાપય ન હોિતાથી સમતાિેિ કરતાયો ન હ્ો
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િતાળતાઓની સંયુક્ત સથળ ્પતાસ (જૂન થી ઓગષ્ 2018)દિરવમયતાન, ઓરિ્ટની SMC ની વમનટસની 
િકતાસણીમતાં એિું ઉજાગર થયું હ્ું કે MDM યોજનતાને લગ્તા રકસસતાઓની િિતા્ય કરતાઇ ન હ્ી. 
ઓરિ્ટ દ્તારતા SMC નતા સભયો સતાથેની િતા્િી્મતાં એિું રહતાર આવયું હ્ું કે ્ેઓ વિદ્તાથથીઓની 
હક્દિતારી,િતાળતાએ પ્રતાપ્ત કરેલ અનતાજનતા જથથતાની નસથ્ી, અને અનતાજનતા જથથતાની ગુણિત્તા અને 
અ્ય યોજનતા સંરંવધ્ રતાર્ો વિષે ્ ેઓ અજાણ હ્તા. આ રતાર્ MHRD ની જોઇ્્ટ રરવયૂ વમિન 
્ટીમનતા 2013 નતા રરપો્ટ્ય મતાં પણ વનદિદેવિ્ કરતાઇ હ્ી. કવમશ્નરે જણતાવયુ હ્ું (જા્યુઆરી 2019) કે 
SMC નતા સભયોને યોજનતાની મતાવહ્ી અપતાઈ છે અને ્ેઓને યોજનતાનતા અમલીકરણ મતા્ટે ્તાલીમ 
આપિતામતાં આિિે. આમ, યોજનતાની સતામુદિતાવયક દિેખરેખનું કતાય્ય અસરકતારક રી્ે થયું ન હ્ું.

3.1.9 જોઇ્ટ ડરવ્યૂ મમિન દ્ારા અસરકારક આકારણી

યોજનતાનતા અમલીકરણ મતા્ટે GoI એ જોઇ્્ટ રરવયૂ વમિનની (JRMs) રિનતા (2009) કરી હ્ી. 10 મી 
JRM ્ટીમે 05 મતાિ્ય અને 12 મતાિ્ય 2018 દિરવમયતાન રતાજયની મુલતાકતા્ લીધેલ અને ્ેમતાં રનતાસકતાંઠતા 
અને િિોદિરતા વજલ્તાઓનતા 1,000 વિદ્તાથથીઓને આિરી લીધતા હ્તા. વમિને રરપો્ટ્ય કયષો હ્ો કે 30 
્ટકતા વિદ્તાથથીઓ પ્રમતાણસર દિુરળતા અને 13 ્ટકતા વિદ્તાથથીઓ અતયં્ દિુરળતા હ્તા. વિદ્તાથથીઓનો ઊંિો 
વિકતાસ25 નો દિર 4.2 અને 5.4 ્ટકતા િચ્ચે અને 18.70 ્ટકતા વિદ્તાથથીઓમતાં પ્રમતાણસર વિકતાસ રરપો્ટ્ય 
કરતાયો હ્ો. અતયં્ ઓછતા િજનિતાળતા 12.90 ્ટકતા વિદ્તાથથીઓ જયતારે પ્રમતાણસર િજન િતાળતા 34 ્ટકતા 
વિદ્તાથથીઓ હોિતાનો અહેિતાલ અપતાયો હ્ો. JRM એ વિદ્તાથથીઓએ લીધેલ ખોરતાકનતા પોષણ મૂલયનું 
પૃથકરણ કયુિં હ્ું અને રરપો્ટ્ય આપયો હ્ો કે મતાપેલ ખોરતાકનતા જથથતામતાં MDM નતા ધોરણો મુજર 
એનવજ્ય અને પ્રો્ટીનનતા ઘ્ટકોમતાં ઉણપ હ્ી. 

3.1.10 ઉપસંહાર 

ઓરિ્ટે કવમશ્નર (MDM) દ્તારતા GoI ને યોજનતા હેઠળ આિરી લેિતાયેલ િતાળતાઓનતા અને વિદ્તાથથીઓ 
રતાર્ે ખો્ટું રીપોર્ટિંગ કયતા્યનું નોંધયું હ્ું. AWP&B મતાં આિરી લેિતાયેલ િતાળતાઓ અને વિદ્તાથથીઓની 
સંખયતા SSA નતા રેકોરઝ મુજર રતાજયની િતાળતાઓની િતાસ્વિક સંખયતા કર્તાં િધુ હોિતાનું રરપોર્ટિંગ 
થયું હ્ું. ્ેિી જ રી્ે, નમૂનતા-્પતાસેલ જીલ્ોઓનતા આંકિતા અને કવમશ્નર દ્તારતા રરપો્ટ્ય કરતાયેલતા 
વિદ્તાથથીઓનતા કિરેજનતા આંકિતામતાં વિસંગ્્તા હ્ી. 

િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન GoI ને અનતાજનતા રંધ સ્ટોકનું ઓછું રરપો્ટસીંગ કરી રહ્તા છે, જો કે, 
GSCSC નતા ગોદિતામોમતાં અનતાજનો મો્ટતા પ્રમતાણમતાં રંધ સ્ટોક હ્ો. સમગ્ રતાજયમતાં સમતાન મેનૂ 
રતાખી વિદ્તાથથીઓને પોષક ્તિોનું પ્રમતાણ િધતારી ખોરતાક આપિતા મતાત્ર રપોરનતા ભોજનને સિતારનતા 
નતાસ્તા અને રપોરનતા ભોજનમતાં વિભતાવજ્ કરિતાનો હે્ુ પ્રતાપ્ત કરતાયો ન હ્ો. રતાળકોને ગુણિત્તાયુક્ત 
અનતાજનો રતાંધેલો ખોરતાક પૂરો પતાિિતામતાં આિે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતા્ટેની ્પતાસ અસરકતારક રી્ે 
લતાગુ પતાિિતામતાં આિી ન હ્ી

25 યો્ય રી્નતા વિકતાસ અને િધ્યનને અિરોધે છે 
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પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

પંરાયત ગ્ામીણ આવાસ અને ગ્ામીણ નવકાસ નવભાગ

3.2 રુબ્ચન યોિના અંતગ્ચત ભૂગભ્ચ ડ્ેનેિ નસસટમનું અમલીકરણ
3.2.1 પ્સતાવના
ગુજરતા્ સરકતારે ગ્તામીણ વિસ્તારોમતાં િહેરી પ્રકતારની સુવિધતાઓ પૂરી પતાિિતાનતા ઉદ્ેશયથી (મતાિ્ય 
2009) “રુર્યન યોજનતા” િરૂ કરી. આ યોજનતાની મો્ટી ફલશ્ુવ્ ગ્તામીણ-િહેરી વિભતાજનને દિૂર 
કરિતાની હ્ી જેિી કે, આવથ્યક, ્ કનીકી સંરંવધ્ સુવિધતાઓ અને સેિતાઓ. આ યોજનતા િરૂઆ્મતાં કે 
જેમતાં 10,000 (7000 આરદિિતાસી ગતામોનતા રકસસતામતાં)થી િધુ િસ્ી ધરતાિ્ી ગ્તામ પંિતાય્ો (GPs) છે 
્ે ્મતામ ્તાલુકતા મથકોમતાં લતાગુ કરિતાનું આયોજન હ્ું. આ યોજનતામતાં પીિતાનતા પતાણી, પે્ટતા/આં્રરક 
રસ્તાઓ, આરો્ય સુવિધતાઓ, ગુણિત્તાયુક્ત વિક્ષણ, ભૂગભ્ય ગ્ટર વયિસથતા, ઘન અને પ્રિતાહી કિરતાનું 
વયિસથતાપન અને પરરિહન જેિતા સતા્ ઘ્ટકોની અમલની કલપનતા કરિતામતાં આિી છે.
સતા્ ઘ્ટકોમતાંથી, રતાજય સરકતારે એક ઘ્ટક એ્ટલે કે ભૂગભ્ય ગ્ટર યોજનતા (UDS) ને રે ્ રક્તામતાં 255 
લવક્ષ્ ગતામોમતાં લતાગુ કરિતાનો વનણ્યય કયષો. પ્રથમ ્રક્તામતાં, 84 ગતામોની ઓળખ કરિતામતાં આિી 
હ્ી, જેમતાં એિતા ત્રણ ગતામોનો સમતાિેિ થયો હ્ો જયતાં UDSને પતાયલો્ટ પ્રોજેક્ટ ્રીકે લેિતામતાં 
આવયો હ્ો. પતાયલો્ટ પ્રોજેકટસની સફળ્તા રતાદિ, 81 ગતામોમતાં UDS મો્ટતા પતાયે રજૂ થિતાનો હ્ો. 
UDS નો ઉદ્ેિ એ સુવનવચિ્ કરિતાનું છે કે સમુદિતાયોમતાંથી ગ્ટરનતા સત્રતાિને યો્ય રી્ે સંગ્વહ્, 
પરરિહન, િુનધધકરણ અને સુરવક્ષ્ રી્ે વનકતાલ / આરો્ય અથિતા પયતા્યિરણીય જોખમોનું કતારણ 
ર્યતા વિનતા ફરીથી ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિે છે. વિવિષ્ UDSમતાં ગ્ટર ને્ટિક્ક, મેનહોલ, સવિ્યસ 
કનેકિ્સ, સીિેજ વલનફ્ટંગ / પનમપંગ સ્ટેિનો, ઓનકસિેિન ્ળતાિ / વિકેન્રિ્ કિરતાનતા પતાણીની 
િુનધધકરણ યોજનતા / ગ્ટરનતા િુવદ્ધકરણ પલતા્્ટ (STP) નો સમતાિેિ થતાય છે, જે નીિે યોજનતાકીય 
આકૃવ્મતાં ર્તાવયતા પ્રમતાણે છે.

 

િવક��ન્દ્રત કચરાના પાણીની ��ુદ્ધકરણ યોજના  
ઓ�ક્સડ�શન તળાવ  

RCC 

પાઇપ  

 

ઘર 1 

 

ઘર 4  

ઘર 3 

ઘર 2  

હાઉસ 
ચેમ્બર  

હાઉસ 
ચેમ્બર  

        પ�મ્પ�ગ સ્ટ�શન  

સ્ક્ર�ન  

ચેમ્બર  

DI 
PIPE 

ઇનલેટ ચમે્બર 

મેઇન 

હૉલ  

પ્રથમ ્રક્તાનો પ્રતારંભ 2011 મતાં થયો હ્ો. નિેમરર 2018 સુધીમતાં, 84 UDS પ્રોજેકટસમતાંથી 68 
પૂણ્ય થઈ ગયતા હ્તા, 11 અમલ હેઠળ હ્તા જયતારે પતાંિ જાહેર આંદિોલન, જમીન સંપતાદિન સમસયતા 

અથવા
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િગેરેને કતારણે મો્ટે ભતાગે છોિી દિેિતામતાં આવયતા હ્તા, તયતારરતાદિ સપ્ટેમરર 2019 સુધીમતાં, મતાત્ર એક જ 
િતાલુ પ્રોજેક્ટ પૂણ્ય થયો છે. રતાકીનતા 171 ગતામોમતાં UDS પ્રોજેક્ટ, રીજા ્રક્તામતાં લેિતામતાં આિિે 
્ેિો પ્રસ્તાિ, સપ્ટેમરર 2019 સુધી થયો ન હ્ો.
પ્રથમ ્રક્તામતા ંલિેતામતા ંઆિલેતા UDS પ્રોજકેટસ સકુિળ અન ેઅસરકતારક રી્ ેલતાગ ુકરિતામતા ંઆવયતા 
હ્તા ્નેી ખતા્રી મળેિિતા, ઓરિ્ેટ વસમપલ રેંિમ સમેપવલગં વિધતાઉ્ટ રરપલિેમેં્ટ મથેિ દ્તારતા ગજુરતા્નતા 
િતાર પ્રદેિિમતાથંી 33 વજલ્તા પિંતાય્ો (DPs) 26 નતા 11 વજલ્તાઓનતા 84 પૈકી 19 પ્રોજકેટસ27 (16 પણૂ્ય 
અન ેત્રણ િતાલ)ુ ની પસંદિગી કરિતામતા ંઆિી હ્ી. આ હે્ ુમતા્ેટ, ઓરિ્ેટ 19 જી.પી. અને 11 િી.પી., 
વિકતાસ કવમિનર (DC), પિંતાય્, ગ્તામીણ આિતાસ અને ગ્તામીણ વિકતાસનતા (PRH&RDD) 2012-
18નતા સમયગતાળતાનતા રેકોિ્યની નમનૂતા-્પતાસ કરેલ (ફેબુ્આરી 2018 થી જલુતાઈ 2018). 
રતાજય સરકતાર દ્તારતા મંજુર થયેલ પ્રોજેકટસનતા અમલીકરણ મતા્ટે DPનતા વજલ્તા વિકતાસ અવધકતારીઓ 
(DDO) જિતારદિતાર હ્તા. તયતારરતાદિ, પૂણ્ય થયેલતા પ્રોજેકટસને ઘરનતા જોિતાણો અને કતામગીરી અને 
જાળિણી (O&M) મતા્ટે સંરંવધ્ GPsને સોંપિતાનતા હ્તા. 
ઓરિ્ટ દ્તારતા સંરંવધ્ GPનતા ્લતા્ટી-કમ-મંત્રી(TCM)28 ની સતાથે UDS પ્રોજેક્ટ હેઠળ પૂણ્ય થયેલ 
16 સંપવત્ઓનું સંયુક્ત વનરીક્ષણ પણ કરિતામતાં આવયું હ્ું. આરો્ય અને પયતા્યિરણીય સમસયતાઓનું 
મૂલયતાંકન કરિતા મતા્ટે, ગુજરતા્ પ્રદિૂષણ વનયંત્રણ રોિ્ય (GPCB) નતા અવધકતારીઓ સતાથે ઓરિ્ટ દ્તારતા 
વિવિધ ઓનકસિેિન ્ળતાિ/ ગંદિતા પતાણીને વિકે્રિીકરણની પધધવ્થી િુધધ કરતાયેલ પતાણીનતા નમૂનતા 
લેિતામતાં આવયતા હ્તા અને ્ેને GPCBની પ્રયોગિતાળતાઓમતાં પરીક્ષણ કરતાયું હ્ું.
વિગ્િતાર પ્રોજેક્ટ રરપોટસ્ય (DPR), ગજુરતા્ જાહેર રતાધંકતામ મે્ યુઅલ, UDS પ્રોજકેટસનતા 
અમલીકરણ મતા્ેટ રતાજય સરકતાર દ્તારતા સમયતંા્રે અપતાયલેતા ઠરતાિો / સિૂનતાઓ, કે્રિીય જાહેર આરો્ય 
અન ેપયતા્યિરણીય ઇજનેરી સગંઠન મે્ યઅુલ(CPHEEO) વિગરેે સતામ ેઓરિ્ેટ રેંિમતાક્ક ્તારણો આપયતા 
હ્તા. 
ઓરિ્ટનતા ્ તારણો પર િિતા્ય કરિતા મતા્ટે 29 નિેમરર 2018 નતા રોજ PRH&RDDનતા મુખય સવિિ સતાથે 
એનકઝ્ટ કો્ફર્સ યોજિતામતાં આિી હ્ી. રતાજય સરકતારનો જિતાર નિેમરર 2018 મતાં મળયો હ્ો 
અને ્ેને યો્ય રી્ે ઓરિ્ટ ફકરતામતાં સમતાવિષ્ કરિતામતાં આવયો હ્ો.
ઓડિટના તારણો 
3.2.2 આ્યોજનની પ્યા્યપ્તતા 
3.2.2.1 િહેરી સવચછતા ્યોજનાની તૈ્યારી ન કરાઈ

નિમેરર 2013 મતા ંCPHEEO દ્તારતા જારી કરતાયલે ગ્ટર અન ેગ્ટર વયિસથતાપન પ્રણતાલીનતા મે્ યુઅલ 
મજુર, િહેરી સથતાવનક સંસથતાઓ (ULB) પતાસે એક િહેરી સિચછ્તા યોજનતા (CSP) હોિી જોઈએ અને 
્નેતા ્મતામ નતાગરરકોને આવથ્યક, પયતા્યિરણ-મતૈ્રીપણૂ્ય અન ેલતારંતા ગતાળતા સધુી ્ટકે ્િેી રી્ ેઅમલમતાં 
મકૂિતાની કતામગીરી હતાથ ધરિી જોઈએ. િહેરની હતાલની સિચછ્તા વયિસથતા અન ેનિતા પ્રોજકેટસ લિેતાની 
્મેની ્કનીકી અને આવથ્યક ક્ષમ્તાન ેધયતાનમતંા રતાખીન ેCSP ્યૈતાર થિો જોઈએ. નિતા પ્રોજકેટસ િરૂ 
કર્તા ંપહેલતા ંહતાલની સવુિધતાઓની અસરકતારક્તાનુ ંમલૂયતાકંન કરિુ ંઅન ે્ મેતા ંસધુતારો કરિો ્  ેસમજદિતારી 

26 UDS પ્રોજેકટસનતા અમલીકરણ મતા્ટે DPs જિતારદિતાર હ્તા 
27 DP અરિલ્ી (ધનસુરતા અને મેઘરજ GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); DP. રનતાસકતાંઠતા (અંરતાજી અને રદિયોદિર GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); DP દિતાહોદિ 

(ગરરતાિતા અને લીમખેિતા GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); DP.ગતાંધીનગર (રતાંધેજા GP. ખતા્ે 01 પ્રોજેક્ટ); DP.જામનગર (જોિીયતા અને લતાલપુર 
GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); DP. જૂનતાગઢ (ભેસતાણ અને મેંદિરિતા GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); DP કચછ (મુ્રિતા અને નવલયતા GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); 
DP.મવહસતાગર (કિતાણતા અને વિરપુર GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); DP.મહેસતાણતા (ગોઝતારીયતા GP ખતા્ે 01 પ્રોજેક્ટ); DP ્તાપી-વયતારતા (વનઝર અને 
િતાલોિ GPs મતાં 02 પ્રોજેકટસ); અને િલસતાિ DP (કપરતાિતા GP ખતા્ે 01 પ્રોજેક્ટ)

28 GPની રતાર્ોનું સંિતાલન કરનતાર એક સરકતારી અવધકતારી 
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રહેિ.ે રતાજય સરકતારે ULB મતા્ેટ CPHEEOદ્તારતા વનધતા્યરર્ રુર્યન હેઠળ લિેતામતંા આિેલ UDSપ્રોજકેટસ 
મતા્ેટનતા સમતાન મતાપદંિિોનુ ંપતાલન કરિતાનો વનણ્યય (જા્યઆુરી ૨૦૧૧) કયષો હ્ો. ઓરિ્ેટ નોંધયુ ંછે કે 
11 પસદંિ કરેલતા DPsમતાથંી કોઈએ UDS પ્રોજેકટસ િરૂ કર્તા પહેલતા CSP ્યૈતાર કયયોં ન હ્ો.
વિકતાસ કવમિનરે જણતાવયુ ંહ્ંુ કે (ઓગસ્ટ 2018) પ્રોજકેટસ DPRsનતા આધતારે હતાથ ધરિતામતંા આવયતા હ્તા.
3.2.2.2 મવગતવાર પ્ોજેકટ અહેવાલોમાં ઉણપ

પ્રોજેક્ટ મતા્ટેની યોજનતા અને ઇનચછ્ ઉદ્ેિોની વસવદ્ધ મુખયતિે DPR પર આધતારર્ છે. ખતામીયુક્ત 
DPRs.નતા પરરણતામે અિોક્સ ખિ્યની આગતાહી થતાય છે અને ્ે નોંધપતાત્ર િધુ સમય અને ખિ્ય ્રફ 
દિોરી જાય છે. 
નિેમરર 2013 મતાં CPHEEOદ્તારતા જારી થયેલ ગ્ટર અને ગ્ટર વયિસથતાપન પ્રણતાલીનતા મે્યુઅલ 
મુજર, DPR ્ૈયતાર કર્તાં પહેલતાં, ભૌવ્ક પતાસતાં, જેમ કે, જમીનની નસથવ્, ભૂગભ્ય જળની ઉંિતાઈ, 
ગ્ટરોની રિનતા અને STP.નું સથળ, િેરીઓ અને આજુરતાજુનતા વિસ્તારોનું સથતાન, અિુદ્ધ વનકતાલનતા 
સથળો અને ્ેમની ઉપલબધ્તા િગેરેનો સિવે કરતાિિો જોઇએ.
ગજુરતા્ ગ્તામીણ હતાઉવસગં રોિ્ય (GRHB) ન ે્ેટ્િર પ્રવક્રયતા દ્તારતા પસદંિ કરતાયલેતા ખતાનગી ક્સલ્ટ્ટસ 
દ્તારતા ગતામ સિવેક્ષણો અને UDS પ્રોજકેટસ મતા્ેટ DPRs ્ યૈતાર કરિતા મતા્ેટ રતાજયની નોિલ એજ્સી ્ રીકે 
વનયવુક્ત કરિતામતા ંઆિી હ્ી. પસદંિ કરેલતા 19 UDS પ્રોજકેટસમતંા, GRHB દ્તારતા વનયકુ્ત ક્સલ્ટ્ટસ, 
ગતામિતાઓનતા ભૌવ્ક સિવેક્ષણ કયતા્ય વિનતા, GPs પતાસથેી િ્ેટતા એકવત્ર્ કરીન ેDPR ્યૈતાર કયતા્ય. જનેતા 
પરરણતામ,ે સતાઇટસની અયો્ય પસદંિગી, ગ્ટર ન્ેટિક્ક દ્તારતા હતાલનતા ક્ષતે્રનતા ઓછુ-ંકિરેજ, મતા્ટીનતા સ્રનતા 
મલૂયતાકંનન ેલીધ ેપ્રોજકે્ટ પૂણ્ય કરિતામતા ંવિલરંનતા રકસસતાઓ ર્યતાનતા દિતાખલતંાઓ ઓરિ્ટમતંા સતામ ેઆવયતા 
જનેતા કતારણ ેસમય અન ેખિ્ય િધ ુથિ.ે PRH&RDDમતા ંખતાનગી ક્સલ્ટ્્ટ દ્તારતા ્ યૈતાર કરતાયેલ DPRsની 
સિો્ટ્તા અન ેિોકસતાઈ ્પતાસિતા મતા્ેટ કોઈ ઓિરસતાઇ્ટ વમકેવનઝમ પણ નહો્ી.
સતાહવજક રી્,ે PRH&RDDનતા સકેે્ર્ટરીએ સિીકતાયુિં (જનૂ 2014) કે DPRs ની ્યૈતારીમતા ંખતામીઓ રહી 
હ્ી કે ્ ઓે જમીનની િતાસ્વિક્તાઓથી વિિવલ્ થયતા હ્તા અને ્ થેી, ઘ્ટકોન ેફરીથી રિઝતાઇન કરિતા 
અથિતા િકૈનલપક ્કનીકીનતા રોજગતાર ્રફ દિોરી ગયતા હ્તા, જનેે લઈ ઉપનસથ્ ખિ્ય અસરગ્સ્ હ્ો.
રતાજય સરકતારે એ પણ સિીકતાયુિં (નિેમરર 2018) કે ક્સલ્ટ્ટસે ભૌવ્ક સિવેને રદિલે ્ટોપોગ્તાફી દ્તારતા 
DPRs ્ૈયતાર કયતા્ય, જેનતા કતારણે પ્રોજેકટસનતા અમલીકરણ દિરવમયતાન ખતામીઓ ઉભી થઈ.
3.2.2.3 સંરાલન અને જાળવણી ખર્યનો સમાવેિ નહીં

રિસેમરર 2010 મતાં PRH&RDD દ્તારતા જારી કરેલતા વનદિદેિો મુજર રુર્યન હેઠળ લેિતામતાં આિ્તા ્મતામ 
UDS પ્રોજેકટસમતાં O&M ભતાગ હોિો જોઈએ, જે કતાયમી રી્ે ્ટે્િરનો એક ભતાગ રનિે. ઉપરોક્ત 
વનદિદેિોનતા અનુરૂપ, 84 UDS મતાંથી મતાત્ર એક પ્રોજેકટસ29 મતાંજ પતાંિ િષ્ય મતા્ટે O&M સતાથે અમલમતાં 
મૂકિતામતાં આવયો. ્ેમ છ્તાં, રતાકીનતા 83 UDS પ્રોજેકટસમતાં (પસંદિ કરેલતા 19 પ્રોજેકટસ સવહ્), 
PRH&RDDએ, ્ટે્િર પરીક્ષણ િખ્ે, O&M મતા્ટે નીવ્ નક્ી કરિતામતાં ન આિી હોિતાનતા આધતારે, 
ફક્ત વસવિલ કતાયષો (O&M ઘ્ટકને રતાદિ કર્તાં) મતા્ટે મંજૂરી આપી હ્ી.

પરરણતામે, પસંદિ કરેલતા GPsનતા 16 પૂણ્ય થયેલ પ્રોજેકટસમતાંથી,નિ પ્રોજેકટસ30 (રતાંધેજા પતાયલો્ટ 
પ્રોજેક્ટ સવહ્) O&M હે્ુસર GP દ્તારતા કરજો લેિતામતાં આવયો હ્ો. રતાકીનતા સતા્ પ્રોજેકટસ31 

29 રતાંધેજા પતાઇલો્ટ પ્રોજેક્ટ  
30 રદિયોદિર, ધનસુરતા, ગોઝતારીયતા, લતાલપુર, નવલયતા, વનઝર, રતાંધેજા, િતાલોિ અને વિરપુર  
31 અંરતાજી, ભેસતાણ, ગરરતાિતા, જોિીયતા, કપરતાિતા, લીમખેિતા અને મેંદિરિતા
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

્ેમની નરળી આવથ્યક નસથવ્ને કતારણે GPs દ્તારતા લેિતામતાં આવયતા ન હ્તા, અને આ સંરંવધ્ DPs 
દ્તારતા સંિતાલન કરિતામતાં આિી રહ્ં છે. GPs દ્તારતા લેિતામતાં આિેલતા નિમતાંથી આઠ પ્રોજેકટસ પણ ઉચ્ચ 
O&M સતાથે ઘેરતાયેલતા છે. 16 પૂણ્ય થયેલતા UDS પ્રોજેકટસમતાંથી 15 મતાં O&Mનો અંદિતાવજ્ ખિ્ય દિર 
િષવે ` 5.20 લતાખથી આચિય્યજનક ` 34 લતાખ સુધીનો છે. 
સમસયતાનો સતામનો કરિતા મતા્ટે, PRH&RDDએ વનણ્યય કયષો (મતાિ્ય 2015) પ્રોજેક્ટનતા કદિ અથિતા 
ધોરણને ધયતાનમતાં લીધતા વિનતા, દિરેક GPsને પતાંિ િષ્યનતા સમયગતાળતા મતા્ટે પતાંિ લતાખ રૂવપયતાની સમતાન 
ગ્તા્્ટ આપિતાનું નક્ી કયુિં. ઓરિ્ટમતાં જોિતા મળયું હ્ું કે, પતાંિ લતાખ રુવપયતાની ગ્તાં્ટ આપિતા છ્તાં, 
GPs ્ેમની નરળી આવથ્યક નસથવ્ અને O&Mની ઉંિી રકંમ્, ્કનીકી કુિળ્તા, કુિળ મતાનિિવક્ત 
અને આધુવનક સતાધનોનતા અભતાિને કતારણે સંઘષ્ય િતાલુ રતાખયો હ્ો.
સંવક્ષપ્તમતાં, GPsની નતાણતાકીય અને સંસથતાકીય ક્ષમ્તાનું મૂલયતાંકન કયતા્ય વિનતા UDS પ્રોજેકટસનતા O&M 
મતા્ટેની જિતારદિતારીનો ્ેમનતા પર ભતાર મૂકિતામતાં આવયો હ્ો.
3.2.2.4 પાણીનો અપૂરતો પુરવઠો

ઘરોને પતાણીનો પૂર્ો પુરિઠો ગ્ટરની લતાઇનમતાં િધુ ગંદિુ પતાણી ઉતપન થિતાની સરળ્તા થતાય છે અને 
આમ ્ે, પતાઇપલતાઇ્સનું ભરતાિું અને ઝેરી િતાયુઓનતા ઉતસજ્યનને ્ટતાળે છે.
PRH&RDDએ મતાિ્ય 2009 નતાં વનદિદેિોમતાં ભતારપૂિ્યક જણતાવયું હ્ું કે UDS પ્રોજેકટસને પતાંિ િષ્ય સુધી 
ગતામોમતાં પતાણીની ઉપલબધ્તાની ખતા્રી કયતા્ય પછી જ હતાથ ધરિતા જોઈએ. DPR સલતાહકતારો સતાથેની 
રેઠકમતાં (જા્યુઆરી 2011) ગ્તામીણ વિકતાસ વિભતાગનતા અવધક મુખય સવિિની અધયક્ષ્તામતાં વનણ્યય 
લેિતામતાં આવયો હ્ો કે રુર્યન ડ્ેનેજ પ્રોજેકટસ મતા્ટે પતાણી પુરિઠો દિરરોજ મતાથતાદિીઠ 100 વલ્ટરથી 
(lpcd) ઓછો રહેિે નહીં. ઉપરતાં્, UDS પ્રોજેકટસ મતા્ટે ્કનીકી મંજૂરીઓ મુજર, રધતા જ ડ્ેનેજ 
પ્રોજેક્ટ િરૂ થ્તાં પહેલતાં, ગુજરતા્ પતાણી પુરિઠતા અને ગ્ટર વયિસથતા રોિવે (GWSSB) 100 lpcd 
પતાણી પુરિઠતાની જરૂરરયતા્ને પુનરતાિવ્્ય્ કરી.
ઓરિ્ટમતાં જણતાયું છે કે, મતાત્ર DP, રનતાસકતાંઠતાએ રદિયોદિર ડ્ેનેજ પ્રોજેક્ટ મતા્ટે 100 lpcd પતાણીની 
ખતા્રી આપી હ્ી. રતાકીનતા પસંદિ કરેલતા 18પ્રોજેકટસ32 મતાં, પતાણીનો પુરિઠો 24 lpcd થી 82 lpcd 
હ્ો. TCM સતાથે પસંદિ કરેલતા GPs. ની સંયુક્ત વનરીક્ષણ દિરવમયતાન ઓરિ્ટે એિું અિલોકન કયુિં કે, 
પસંદિ કરેલતા 19 મતાંથી 10પ્રોજેક્ટ33 મતાં પતાઇપલતાઇ્સ/મુખય ગ્ટર લતાઇનો ભરતાઈ જિતાનતા કતારણે ઘરની 
િેમરર અને મેનહોલસ ઓિરફલો થતાય છે. પરરણતામે, ગંદિુ પતાણી િુનધધકરણ મતા્ટે ઓનકસિેિન ્ળતાિ/
વિકેન્રિ્ િેસ્ટ િો્ટર ટ્ી્ટમે્્ટ વસસ્ટમ/ STP પનમપંગ સ્ટેિનો સુધી પહોંિ્ું ન હ્ું.
રતાજય સરકતારે સિીકતાયુિં કે UDS પ્રોજેકટસનતા અમલીકરણ પહેલતાં 100 lpcd પતાણીનો પુરિઠો પ્રતાપ્ત 
કરી િકતાયો ન હ્ો. ્ેમ છ્તાં, રુર્યન ગતામોને પૂર્તા પ્રમતાણમતાં પતાણી પુરિઠો પહોંિતાિિતા મતા્ટે ્મતામ 
પ્રયતાસ કરિતામતાં આિી રહ્તા છે.
3.2.3 નાણાકી્ય વ્યવસથાપન

રુર્યન યોજનતા હેઠળ UDS પ્રોજેકટસ મતા્ટેનતા નતાણતાં PRH&RDD નતા DC દ્તારતા DPsને આપિતામતાં આિે 
છે. 2009-18 દિરવમયતાન, PRH&RDDએ પ્રથમ ્રક્તા હેઠળ 84 UDS પ્રોજેકટસનતા અમલીકરણ 

32 અંરતાજી:66 lpcd, ભેસતાણ: 79 lpcd, ધનસુરતા: 31 lpcd, ગરરતાિતા:32 lpcd, ગોઝતારીયતા:75 lpcd, જોિીયતા:36 lpcd, કિતાણતા: 76 lpcd, કપરતાિતા:45 
lpcd, લતાલપુર:,56 lpcd, વલમખેિતા,. 28 lpcd, મેઘરજ 31 lpcd, મેંદિરિતા: 83 lpcd, મુ્રિતા: 67 lpcd, નવલયતા: 53 lpcd, વનઝર: 26 lpcd, રતાંધેજા: 
80 lpcd, િતાલોિ: 24 lpcd અને વિરપુર:63 lpcd

33 ભેસતાણ, ધનસુરતા, ગોઝતારીયતા, જોિીયતા, મેંદિરિતા, નવલયતા, વનઝર, રતાંધેજા, િતાલોિ અને વિરપુર 
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મતા્ટે ` 949.68 કરોિ34 છુટ્તા કયતા્ય. મતાિ્ય 2018 સુધીમતાં PRH&RDD પતાસેથી મળેલતા ` 797.79 
કરોિમતાંથી DPsએ ` 681.75 કરોિનો ખિ્ય કયષો હ્ો, અને ` 116.04 કરોિનું ભંિોળ િણિપરતાયેલ 
રહ્ં હ્ું.
ગુજરતા્ નતાણતાકીય વનયમો, 1971 નતા વનયમ 154 (5) થી વિરુધધ, ` 116.04 કરોિની િણિપરતાયેલ 
વસલકમતાંથી ` 18.96 કરોિ 11 િતાલુ પ્રોજેકટસને સંરંવધ્ છે જયતારે ` 97.08 કરોિ 68 પૂણ્ય થયેલ 
પ્રોજેકટસને સંરંવધ્ છે જે સંરંવધ્ DPs પતાસે િણિપરતાયેલ છે અને સરકતારને પર્ આપયતા નથી. 
િળી, રતાજય સરકતાર નતારતાિ્ય પતાસેથી િતાવષ્યક 6.75 ્ટકતા વયતાજનતા ધોરણે લીધેલ ઉધતાર ભંિોળને ધયતાને 
લે્તા DPsએ િણિપરતાયેલ વસલક (` 97.08 કરોિ) રતાખેલ હ્ી. જે ્ટૂંકી આવથ્યક રિનષ્ છે. જો રતાજય 
સરકતારે નતાણતાંની રકમ લોન ખતા્તામતાં સમયસર જમતા કરતાિી દિીધી હો્, ્ો સરકતારની વયતાજની 
જિતારદિતારી ઓછી થઈ હો્.
રતાજય સરકતારે ઓરિ્ટ વનરીક્ષણને સિીકતાયુિં હ્ું અને જણતાવયું હ્ું કે ્મતામ DPsને િણિપરતાયેલ 
વસલકને પર્ કરિતા સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિિે.
3.2.4 UDS પ્ોજેકટસનું અમલીકરણ 

3.2.4..1 અપૂરતા આવરી લીધેલા ઘરો

UDSનો એક ઉદ્ેિ એ છે કે મુખય ગ્ટર સતાથે ઘરેલું ગંદિુ પતાણી અને ઘરેલું ગ્ટર જોિતાણ પ્રદિતાન કરિું 
છે. ગ્ટરની લતાઇનમતાં ઘન કિરતાનો ભરતાિો, ઝેરી િતાયુઓનું ઉતપતાદિન ગ્ટર અને ગ્ટરનતા રેકફલોને 
્ટતાળિતા મતા્ટે ઘરોને સંપૂણ્ય ડ્ેનેજ વસસ્ટમિતાળતા શ્ેષ્ઠ કિરેજની જરૂર છે. પૂણ્ય થયેલતા UDS પ્રોજેકટસ 
સતાથેનતા ઘરેલુ જોિતાણો મતા્ટે GPs જિતારદિતાર હ્તા. 
અવધક મખુય સવિિ, ગ્તામીણ વિકતાસ વિભતાગની અધયક્ષ્તામતંા DPR ક્સલ્ટ્ટસ (જા્યઆુરી, 2011) 
સતાથનેી રઠેકમતા,ં ભતાર મકૂિતામતા ંઆવયો હ્ો કે સફતાઇ કતામગીરી મતા્ેટ સફતાઇ કિરેજ 80 ્ટકતા ્ટકતાથી 
િધ ુ હોિંુ જોઈએ, પરં્,ુ ડે્નેજ વસસ્ટમસનતા સફળ કતાય્ય મતા્ેટ 100 ્ટકતા હંમિેતા ઇચછનીય હ્ંુ. આ 
ઉપરતાં્ , નિેમરર 2013 મતંા CPHEEO દ્તારતા જારી થયેલ ગ્ટર અને ગ્ટર વયિસથતાપન પ્રણતાલી અગંનેી 
મતાગ્યદિવિ્યકતામતા ં િસ્ીને ઘરનતા ગ્ટર જોિતાણોની સેિતાનો લતાભ લેિતા ફરવજયતા્ રનતાિિતા મતા્ેટ પ્ેટતા-
કતાયદિતામતા ંસધુતારો કરિતાની કલપનતા કરિતામતા ંઆિી હ્ી, જયતા ંપણ જાહેર ગ્ટર ઉપલબધ કરતાિિતામતા ંઆિે 
અને જો લોકો ્ ેલિેતા મતા્ેટ આગળ ન આિ ે્ો, સથતાવનક અવધકતારી ્ ેઘરન ેગ્ટર જોિતાણ આપિે  અને 
સસંથતાની આિક મહેસલૂી રતાહે િસલૂિતાની કતાય્યિતાહી કરિે. ્દિનસુતાર, PRH&RDD એ ્મતામ GPsને 
સપંણૂ્ય ડ્નેેજ પ્રોજેકટસ સતાથનેતા ઘરનતા જોિતાણો મતા્ેટ કતાયદિતા ઘિિતાની સિૂનતા આપી હ્ી(ફેબ્આુરી 2013).
ઓરિ્ટમતા ંજાણિતા મળયંુ કે પ્રથમ ્ રક્તા હેઠળ 68 પણૂ્ય UDS પ્રોજકેટસ સતાથ ેસકંળતાયેલતા મકતાનોની સંખયતા 
અગં ેDCને કોઈ મતાવહ્ી નહો્ી. ઓરિ્ટ દ્તારતા પૂછપરછ કયતા્ય પછી, DCએ 68 UDS પ્રોજકેટસમતાથંી 42 
પ્રોજકેટસની મતાવહ્ી એકવત્ર્ કરી અન ેપરૂી પતાિી. DC દ્તારતા આપિતામતંા આિલેી મતાવહ્ીમતા ંજાણિતા 
મળયુ ંછે કે 1,04,883 પરરિતારોમતાથંી, ફક્ત 53,848 (51 ્ટકતા) 38 પણૂ્ય UDS પ્રોજકે્ટ સતાથ ેસંકળતાયલેતા છે. 
19 પસદંિ કરેલતા UDS પ્રોજકેટસમતાનંતા, 64,003 ઘરોમતંાથી મતાત્ર 27,302 (43 ્ટકતા) 16 પણૂ્ય થયલે UDS 
પ્રોજકે્ટ સતાથ ેસંકળતાયલેતા હ્તા. િળી, PRH&RDD નતા ફેબ્આુરી 2013 નતા વનદિદેિો હોિતા છ્તા,ં પસદંિ 
કરેલતા 19 GPs મતાથંી કોઈએ પણ ઘરનતા જોિતાણો મતા્ેટનતા કતાયદિતા ઘિયતા ન હ્તા.
રતાજય સરકતારે જણતાવયુ હ્ું કે, GPs. દ્તારતા ્મતામ ઘરો પૂણ્ય UDS પ્રોજેકટસ સતાથે અગ્્તાનતા ધોરણે 
જોિતાયેલતા હોય ્ે સુવનવચિ્ કરિતા DPsને સૂિનતા જારી કરિતામતાં આિિે.

34 ` 77.79 કરોિ DPsને છુટ્તા કરતાયતા, જેમતાં નતારતાિ્ય ્રફથી ` 828.17 કરોિની લોન સતામેલ છે; ગતામ સિવેક્ષણ મતા્ટે GRHBને ` 7.09 કરોિ છૂટ્તા 
કરતાયતા; અને UDS પ્રોજેકટસનતા રીજા ્રક્તા મતા્ટે GWSSBને ` 144.80 કરોિ છુટ્તા કયતા્ય



60

31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

3.2.4.2 પસંદ કરેલા 19 UDS પ્ોજેકટસમાં સમ્ય અને ખર્યમાં વધારો

નિેમરર 2018 ની નસથવ્એ પસંદિ કરેલતા 19 UDS પ્રોજેક્ટમતાંથી 16 પૂણ્ય થયતા હ્તા અને ત્રણ પ્રોજેક્ટ 
પ્રગવ્મતાં/અધૂરતા છે. આ 16 પ્રોજેકટસ પતાંિ મવહનતાથી 67 મવહનતાનતા િધુ સમયગતાળો અને ` 22.23 
કરોિનો િધુ ખિ્ય નોંધતાયો છે. (કુલ ખિ્ય ` 202.23 કરોિ થયો છે) 19 પસંદિ કરેલતા UDS પ્રોજેકટસમતાં 
સમય અને ખિ્યને િધતારે થિતા મતા્ટેનું ્ટૂંકું વિહંગતાિલોકન નીિે આપેલ છે.

 ● કતામનતા આદિેિો મુજર, રધતા UDS પ્રોજેક્ટ સોંપણીની ્ તારીખથી એક િષ્યમતાં પૂણ્ય થિતાનતા હ્તા. 
જુલતાઈ 2011 થી જા્યુઆરી 2014 િચ્ચે 16 પૂણ્ય થયેલતા પ્રોજેકટસને સોંપિતામતાં આવયતા હ્તા. 
જો કે, પતાંિ મવહનતાથી 45 મવહનતાનતા વિલંર પછી એ્ટલે કે િતાર મવહનતાથી 12 મવહનતામતાં (સતા્ 
પ્રોજેકટસ), 12 મવહનતાથી 23 મવહનતામતાં (છ પ્રોજેકટસ) અને 33 મવહનતાથી 45 મવહનતામતાં 
(ત્રણ પ્રોજેકટસ) પૂણ્ય થયતા. વિલંર મુખયતિે ખતામીયુક્ત DPR રનતાિિતા, પનમપંગ સ્ટેિન/
ઓનકસિેિન ્ળતાિ મતા્ટે જમીન સંપતાદિન ન કરિતા, મતાગ્ય ક્રોવસંગની પરિતાનગી મેળિિતામતાં 
વિલંર, પનમપંગ સ્ટેિનો/ઓનકસિેિન ્ળતાિો મતા્ટેની જ્યતાઓ રદિલતાિ િગેરેનતા કતારણે હ્તા. 
આ 16 પૂણ્ય થયેલતા પ્રોજેકટસ (` 152.13 કરોિની ્ટે્િર રકંમ્ સતામે) ઉપર ̀  174.36 કરોિનો 
ખિ્ય થયો છે, જેનતા પરરણતામે ` 22.23 કરોિનતા િધુ ખિ્ય ્રફ દિોરી ગયો.

 ● નિેમરર, 2018 સુધીમતાં 51 મવહનતાથી 67 મવહનતા સુધીનો િધુ સમય લીધેલ ત્રણ પ્રોજેકટસ35 
પ્રગવ્મતાં છે (ખિ્ય ` 27.87 કરોિ) એવપ્રલ 2012 અને ઓગસ્ટ 2013 મતાં સોંપેલ, અનુક્રમે 
કિતાણતા અને મુ્રિતા GPsનતા UDS પ્રોજેકટસ ઓનકસિેિન ્ળતાિો મતા્ટે જમીન સંપતાદિન ન 
કરિતાને કતારણે અધૂરતા રહ્તા હ્તા. મેઘરજ GPમતાં પણ UDS પ્રોજેક્ટ એવપ્રલ 2012 મતાં 
સોંપિતામતાં આવયો હ્ો જે પંનમપંગ સ્ટેિન મતા્ટેનતા િીજ જોિતાણ ન મળિતાનતા કતારણે અપૂણ્ય 
રહ્ો. આ ત્રણ પ્રોજેકટસમતાં કોઈ િધતારતાનો ખિ્ય થયો નથી (્ટે્િર રકંમ્ ` 28.38 કરોિ).

3.2.4.3 પૂણ્ય થ્યેલ 16 UDS પ્ોજેકટના અમલીકરણની નસથમત 

પૂણ્ય થયેલ 16 પ્રોજેકટસમતાંથી, પતાંિ કતાય્યર્ હ્તા, છ આંવિક રૂપે કતાય્યર્ હ્તા અને રતાકીનતા પતાંિ 
વરન-કતાય્યર્/વનનષક્રય હ્તા. ઓરિ્ટમતાં જણતાયું છે કે પતાંિ કતાય્યર્ પ્રોજેકટસમતાંથી મતાત્ર ગતાંધીનગર 
વજલ્તાનો રતાંધેજા પતાઇલ્ટ પ્રોજેક્ટ સફળ્તાપૂિ્યક િતાલી રહ્ો છે. 

રાંધેજા પ્રોિેકટની સફળતા વૃતાંત
સંરાલન અને જાળવણી સાથે રાંધેજા પાઇલટ પ્ોજેકટનો કરાર જુલાઈ, 2011 માં આપવામાં આવ્યો 
હતો. આ પ્ોજેકટ ` 7.53 કરોિના કુલ ખરગે જૂન 2013 માં પૂણ્ય થ્યો હતો. આ પ્ોજેકટ 89 ટકા ઘરોના 
વ્યાપ સાથે સફળતાપૂવ્યક કા્ય્ય કરી રહ્ો છે અને સંરાલન અને જાળવણી પૂણ્ય થ્યા પછી પણ GP 
દ્ારા આવત્યક ખર્ય ઉઠાવવામાં આવી રહ્ો છે. આ પ્ોજેકટની સફળતા સંભવત તે કારણોસર થઈ 
િકી છે કે O&M તેમજ મસમવલ વક્કસ કો્ટ્ાકટ રધા પાંર વષયો માટે એક સાથે આપવામાં આવ્યા 
હતા, પૂરતા પ્માણમાં પાણીનો પુરવઠો ઉપલબધ હતો, અને ગામલોકો વધુ મામહતગાર હતા, વગેરે. 
રાંધેજા ટ્ીટમે્ટ પલા્ટમાંથી િુધધ કરેલા ગંદા પાણીના પરીક્ષણ ડરપોટ્ય (જૂન 2018) માં રા્યોકેમમકલ 
ઓનકસજન ડિમા્િ36 (BOD) મુજરના 25 mg/lના આદિ્ય સતરની તુલનામાં ફક્ત 12 mg/l સુધી 
રતાવી હતી.

35 કિતાણતા, મેઘરજ અને મુંરિતા 
36 સીિેજ ટ્ી્ટમે્્ટ પલતા્્ટમતાંથી સપતા્ટી પરનતા પતાણી અથિતા િહેણમતાં છોિિતામતાં આિ્તા પ્રિતાહની િવક્તને મતાપિતા મતા્ટે પરંપરતાગ્ રી્ે BODનો 

ઉપયોગ કરિતામતાં આિે છે. એક ઉચ્ચ BOD ગંદિતા પતાણીનતા દિૂષણોની ઉંિી સતાંરિ્તા સૂિિે છે
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રતાકીનતા િતાર કતાય્યર્ પ્રોજેકટસ37, ` 44.51 કરોિનતા ખિવે મે 2014 થી ઓક્ટોરર 2018 ની િચ્ચે પૂણ્ય 
થયેલતા, જેમતાં 25 mg/l નતા રેંિમતાક્કની સતામે 47 mg/l અને 300 mg/l BOD નું ઉચ્ચ સ્ર દિિતા્યવયું. 
ઉંિતા BODિતાળું િુધધ કરેલ ગંદિતા પતાણીને ખુલ્ી જ્યતા/નતાળતાઓમતાં છોિિતામતાં આિી રહ્ છે. આમ, 
પયતા્યિરણ અને જાહેર આરો્યનતા જોખમને છ્ું કરે છે. આ એ પણ સંકે્ આપે છે કે આ િતાર 
પ્રોજેકટસમતાં ઓનકસિેિન ્ળતાિ/વિકેન્રિ્ ગંદિતાપતાણીનતા િુવદ્ધકરણ પલતા્્ટ કતાં ્ો યો્ય રી્ે કતાય્યર્ 
નથી અથિતા ગંદિતાપતાણીનતા ઉપિતાર મતા્ટે યો્ય રી્ે રિતાયેલ નથી.

છ આંવિક કતાય્યર્ પ્રોજેકટસ38 ` 77.08 કરોિનતા ખિવે નિેમરર 2013 અને એવપ્રલ 2015 ની િચ્ચે 
પૂણ્ય કરિતામતાં આવયતા હ્તા. આ પ્રોજેકટસનતા સંયુક્ત વનરીક્ષણ દિરવમયતાન, ઓરિ્ટને જણતાયું હ્ું કે 
પતાણીનો અપૂર્ો પુરિઠો અને ગ્ટરનતા મતાળખતા સતાથે ઓછતા ઘરેલુ જોિતાણો (52 ્ટકતા) ને લીધે, તયતાં 
ગ્ટર લતાઇન/મેનહોલસમતાં ભરતાિો થતાય છે, જેનતા કતારણે ગંદિતા પતાણીનો ઓિરફલો ખુલ્તા મતાગ્ય/ જળ 
સંસથતાઓમતાં(ગતામનો ્ળતાિ/નદિી) પતાણીમતાં િહેિતા મતાંિે છે. આનતાથી ઓનકસિતાઇઝિ ્ળતાિ/વિકેન્રિ્ 
ગંદિતાપતાણીની િુધધ્તા પ્રણતાલીમતાં િુધધ્તાનતા હે્ુ મતા્ટે ગંદિતા પતાણીનો ઉપયોગ ઓછો થતાય છે જેથી 
ગંદિતાપતાણીને ફરીથી ઉપયોગમતાં લેિતાનો મુળ હે્ુ મતાયષો જાય છે.
રતાકીનતા પતાંિ પ્રોજેકટસ39 (કુલ ` 45.24 કરોિનો ખિ્ય થયો) જૂન 2014 થી ઓગસ્ટ 2016 દિરવમયતાન 
પૂણ્ય થયતા પછી વરન-કતાય્યર્/વનનષક્રય (નિેમરર 2019) હ્તા. પૂરતા થયેલતા પતાંિમતાંથી ત્રણ પ્રોજેકટસ 
(અંરતાજી, કપરતાિતા અને લીમખેિતા) મતાં, GPsએ ્ેમની નરળી આવથ્યક નસથવ્ને કતારણે પ્રોજેકટસનો 
હિતાલો લીધો ન હ્ો. પરરણતામે, આ ત્રણ GPsનતા 8,917 ઘરોમતાંથી કોઈપણ સંપૂણ્ય ગ્ટર વયિસથતા 
સતાથે જોિતાઈ િકયતા નથી. એક પ્રોજેક્ટમતાં (ગરરતાિતા), ફક્ત ત્રણ ્ટકતા ઘરો જ ગ્ટર વયિસથતાથી 
જોિતાયેલતા છે. જોરિયતા GPમતાં િીજ વિ્રણ કંપની દ્તારતા િીજ જોિતાણ કતાપયુ હોિતાને કતારણે UDS 
પ્રોજેક્ટ વનનષક્રય ર્યો હ્ો, કતારણ કે GP િીજળીનતા રીલની રતાકી રકમ િૂકિિતામતાં વનષફળ ગઈ 
હ્ી. િીજળીની ઉપલબધ્તા ન હોિતાને કતારણે, પનમપંગ સ્ટેિન લતાંરતા સમય સુધી વરન-કતાય્યર્ રહ્ં, 
જેનતા કતારણે ગ્ટરની લતાઇનો ભરતાઈ ગઈ અને વિવિધ સથળોએ મેનહોલ ઓિરફલો થયતા. અંરતાજી 
GP. મતાં, UDSનતા મેનહોલ અને ઘર દિીઠ રનતાિતાયેલ િેમરર પણ િતામર/રીઇ્ફોસ્યિ વસમે્્ટ કોંવક્ર્ટ 
રસ્તાઓ દ્તારતા કતાયમી ધોરણે આિરી લેિતામતાં આવયતાં હોિતાનું જાણિતા મળયું, જેથી, ભવિષયમતાં ઘરનતા 
જોિતાણો અને સફતાઈ અિકય છે.
આમ, નિેમરર 2013 થી ઓક્ટોરર 2018 ની િચ્ચે ` 166.83 કરોિનતા કુલ મૂિી ખિ્ય પર રતાંધેજા 
પતાયલો્ટ પ્રોજેક્ટને રતાદિ કર્તા, 16 મતાંથી 15 પ્રોજેકટસ, અનેક સમસયતાઓથી ગ્સ્ હ્તા અને ્ેથી, 
્ેનો કયતાં ્ો ઉપયોગ કરિતામતાં આિ્ો નથી અથિતા ્ો આંવિક ઉપયોગ થઈ રહ્ો છે. ્દિુપરતાં્, 
રતાંધેજા પતાઇલ્ટ પ્રોજેક્ટની સફળ્તાનું વૃ્તાં્ અ્ય UDS પ્રોજેકટસમતાં પુનરતાવૃ્ કરી િકતાયુ ન હ્ું, 
કતારણ કે ્ેમતાંનતા મો્ટતાભતાગનતા પતાઇલ્ટ પ્રોજેક્ટ એક સતાથે અમલમતાં આવયતા હ્તા.
ઉપરોક્ત ઉપરતાં્, ઓરિ્ટે જોયું હ્ું કે છ પનમપંગ સ્ટેિનો40, રેઓનકસિેિન ્ળતાિ41, પતાંિ વિકેન્રિ્42 
ગંદિતા પતાણીની િુવદ્ધકરણ પ્રણતાલી અને અંરતાજી ખતા્ે STP નદિીઓ/ખુલ્તા નતાળતાઓ પતાસે રતાંધિતામતાં 
આવયતા છે, જેમતાં નિેમરર 2013 મતાં CPHEEO દ્તારતા જારી કરેલ ગ્ટર અને ગ્ટર વયિસથતાપન 
પ્રણતાલીનતા મે્યુઅલની જોગિતાઈઓનુ4ં3 ઉલ્ંઘન થતાય છે. નવલયતા GP ખતા્ે પંનમપંગ સ્ટેિન ગતામનતા 

37 ગોઝતારીયતા, લતાલપુર, વનઝર અને િતાલોિ  
38 ભેસતાણ, રદિયોદિર, ધનસુરતા, મેંદિરિતા, નવલયતા અને વિરપુર
39 અંરતાજી, ગરરતાિતા, જોિીયતા, કપરતાિતા અને લીમખેિતા
40 કિતાણતા: 01, લતાલપુર: 01, મેઘરજ: 03 અને નવલયતા: 01
41 રદિયોદિર અને વિરપુર 
42 કપરતાિતા: 02 અને અંરતાજી: 03
43 પનમપંગ સ્ટેિનો એિતા સથળે અને એિી રી્ે રંધતાયેલતા હોિતા જોઈએ કે કોઈપણ સમયે પૂરની અસર ન થતાય
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

્ળતાિની નજીકમતાં રનતાિિતામતાં આવયું હ્ું. િોમતાસતાની સીઝનમતાં િરસતાદિનતા પતાણીનતા ભરતાિતાથી 
પનમપંગ સ્ટેિનને નુકસતાન થયું હ્ું. ્ેિી જ રી્ે, અંરતાજી GP ખતા્ે STP દ્તારતા ખુલ્તા નતાળતા િહે છે 
જેથી STP નો પતાયો સખ્ રી્ે ક્ષવ્ગ્સ્ થયો છે. 

નનલયા GP, જીલ્ો કચછ, ખાતે ગામ તળાવ પાસે 
બાંધેલ પસમપંગ સટેિન (05.06.2018)

અંબાજી GP, જીલ્ો બનાસકાંઠા, ખાતે STP. ના 
નુકસાન પામેલ પાયા (19.04.2018)

રતાજય સરકતારે ્થયો સિીકતાયતા્ય અને જણતાવયું હ્ું કે ્મતામ પ્રોજેકટસને ઉચ્ચ્મ અગ્્તાનતા આધતારે 
સંપૂણ્ય રી્ે કતાય્યર્ કરિતા જરૂરી કતાય્યિતાહી કરિતા DPsને સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિિે. આ 
ઉપરતાં્, ્મતામ GPsને UDS પ્રોજેકટસનતા મહત્મ ઉપયોગ મતા્ટે મહત્મ ગૃહ જોિતાણો મેળિિતા 
જાગૃવ્ કતાય્યક્રમો કરિતા પણ સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિિે.
રતાજય સરકતારે ઉમેયુિં હ્ું કે સંરંવધ્ GPsમતાં સરકતારી જમીનની ઉપલબધ્તાનતા આધતારે િેસ્ટ િો્ટર 
ટ્ી્ટમે્્ટ ઇ્ફ્તાસટ્ક્ચસ્ય મતા્ટેનતા સથળો પસંદિ કરિતામતાં આવયતા હ્તા. 
જિતાર સિીકતાય્ય નથી કતારણ કે, (i) સતાઇટસની પસંદિગી સિ્: ખો્ટી હ્ી જેનતા મતા્ટે DPR સલતાહકતારો 
DPs. અને GPs સતાથે સંયુક્ત રી્ે જિતારદિતાર હ્તા, અને (ii) ગંદિતા પતાણીનતા િુનધધકરણનતા મતાળખતાનતા 
વનમતા્યણ મતા્ટે પસંદિ કર્તાં પહેલતા વિિતારણતા હેઠળની સતાઇટસની િકતાસણી/્પતાસ કરી હોિી જોઈએ. 
3.2.5  અ્્ય મહતવપૂણ્ય મુદ્ાઓ

3.2.5.1 મેલુ ઉપાિવા માટે સફાઈ કામદારોને રોજગારી આપી

મેલુ ઉપતાિિતા મતા્ટે સફતાઈ કતામદિતાર ્રીકે રોજગતાર પર પ્રવ્રંધ અને ્ેમનતા પુનિ્યસન કતાયદિતા, 2013 
અને ્ેની હેઠળ ભતાર્ સરકતાર દ્તારતા રનતાિેલતા વનયમો અનુસતાર વયવક્ત દ્તારતા સફતાઈ, િહન, વનકતાલ 
અથિતા અ્યથતા કોઈપણ રી્ે સંિતાલન, વરન-આરો્યપ્રદિ રી્ે જાજરૂમતાં મળ વિસજ્યન, અથિતા 
ખુલ્ી ગ્ટર અથિતા ખતાિતામતાં મતાનિ મળ વિસજ્યન કરિતાનું પ્રવ્રંવધ્ છે. PRH&RDDએ ્તાતકતાવલક 
અસરથી UDS ની સફતાઇ મતા્ેટ હતાથથી મલે ુઉપતાિનતારની રોજગતારી પર પ્રવ્રધં મકૂિતા ્મતામ DPs., 
્તાલુકતા પિંતાય્ો અન ેGPsને સિૂનતાઓ (જનૂ 2014) પણ જારી કરી હ્ી. 

ઓરિ્ટમતાં જણતાિતાયું છે કે પસંદિ કરેલ 15 મતાંથી 10GPs44 (ગોઝતારીયતા વસિતાય) પતાસે જેર્ટંગ-કમ-
નક્વનંગ મિીનરી નથી. રે GPsનતા (મેંદિરિતા અને િતાલોિ) સંયુક્ત વનરીક્ષણ દિરવમયતાન, ઓરિ્ટે 
વનરીક્ષણ કયુિં હ્ું કે હતાથથી મેલુ ઉપતાિનતારને કોઈપણ જા્નતા સલતામ્ી ઉપકરણો/વગઅર વિનતા 
મે્હોલસને જા્ે સફતાઈ કતામદિતારો દ્તારતા રોજગતારી આપીને સતાફ કરિતામતાં આિી રહ્તા છે. સતાહવજક 
રી્ે, UDSની સફતાઇ મતા્ટે જેર્ટંગ-કમ-નક્વનંગ મિીનરીની ખરીદિીનું DPs જુઠ્ં કહે છે. જો કે, પસંદિ 
કરેલતા કોઈપણ DPsએ નિેમરર 2018 સુધી જરૂરી મિીનરી ખરીદિી નથી. 

44 ભેસતાણ, રદિયોદિર, ધનસુરતા, ગોઝતારીયતા, લતાલપુર, મેંદિરિતા, નવલયતા, વનઝર, િતાલોિ અને વિરપુર (05 વરન-કતાય્યર્ પ્રોજેકટસને રતાદિ કર્તા)
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રતાજય સરકતારે જણતાવયું હ્ું કે હતાથથી મેલુ ઉપતાિનતાર કતામદિતારોની રોજગતારીની પ્રથતા રંધ કરિતા મતા્ટે 
DPsને ફરીથી સૂિનતા આપિતામતાં આિી છે. સમતાપન રેઠક દિરવમયતાન અગ્ સવિિે ્મતામ DDOsને 
જે્ટીંગ-કમ-નક્વનંગ મિીનરી ખરીદિિતા અને હતાથથી મેલુ ઉપતાિનતાર કતામદિતારોનો રોજગતાર રંધ કરિતા 
સૂિનતા આપી હ્ી.

3.2.5.2 ઓડિટ ડરપોટ્યનું અનુસરણ

ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા સપ્ટેમરર 2013થી ઓક્ટોરર 
2013 ની િચ્ચે આ પ્રોજેકટસ પૂણ્ય થયતા રતાદિ 
રિસેમરર 2016 સુધી ઘરનતા જોિતાણો પૂરતા પતાિિતા 
સંરંવધ્ GPsની વનષફળ્તાનતા કતારણે ત્રણ UDS 
પ્રોજેકટસ45 પર ` 13.24 કરોિનતા વનનષક્રય ખિ્ય 
અંગે 31 મતાિ્ય, 2016 નતા રોજ પૂરતા થયેલતા િષ્ય 
મતા્ટે સથતાવનક સંસથતાઓ પર ભતાર્નતા વનયંત્રક 
અને ઓરિ્ટર જનરલનતા અહેિતાલનતા ફકરતા 2.2મતાં 
ઉલ્ેખ કરિતામતાં આવયો છે (2017 નતા અહેિતાલ 
નંરર 2).

ફોલો-અપ વિષ્તાિતારનતા ભતાગ રૂપે, ` 4.69 કરોિનતા ખિવે UDSપ્રોજેક્ટ ઓક્ટોરર 2013 મતાં પૂણ્ય થયો 
હ્ો કે નહીં ્ેની િકતાસણી કરિતા ઓરિ્ટ ત્રણ GPs. મતાંથી એક(મોરિતા હિફ) ની મુલતાકતા્ (નિેમરર 
2019)લીધી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં નોંધયું છે કે પ્રોજેક્ટ અં્ગ્ય્ વનમતા્યણ થયેલ ઓનકસિેિન ્ળતાિ પછીથી 
સરકતારી કોલેજ મતા્ટે વસમે્્ટ કોંવક્ર્ટ ગ્તાઉ્િમતાં ફેરિતાયો હોિતાથી પ્રોજેક્ટ આખરે વનરથ્યક રની  
ગયો છે.

3.2.6 મનષકષ્ય અને ભલામણો

રુર્યન યોજનતા હેઠળ હતાથ ધરતાયેલતા 19 મતાંથી 18 UDS પ્રોજેક્ટનો અમલ, ` 194.70 કરોિ46 ખિ્ય કયતા્ય 
પછી આયોજનની ભૂલોને કતારણે અને છ િષ્ય (2012 થી 2018 સુધી) િીતયતા પછી પણ સં્ોષકતારક 
નથી. િહેરની સિચછ્તા યોજનતાઓ વિનતા પ્રોજેકટસ હતાથ ધરિતામતાં આવયતા હ્તા; પ્રોજેક્ટ રરપોટસ્ય 
સતાઇ્ટ સિવે િગર ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયતા હ્તા; પ્રોજેક્ટ િરૂ થ્તાં પહેલતાં પતાણીનો પૂર્ો પુરિઠો 
સુવનવચિ્ કરિતામતાં આવયો ન હ્ો; પૂણ્ય UDS સતાથેનતા ઘરનતા જોિતાણો નરળતા હ્તા; િોમતાસતાની ઋ્ુ 
દિરવમયતાન પનમપંગ સ્ટેિનો અને ટ્ી્ટમે્્ટ પલતા્ટસ મતા્ટે પસંદિ કરેલી જ્યતાઓમતાં પતાણી ભરતાિતાની 
સંભતાિનતા હ્ી; અને પૂણ્ય થયેલ પ્રોજેકટસનતા સંિતાલન અને જાળિણીની જિતારદિતારી પંિતાય્ને 
્ેમની આવથ્યક ક્ષમ્તાનું મૂલયતાંકન કયતા્ય વિનતા ગ્તામ પંિતાય્ો પર ભતાર મૂકિતામતાં આવયો હ્ો. વજલ્તા 
પંિતાય્ોએ જે્ટીંગ-કમ-ક્ીવનંગ મિીનરીની ઉપલબધ્તાની ખતા્રી આપી ન હ્ી. 

ભલામણો: રાજ્યસરકારે (i) પડરપૂણ્ય UDS પ્ોજેકટમાં તેમના કા્ય્યક્ષમ કા્ય્ય માટે ઘરોને પૂરતા 
પ્માણમાં પાણીનો પુરવઠો સુમનમચિત કરાવવો, અને (ii) ટકાઉ ધોરણે ગટરનાં માળખાંનું સંરાલન 
અને જાળવણી માટેની પદ્ધમત મવકસાવી.

45 રતાકોર, જાંરુઘોિતા અને મોરિતા હિફ 
46 15 પૂણ્ય પ્રોજેકટસ પર ` 166.83 કરોિ ખિ્ય + 03 અપૂણ્ય પ્રોજેકટસ પર ખિ્ય ` 27.87 કરોિ

પંરમહાલ નિલ્ામાં બંધપિેલ મોરવા હિફ UDS 
પ્રોિેકટ (4.11.2019)

અોસકસિેિન તળાવને આરસ્ચ અને સાયનસ 
કોેલેિના ગ્ાઉનિ તરીકે રૂપાંતડરત કરાયું
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

સામાનિક નયાય અને અનધકારીતા નવભાગ

3.3 ઈસનદરા ગાંધી રાષ્ટીય વયોવૃધધ પેનિન યોિનાનું અમલીકરણ

3.3.1 પ્સતાવના

ભતાર્નતાં રંધતારણનતાં અનુચછેદિ-41 રતાજયોને રેરોજગતાર, િયોવૃધધ, વરમતાર અને અપંગ્તા, વિગેરે 
વકસસતાઓમતાં ્ેનતાં નતાવગરકોને જાહેર સહતાય પૂરી પતાિિતા વનદિદેિ આપે છે. ગુજરતા્ સરકતાર (GoG) 
એ મતાવસક ` 200 પે્િન (જુલતાઈ 1995 મતાં સુધતારેલ રકમ) સતાથેની ‘‘િયોવૃધધ પે્િન યોજનતા’’ 
અમલમતાં મૂકી હ્ી. ગ્તામીણ વિકતાસ મંત્રતાલય, ભતાર્ સરકતાર (GoI) એ 65 િષ્ય અથિતા ્ેનતાથી િધુ 
િયનતા ગરીરી રેખતા હેઠળ (BPL)47 નતા પુરુષો અથિતા સત્રીઓને ̀  75 મતાવસક પે્િન ્ રીકે આપિતાનતા 
ઉદ્ેિ સતાથે રતાષ્ટીય સતામતાવજક સહતાય કતાય્યક્રમ (NSAP) હેઠળ, ઓગસ્ટ-1995 મતાં રતાષ્ટીય િયોવૃધધ 
પે્િન યોજનતા (NOAPS) િરૂ કરી હ્ી. GoG ્ેને હતાલની યોજનતાં (NOAPS) િરૂ કરી હ્ી. 
GoG ્ેને હતાલની યોજનતાં NOAPS સતાથે ભેળિી દિીધી હ્ી (સપ્ટેમરર 1995) અને ` 75 નતાં કે્રિીય 
વહસસતા અને ` 125 રતાજયનતાં વહસસતા સતાથે ` 200 મતાવસક પે્િન િતાલુ રતાખિતાનું નક્ી કયુ્ય છે.

GoI એ યોજનતાને ઈન્દિરતા ગતાંધી NOAPS (IGNOAPS) ્રીકે નિું નતામ આપયું અને યોજનતાં હેઠળ 
` 200 નો મતાવસક પે્િનમતાં િધતારો કયષો હ્ો. તયતારપછી, સમયતાં્રે િધુમતાં િધુ લતાભતાથથીઓને આિરી 
અને ભરણપોષણ વનિતા્યહ મતા્ટેની સહતાયમતાં િધતારો કરિતામતાં ઉદ્ેિ સતાથે સરકતારે આિરી લેિતામતાં 
આિ્તાં વનરતાધતાર લોકોની પતાત્ર્તાનતા મતાપદિંિ રદિલયતા, િયમયતા્યદિતા ઘ્ટતાિી અને મતાવસક પે્િનનો દિર 
િધતાયષો. એવપ્રલ-2011 થી અસરકતારક, સરકતારે 80 િષ્ય અને ્ેથી િધુ િયનતાં લતાભતાથથીઓ મતા્ટે મતાવસક 
પે્િનનો દિર ` 200 થી િધતારીને ` 500 કરિતાનો વનણ્યય કયષો હ્ો. ્ે મુજર, GoG એ પો્તાનતા 
વહસસતાને સતામેલ કરી. 60-79 િષ્યની િય ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓ મતા્ટે ` 400 અને 80 િષ્ય અને ્ેથી િધુ 
િય ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓ મતા્ટે ` 700 નું મતાવસક પે્િન વનવચિ્ કરેલ છે. GoG એ એવપ્રલ 2017 મતાં 
પો્તાનો વહસસો િધતારીને 60-79 િષ્યની િય ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓ મતા્ટે ` 500 અને 80 િષ્ય અને ્ેથી 
િધુ િયનતાં લતાભતાથથીઓ મતા્ટે ` 1000 કરી મતાવસક પે્િનમતાં સુધતારો કયષો હ્ો.

સતામતાવજક ્યતાય અને અવધકતારી્તા વિભતાગ (SJED) હેઠળ વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતાએ રતાજય 
સ્રે નોિલ ઓરફસર છે અને IGNOAPS નતાં અમલીકરણ મતા્ટે જિતારદિતાર છે. મહેસૂલ વિભતાગનતાં 
મતામલ્દિતાર અને મહેસૂલ ્લતા્ટી એ વજલ્તા/્તાલુકતા/ગ્તામય સ્રે યોજનતાનતાં અમલીકરણમતા 
વનયતામકશ્ીને મદિદિ પૂરી પતાિે છે.

ઓરિ્ટે યોજનતાનતા વનષકષષોની દિેખરેખ મતા્ટે યોજનતામતા સમતાવિષ્ વયતાપ અને કતાય્યક્ષેત્ર, પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા 
લતાભતાથથીઓની ઓળખ મતા્ેટ અપનતાિેલ પ્રણતાલી, યોજનતાનતા પરરણતામોની દેિખરેખ મતા્ેટ પે્િન અન ે
પધધવ્નતા વિ્રણમતા ંસમયસર્તાની િકતાસણી કરી હ્ી. આ હે્ ુમતા્ેટ, ઓરિ્ેટ 2013-18 નતંા સમયગતાળતાને 
આિરી લે્ તા વનયતામકશ્ી સમતાજ સરુક્ષતા અન ેપસદંિ કરતાયલે િતાર વજલ્તા (પડરનિષ્ટ-XII) નતા પસંદિ 
કરતાયેલ આઠ ્તાલુકતાઓનતા મતામલ્દિતારોનતા રેકિ્યઝની નમૂનતાં ્પતાસ કરેલ હ્ી. (એવપ્રલ 2018 અને 
રિસેમરર 2019 દિરવમયતાન) ઓરિ્ટે જાગૃવ્નુ સ્ર અને યોજનતાનતાં પરરણતામોનુ મૂલયતાંકન કરિતા પસંદિ 
કરતાયેલ દિરેક ્તાલુકતાઓ મતાંથી નગરપતાવલકતાઓની ત્રણ ગ્તામ પંિતાય્ો/િોિષોમતાંથી 30 લતાભતાથથીઓ 
સુધી લતાભક્તા્ય સિવેક્ષણ48 (કુલ 611 લતાભતાથથીઓ) પણ હતાથ ધરિતામતાં આિેલ હ્ું. ઓરિ્ટે યોજનતા 

47 ગરીરોમતાં પણ ગરીર કે ્ેનતા/્ેણીનતા વનિતા્યહ મતા્ટે આિકનો વનયવમ્ સિસત્રો્ અથિતા ્યુનત્મ અથિતા અ્ય સત્રો્ કે કુ્ટુંરનતા સભયો ્રફથી 
નતાણતાકીય મદિદિ ન હોય

48 પસંદિ કરતાયેલ GPs/િોિષોનતાં મહેસૂલ ્લતા્ટી અને ્લતા્ટી-કમ-મંત્રી/સરપંિને સતાથે રતાખીને
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હેઠળ ગ્તામય અને િહેરી લતાભતાથથીઓની નોંધણીનું મૂલયતાંકન કરિતા અનુક્રમે GoG નતા પંિતાય્, ગ્તામ 
ગૃહ વનમતા્યણ અને ગ્તામ ગૃહ વિકતાસ વિભતાગ પતાસેથી નેિનલ ઈ્ફોમવે્ટીકસ સે્્ટર દ્તારતા પૂરતા પિતાયેલ 
સતામતાવજક-આવથ્યક સમીક્ષતા (SES)49 2002 નતાં વિસતૃ્ િે્ટતા અને નમૂનતા-્પતાસ કરેલ ્તાલુકતાઓની 
નગરપતાવલકતા (NPs) દ્તારતા પૂરતા પતાિિતામતાં આિેલ જારી કરતાયેલ BPL કતાિ્યસનતાં િે્ટતાનો ઉપયોગ કયષો 
હ્ો.

ઓડિટનાં તારણો

વનયતામકશ્ીની કિેરી અને નમૂનતા ્પતાસેલ મતામલ્દિતારો નતાં 2013-15 નતાં સમયગતાળતાનું વિગ્િતાર 
ઓરિ્ટ હતાથ ધરી િકતાયુ નવહ, કતારણ કે વનભતાિિતામતાં આિેલ રેકિ્યઝ પરરપૂણ્ય સિરૂપે ન હ્તા, જેમ 
કે સપ્ટેમરર-2016 અગતાઉ (વપ્ર-િતાયરેક્ટ રેનીરફ્ટ ટ્તા્સફર (DBT સમયગતાળો) િૂકિતાયેલ પે્િન 
સંરંવધ્ રજીસ્ટરો/રેકિ્યઝ, લતાભતાથથીઓની વિગ્ો સતાથેનતાં ટ્ેઝરી વરલો, કેિ-રુક વિગેરે. િધુમતાં, 
લતાભક્તા્ય સિવેક્ષણ દિરવમયતાન, કોઈપણ ગંભીર ફરરયતાદિ પ્રતાપ્ત થઈ ન હ્ી. આમ, ઓરિ્ટ ફક્ત 
વનયતામકશ્ી અને નમૂનતાં ્પતાસેલ મતામલ્દિતારો દ્તારતા પૂરી પિતાયેલ િે્ટતા/મતાવહ્ી50 પર આધતાર રતાખી 
િકે છે અને અહેિતાલમતાં ્ે મુજરનતાં ્તારણો સમતાવિષ્ છે.

3.3.2 રજીસટ્ેિન/નોંધણીની પ્મક્ર્યા

ઓરિ્ટમતા આિરી લેિતાયેલ સમયગતાળતા (2013-18) દિરવમયતાન યોજનતાં હેઠળ રજીસટ્ેિન મતા્ટે ગ્તામીણ 
લતાભતાથથીઓએ નક્ી કરેલ અરજીપત્રક વનય્ દિસ્તાિેજો51 સતાથે મતામલ્દિતારને રજૂ કરિતા જરૂરી 
હ્તા. િહેરી લતાભતાથથીઓએ સિવણ્યમ જયંવ્ િહેરી રોજગતાર યોજનતા (SJRSY)52 હેઠળ મયુવનવસપલ 
કોપષોરેિનો (MCs) અને NPs દ્તારતા જારી કરતાયેલ BPL કતાિ્યસ (ઓળખનતા પુરતાિતા/ઉંમરનતાં પુરતાિતા 
અને સરનતામતાનતા પુરતાિતા ઉપરતાં્) રજૂ કરિતા જરૂરી હ્તાં. મતામલ્દિતાર અરજી અને રજુ કરિતામતાં 
આિેલ દિસ્તાિેજોની ખરતાઈને આધતારે યો્ય્તાની િકતાસણી કરે અને તયતારપછી SES53-2002 નતાં 
િે્ટતા સતાથે અરજદિતારની BPL નસથવ્ની િકતાસણી કરે અને તયતારરતાદિ અરજી મળયતાની ્તારીખથી 60 
રદિિસમતાં અરજી સિીકતારે અથિતા નતામંજૂર કરે. નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓમતાં, ઓરિ્ટમતાં જણતાયું હ્ું કે 
યોજનતાં હેઠળ રજીસટ્ેિન મતા્ટે પ્રતાપ્ત કરતાયેલ રધી અરજીઓનો મતામલ્દિતાર દ્તારતા 60 વદિિસની વનય્ 
સમયમયતા્યદિતામતાં વનકતાલ કરિતામતાં આવયો હ્ો.

3.3.2.1 ગ્ામ્ય વસતીનો સમાવેિ ન થવો

યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતા (2014) દિિતા્યિે છે કે ઉપલબધ BPL સૂવિનતા આધતારે, લતાભતાથથીઓ ્ેમનતા 
રહેઠતાણો સુધી પહોંિી સવક્રય પણે ઓળખતાિતા જ જોઈએ. ્ ે એિું પણ દિિતા્યિે છે કે જો પતાત્ર્તા ધરતાિ્ી 
વયવક્તનું નતામ BPL સૂવિમતાં નથી આિ્ુ ્ો ્ે/્ેણી છુ્ટી જાિતા જોઈએ નહી.

49 સિવેક્ષણ ્મતામ રતાજય/કે્રિિતાવસ્ પ્રદિેિોમતાં ગ્તામીણ વિકતાસ મંત્રતાલય દ્તારતા હતાથ ધરિતામતાં આવયું હ્ું સતામતાવજક-આવથ્યક સમીક્ષતાનતાં 13 પરરમતાણો 
જેિતા કે કરજા હેઠળની જમીનનો વિસ્તાર/કદિ, રહેણતાંકનો પ્રકતાર, ખતાદ્ સુરક્ષતા, સિચછ્તાની સુવિધતા, ઉપભોક્તતા સતાધનોની મતાવલકી, સતાક્ષર્તાનો 
દિરજ્ો, આજીવિકતાનું મતાધયમ, વિગેરેનતાં આધતારે ગુણતાંકની ગણ્રી કરી છે (િેરસતાઈ્ટ : http://ses2002.guj.nic.in)

50 અરજીપત્રક ફોમ્યનું રજીસ્ટર, ગ્તામીણ િસ્ી મતા્ટે SES-2002 નો િે્ટતા રેઈઝ, િહેરી િસ્ી મતા્ટે સિવણ્યમ જયંવ્ િહેરી રોજગતાર યોજનતા (SJSRY) 
નો િે્ટતા રેઈજ, NSAP પો્ટ્યલનો િે્ટતારેઈજ, રિ્ રેંક ખતા્તા સતાથે વલંક કરેલ DBT નું રેંક સ્ટે્ટમે્્ટ, ટ્ેઝરીનતાં િલણો અને ઓરિ્ટ કરિતામતાં 
આિેલ યુવન્ટ દ્તારતા ઓરિ્ટને પૂરી પિતાયેલ મતાવહ્ી/િે્ટતા

51 ઓળખનતાં પુરતાિતા (મ્દિતાર ઓળખપત્ર અથિતા ડ્તાઈિીંગ લતાયસ્સ, ઉંમરનતા પુરતાિતા (જ્મ પ્રમતાણપત્ર/િતાળતા છોડ્તાનું પ્રમતાણપત્ર/િૂં્ટણી ફો્ટો 
ઓળખપત્ર (EPIC)/રેિનકતાિ્ય/સરકતારી ્રીરી અવધકતારી દ્તારતા જારી કરતાયેલ ઉંમર અંગેનું પ્રમતાણપત્ર) અને સરનતામતાંનતાં પુરતાિતા (મ્દિતાર 
ઓળખપત્ર/સથતાવનક િેરતાની પહોંિ)

52 ્ે રેરોજગતાર/અલપ રોજગતાર ધરતાિ્તા િહેરી ગરીરોને લતાભદિતાયક રોજગતારી પૂરી પતાિિતા મતા્ટેની કેન્રિય પ્રતાયોવજ્ યોજનતાં છે.
53 િષ્ય ૨૦૦૨મતાં હતાથ ધરિતામતાં આિેલ અને િષ્ય 2006-07 સુધી દિરેક િષવે સુધતારિતામતાં આિેલ સિવેક્ષણ
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િષ્ય 2004-05 નતા ગરીરી ગુણો્ર54 અને 01 મતાિ્ય 2016 ની નસથવ્એ અનુમતાવન્ િસ્ી આધતારર્ 
GoI એ રતાજયમતાં યોજનતાં હેઠળ નોંધણી મતા્ટે અંદિતાવજ્ 7.21 લતાખની િસ્ી (60 િષ્ય અને ્ેથી િધુ 
િષ્યની વયવક્તઓ) મતાંથી 5.81 લતાખ વયવક્તઓનતાં લકયતાંકને મંજૂરી આપેલ. ઓરિ્ટમતાં જણતાયુ કે, મતાિ્ય 
2018 ની નસથવ્એ, GoG એ યોજનતાં હેઠળ GoI દ્તારતા મંજૂર કરતાયેલ 5.81 લતાખનતાં લકયતાંકની સતામે 
5.60 લતાખ વયવક્તઓ (96 ્ટકતા) ની નોંધણી કરી હ્ી.

ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે મતાિ્ય-2018 ની નસથવ્એ નમૂનતા ્પતાસેલ 21 GPS મતાં BPL પતાત્ર્તા ધરતાિ્ી 
કુલ 2,949 વયવક્તઓ મતાંથી, 1,288 પતાત્ર્તા ધરતાિ્ી BPL વયવક્તઓ હજુ સુધી યોજનતાં હેઠળ આિરી 
લેિતાઈ નથી. સંરંવધ્ GPs નતાં ્લતા્ટી-કમ-મંત્રી (TCM)/સરપંિ એ ખતા્રી કરેલ કે આ ન આિરી 
લેિતાયેલ વયવક્તઓ હજુ ગતામમતાં જ રહે છે અને ્ેમને યોજનતાનો લતાભ મળયો નથી.

િહેરી િસ્ી સંદિભવે ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે ન ્ો (UD&UHD) અથિતા ન ્ો MCs/NPs એ િહેરી 
િસ્ીનો કોઈપણ એકીકૃ્ BPL િે્ટતારેઈઝ જાળવયો હ્ો. ઓરિ્ટમતાં નમૂનતા-્પતાસેલ આઠ ્તાલુકતાઓ 
પૈકી, છ ્તાલુકતાઓ (લીમખેિતા અને કપરતાિતા ્તાલુકતાઓ વસિતાય) િહેરી વિસ્તારની કતામગીરી િલતાિિતા 
મતા્ટે નગરપતાવલકતાઓ હ્ી. સિવણ્યમ જયં્ી િહેરી રોજગતાર યોજનતા (SJSRY) હેઠળ જારી કરતાયેલ 
BPL કતાિ્યસનો ્ટેિતા-રેઈઝ ફક્ત ત્રણ NPs (દિતાહોદિ, કતાલતાિિ અને િતાપી ્તાલુકતાઓ) જ આપી િકયતાં 
હ્તાં. ્ટેિતારેઈઝની િકતાસણીમતાં જણતાયું કે ્ેમતાં પરરિતારનતાં િિતાનું નતામ, િય અને સરનતામું જ સમતાયેલ 
છે. ્ેમતાં પરરિતારનતા અ્ય સભયોનું નતામ જ હ્ું. િે્ટતારેઈઝમતાં કુ્ટુંરનતા રધતાજ સભયોનતા િય/જ્મ 
્તારીખ સતામેલ ન હોિતાને લીધે યોજનતાં હેઠળ પતાત્ર્તા ધરતાિ્ી િસ્ીની સવક્રય ઓળખ મતા્ટેનો 
અિકતાિ િકય ન હ્ો.

નતાયર સવિિ (SJED) એ સિીકતારેલ (મતાિ્ય 2019) કે GoI દ્તારતા મંજૂર કરતાયેલ અનુમતાવન્ 
લકયતાંક (5.81 લતાખ લતાભતાથથીઓ) ને રતાજય હતંાસલ કરી િકયંુ નથી. ્ેણે િધુમતાં જણતાવયંુ હ્ંુ 
કે GoI દ્તારતા મંજૂર કરતાયેલ લકયતંાકને હતંાસલ કરિતા 17-20 નો ગુણતંાક ધરતાિ્તા વયવક્તઓને 
નિેમરર-2017 થી સતામેલ કરિતામતા આવયતંા હ્તા અને લકયતંાક િધતારિતા મતા્ટે GoG એ GoI ને 
રજુઆ્ (રિસેમરર-2018) હ્ી.
3.3.3. અનુદાનનો અલપ પ્માણમાં ઉપ્યોગ કરવો

સપ્ેટમરર-2016 થી, GoI એ લતાભતાથથીઓનતા પે્ િન વિ્રણ મતા્ેટ nsap.nic.in-ઓનલતાઈન પો્ટ્યલ 
રનતાિીને િતાયરેક્ટ રનેીફીિીયરીઝ ટ્તા્સફર (DBT) વસસ્ટમ દિતાખલ કરી. મતામલ્દિતારો/ રેંક/પોસ્ટલ 
ખતા્તાઓની વિગ્ો સતાથ ેહતાલનતા ંલતાભતાથથીઓની વિગ્ો દિતાખલ કરિતા અન ેલતાભતાથથીઓન ેઉમરેિતા/રદિ 
કરિતા મતા્ેટ આ પો્ટ્યલનો ઉપયોગ કરે છે. વનયતામકશ્ી, સમતાજ સરુક્ષતા GoI નતા પબલીક ફતાયનતાન્સયલ 
મનેજેમે્્ટ વસસ્ટમ (PFMS) દ્તારતા પે્ િનનુ ંવિ્રણ સીધસેીધ ુઆ લતાભતાથથીઓનો રેંક ખતા્તાઓમતંા કરે 
છે. સપ્ેટમરર-2016 અગતાઉ, વનયતામકશ્ી દ્તારતા પે્ િનની િકૂિણી કરિતા મતા્ેટ મકુ્ત કરતાયલેતા ભંિોળ, 
મતામલ્દિતારો દ્તારતા રીજીયોનલ પોસ્ટ મતાસ્રન ેલતાભતાથથીઓન ેમનીઓિ્યરોથી આપિતા મતા્ેટ છુ્ંુંટ કરિતામતાં 
આવયંુ હ્ુ.ં

િષ્ય 2013-18 દિરવમયતાન, SJED એ યોજનતાં હેઠળ ` 1,416.63 કરોિ (` 927.76 કરોિ) GoI અને (` 

488.87 કરોિ) GoG પતાસેથી અનુદિતાન ્રીકે પ્રતાપ્ત કરેલ. જેમતાંથી, િષ્ય 2013-18 દિરવમયતાન SJED 
` 1,178.80 કરોિ (83 ્ટકતા) નો ઉપયોગ કરી િકયું. ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે મતાિ્ય-2018 ની નસથવ્એ 

54 ્ે ગરીરી રેખતા હેઠળની િસ્ીની ્ટકતાિતારી દિિતા્યિે છે િષ્ય 2004-05મતાં ્ે ગુજરતા્ મતા્ટે 31.60 ્ટકતા અને રતાષ્ટીય સ્રે 37.20 ્ટકતા રહ્ો હ્ો (િે્ટતા 
સત્રો્ ઃ સતામતાવજક ્યતાય અને અવધકતારીનતા મંત્રતાલય, GoI)
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વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા દ્તારતા સંિતાવલ્ રેંક ખતા્તામતાં ` 42.82 કરોિ વરનઉપયોગી/િણિપરતાયેલ 
પિી રહયતાં હ્તાં. ઓરિ્ટમતાં િધુમતાં જણતાયું કે જનરલ ફતાયનતાવસયલ રૂલસ (GFR) નું ઉલ્ંઘન કરીને 
આ રકમ ટ્ેજરી ખતા્તાઓ વસિતાય રહતાર રતાખિતામતા આિી હ્ી, જે નતાણતાંકીય િષ્યને અં્ે સરકતારને 
આ રકમ પર્ કરિતાનુ સૂિિે છે.

નમૂનતા ્પતાસ દિરવમયતાન, લીમખેિતા ્તાલુકતામતાં ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે ` 25.54 લતાખનું રમણું િૂકિણું 
સપ્ટેમરર-2016 મતાં લતાભતાથથીઓને કરિતામતાં આવયું હ્ું. આ થિતાનુ કતારણ એ હ્ું કે મનીઓિ્યર આપિતા 
મતા્ટે પોસ્ટલ ખતા્તામતાં રકમ જમતાં કરતાિીને સપ્ટેમરર-2016 નતાં મવહનતા મતા્ટે પે્િનનું એિિતા્સમતાં 
િૂકિણું કરિતામતાં આવયું હ્ું, જયતારે રીજી ્રફ, વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતાએ પણ DBT દ્તારતા ્ે જ 
મવહનતા મતા્ટે પે્િન િૂકિેલ. વિભતાગનતાં રેંક ખતા્તામતાંથી થયેલ િુકિણતાઓનું લતાભતાથથીઓનતાં ખતા્તા 
સતાથે મેળિણું ન થિતાને કતારણે ઓરિ્ટ દિરવમયતાન જયતા સુધી ધયતાન દિોરિતામતા ન આવયુ તયતાં સુધી આ 
જાણ પર આવયુ ન હ્ું.

વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતાએ જણતાિેલ (સપ્ટેમરર-2018) કે ટ્ેઝરીમતાંથી વિભતાગનતા રેંક ખતા્તામતાં 
ટ્તા્સફર થયેલ ગ્તા્્ટનું મેળિણું કરિતામતાં આવયું હ્ું. પ્રતયુત્ર ્ક્કસંગ્ નથી, કતારણ કે વિભતાગનતાં 
રેંક ખતા્તામતાંથી લતાભતાથથીઓનતાં ખતા્તાઓમતાં િહેંિતાયેલ રકમની િહેંિણીની િોકસતાઈ િકતાસિતા મતા્ટે 
મેળિણુ કરિુ પણ જરૂરી છે. આ ઉપરતાં્ ઓરિ્ટમતા અનુદિતાનની પૂર્ી પ્રતાપય્તા હોિતા છ્તાં પે્િન 
વિ્રણ ન થિતાનતા અને પે્િનનું વિ્રણ અ્ય ખો્ટતા રેંક ખતા્તામતાં થિતાનતા રકસસતાઓ પણ જોિતા 
મળયતાં હ્તા જેની ફકરા 3.3.4.3 મતાં િિતા્ય કરિતામતાં આિી છે.

િણિપરતાયેલ ભંિોળ સંદિભવે, વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા અને નતાયર સવિિશ્ી (SJED) એ 
જણતાિેલ (સપ્ટેમરર-2018 અને મતાિ્ય-2019) કે વિવિધ કતારણો જેિતા કે આધતારનું ખો્ંુટ વલંકઅપ,  
રેંક એકતાઉ્્ટ નંરરની ખો્ટી નોંધ, વિગેરેને લીધે િૂકિણતા સંરંવધ્ િણિપરતાયેલ ભંિોળ 
લતાભતાથથીઓનતા ખતા્તામતા જમતાં કરિતામતા આવયતા નથી. આ ભંિોળ સરકતારી ખતા્તામતંા પર્ જમતા 
કરિતામતાં આિ્તા નથી, કતારણકે ્ેઓએ લતાભતાથથીઓને રતાકી રકમની એરરયસ્ય સવહ્ િૂકિણી 
કરિી જરૂરી રહિેે અને અનુદિતાનની પ્રતાવપ્તમતાં વિલંરને કતારણે નતાણતાકીય િષ્યનતંા પ્રતારંવભક મવહનતામતાં 
પે્િનની િૂકિણી કરિતામતાં પણ ઉપયોગ થતાય છે. િધુમતાં જણતાિિતામતંા આવયંુ હ્ું કે હિે પછીથી 
સરકતારી ધતારતાધોરણો મુજર, નતાણતાકીય િષ્યનતંા અં્મતાં રિ્ની રકમ સરકતારી ખતા્તામતંા જમતાં 
કરિતામતાં આિિે.
3.3.4 ્યોજનાના અમલીકરણમાં ખામીઓ

3.3.4.1 પાત્તા ધરાવતા લાભાથતીઓનો અસવીકાર ઃ

યોજનતાની મતાગ્યદિિથીકતા મુજર, યોજનતા હેઠળ નોંધણી મતા્ટે અરજદિતારની િય નક્ી કરિતા મતા્ટે જ્મ-
પ્રમતાણપત્ર અથિતા િતાળતા છોડ્તાનુ પ્રમતાણપત્ર અથિતા મ્દિતાર ફો્ટો ઓળખ કતાિ્ય (EPIC) અથિતા 
રેિનકતાિ્ય પ્રતાથવમક દિસ્તાિેજ ્રીકે મતા્ય રતાખિતામતાં આિિે. આિતા કોઈ દિસ્તાિેજોની ગેરહતાજરીમતાં 
કોઈપણ સરકતારી હોવસપ્ટલનતા કોઈપણ ્રીરી અવધકતારી (MO) દ્તારતા જારી કરિતામતાં આિેલ િય-
પ્રમતાણપત્ર પણ આ હે્ુ મતા્ટે કતામ આિિે. વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતાએ ્મતામ મતામલ્દિતારોને 
�મરનતા પુરતાિતા ્ રીકે કતાં ્ ો જ્મ પ્રમતાણપત્ર/િતાળતા છોિયતાનું પ્રમતાણપત્ર અથિતા ્ ો MO નું પ્રમતાણપત્ર 
મતા્ય રતાખિતા સૂિનતાઓ જારી કરી હ્ી (એવપ્રલ-2015).

ઓરિ્ટમતાં પસંદિ કરતાયેલ આઠ ્તાલકતાઓ પૈકી ત્રણ ્તાલુકતાઓનતા દિરેકમતાં 200 અરજીઓ (2016-
17 અને 2017-18 નતા િષ્યમતાં પ્રવક્રયતા પતામેલ 100 અરજીઓ દિરેક િષ્યમતાં) ની રે્િમલી િકતાસણી 
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કરેલ. ઓરિ્ટ િકતાસણીમતાં જણતાયું હ્ું કે અરજદિતારોની િય નક્ી કરિતા મતામલ્દિતારોએ એકસમતાન 
પદ્ધવ્નું અનુસરણ કયુિં ન હ્ું. નમૂનતાં ્પતાસેલ ત્રણ ્તાલુકતાઓ (દિતાહોદિ, જામનગર અને લીમખેિતા) 
મતાં િકતાસણી કરતાયેલ 600 અરજીઓ પૈકી 435 અરજીઓ મતામલ્દિતારોઅે મતા્ય રતાખેલ અને ૧૬૫ 
અરજીઓ િય અંગેનતા મતાપદિંિ પૂણ્ય ન કરિતા રદિલ અસિીકતાર કરિતામતાં આિી હ્ી. મતા્ય રતાખેલ 
435 અરજીઓ પૈકી 127 અરજીઓ આધતાર/EPIC મતાં દિિતા્યિેલ અરજદિતારોની ઉંમર 60 િષ્યથી ઓછી 
હોિતા છ્તાં MO નતાં પ્રમતાણપત્રને આધતારે મતા્ય રતાખી હ્ી. ્ેમ છ્તાં 165 અસિીકતારેલ અરજીઓ 
પૈકી 120 અરજીઓ સતાથે જોિતાયેલ જારી કરતાયેલ પ્રમતાણપત્રો અરજદિતારની ઉંમર 60 િષ્ય કે ્ેથી 
િધુ દિિતા્યિ્તાં હોિતા છ્તાં આધતાર/EPIC મતાં ઉંમર 60 િષ્યથી ઓછી હોિતાને આધતારે આ અરજીઓ 
મતા્ય રતાખેલ ન હ્ી. આ 120 અરજીઓનો અસિીકતાર એ યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતાની જોગિતાઈઓ 
અને વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા દ્તારતા જારી કરિતામતાં આિેલ સૂિનતાઓનું ઉલ્ંઘન કર્ુ હ્ું અને 
યોજનતા હેઠળ નોંધણી મતા્ટે િય-મતાપદિંિ નકકી કરિતા મતા્ટે મતામલ્દિતારો દ્તારતા અનુસરેલ સિચછંદિી અને 
મનસુફીભયતા્ય અવભગમને પણ પ્રવ્વરંવર્ કરેલ.

નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓનતા મતામલ્દિતારો અને નતાયર સવિિ (SJED) એ ઓરિ્ટ અિલોકન 
સિીકતારેલ અને જણતાિેલ (જુન 2018 અને મતાિ્ય 2019) કે યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતાનતાં પતાલન સતાથે 
િકતાસણી પ્રવક્રયતાને સુવયિનસથ્ કરિતામતાં આિિે.

3.3.4.2 પાત્તા ન ધરાવતી વ્યમક્તઓનો સમાવેિ

યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતા મુજર મતાત્ર 0-16 SES ગુણતાંક સતાથેની BPL વયરક્ઓ યોજનતા હેઠળ 
નતામતાંકન/નોંધણી મતા્ટે લતાયક છે. નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓનતા પસંદિ કરતાયેલ િોિષો અને GPS 
નતાં સંદિભ્યમતાં IGNOAPS નતાં િે્ટતાની SES-2002 નતાં િે્ટતા સતાથે ્ુલનતા કરિતા પર મતામલ્દિતારોએ 
151 લતાભતાથથીઓની નોેંધણી કરતાિી હોય ્ેિતા નમૂનતા ્પતાસેલ 24 GPS/િોિષો પૈકી 16 મતાં ઓરિ્ટ 
િકતાસણી કર્તા ઓરિ્ટમતાં જણતાયુ કે SES નો ગુણતાંક 16 કર્તા િધતારે છે. ્ેમતાં એિું પણ જોિતા મળયુ 
હ્ું કે નિેમરર 2017 થી યોજનતાની પતાત્ર્તામતાં 17 થી 20 SES ગુણતાંક સતાથેની વયરક્ઓનો GoG 
એ સમતાિેિ કરેલ. પે્િન પો્ટ્યલ (nsap.nic.in) અને SES િે્ટતા દ્તારતા કરિતામતાં આિેલ પે્િનની 
િૂકિણીનતા ઓરિ્ટનતાં િે્ટતા વિશ્ેષણમતાં રહતાર આવયું કે 55 વયરક્ (151 પૈકી) નો ગુણતાંક 17 થી 
20 સુધીનો છે પરં્ુ નિેમરર-2017 અગતાઉ પણ ્ેઓને યોજનતાં હેઠળ લતાભ પૂરો પતાિિતામતાં આવયો 
હ્ો. િધુમતાં 96 વયરક્ઓનો ગુણતાંક 21 થી 38 સુધીનો હ્ો અને ્ેથી ્ેઓ યોજનતાં હેઠળ પતાત્ર્તા 
ધરતાિ્તા ન હ્તાં, પરં્ુ ્ેમને લતાભ પૂરો પતાિિતામતાં આવયો હ્ો. જે પે્િન મંજૂરીની ્તારીખથી મતાિ્ય-
2018 સુધી યોજનતા હેઠળ પતાત્ર્તા ન ધરતાિ્તા 151 વયરક્ઓને ̀  24.85 લતાખ55 પે્િનની અવનયવમ્ 
િૂકિણીમતાં પરરણતામયું હ્ું.

નતાયર સવિિ (SJED) એ જણતાિેલ (મતાિ્ય-2019) કે આ પતાત્ર્તા ન ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓને કરિતામતાં 
આિેલ િૂકિણી અ્ટકતાિી દિેિતામતાં આિી છે અને િસૂલતા્ની પ્રવક્રયતા પ્રગવ્ હેઠળ છે.

ઉપરોક્ ઓવિ્ટ અિલોકન એિી પ્રકૃવ્નું છે, જે અ્ય ્તાલુકતાઓમતાં પણ પ્રવ્વરંવર્ થઈ િકે છે 
કે જે ઓરિ્ટ દિરવમયતાન નમૂનતા ્પતાસમતાં સમતાિેિ થયેલ ન હ્ું. આ યોજનતા હેઠળ પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા 
લતાભતાથથીઓનતાં સમતાિેિ સુવનવચિ્ કરિતા મતા્ટે વિભતાગ/સરકતાર આિતા ્મતામ રકસસતાઓની આં્રરક 
્પતાસ કરી િકે છે.

55 17-20 ગુણતાંક -55 લતાભતાથથીઓ (` 8.03 લતાખ) અને 21-38 ગુણતાંક-96 લતાભતાથથીઓ (` 16.82 લતાખ)



69

પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

3.3.4.3 પે્િનનું મવતરણ ન કરવું

 ● મની ઓિ્યરો પરત મોકલવા

DBT ની િરૂઆ્ (સપ્ટેમરર-2016) થઈ ્ે અગતાઉ મતામલ્દિતારો અનુદિતાનની પ્રતાવપ્ત થ્તાની સતાથે 
જ ક્ષેત્રીય પોસ્ટ મતાસ્રની ્રફેણમતાં ટ્ેઝરી ્રફથી િેક લખી અને લતાભતાથથીઓની જરૂરી સૂવિ સતાથે 
પોસ્ટ ઓવફસને જરૂરી વિગ્ો સતાથે મોકલી આપે છે. પોસ્ટ ઓરફસો લતાભતાથથીઓની ્રફેણમતાં મની 
ઓિ્યરો જારી કરીને િૂકિણું કર્ી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે DBTની િરૂઆ્ રતાદિ, પે્િન વિ્રણ 
પદ્ધવ્ સંવક્ષપ્ત કરિતામતાં આિી છે અને પે્િન વિ્રણ સમયસર કરિતામતાં આિી રહ્ં હ્ું.

નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓમતાં, ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે મતામલ્દિતારોને પોસ્ટ ઓરફસોમતાંથી અવિ્રી્ 
મની ઓિ્યરોને લીધે કે્ટલુંક ભંિોળ પર્ મળેલ હ્ું. મતામલ્દિતાર, જામનગર વસિતાય િલણો વ્જોરીમતાં 
પર્ જમતા કરતાિિતામતાં આવયતા હ્તા, જેમણે વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા અથિતા નતાણતા વિભતાગની કોઈ 
પણ જા્ની અવધકૃ્્તા વિનતા ખોલતાિતાયેલ (સપ્ટેમરર-2011) રિ્ રેંક ખતા્તામતાં અવિ્રી્ ` 76.15 
લતાખની56 રકમ જમતા કરતાિી હ્ી. નમૂનતા-્પતાસેલ ્તાલુકતાઓમતાં રેકોિ્યની ્પતાસણી કર્તા જણતાયું 
કે મતાિ્ય-2018 ની નસથવ્એ 728 લતાભતાથથીઓ હ્તાં કે જેઓ DBT દ્તારતા પે્િન મેળિી રહ્તા હ્તા.  
પરં્ુ સપ્ટેમરર-2016 મતાં DBT ની િરૂઆ્ થઈ ્ે અગતાઉ મતામલ્દિતારો દ્તારતા પોસ્ટ ઓરફસમતાંથી 
` 9.93 લાખની રકમ પર્ મળી હ્ી. ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે અતાજ રદિન (િીસેમરર-2018) સુધી 
લતાભતાથથીઓને િૂકિણી કરિતામતાં આિી નથી. જો કે મતામલ્દિતારોેએ તયતારરતાદિનતા મવહનતાઓમતાં અતા 
પે્િનનું ફરીથી વિ્રણ કરિતાં મતા્ટેનતાં પ્રયત્ો કરેલ. ઓરિ્ટમતાં એ પણ જણતાયું કે જો કોઈ લતાભતાથથી 
મતામલ્દિતારનો સંપક્ક કરે અને ્ ે મતા્ટે દિતાિો કરે ્ ો જ વિ્રણ કરિતામતાં આિ્ું હ્ું. આમ, મતામલ્દિતારો 
આગતામી મવહનતાઓમતાં લતાભતાથથીઓને ્ે ફરીથી વિ્રણની ખતા્રી કરિતા મતા્ટે સક્રીય અનુિ્થી 
પધધવ્ અપનતાિી ન હ્ી. પરરણતામ સિરૂપે, 728 લતાભતાથથીઓ મની ઓિ્યરોનતા વિ્રણ (રિલીિરી)
નતા સમયે પો્ે સથતાયી થયેલ સથળે ્ેઓની ગેરહતાજરી અથિતા પોસ્ટ ઓરફસો દ્તારતા જણતાિેલ અ્ય 
કતારણોને લીધે િિગતાળતાનતા મવહનતાઓમતાં ` 9.93 લાખ57ની રકમનતા પે્િનથી િંવિ્ રહી ગયતા હ્તા. 

નતાયર સવિિ (SJED) અે જણતાિેલ (મતાિ્ય-2019) કે લતાભતાથથીઓને મની ઓિ્યરો દ્તારતા ફરીથી 
વિ્રણનતા ત્રણ પ્રયત્ો કયતા્ય રતાદિ અવિ્રી્ પે્િન વ્જોરીનતા ખતા્તામતાં જમતા થતાય છે. અને 
અં્મતાં ્ે મતા્ટે લતાભતાથથીઓનો સંપક્ક કરિતામતાં આિે છે. જિતાર યો્ય નથી કતારણકે નમૂનતા ્પતાસેલ 
્તાલુકતાઓનતાં અોરિ્ટમતાં જણતાયું કે મની ઓિ્યર ફરીથી આપિતા મતા્ટે કોઈ પ્રયત્ો હતાથ ધરિતામતાં આવયતા 
નથી અને આ હકીક્ સંરંવધ્ મતામલ્દિતારો દ્તારતા સિીકતારિતામતાં આિી હ્ી.

ઉપરોક્ ઓરિ્ટ અિલોકન એિી પ્રકૃવત્નું છે; જે અ્ય ્તાલુકતાઓમતાં પણ પ્રવ્વરંવર્ થઈ િકે છે કે 
જે ઓરિ્ટ ્પતાસ દિરવમયતાન નમૂનતા-્પતાસમતાં સમતાિેિ થયેલ ન હ્તાં. લતાભતાથથીઓને લતાગુ અવિ્રી્ 
પે્િનનતા િૂકિણતાને સુવનવચિ્ કરિતા મતા્ટે વિભતાગ/સરકતાર આિતા ્મતામ રકસસતાઓની આં્રરક 
્પતાસ કરી િકે છે. 

 ● પાત્તા ન ધરાવતા લાભાથતીઓના ખોટા રેંક ખાતામાં પે્િનનું મવતરણ થવું

િતાયરેક્ટ રેનીફી્ટ ટ્તા્સફર (DBT) પધધવ્ આધતારની સતાથે વલંકઅપ થયેલ રેંક ખતા્તાને ધયતાનમતાં 
લે છે ્ ે NSAP િે્ટતારેઈઝ હેઠળ નોંધતાયેલ લતાભતાથથીનતા નતામ સતાથે ખતા્તા ધતારકનું નતામ િકતાસતા્ંુ નથી. 

56 ઈન્દિરતા ગતાંધી નેિનલ રિસેરીલી્ટી પે્િન સકીમ (IGNDPS) ની થોિી રકમ પણ સમતાવિષ્ છે, કેમ કે IGNOAPS ની રકમની િોક્સ મતાવહ્ી 
ઉપલબધ ન હ્ી

57 જામનગર-544 (` 7.90 લતાખ), કતાલતાિિ-13 (` 0.12 લતાખ), દિતાહોદિ-79 (` 0.78 લતાખ), લીમખેિતા-42 (` 0.49 લતાખ), કપરતાિતા-50 (` 0.64 લતાખ)
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ત્રણ નમૂનતા-્પતાસેલ-્તાલુકતાનતા ઓરિ્ટમતંા જણતાયું કે 107 લતાભતાથથીઓ (દિતાહોદિ-7, જામનગર-98 અને 
પોરરંદિર- 2) નું પે્િન સપ્ટેમરર-2016 અને તયતારરતાદિ થી DBT ની િરૂઆ્ થઈ તયતારથી અ્ય 
વયરક્ઓ (જેઓ યોજનતા હેઠળ લતાભતાથથીઓ ન હ્તા) નતા ખતા્તામતંા ખો્ટી રી્ે જમતા થઈ રહં્ હ્ંુ.  
ઓરિ્ટ વિશ્ેષણમતાં જણતાયું કે આ મતામલ્દિતારો દ્તારતા આધતારનું ખો્ુટ વલંકઅપ અથિતા 
રેંક ખતા્તાનતા નંરરની ખો્ટી એ્ટ્ીને કતારણે આિું ર્યુ છે. પે્િન ન મળિતા રતાર્ે 
અસરગ્સ્ લતાભતાથથીઓએ સંરંવધ્ મતામલ્દિતારોનો િતારિંતાર (નિેમરર-2017 થી મતાિ્ય-2018  
દિરરમયતાન) સંપક્ક કરલે. મતામલ્દિતાર, જામનગરે આ રતાર્ની વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતાને  
જાણ કરી (મતાિ્ય-2018) પગલતાં લીધતા પરં્ ુ દિતાહોદિ અને પતાલનપુરનતા મતામલ્દિતારોએ મતામલો 
આગળ િધતાયષો ન હ્ો ્ે પણ જણતાયું હ્ંુ કે નિેમરર2017 થી પે્િનનતાં ખો્ટતા રે્ક 
ખતા્તામતાં જમતા થિતાનતંા આ વકસસતાઓની લતાભતાથથીઓએ રજુઆ્ કરેલ હોિતા છ્તંા મતાિ્ય-2018  
સુધી ખો્ટતા રે્ક ખતા્તામતા હિે પછીથી િૂકિણી રોકિતા મતા્ટે કોઈપણ અવધકતારી (મતામલ્દિતાર 
અથિતા વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા) દ્તારતા કોઈ કતાય્યિતાહી કરિતામતાં આિી ન હ્ી. િધુમતાં 
વિસંગ્્તા સુધતારિતા અથિતા રેંકમતાંથી આયો્ય ક્રેરિ્ટને પર્ કરિતા મતા્ટે કોઈ પગલતા લેિતામતાં 
આવયતા નથી.

મતામલ્દિતાર જામનગર અને પતાલનપુરએ એવપ્રલ-2018 મતાં અનુક્રમે 86 અને રે વકસસતાઓને સંરંવધ્ 
ભૂલો સુધતારી છે, જો કે અગતાઉનતા સમયગતાળતાની િિ્ રકમની િૂકિણી હજુ સુધી (મતાિ્ય-2019) રતાકી 
છે આ પતાત્ર્તા ન ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓ ને ` 10.18 લતાખ58 પે્િન અવનયવમ્ િૂકિણતામતાં પરરણમેલ 
અને સપ્ટેમરર-2016 પછી થી મતાિ્ય-2018/નિેમરર-2018 થી પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓ પે્િનની 
પ્રતાવપ્તથી િંવિ્ રહેલ.

મતામલ્દિતાર, દિતાહોદિે જણતાિેલ (જુન-2018) કે વિસંગ્્તા સુધતારિતા જરૂરી પગલતા લેિતામતાં આિિે. 
મતામલ્દિતાર, જામનગર અને પતાલનપુરે યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતામતા આ મતા્ટેની જોગિતાઈની ગેરહતાજરીને 
િઢ્ રકમની િૂકિણી ન કરિતા પતાછળનું કતારણ ર્તાવયું હ્ું. નતાયર સવિિ (SJED) એ જણતાિેલ 
(મતાિ્ય-2019) કે લતાભતાથથીઓ દ્તારતા ધયતાન ઉપર લતાિિતામતાં આિેલી આિી વિસંગ્્તાઓને સંરંવધ્ 
મતામલ્દિતારો સુધતારી રહયતાં છે.

ઉપરોક્ ઓરિ્ટ અિલોકન એિી પ્રકૃવ્નું છે, જે અ્ય ્તાલુકતાઓનતા પણ પ્રવ્વરંવર્ થઈ િકે છે 
કે જે ઓરિ્ટ દિરવમયતાન નમૂનતા ્પતાસમતાં સમતાિેિ થયેલ ન હ્તા. પે્િનનું યો્ય ખતા્તાઓમતા જ 
િુકિણું થતાય છે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતા્ટે વિભતાગ/સરકતાર આિતા ્મતામ રકસસતાઓની આં્રરક ્પતાસ 
કરી િકે છે.

3.3.5 દેખરેખ

3.3.5.1 લાભાથતીઓની વામષ્યક રકાસણી અને સામામજક ઓડિટ હાથ ધરવું.

યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતામતાં સપેવિયલ િેરીફીકેિનસ ્ટીમો59ની રિનતા કરીને હતાલનતાં લતાભતાથથીઓની 
િતાવષ્યક વયવક્તગ્ િકતાસણી હતાથ ધરિતાનું વનય્ કરેલ છે. ્ે યોજનતાનતા અમલીકરણની કતાય્યક્ષમ્તા, 
પતારદિવિ્ય્તા અને ફરરયતાદિ વનિતારણ મતા્ટે ગોઠિતાયેલ સવમવ્ઓ દ્તારતા દિર છ મવહને સતામતાવજક ઓરિ્ટ 
હતાથ ધરિતાની યોજનતા પણ કરે છે.

58 મતાિ્ય-2018 સુધી 88 લતાભતાથથીઓ મતા્ટે અને નિેમરર-2018 સુધી 19 લતાભતાથથીઓ મતા્ટે ગણ્રી
59 સવમવ્મતાં પ્રવ્વષ્ઠ્ વરન-સરકતારી સંસથતાઓનતા પ્રવ્વનવધઓ હિે જેઓ કોઈ અવધકૃ્ અવધકતારી હેઠળ સથતાવનક વિસ્તારમતાં સવક્રય હોય છે.
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ઓરિ્ટમતાં જણતાંયુ કે િષ્ય-2013-18 નતા સમીક્ષતા સમયગતાળતા દિરવમયતાન નમૂનતા ્પતાસેલ કોઈપણ 
મતામલ્દિતારો અથિતા રતાજય સ્રનતાં સ્તાધીિોએ હતાલનતા લતાભતાથથીઓની વયરક્ગ્ િકતાસણી હતાથ 
ધરી ન હ્ી અથિતા સતામતાવજક ઓરિ્ટ હતાથ ધયુિં ન હ્ું. સિવેક્ષણ હતાથ ધરિતા મતા્ટે લતાભતાથથીઓની 
પસંદિગી કર્ી િખ્ે, ઓરિ્ટમતાં જણતાયુ કે નમૂનતા ્પતાસેલ 24 GPS/િોિ્યમતાં નમૂનતા ્પતાસેલ પતાંિ 
GPS ને સંરંવધ્ 32 લતાભતાથથીઓ મૃતયુ પતામયતા હ્તાં, ્ેમ છ્તાં, ્ેઓનું પે્િન ્ેમનતાં રેંક ખતા્તામતાં 
વિ્રી્ કરિતાનુ િતાલુ રતાખયુ હ્ું. જો વિભતાગે વયવક્તગ્ િકતાસણી હતાથ ધરી હો્ ્ો આ ્ટતાળી 
િકતાયું હો્. િધુમતાં સતામવજક ઓરિ્ટ હતાથ ધરિતામતાં આવયું હો્ ્ો, આગળનતા ફકરતાઓમતાં િિતા્ય 
કયતા્ય મુજર પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓને આિરી ન લેિતા, પે્િન પ્રતાપ્ત ન થિું, વિગેરે રતાર્ોનું 
સમતાધતાન થઈ િકયું હો્.

નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓનતાં મતામલ્દિતારોએ િતાવષ્યક વયરક્ગ્ િકતાસણી નહી કરિતા અંગે પુનષ્/
સમથ્યન કરેલ છે. અને જણતાિેલ (મે-2018 અને જુન-2018) કે ્ે ઉવિ્/યો્ય સમયે કરિતામતાં 
આિિે. નતાયર સવિિ (SJED) એ જણતાિેલ (મતાિ્ય-2019) કે ્મતામ લતાભતાથથીઓની િકતાસણી મતા્ટે 
વજલ્તા કલેક્ટરોને સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિી છે. (િીસેમરર-2018). સતામતાવજક ઓરિ્ટ રતાર્ે, 
વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતાએ જણતાિેલ (સપ્ટેમરર-2018) કે આ મતામલે વજલ્તા કલેક્ટર પતાસેથી 
્પતાસ કરિતામતાં આિિે. ઓરિ્ટનો મ્ એ છે કે રતાજય સરકતાર યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતા મુજર િતાવષ્યક 
િકતાસણીની ખતા્રી કરી િકે છે.

3.3.6. સમાપન

ઓરિ્ટનું ્તારણ છે કે GoG એ ગ્તામીણ અને િહેરી રંને ગરીરી રેખતા હેઠળ (BPL) િસ્ીનતાં રધતા જ 
BPL લતાભતાથથીઓને આ યોજનતાં હેઠળ આિરી લીધતા નથી. 2004-05 નતાં ગરીરી ગુણોત્રને આધતારે 
GoI દ્તારતા અવધક્મ મયતા્યદિતા ્રીકે મંજૂર કરતાયેલ ` 5.81 લતાખ અંદિતાવજ્ BPL લતાભતાથથીઓની સતામે, 
મતાિ્ય-2018 ની નસથવ્એ, GoG યોજનતા હેઠળ 5.60 લતાખ BPL લતાભતાથથીઓને આિરી િકી છે.

નમૂનતા ્પતાસેલ ્તાલુકતાઓનતા ઓરિ્ટમતાં જણતાયું કે મતામલ્દિતારોએ BPL ગુણતાંક નક્ી કરતાયેલ 
મતાપદિંિો કર્તાં િધતારે BPL ગુણતાંકો સતાથેનતા પતાત્ર્તા ન ધરતાિ્તા BPL વયવક્તઓને પે્િન પુરૂ પતાિેલ 
અને પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા લતાભતાથથીઓને યોજનતાની મતાગ્યદિવિ્યકતાની જોગિતાઈઓનું ઉલ્ંઘન કરિતા સિચછંદિ 
રી્ે અસિીકતાર કરિતામતાં આવયો હ્ો. અને વનયતામકશ્ી, સમતાજ સુરક્ષતા દ્તારતા સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં 
આિેલ હ્ી.

નમૂનતા-્પતાસેલ ્તાલુકતાઓમતા મનીઓિ્યરોનતાં પર્ થિતાનતા રકસસતાઓમતાં પે્િનનતાં વિસ્રણ ન 
થિતાનતા રકસસતાઓ નોંધિતામતાં આવયતાં હ્તાં. દિતાહોદિ, જામનગર અને પતાલનપુર ્તાલુકતાઓમતાં, ઓરિ્ટમતાં 
જણતાયું કે 107 લતાભતાથથીઓનું પે્િન (` 10.18 લતાખ) મતામલ્દિતારો દ્તારતા આધતારની સતાથે ખો્ટી રી્ે 
લીંકઅપ અને ખો્ટતા નંરરનતાં રંેક ખતા્તામતાં એ્ટ્ીને કતારણે અ્યનતાં રેંક ખતા્તાઓમતાં ખો્ટી રી્ે જમતાં 
કરિતામતાં આવયતાં હ્તાં. નમૂનતાં ્પતાસેલ મતામલ્દિતારોએ હતાલનતાં લતાભતાથથીઓની િતાવષ્યક િકતાસણી હતાથ 
ધરી ન હ્ી.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

આડદજાનત નવકાસ નવભાગ

3.4 ગુિરાત રાજય ટ્ાયબલ એજયુકેિન સોસાયટી અંતગ્ચત નનવાસી િાળાઓની કામગીરી

3.4.1 પ્સતાવના

ભતાર્ સરકતાર (GoI) નતાં આરદિજાવ્ રતાર્ોનતાં મંત્રતાલયે (MoTA) રતાજયોનતાં અં્રીયતાળ 
વિસ્તારોમતાંનતા આરદિજાવ્ સમુદિતાયોનતાં વિદ્તાથથીઓને ઉચ્ચ્ર મતાધયમી્ સ્ર (ધોરણ VI થી XII) 
સુધીનું વનઃિુલક, ગુણિ્તાયુક્ત વનિતાસીય વિક્ષણ પુરૂ પતાિિતાનતાં હે્ુથી ‘એકલવય મોિેલ રેસીિે્સીયલ 
િતાળતાઓ’ (EMRSs) ની યોજનતા િરૂ કરી (1997-98) હ્ી. યોજનતામતાં EMRSs નતાં સંિતાલન મતા્ટે 
અ્ય રતાર્ોની સતાથોસતાથ દિરેક રતાજયોમતાં સિતાય્ મંિળી સથતાપિતા મતા્ટેનો વિિતાર હ્ો. ્ે મુજર, 
ગુજરતા્ સરકતારે (GoG), આરદિજાવ્ વિકતાસ વિભતાગ (TDD) અં્ગ્ય્ ગુજરતા્ રતાજય ટ્તાયરલ 
એજયુકેિન સોસતાય્ટી60 (સોસતાય્ટી) ની સિતાય્ મંિળી ્રીકે સોસતાય્ટીઝ રજીસટ્ેિન એક્ટ, 1860 
અં્ગ્ય્ સથતાપનતા કરી (જા્યુઆરી 2000) હ્ી, અને ્ેની રોમરે પનબલક ટ્સ્ટ એક્ટ 1950 અં્ગ્ય્ 
પણ નોંધણી કરતાઈ હ્ી.

‘અલપ સતાક્ષર્તાિતાળતા જીલ્તાઓમતાં અનુસુવિ્ જનજા્ી (ST) ની ક્યતાઓમતાં વિક્ષણ સ્રમતાં 
સુદૃઢીકણ’ યોજનતા અં્ગ્ય્ MoTA એ ક્યતા સતાક્ષર્તા રેસીિે્સીયલ િતાળતાઓ61 (GLRSs) ની 
સથતાપનતા કરી (એવપ્રલ 2008) હ્ી, કે જેનો હે્ુ ઓળખતાયેલતા જીલ્તાઓ અને જુથોમતાં આરદિજાવ્ 
ક્યતાઓની 100 ્ટકતા નોંધણીની સગિિ્તા દ્તારતા સતામતા્ય સત્રીઓ અને આરદિજાવ્ની સત્રીઓની 
િસ્ીમતાં સતાક્ષર્તા સ્રનો ્ફતાિ્ દિુર કરિતાનો હ્ો.

આ સોસતાય્ટી પડરનિષ્ટ-XIII મતાં દિિતા્યવયતા મુજર, િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન રતાજયનતાં 16 જીલ્તાઓમતાંનતા 
43 આરદિજાવ્ ્તાલુકતાઓમતાં ફેલતાયેલ 79 વનિતાસી િતાળતાઓ (GoI અં્ગ્ય્ની 27 EMRSs, GoG 
અં્ગ્ય્ની નિ EMRSs અને 43 GLRSs) નતાં સંિતાલન અને વનયંત્રણ મતા્ટે જિતારદિતાર છે. આ 
િતાળતાઓ ગુજરતા્ મતાધયવમક અને ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિક્ષણ રોિ્ય (GSHSEB) દ્તારતા મતા્ય છે.

TDDનતાં સવિિએ આ સોસતાય્ટીનતાં હોદ્તાની રૂએ અધયક્ષ છે. આ સોસતાય્ટીનતાં સમગ્્યતા સંિતાલન 
મતા્ટે સોસતાય્ટીનતાં કતાય્યકતારી વનયતામક જિતારદિતાર છે. એક મદિદિનીિ કવમશ્નર, એક વહસતારી અવધકતારી 
અને પરરયોજનતા સંિતાલકો ્ેમને સહતાય કરે છે. જીલ્તા સ્રે સંકલી્ આરદિજાવ્ વિકતાસ પ્રયોજનતા 
(ITDP) નતાં પ્રયોજનતા િવહિ્ટદિતાર (PA) એ હોદ્તાની રૂએ આ સોસતાય્ટીનતાં સંયુક્ત કતાય્યકતારી વનયતામક 
છે. જે ITDP વિસ્તારોમતાં આિેલ િતાળતાઓની રતાર્ો મતા્ટે જિતારદિતાર છે. અને આ ઉપરતાં્ ્ેઓ 
હોદ્તાની રૂએ િતાળતાની સથતાનીય સંિતાલન સવમવ્ (LMC) નતાં િેરમેન પણ છે. સોસતાય્ટી દ્તારતા કરતાર 
આધતારર્ વનયુક્ત કરતાયેલતા એક પ્રયોજ્તા સહ વનદિદેિક PA ને સહતાય કરે છે.

GoI/GoG દ્તારતા સોસતાય્ટીને અપતાયેલ ભંિોળનો કરકસરયુક્ત, કતાય્યક્ષમ અને અસરકતારક રી્ે િપરતાિ 
થયો હ્ો કે કેમ, ગુણિ્તા યુક્ત વિક્ષણ આપિતા મતા્ટે પયતા્યપ્ત ભૌ્ીક અને મતાનિીય મતાળખતાગ્ 
સુવિધતાઓ હ્ી કે કેમ ્ે િકતાસિતા અને વનરરક્ષણ અને દિેખરેખ મતા્ટેની અસરકતારક પ્રણતાલી 
આનસ્તિમતાં હ્ી કે કેમ ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતા્ટે સોસતાય્ટી હેઠળની વનિતાસી િતાળતાઓની કતામગીરીનું 
ઓરિ્ટ હતાથ ધરિતામતાં આવયું હ્ું.

60 અગતાઉ ગુજરતા્ રતાજય આરદિજાવ્ વિકતાસ વનિતાસી વિક્ષણ સંસથતા મંિળી (GSTDREIS) અથિતા EMRS મંિળી ્રીકે ઓળખતા્ી હ્ી.
61 અગતાઉ અલપ સતાક્ષર ક્યતાઓની વનિતાસી િતાળતાઓ (LLGRSs) અથિતા એકલવય ક્યતા વનિતાસી િતાળતાઓ (EGRSs) ્રીકે ઓળખતા્ી હ્ી.
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સોસતાય્ટી, ITDD, કવમશ્નર આરદિજાવ્ વિકતાસ (CoTD), 14 PAs મતાંથી છ PAs, અને પસંદિ 
કરતાયેલ 12 િતાળતાઓ (GoI હેઠળની 27 મતાંથી પતાંિ ERMRs62, GoG હેઠળની નિમતાંથી એક 
EMRSs63 43 મતાંથી છ GLRSs64 નતાં િષ્ય 2015-16 થી 2017-18 સુધીનતાં સમયગતાળતાને આિરી લે્તા 
રેકોિ્યઝ ઓરિ્ટે ્પતાસયતા હ્તા.

ઓરિ્ટનતાં ્ તારણોની િિતા્ય મતા્ટે TDDનતાં સંયુક્ત સવિિશ્ી સતાથે 27 મે 2019 નતાં રોજ સમતાપન મી્ટીંગ 
યોજિતામતાં આિી હ્ી. વિભતાગનતાં અવભપ્રતાયો અને પ્રવ્વક્રયતાઓ ધયતાને લેિતામતાં આવયતા હ્તા અને 
રરપો્ટ્યમતાં સતામેલ કરિતામતાં આવયતા હ્તા.

3.4.2 ભંિોળની રપરેખા અને ભંિોળની પ્વામહતા

EMRSs ની સથતાપનતા મતા્ટે જરૂરી જમીન રતાજય સરકતાર દ્તારતા વનઃિુલક આપિતામતાં આિે છે, જયતારે 
િતાળતાનતાં મકતાન સવહ્ હોસ્ટેલ અને વનિતાસીય ક્તા્ટ્યસ મતા્ટે ` 12 કરોિ સુધીનતા મુિીગ્ ખિ્ય  
(વરન-આિ્્યક) મતા્ટે GoI નતાણતા પુરતા પતાિે છે. રતાળક દિીઠ િતાવષ્યક ` 42,000 આિ્્યક ખિ્ય અને  
વરન-આિ્્યક િસ્ુઓ જેિીકે ફવન્યિર, અ્ય સતાધનો વિગેરેની ખરીદિી મતા્ટે િતાળતાદિીઠ દિર પતાંિ િષવે 
` 10 લતાખની નતાણતાકીય સહતાય પણ GoI પુરી પતાિે છે.

યોજનતાની જોગિતાઈ મુજર, GLRSs ભતાિતાનતાં મકતાનમતાં િલતાિી િકતાય છે. એક ક્યતા છતાત્ર દિીઠ 
પ્રવ્િષ્ય ` 27,100 અને પતાંિ િષ્યમતાં એકિતાર 100 છતાત્રો દિીઠ ` 3.75 લતાખ આિ્્યક ખિ્ય મતા્ટેનતાં 
નતાણતા GoI આપે છે. િષ્ય 2014-15મતાં GLRSs મતા્ટે મકતાનનતાં રતાંધકતામ મતા્ટેનતાં મુિીગ્ ખિ્ય મતા્ટે 
િતાળતા દિીઠ ` 6.00 કરોિની નતાણતાકીય સહતાય આપિતાનું GoIએ નક્ી કયુ્ય હ્ું. GoGએ EMRSs 
અને GLRSs મતા્ટે િષ્ય 2015-16થી ફુગતાિતાનતા ખિ્યને પહોંિી િળિતા GoIનતા ફતાળતા ઉપરતાં્ છતાત્ર 
દિીઠ િતાવષ્યક ` 10,000 આિ્્યક ખિ્ય રૂપે નતાણતાંકીય સહતાય આપિતા નક્ી કયુિં હ્ું (એવપ્રલ-2015). 
EMRSs અને GLRSs રન્ને મતા્ટેનતાં મકતાન રતાંધકતામ મતા્ટેનો િધતારતાનો મુિીગ્ ખિ્ય પણ GoG 
ભોગિે છે. સોસતાય્ટી દ્તારતા સંિતાવલ્ િતાળતાઓ મતા્ટે GoI અને GoG િચ્ચેનતા આિ્્યક ખિ્ય મતા્ટેનતાં 
ભંિોળનું મતાળખુ પડરનિષ્ટ XIII મતાં આપેલ છે.

ઓડિટનાં તારણો

3.4.3 આ્યોજન

3.4.3.1 EMRSs ની અસમાન ફાળવણી

સોસતાય્ટી રતાજયમતાં EMRSs અને GLRSs ને ઉભી કરિતાનું આકલન કરી TDD ને સોંપે છે, 
તયતારરતાદિ TDD આ દિરખતાસ્ોને મંજુરી મતા્ટે MoTA ને પ્રસ્ુ્ કરે છે. 2015-18 દિરવમયતાન GoG એ 
પતાંિ નિી EMRSs ઉભી કરિતાની મંજુરી મેળિી હ્ી, મતાિ્ય 2018નતા અં્ સુધીમતાં સોસતાય્ટી હેઠળ 
36 EMRSs (GoI હેઠળની 27) અને 43 GLRSs કતાય્યર્ હ્ી.

ગજુરતા્મતા ં ITDPનતંા 14 વિસ્તારોમતાથંી 43 આરદિજાવ્ ્તાલુકતાઓ ઓળખી કતાઢિતામતા ંઆવયતા હ્તા. 
EMRSsની મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ (જનુ 2010)મતંા દિરેક આરદિજાવ્ ્તાલુકતાઓમતા ં ઓછતામતા ં ઓછી એક 
EMRSs સથતાપિતા મતા્ેટની જોગિતાઈ છે. કતારણકે EMRSs મુખયતિ ેSTનતંા રતાળકો મતા્ેટની જોગિતાઈ છે, 

62 અંરતાજી, જાગતાણતા, કિતાણતા, કપરતાિતા અને ઉકતાઈ
63 િતાઘોિીયતા-I
64 જેઠી, ખિકિતાિતા, મોગરતા, પોવિનતા અને સુત્રતાપતાિતા
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

રતાજય સરકતાર દ્તારતા આ આરદિજાવ્ ્તાલકુતાઓમતા ંEMRSsની સથતાપનતા કરિતા પતારસપરીક અગ્્તા મતા્ેટ 
અમકુ મતાપદંિિો નક્ી કરિતાનુ ંઅપેવક્ષ્ હ્ંુ. ઓરિ્ટનુ ંઅિલોકન હ્ંુ કે GoGએ આ સદંિભ્યમતંા કોઈજ 
મતાપદંિિ નક્ી/વનય્ કયતા્ય ન હ્તા. પરરણતામ સિરૂપ, 43 આરદિજાવ્ ્તાલકુતાઓમતાથંી 18મતા ંEMRSs ન 
હ્ી, જયતારે ત્રણ ્તાલકુતાઓમતા ંએક થી િધતારે EMRSs હ્ી જમે કે ભીલોિતા ્તાલકુતામતા ંત્રણ EMRSs65, 
િતાઘોિીયતા અન ે રતારિોલી દિરેક ્તાલકુતાઓમતા ં ર ે EMRSs66, ઉપરતંા્ ST િસ્ીની મહ્મ ગીિ્તા 
ધરતાિ્તા ્તાલુકતાઓ જિેતાકે ઉચછલ (97 ્ટકતા), ઉમરપતાિતા (96 ્ટકતા), િિેીયતાપતાિતા (95 ્ટકતા), ગરરતાિતા (94 
્ટકતા), ફ્ેહપરુતા (92 ્ટકતા), ઝતાલોદિ (88 ્ટકતા), િગરેેમતા ંEMRSs ન હ્ી, ્થેી વિરુધધ પતાલનપરુ (4 ્ટકતા) 
અને િતાઘોિીયતા (30 ્ટકતા) જિેતા ્યુન્મ ST િસ્ી ધરતાિ્તા ્તાલુકતાઓમતા ંઆિી િતાળતાઓ હ્ી.

ઓરિ્ટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ું કે, િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન EMRSs, મતાં પ્રિેિ મતા્ટે મળેલી અરજીઓની 
સંખયતા મો્ટી હ્ી, ્ેમ છ્તાં પ્રિેિ ઈચછુકો સતામે રતાજયમતાં ઓછી સંખયતામતાં EMRSs હોિતાને કતારણે 
સોસતાય્ટી મતાત્ર છ ્ટકતા છતાત્રોને પ્રિેિ આપી િકી હ્ી. રતાજયમતાં EMRSsની કુલ પ્રિેિ ક્ષમ્તા 
સંખયતા કર્તા સરેરતાિ 15 ગણી િધતારે સંખયતામતાં અરજીઓ મળી હ્ી ્ેની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક I મતાં 
દિિતા્યવયતા મુજર છે.

કોષ્ટક-1 : વર્ચ 2015-18 દરનમયાન EMRS પ્રવેિ પરીક્ષા માટે મળેલ અરજીઓની સંખયાની નવગતો

વર્ચ મળેલ 
અરજીઓની 

સંખયા

EMRS પ્રવેિ પરીક્ષામાં 
ઉપસસથત રહેલ છાત્રોની 

સંખયા

EMRS ની કુલ 
વાનર્ચક પ્રવેિ ક્ષમતા 

સંખયા

પ્રવેિ મેળવનાર 
છાત્રોની સંખયા

2015-16 26,072 23,296 1,820  1,731
2016-17 28,917 26,111 1,880 1,594
2017-18 37,347 34,280 2,180 2,035

કુલ 92,336 83,687 5,880 5,360
(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે રતાજયમતાં સોસતાય્ટીએ વયતાપ િધતારિતાની જરૂર છે.
સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગમતાં જણતાવયું હ્ું (27 મે 2019) કે જયતારે EMRSs ની દિરખતાસ્ 
કરિતાની હોય તયતારે જમીનની ઉપલબધ્તા, STની િસ્ી, અને EMRS પ્રિેિ પરીક્ષતા મતા્ટે મળેલ 
અરજી પત્રકોની સંખયતા ધયતાને લેિતામતાં આિ્ી હ્ી. ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાવયું હ્ું કે, GoI એ 50 ્ટકતા 
આરદિજાવ્ િસ્ી ધરતાિ્તા અને 20.000 ની આરદિજાવ્ િસ્ી ધરતાિ્તા રતાકીનતાં ્મતામ આરદિજાવ્ 
્તાલુકતાઓને િષ્ય 2022 સુધીમતાં આિરી લેિતા મતા્ટે વનણ્યય (િીસેમરર 2018) લેિતાયો હ્ો.
3.4.4 નાણાકી્ય વ્યવસથાપન

EMRSs/GLRSsનતાં રતાંધકતામ, કતામગીરી અને જાળિણી મતા્ટે સોસતાય્ટી GoI અને GoG ્રફથી 
અનુદિતાનો મેળિે છે. િષ્ય 2015-16 અને 2017-18નતાં સમયગતાળતાની િચ્ચે સોસતાય્ટી દ્તારતા મેળિતાયેલ 
અનુદિતાનો અને કરતાયેલ ખિ્યની વિગ્ો પડરનિષ્ટ-XIVમતાં દિિતા્યિેલ છે.
3.4.4.1 GLRSsનાં સંદભ્યમાં કે્દ્રી્ય સહા્યમાં નુકિાન

GLRSsનતાં સંદિભ્યમતાં સોસતાય્ટી આિનતાર નતાણતાકીય િષ્ય મતા્ટે ઘ્ટક દિીઠ ખિ્ય (આિ્્યક અને વરન-
આિ્્યક)નતાં રજે્ટ અનુમતાનો GoGનતાં મતાધયમ દ્તારતા GoIને પ્રસ્ુ્ કરે છે. GoI જેને મંજુર કરી 

65 ખરેંિતા, િતામળતાજી-I અને િતામળતાજી-II
66 વાઘોિીયા તાલુકો ઃ િતાઘોિીયતા-I અને િતાઘોિીયતા-II, બારિોલી તાલુકો ઃ મો્ટતા અને વરલિતાન
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હપ્તતાઓમતાં GoGને મુક્ત કરે છે. િતાવષ્યક હીસતારોની આકતારણી રતાદિ જે ્ ે િષ્યમતાં ખિ્યમતાં થયેલતા િધતારતા 
કે રિ્ને પછીનતાં િષ્યમતાં સમતાયોજી્ કરિતામતાં આિે છે.
િષ્ય 2016-17મતાં GoIએ ` 34.76 કરોિ67 મંજુર કયતા્ય અને 26 કરોિ68 મુક્ત કયતા્ય (75 ્ટકતા) હ્તા. િષ્ય 
2016-17 દિરવમયતાન સોસતાય્ટીએ મંજુર કરેલ ખિ્ય ` 30.64 કરોિની સતામે ` 33.89 કરોિનો આિ્્યક 
ખિ્ય કયષો હ્ો. ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે અમુક ઘ્ટકો હેઠળનો આિ્્યક ખિ્ય સિીકતાય્ય ખિ્ય મયતા્યદિતાથી 
િધતારે અથિતા ્ો ઓછો હ્ો. છતાત્રોને ઘરિયતાળો અને સતાયકલો આપિતા મતા્ટે મંજુર કરતાયેલતા ` 0.40 
કરોિનતાં સંદિભ્યમતાં એિુ પણ ધયતાને આવયું હ્ું કે, સોસતાય્ટી દ્તારતા કંઈ પણ ખિ્ય કરિતામતાં આવયો ન 
હ્ો. પરરણતામ સિરૂપ, દિરેક ઘ્ટક મતા્ટે વનય્ કરતાયેલ મયતા્યદિતાથી િધતારતાનો ખિ્ય અને રિ્નતાં ભતાગને 
સમતાયોજી્ કરીને GoI એ મતાત્ર ` 30.64 કરોિનતાં આિ્્યક ખિ્ય મતા્ટેનો દિતાિો સિીકતાયષો હ્ો. આ 
ઉપરતાં્, GoI એ રૂતા 4.12 કરોિનો વરન-આિ્્યક ખિ્ય ન સિીકતાયષો કતારણકે, સોસતાય્ટી મુિીગ્ ખિ્ય 
મતા્ટેનતા કતાયષો, જેમતા ` 2.75 કરોિ ફનથીિર/સતાધનો મતા્ટેનતા, ` 0.82 કરોિ વરસ્ર મતા્ટેનતા, ` 0.55 કરોિ 
મનોરંજન મતા્ટેનતાં કતાયષો િરૂ કરિતામતાં વનષફળ રહી હ્ી. પરરણતામો ` 34.76 કરોિનતાં મંજુર કરતાયેલતા 
ખિ્ય સતામે GoI એ મતાત્ર ` 20.64 કરોિ મંજુર કયતા્ય અને રૂ. 5.36 કરોિને (` 26 કરોિ - ` 20.64 
કરોિ) િષ્ય 2016-17મતાં િધતારતાની મુક્ત કરતાયેલ રકમ ગણી િષ્ય 2017-18મતાં સમતાયોજી્ કરતા્તા 
કે્રિીય સહતાયમતાં નુકિતાન રહેિતામતાં પરરણમયું હ્ું.

સોસતાય્ટીનતાં વહસતારોની િકતાસણી કર્તા, ઓરિ્ટે અિલોકન કયુિં હ્ું કે, િષ્ય 2015-16 અને 2017-18 
િચ્ચે સોસતાય્ટી નીિે કોષ્ટક-2 મતાં દિિતા્યવયતા મુજરનો છતાત્ર દિીઠ િતાવષ્યક ` 27.100/- નો આિ્્યક ખિ્ય 
મેળિિતામતાં વનષફળ રહી હ્ી.

કોષ્ટક 2 ઃ વર્ચ 2015-16 અને 2017-18 વચ્ે સોસાયટીનાં આવત્ચક ખર્ચની નવગતો

વર્ચ બિેટ અનુમાનો મુિબ આખરી મંિૂરી પ્રમાણે છાત્ર દીઠ 
વાનર્ચક 
આવત્ચક 
અનુદાન

છાત્ર દીઠ 
વાનર્ચક આવત્ચક 

અનુદાનનાં 
વપરાિમાં ઘટ

છાત્રોની 
અંદાજીત 
સંખયા

દાવો કરાયેલ 
રકમ  

(` કરોિમાં)

GoI દ્ારા 
મંિુર 

કરાયેલ રકમ 
(` કરોિમાં)

છાત્રોની 
ખરેખર 
સંખયા

દાવો કરાયેલ 
રકમ 

(` કરોિમાં)

GoI દ્ારા 
મંિુર 

કરાયેલ રકમ 
(` કરોિમાં)

1 2 3 4 5 6 7 8
(સતંભ 7/5)

9 (` 27100 – 
સતંભ 8)

2015-16 7,509 30.25 18.93 10,965 28.57 18.60 16,964 10,136
2016-17 11,981 33.52 30.64 11,981 33.89 20.63 17,227 9,873
2017-1869 12,182 33.42 29.92 12,182 33.42 28.75 23,993 3,107

(સત્રોત ઃ સોસાયટીનાં બિેટ અનુમાનો અને GoI ની મંિુરીઓ)69

ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, GoG દ્તારતા ` 10,000 નું િધતારતાનું અનુદિતાન પુરૂ પતાિીને GoI ્રફથી 
આિશયક આિ્્યક અનુદિતાનની ઘ્ટને પરીપુણ્ય કરિતામતાં આિ્ી હ્ી. આ દિિતા્યિે છે કે, સોસતાય્ટી અને 
િતાળતાઓ, મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં અને મંજુર કરતાયેલ રજે્ટ અનુદિતાનોમતાં વનય્ કરતાયેલ ઘ્ટક મુજરની 
મયતા્યદિતા પ્રમતાણે આિ્્યક અનુદિતાનોનતા િપરતાિમતાં વનષફળ રહી હ્ી.

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં ઓરિ્ટનું અિલોકન સિીકતાયુિં હ્ું.

67 વરન આિ્્યક ખિ્ય ` 4.12 કરોિ અને આિ્્યક ખિ્ય ` 30.64 કરોિ
68 વરન-આિ્્યક ખિ્ય ` 3.02 કરોિ અને આિ્્યક ખિ્ય ` 22.98 કરોિ
69 આખરી મંજુરી પ્રવ્ક્ષતામતાં છે, ઓરિ્ટ દ્તારતા રજે્ટ અનુમતાનોનતાં આંકિતા ધયતાને લેિતામતાં આવયતા હ્તા.



76

31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

3.4.4.2 વધારાનાં આવત્યક અનુદાનો મુક્ત કરા્યા

EMRSsની સથતાપનતા મતા્ેટની સધુતારેલી મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ (2010) મુજર રતાજય સરકતાર ્નેતા સિંતાલન 
મતા્ેટ કોઈપણ વયિહતારૂ/અનકુુળ પદ્ધવ્ જિેી કે સિતાય્ િકૈ્ષવણક મિંળીઓ દ્તારતા, નતામતંારક્ િકૈ્ષવણક 
સસંથતાઓ સતાથ ેપબલીક પ્રતાઈિ્ેટ પતા્ટ્યનરિીપ (PPP) રતાજયનતા વિક્ષણ વિભતાગ સતાથ ેગોઠિણી કરી અથિતા 
અ્ય કોઈપણ પદ્ધવ્નો વિકલપ પસદંિ કરી િકે છે. આ મુજર, સોસતાય્ટીએ GoG િ્ી સઘુી પરરિતાર 
ફતાઉ્િેિન (SPF) ્ય ુરદિલહી, અન ેમનુી સિેતા આશ્મ ટ્સ્ટ (MSAT) િતાઘોિીયતા, િિોદિરતા સતાથ ેઅનકુ્રમે 
EMRS (ક્તા્ંટ) અને EMRS (િતાઘોિીયતા-I)70 નતા ંસિંતાલન મતા્ેટ સમજુ્ ી કરતારો (MOU) (નિેમરર 
2008 અન ેનિમેરર 2010) કયતા્ય હ્તા. આ MOU ઓક્ટોરર 2017 સુધી રર્યુ કરતાયતા હ્તા. 

MSAT સતાથે કરતાયેલતા MOU મુજર, સોસતાય્ટી આિ્્યક અનુદિતાન71 ્રીકે િતાવષ્યક આિ્્યક ખિ્યનતાં 
50 ્ટકતા, મહ્મ ` 60 લતાખની મયતા્યદિતામતાં મુક્ત કરતાિે. રતાકીનો 50 ્ટકતા આિ્્યક ખિ્ય, MSAT દ્તારતા 
વરન-આરદિજાવ્ છતાત્ર/વરન વનિતાસી છતાત્ર પતાસેથી ફી લઈને અને િોનેિન વિગેરે મેળિીને ભરપતાઈ 
કરતાિે. મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓ, સતાધનો, અને અ્ય સથતાિર વમલક્ો પુરી પતાિિતાનો ખિ્ય સોસતાય્ટી 
MSAT િચ્ચે 75.25 નતાં ગુણો્ર પ્રમતાણમતાં મહ્મ ` 7.00 કરોિની મયતા્યદિતામતાં કરિતાનો રહેિે.

રેકોિ્યઝની િકતાસણીમતાં જણતાયું હ્ું કે, સોસતાય્ટીએ નીિે કોષ્ટક-3મતાં દિિતા્યવયતા મુજર MOUમતાં મતા્ય 
નતાણતાકીય મયતા્યદિતા ધયતાને લીધતા િગર જ િષ્ય 2015-16 અને 2017-18 િચ્ચે MSATને િધતારતાનતાં 
અનુદિતાનની િુકિણી કરી હ્ી.

કોષ્ટક 3 : વર્ચ 2015-18 દરનમયાન MSATને મુક્ત કરાયેલા વધારાનાં આવત્ચક અનુદાનોની નવગતો
(` લાખમાં)

વર્ચ છાત્રોની 
સંખયા

વાનર્ચક 
આવત્ચક 

ખર્ચ

વહેંરવાપાત્ર આવત્ચક ખર્ચ આવત્ચક ખર્ચની ખરેખર 
વહેંરણી

સોસાયટી દ્ારા 
મુક્ત કરાયેલ 

વધારાનું અનુદાન72સોસાયટી MSAT સોસાયટી MSAT
2015-16 193 85.60 42.80 42.80 69.81 22.59 9.81
2016-17 215 97.20 48.60 48.60 67.45 25.89 7.45
2017-18 234 113.16 56.58 56.58 76.55 37.80 16.55
કુલ 642 295.96 147.98 147.98 213.81 86.28 33.81

(સત્રોત ઃ િાળા/સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)72

ઉપયુ્યક્ત કોષ્ક દિિતા્યિ ેછે કે, સોસતાય્ટીએ MSAT ન ે̀  33.81 લતાખનો નતાણતાકીય લતાભ આપ્તા આિ ્્યક 
ખિ્યનતા ં50 ્ટકતાથી િધતારે મકુ્ત કયતા્ય હ્તા. ઉપરતાં્  PPP પદ્ધવ્ સિીકતારિતાનો હે્ ુવનષફળ ગયો હ્ો. 

EMRSs ક્તાં્ટનતાં રકસસતામતાં સોસતાય્ટી અને SPF િચ્ચે કરિતામતાં આિેલ MOUમતાંનતા વનયમો અને 
િર્ો MSAT સતાથે કરિતામતાં આિેલ MOU સતાથે સતામય ધરતાિ્તા હ્તા. ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે 
સોસતાય્ટીએ SPFને િતાવષ્યક આિ્્યક ખિ્યનતાં 50 ્ટકતાથી િધતારે મુક્ત કરીને ` 1.73 કરોિનો િધતારતાનો 
નતાણતાકીય લતાભ આપયો હ્ો.

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં ઓરિ્ટનું અિલોકન સિીકતાયુિં હ્ું અને જણતાવયું હ્ું 
કે MOU મતાં લતાગુ પિ્ી કલમોમતાં ્ુરં્ સુધતારો કરિતામતાં આિિે.

70 GoGની િનરંધુ કલયતાણ યોજનતા અં્ગ્ય્ની પહેલ અનુસતારનતા રન્ને EMRSs છે.
71 છતાત્ર દિીઠ િતાવષ્યક ` 36000 મુજરની ગણ્રી કરતા્તા
72 સોસતાય્ટી દ્તારતા કરિતામતાં આિેલ આિ્્યક ખિ્યમતાંથી ` 60 લતાખ રતાદિ કર્તા
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3.4.5 િૈક્ષમણક/અભ્યાસ લક્ષી
3.4.5.1 EMRSs માં પ્વેિ

સોસતાય્ટી દ્તારતા આયોજી્ એકલવય મોિલ રેસીિે્સીયલ સકૂલ પ્રિેિ પરીક્ષતા (EMRSET) કરિતાની 
પ્રિેિ પરીક્ષતાને આધતારે છતાત્રોને ધોરણ VIમતાં પ્રિેિ આપિતામતાં આિે છે.
િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન, રતાજયમતાં EMRSs મતાં EMRSET આધતારર્ ધોરણ VI મતાં પ્રિેિ મેળિનતાર 
છતાત્રોની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક-4 મતાં દિિતા્યિેલ છે.

કોષ્ટક-4 ઃ ધોરણ-VIમાં પ્રવેિ પામેલ છાત્રોની સંખયાની નવગતો
(આંકિા સંખયામાં)

વર્ચ
રાજયમાં EMRSs ની પ્રવેિ ક્ષમતા સંખયા ધોરણ-VIમાં પ્રવેિ મેળવતા છાત્રો
છોકરાઓ કનયાઓ કુલ છોકરાઓ કનયાઓ કુલ (ટકાવારી)

2015-16 950 870 1,820 929 802 1,731 (95)
2016-17 980 900 1,880 831 763 1,594 (85)
2017-18 1,130 1,050 2,180 1,069 966 2,035 (93)
કુલ 3,060 2,820 5,880 2,829 2,531 5,360 (91)

(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન ધોરણ VI મતા્ટેની 5880 છતાત્રોની પ્રિેિ ક્ષમ્તા 
સંખયતા સતામે સોસતાય્ટી 5360 છતાત્રો (91 ્ટકતા)ને પ્રિેિ આપી િકી હ્ી.
સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં પ્રિેિ ક્ષમ્તા સંખયતાની સતામે જ્યતાઓ ખતાલી રહેિતા 
પતાછળ છતાત્રો ્ેમનો પ્રિેિ રદિ કર્તા હોિતાનું કતારણ દિિતા્યવયુ હ્ું.
3.4.5.2 GLRSs માં પ્વેિ

સોસતાય્ટી દ્તારતા આપિતામતાં આિેલ સુિનતાઓ (મે 2016) મુજર દિરેક GLRSs મતાંનતા દિરેક િગ્યમતાં 60 
ST ક્યતા છતાત્રતાઓની પ્રિેિ ક્ષમ્તા સંખયતા હોિી જોઈએ. િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન, નમૂનતા ્પતાસ 
કરતાયેલતા GLRSs મતાં પ્રિેિ ક્ષમ્તા સંખયતાની સતામે પ્રિેિ પતામેલ છતાત્રતાઓની િષ્યિતાર વિગ્ો નીિે 
કોષ્ટક 5 મતાં દિિતા્યિેલ છે.

કોષ્ટક 5 ઃ વર્ચ 2015-18 દરનમયાન નમૂના તપાસ કરાયેલ GLRSs માં પ્રવેિ પામેલા છાત્રાઓની નવગતો

નમૂના તપાસ 
કરાયેલ 
GLRSs

2015-16 2016-17 2017-18
પ્રવેિ ક્ષમતા 

સંખયા
છાત્રાઓની 

સંખયા (ટકાવારી)
પ્રવેિ ક્ષમતા 

સંખયા
છાત્રાઓની 

સંખયા (ટકાવારી)
પ્રવેિ ક્ષમતા 

સંખયા
છાત્રાઓની 

સંખયા (ટકાવારી)
જેઠી 300 285 (95) 300 283 (94) 300 280 (93)
રિકિતાિતા 300 275 (92) 300 295 (98) 360 336 (93)
મોગરતા 300 290 (97) 360 344 (96) 480 441 (92)
પોવિનતા 240 174 (73) 300 236 (79) 300 240 (80)
સરોત્રતા 300 281 (94) 300 283 (94) 360 343 (95)
સુથતારપતાિતા 300 300 (100) 300 299 (100) 360 333 (93)
કુલ 1740 1605 (92) 1860 1740 (94) 2160 1973 (91)

(સત્રોત ઃ નમૂના તપાસ કરાયેલ GLRSs દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપરોક્ કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે, નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ GLRSs મતાં પ્રિેિ ક્ષમ્તા સંખયતાની સતામે, 
સોસતાય્ટી િષ્ય 2015-18 દિરવમયતાન 91 થી 94 ્ટકતા છતાત્રતાઓને પ્રિેિ આપી િકી હ્ી.

3.4.5.3 રોિ્યની પરીક્ષાઓમાં મસનધધ

ઓરિ્ટમતાં જણતાયું હ્ું કે, નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ 12 િતાળતાઓમતાં નીિે કોષ્ટક-6 મતાં દિિતા્યવયતા મુજર X 
અને XII નતાં પરરણતામો, રતાજયની સરેરતાિ ્ટકતાિતારીની સરખતામણીએ િધતારે સતારતા હ્તા.

કોષ્ટક 6 ઃ નમૂના તપાસ કરાયેલ 12 િાળાઓનાં ધોરણ X અને XII નાં પડરણામો

વર્ચ ધોરણ X ધોરણ XII રાિયની સરેરાિ 
સફળતા ટકાવારી

પરીક્ષામાં 
હાિર

સફળતા 
પામેલ

સફળતાની 
ટકાવારી

પરીક્ષામાં 
હાિર

સફળતા 
પામેલ

સફળતાની 
ટકાવારી

ધોરણ X ધોરણ 
XII73

2015-16 370 330 89 103 101 98 67 60
2016-17 484 414 86 225 173 77 68 61
2017-18 686 583 85 221 163 74 67 59
કુલ 1540 1327 86 549 437 80 67 61

(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)73

3.4.5.4 ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્વાહો િર ન કરા્યા

જિતાહર નિોદિય વિદ્તાલયોનતા ંસિરૂપ મજુર જ રતાજયનતંા અં્ રીયતાળ વિસ્તારોમતા ંઆરદિજાવ્ સમદુિતાયનતાં 
વિદ્તાથથીઓન ેઉચ્ચ્ર મતાધયવમક સ્ર સધુી (ધોરણ VI થી XII) નુ ંવનઃિુલક, ગણુિત્તાયકુ્ વનિતાસી 
વિક્ષણ પરુૂ પતાિિતાનતા ં હે્થુી EMRSs ની સથતાપનતા કરિતામતંા આિી છે. EMRSs ની સધુતારેલી 
મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ (જુન 2010) મુજર દિરેક EMRSs મતંા ધોરણ VI થી X અન ેઉચ્ચ્ર મતાધયવમક (ધોરણ 
XI અન ેXII) ત્રણયે પ્રિતાહ સતાથ ેહોિતા જોઈએ. વિિષેમતંા GoG એ િકૈ્ષવણક િષ્ય/સત્ર 2017-18 થી 
રતાજયની દિરેક 43 GLRSs મતંા ધોરણ XI િરૂ કરિતા નકકી કયુ્ય હ્ુ.ં િકૈ્ષવણક સત્ર િષ્ય 2017-18 મતા્ેટ 
EMRSs અન ેGLRSs મતા ંઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિક્ષણની નસથવ્ નીિે કોષ્ટક-7 મતંા દિિતા્યિલે છે.

કોષ્ટક 7 ઃ રાિયમાં EMRSs અને GLRSs માં ઉચ્તર માધયનમક નિક્ષણની સસથનત
િાળાઓનો 

પ્રકાર
િાળાઓની 

સંખયા
નિક્ષણ આપતી િાળાઓની સંખયા

તાિેતરમાં િરૂ 
કરાયેલ (સતંભ 

2 માંથી)

માત્ર 
ધોરણ 
X સુધી

ત્રણેય પ્રવાહ 
માટે (નવજ્ાન, 

નવનયન, 
વાનણજય)

માત્ર નવજ્ાન 
અને નવનયન

માત્ર 
નવજ્ાન અને 
વાનણજય

માત્ર 
નવજ્ાન

માત્ર 
નવનયન

માત્ર 
વાનણજય

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EMRS 
(GoI)

27 5 3 4 3 3 9 0 0

EMRS 
(GoG)

9 1 5 0 0 0 3 0 0

GLRS 43 0 19 0 0 0 8 12 4
કુલ 79 6 27 4 3 3 20 12 4

(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

73 સતામતા્ય (િતાવણજય અને આ્ટ્યસ) અને વિજ્તાન પ્રિતાહની સરેરતાિ
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ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે-
 ● GoI દ્તારતા પુરતા પિતાયેલ ભંિોળિતાળી 27 મતાંથી પતાંિ EMRSs74 િષ્ય 2015-16 અને 2017-18 
િચ્ચે િરૂ થઈ હ્ી, જયતારે રતાકીની 22 EMRSs િષ્ય 2012-13 પહેલતા િરૂ કરિતામતાં આિી 
હ્ી. આમ, િષ્ય 2017-18 મતાં આ દિરેક 22 EMRSs મતાં ધોરણ XI સુધીનતાં િગષો હોિતા જોઈએ. 
આમ છ્તાં, િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન ત્રણ EMRSs75 મતાં મતાત્ર ધોરણ X સુધીનતાં જ િગષો હ્તા. 
રતાકી રહેલી 19 EMRSs મતાંથી, મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં દિિતા્યવયતા મુજર ત્રણે પ્રિતાહોની ઉપલબધ્તા 
સતાથેની ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક િતાળતા મતાત્ર િતાર EMRSs (અંરતાજી, જાગતાણતા, ખોદિતાિતા અને 
્ીલકિતાિતા) હ્ી, જયતારે રતાકીની િતાળતામતાં એક અથિતા રે પ્રિતાહો જ, જેમકે ત્રણ EMRSs મતાં 
વિજ્તાન અને વિનયન(આ્ટ્યસ), ત્રણ EMRSs મતાં વિજ્તાન અને િતાવણજય અને નિ EMRSs 
મતાં મતાત્ર વિજ્તાન પ્રિતાહનું વિક્ષણ ઉપલબધ હ્ું.

 ● િષ્ય 2017-18મતાં સથતાવપ્ એિી GoG દ્તારતા ભંિોળ પુરૂ પિતા્ું હોય એિી વરલિતાન EMRS 
વસિતાય, પતાંિ EMRSs76 મતાં મતાત્ર ધોરણ X સુધીનતાં િગષો હ્તા, જયતારે રતાકીની ત્રણ EMRSs77 
મતાં મતાત્ર વિજ્તાન પ્રિતાહનું વિક્ષણ જ આપિતામતાં આિ્ું હ્ું.

 ● િષ્ય 2017-18 સુધીમતાં સોસતાય્ટી મતાત્ર 24 GLRSs મતાં ધોરણ XI નું વિક્ષણ િરૂ કરી િકી 
હ્ી. કતારણ કે અ્ય GLRSs મતાં િધતારતાનતા િગ્યખંિો ઉપલબધ ન હ્તાં. આ 24 GLRSs મતાંથી, 
12 GLRSs મતાત્ર વિનયન (આ્ટ્યસ) પ્રિતાહમતાં જ વિક્ષણ આપ્ી હ્ી અને િતાર GLRSs 
મતાત્ર િતાવણજય પ્રિતાહમતાં વિક્ષણ આપ્ી હ્ી.

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં દિરેક ત્રણેય પ્રિતાહોમતાં ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિક્ષણ ન 
આપિતા પતાછળ િતાળતાનતાં મકતાનમતાં પયતા્યપ્ત મતાળખતાગ્ સુવિધતા ન હોિતાનું કતારણ રજુ કયુિં હ્ું. ઉપરતાં્ 
િધુમતાં જણતાવયું હ્ું કે િૈક્ષવણક િષ્ય સત્ર 2018-19 થી EMRS કિતાણતામતાં ધોરણ-XI (વિજ્તાન પ્રિતાહ) 
નું વિક્ષણ િરૂ કરિતામતાં આવયું હ્ું.
3.4.5.5 િૈક્ષમણક અને રીન-િૈક્ષમણક સટાફની ભરતી

(i) િૈક્ષમણક સટાફ

EMRS મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ (1997-98) મતાં EMRS નતાં આિતાયષો અને િૈક્ષવણક સ્ટતાફ મતા્ટે સરકતારી 
િતાળતાઓનતાં વિક્ષકો કર્તા ઉચ્ચ પગતાર ધોરણ મતા્ટે દિિતા્યિેલ છે કે જેથી આ િતાળતાઓ ્રફ સિષો્મ 
પ્રવ્ભતાિતાળીઓને આકષથી િકતાય. EMRS મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ (જુન-2010) મતાં એિું પણ દિિતા્યિેલ છે કે, 
રતાજય સરકતારે િૈક્ષવણક ્થતા અભયતાસો્ર શ્ેષ્ઠ્તા મતા્ટે વિક્ષકો અને સ્ટતાફની પસંદિગી િખ્ે ્ેઓમતાં 
ઉચ્ચ્મ ગુણિ્તાનું ધોરણ જાળિિું અને સુવનશ્વી્ કરિું જોઈિે.
ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, EMRSs અને GLRSs અનુક્રમે િષ્ય 1997-98 અને 2008-09 થી 
કતાય્યર્ હોિતા છ્તાં, સોસતાય્ટીએ આિતાયષો અને િૈક્ષવણક સ્ટતાફની કતાયમી ધોરણે વનમણુંક મતા્ટે કોઈ 
જ મતાગ્યદિવિ્યકતાઓ નક્ી કરી ન હ્ી. મતાત્ર રિસેમરર 2016 મતાં, 17 િષષો78 િી્ી જિતા રતાદિ GoG એ 
સોસતાય્ટી દ્તારતા સંિતાવલ્ િતાળતાઓમતાં આિતાયષોનતાં 76 અને િૈક્ષવણક સ્ટતાફ મતા્ટેનતાં 685 પદિો મંજુર 
કયતા્ય હ્તા. રિસેમરર 2016 પહેલતા, સોસતાય્ટી, આિતાયષો અને િૈક્ષવણક સ્ટતાફની અનુક્રમે ` 16,500 અને 
` 7500 નતાં મતાવસક મહેન્તાણતા સતાથે ત્રણ થી પતાંિ િષ્ય મતા્ટે કરતાર આધતારર્ વનમણૂંક કર્ી હ્ી.

74 EMRS, પોિીનતા (2015-16), EMRS િતાગલખોિ (2016-17) અને EMRS મતાંિિી, સતાગરતારતા અને નસિતાિી (2017-18)
75 EMRS, ઈ્દિુ (2011-12), EMRS કિતાણતા (2011-12), અને EMRS, પતારિી (2001-02)
76 EMRS સિરૂપ મુજર િતાલ્ી આશ્મ િતાળતાઓ.
77 કિતાં્ટ, ખતારેંિતા અને િતાઘોિીયતા-I
78 સોસતાય્ટીની સથતાપનતા જા્યુઆરી 2010 મતાં થઈ હ્ી.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

વિક્ષકોને અપતા્ું મહેન્તાણું, GoG નતાં શ્મ અને રોજગતાર વિભતાગ દ્તારતા અવધસૂવિ્ (િીસેમરર 2014) 
કુિળ શ્વમકોને અપતા્તા અલપ્મ પગતાર79 કર્તા ઘણું જ ઓછું હ્ું. સોસતાય્ટી દ્તારતા વનયુક્ત કરતાયેલતા 
વિક્ષકો અને વિક્ષકોનતાં નોકરી છોિી જિતાનતાં દિરની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક-8 મતાં આપેલ છે.

કોષ્ટક-8 ઃ સોસાયટી દ્ારા નિક્ષકોની ભરતી અને નિક્ષકોનાં નોકરી છોિી િવાના દરની નવગતો

ભરતીનું 
વર્ચ

જાહેરાત 
કરાયેલ ખાલી 
િગયાની સંખયા

ભરતી કરાયેલ 
નિક્ષકોની 
સંખયા

ફેબ્ુઆરી 2019ની સસથતીએ 
હિુ પણ સેવામાં હોય તેવા 
નિક્ષકોની સંખયા (ટકાવારીં)

નોકરી છોિી 
રુકેલા નિક્ષકોની 

સંખયા

નોકરી છોિવાનો 
દર (ટકામાં)

2010-11 149 126 45(36) 81 64
2012-13 316 312 32(10) 280 90
2013-14 341 301 177(59) 124 41
2015-16 255 108 26(24) 82 76
કુલ 1061 847 280(33) 567 67

(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે, સોસતાય્ટી દ્તારતા કરતાર આધતારર્ વનમણુંક કરતાયેલ 847 વિક્ષકોમતાંથી 567 
વિક્ષકો (67 ્ટકતા) ઓછતા મહેન્તાણતાની િુકિણી, સથતાયીતિનો અભતાિ અને િધતારે સતારી ્કો મળિતા 
જેિતા કતારણોને લઈ નોકરી છોિી જ્તા હ્તા.

ઓરિ્ટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ું કે રિસેમરર 2016 મતાં મંજુર કરતાયેલતા આિતાયષો અને િૈક્ષવણક સ્ટતાફનતાં 
પદિો મતા્ટેનતાં પગતારધોરણો પણ નીિે કોષ્ટક-9 મતાં દિિતા્યવયતા મુજર જિતાહર નિોદિય વિદ્તાલયનતાં સ્ટતાફને 
િુકિતા્તા પગતારધોરણો કર્તા નીિતાં હ્તાં.

કોષ્ટક-9 ઃ GoG દ્ારા નનયત કરાયેલ પગાર ધોરણોની િવાહર નવોદય નવદ્ાલય સાથે સરખામણી

અનુ-
ક્રમ 
નંબર

નવભાગ ધોરણ પદ સંખયા પગારધોરણ િવાહર નવોદય નવદ્ાલયમાં 
આનુસંગીક પગાર ધોરણ

1. ઉચ્ચ્ર 
પ્રતાથવમક

6 થી 8 વિક્ષકો (વિદ્તા 
સહતાયકો)

377 ` 10,000 (રફકસ) પ્રથમ પતાંિ િષ્ય મતા્ટે, 
તયતારરતાદિ ` 5200-20200, GP-` 2400

` 9300-34800,GP - ` 4200

2. મતાધયવમક 9 થી 
10

આિતાય્ય 61 ` 9300-34800, GP- ` 4400 ` 9300-34800, GP- ` 5400
વિક્ષકો (વિદ્તા 
સહતાયકો)

219 ` 15000 (રફકસ) પ્રથમ પતાંિ િષ્ય મતા્ટે, 
તયતારરતાદિ ` 9300-34800, GP-` 4200

` 9300-34800, GP- ` 4600

3. ઉચ્ચ્ર 
મતાધયવમક

11 થી 
12

આિતાય્ય 15 ` 9300-34800, GP-` 4600 ` 9300-34800, GP- ` 7600
વિક્ષકો (વિદ્તા 
સહતાયકો)

89 ` 15500 (રફકસ) પ્રથમ પતાંિ િષ્ય મતા્ટે, 
તયતારરતાદિ ` 9300-34800, GP-` 4400

` 9300-34800, GP- ` 4800

(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ અને િવાહર નવોદય નવદ્ાલયની વેબસાઈટ પરથી મેળવાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ કોષ્ક દિિતા્યિે છે કે, િૈક્ષવણક સ્ટતાફને પતાંિ િષ્ય મતા્ટે રફકસ પગતાર અપતાય છે અને આિતાય્ય 
અને િૈક્ષવણક સ્ટતાફની િૈક્ષવણક લતાયકતા્ો, જિતાહર નિોદિય વિદ્તાલયોનતાં સ્ટતાફ સમકક્ષ હોિતા છ્તાં 
્ેઓને અપતા્ો ગ્ેિ પે ઓછો હ્ો.

79 કુિળ (રીન-િૈક્ષવણક) સ્ટતાફને ખતાનગી નોન-GIA િૈક્ષવણક સંસથતાનમતાં ઓક્ટોરર 2017 અને મતાિ્ય 2018 િચ્ચે 30 રદિિસ મતા્ટે અપતા્ો લઘુત્મ 
પગતાર ` 9678 હ્ો. [` 293 (એક રદિિસનો મુળ પગતાર) + ` 29.60(મોંઘિતારી ભથથુ) x 30 રદિિસ]
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પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

સયંકુ્ત સવિિ ેસમતાપ્ મી્ટીંગમતા ંસિીકતાયુ્ય હ્ુ ં(27 મ ે2019) કે નોકરી છોિીન ેજિતાનો �િો દિર મખુયતિે 
સથતાયીતિનો અભતાિ, સતાથોસતાથ ઓછતા મહેન્તાણતાથી રિેિતાઈ છે. ઉપરતાં્  િધમુતંા જણતાવયુ ંહ્ુ ંકે, હમણતા ંજ 
કરતાર આધતારર્ વિક્ષકો/આિતાયષોનતા ંરફકસ પગતારમતા ં` 5000 નો િધતારો કરતાયો હ્ો. ઓરિ્ટનો મ્ એ છે 
કે GoG એ ઉ્મ અને કુિળ પ્રવ્ભતાન ેવિક્ષક ્ રીકે આકવષ્્ય  કરિતા જરૂરી પગલતા લિેતા વિિતારિંુ જોઈએ.
(ii) મરન-િૈક્ષમણક સટાફ

કતારકુન કમ વહસતારનીિો અને પટ્તાિતાળતાઓની વનમણુંક LMC દ્તારતા કરિતામતાં આિ્ી હ્ી. જયતારે 
અ્ય સહતાયક સ્ટતાફ જેિતા કે સુરક્ષતાકમથી, સફતાઈકમથી, રસોઈયતા અને મદિદિનીિોની સેિતા આઉ્ટસોસ્યથી 
(રહતારથી કરતાર આધતારર્) કરતાય છે. ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે કતારકુન-કમ-વહસતારનીિ અને 
પટ્તાિતાળતાઓને સોસતાય્ટી દ્તારતા અનુક્રમે ` 6000 અને ` 3500 મહેન્તાણુ િુકિિતામતાં આિ્ુ હ્ું જે 
ખતાનગી િૈક્ષવણક સંસથતાઓ મતા્ટેનતા વરન િૈક્ષવણક સ્ટતાફ80, (કુિળ, અધ્ય-કુિળ, અકુિળ) મતા્ટે GoG 
દ્તારતા વનય્ કરતાયેલતા ્યૂનત્મ પગતાર કર્તા ઓછુ/નીિું હ્ું.
સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગમતાં (27 મે 2019) ઓરિ્ટનું અિલોકન સિીકતાયુિં હ્ું અને જણતાવયું હ્ું 
કે, લઘુત્મ િે્ન ધતારતા-1948 સતાથે સુસંગ્ રહે ્ેમ વરન-િૈક્ષવણક સ્ટતાફનતા મહેન્તાણતામતાં િધતારો 
કરિતાની દિરખતાસ્ સોસતાય્ટીનતા વનયતામક રોિ્ય સમક્ષ મંજુરી મતા્ટે મૂકિતામતાં અતાિિે.
3.4.6 EMRSs અને GLRSsમાં માળખાગત સુુમવધાઓ

MoTA દ્તારતા િતાળતાની મંજુરી રતાદિ, સોસતાય્ટી મંજુર કરતાયેલ િતાળતાનું કતાય્ય અ્ય િતાળતાઓનતાં મકતાનમતાં 
કે હંગતામી સુવિધતાઓ ઊભી કરીને, તયતારરતાદિનતાં િૈક્ષવણક િષ્યથી િરૂ કરે છે EMRSs ની મંજુરી રતાદિ 
GoI, સોસતાય્ટીને મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓ મતા્ટે મુિીગ્ ખિ્યનતાં 50 ્ટકતા મુક્ત કરે છે, જયતારે GLRSને 
ભતાિતાનતાં મકતાનમતાં પણ સમતાિી િકતાય છે.
ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, સપ્ટેમરર 2018 ની નસથવ્ GoIનતાં ભંિોળ દ્તારતા સંિતાવલ્ 27મતાંથી છ 
EMRSs GoGનતાં ભંિોળથી સંિતાવલ્ નિમતાંથી રે EMRSs અને 43મતાંથી દિિ GLRSs નતાં પતાકતા 
મકતાન કે વપ્ર-ફેબ્ીકે્ટેિ (પૂિ્ય વનવમ્ય્ સતાધનોને જે ્ે સથળ પર લતાિીને ્ેમને જોિી દિઈને રનતાિિતામતાં 
આિ્ી રિનતા) મકતાન પણ ન હ્તા આ િતાળતાઓ અ્ય સંસથતા દ્તારતા સંિતાવલ્ િતાળતાઓમતાં (13) અ્ય 
સરકતારી મકતાનોમતાં (3) અને ભતાિતાનતાં મકતાનમતાં (2) નીિે કોષ્ટક-10મતાં દિિતા્યવયતા મુજર કતાય્યર્ છે.

કોષ્ટક 10 ઃ EMRSs/GLRSs નાં મકાનોની સસથનત

િાળાનો પ્રકાર િાળાઓની 
સંખયા

કાય્ચરત િાળાઓની સંખયા
પોતાનુ પાકુ 

મકાન
પ્રી-ફેબ્ીકેટેિ 

મકાન
અનય િાળાઓનાં 

મકાન
અનય સરકારી 

મકાન
ભાિાનું મકાન

EMRS (GoI) 27 20 1 4 2 0
EMRS (GoG) 9 7 0 2 0 0
GLRS 43 18 15 7 1 2
કુલ 79 45 16 13 3 2

(સત્રોત ઃ સોસાયટી દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

3.4.6.1 િાળાઓનાં રાંધકામમાં મવલંર

િતાળતાનું મકતાન રતાંધિતા અને મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓ મતા્ટે GoI એ (2010-11) રે EMRSs મતા્ટે મંજુરી 
આપી અને ` 24 કરોિ મુક્ત કયતા્ય. િષ્ય 2015-16 અને 2017-18 િચ્ચે પતાંિ EMRSs અને આઠ 

80 ઓક્ટોરર-2017 અને મતાિ્ય-2018 િચ્ચે 30 રદિિસ મતા્ટેનું લઘુ્મ િે્ન-કુિળ (` 9678) અને અધ્ય-કુિળ (` 9408) અને વરન-કુિળ (` 9168)
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

GLRSs મતા્ટે િતાળતાનતાં મકતાનમતાં રતાંધકતામ મતા્ટે મંજુરી આપી હ્ી. મતાિ્ય 2018ની નસથવ્એ, GoIએ 
હ્તાં પતાંિ EMRSs મતા્ટે ̀  46 કરોિ અને આઠ GLRSs મતા્ટે સોસતાય્ટીને ̀  40 કરોિનું અનુદિતાન મુક્ત 
કયુ્ય હ્ું. જો કે, ઓરિ્ટનું અિલોકન એિું હ્ું કે, સોસતાય્ટી દ્તારતા ઉપયુ્યક્ત કતાયષોમતાંથી એક પણ િરૂ 
કરિતામતાં આવયું ન હ્ું. રેકોિ્યઝની ્પતાસમતાં જણતાયું હ્ું કે છ વકસસતાઓમતાં જરૂરી જમીનનું સંપતાદિન 
કરિતામતાં આવયું ન હ્ું, સતા્ રકસસતામતાં કતાય્ય મતા્ટેનતાં અંદિતાજો ્ૈયતાર કરિતાનું કતામ ્ૈયતારી હેઠળ હ્ું, 
અને રે રકસસતાઓમતાં કતામ ્ટે્િરીંગ પ્રવક્રયતા હેઠળ હ્તા. પરરણતામે GoI ્રફથી મળેલ `  110 કરોિ81 
જેિી રકમ સોસતાય્ટી પતાસે િણિપરતાયેલ પિી રહી હ્ી, અને યોજનતા મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં દિિતા્યવયતા 
મુજરનું ગુણિ્તા યુક્ત આં્રમતાળખતારકય સુવિધતાઓથી છતાત્રો િંિી્ રહયતા હ્તા. ઉપરતાં્ ઉ્મ 
મતાળખતાગ્ સુવિધતા િગર (જેમ કે અ્ય િતાળઆઓમતાં િગષો િલતાિિતા) ત્રણ િષ્યથી પણ િધતારે 
સમયથી િતાળતાઓ િલતાિિતાનું મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓનતાં અવ્ગીિ્તા/અવ્િપરતાિમતાં પરરણમે છે.

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં રતાંધકતામનતાં વિલંરમતાં મુખયતિે ફતાળિતાયેલ જમીન 
મેળિિતામતાં િવહિ્ટી વિલંર, ફતાળિતાયેલ જમીનમતાં અનવધકૃ્ દિરતાણો દિૂર કરિતામતાં, જમીનનું સથળ 
રદિલિતા, િધતારતાની રજે્ટરી જોગિતાઈ ઊભી કરિતામતાં અને અ્ય સથતાવનક મુદ્તાઓ જેિતા કતારણોને 
વિલંર મતા્ટે જિતારદિતાર ઠેરવયતા હ્તા. ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાવયું હ્ું કે, મો્ટતા ભતાગનતા કતાયષો R & B 
વિભતાગને સોંપિતામતાં આવયતા છે ્ે વિલંરી્ થયતા છે કતારણ કે ્ેઓ અ્ય અગ્્તા ધરતાિ્તા કતાયષોને 
લઈ િધતારે કતાય્ય રોજ હેઠળ હ્તા.

3.4.6.2 વગ્ય ખંિ, પ્્યોગિાળા અને છાત્ાલ્ય સુમવધાની અપ્ાપ્યતા

રનતાસકતાઠંતા જીલ્તાનુ ંઅમીરગઢ િકૈ્ષવણક સકુંલ GLRS સરો્ટતા અન ેમોિલે સકુલ અમીરગઢ મતા્ેટનતંા 
િતાળતાનતા ંમકતાનો, સ્ટતાફ ક્તા્ટ્યસ્ય અન ેછતાત્રતાલય ધરતાિ્ુ ંહ્ુ.ં GLRSs જઠેી અન ેવિરમપુરની મજંરુી 
મળ્તા સોસતાય્ટીએ આ િતાળતાઓન ેઉપરોક્ત સકુંલોમતા ંસમતાિિતાનુ ંનક્ી કયુ્ય હ્ંુ. GLRS, જઠેી GLRS 
સરો્ટતાનતા ંિતાળતાનતા ંમકતાનમતંા કતાય્યર્ હ્ી અન ેGLRS વિરમપરુ GLRS સરો્ટતાનતંા છતાત્રતાલયનતંા મકતાનમતંા 
કતાય્યર્ હ્ી. ર ેિતાળતાઓ મતા્ેટ સવૂિ્ સિંતાધનો િતાર િતાળતાઓ દ્તારતા ઉપયોગમતા ંલિેતા્તા હ્તા, િગ્યખિંો, 
પ્રયોગિતાળતાઓ અને છતાત્રતાલયો અ્ી ભીિ િતાળતા જણતાયતા હ્તા. િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન છતાત્રતાલયોમતાં 
700 છતાત્રોની ક્ષમ્તા સતામ ેલગભગ 1500 છતાત્રો સમતાિતાયતા હ્તા, જ ેઓરિતામતંા ભીિ અન ેિૌિતાલય અને 
મુ્ રિીઓમતા ંકમી ્રફ દિોરી જ્ુ ંહ્ુ.ં

ઓરિ્ટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ું કે, સોસતાય્ટી દ્તારતા ` 4.44 કરોિનતા ખિવે િગ્ય ખંિો, સ્ટતાફ ક્તા્ટ્યસ્ય, 
છતાત્રતાલય અને ભોજનગૃહ ધરતાિ્તાં પ્રીફેબ્ીકે્ટેિ સંકુલમતાં EMRS જાગતાણતા (રનતાસકતાંઠતા) કતાય્યર્ 
હ્ી, જે EMRS જાગતાણતા મતા્ટે નિું મકતાન ્ૈયતાર થિતાથી જુન-2016મતાં ખતાલી કરતાયું હ્ું. આ 
પ્રીફેબ્ીકે્ટેિ સંકૂલ િપરતાયતા િગરનું પિયું હોિતા છ્તાં સોસતાય્ટી GLRS જેઠી અને GLRS વિરમપુરને 
્ેમતા સમતાિી ઉપયોગમતાં લેિતામતાં વનષફળ રહી હ્ી અને ્ેને રદિલે આ િતાળતાઓને GLRS સરો્ટતામતાં 
જ ્ે િધતારે ભીિિતાળી હોિતા છ્તાં િતાલુ રખતાઈ હ્ી. જે ` 4.44 કરોિનું મતાળખુ િણિપરતાયેલું પિી 
રહેિતા ઉપરતાં્ સોસતાય્ટીનું સપષ્પણે નરળુ સંિતાલન હોિતાનું દિિતા્યિે છે. 

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગમતાં (27 મે 2019) જણતાવયું હ્ું કે ક્યતા વિક્ષણને ઉ્ેજન આપિતાનતા 
હે્ુથી િતાળતા છોિી જિતાનતા દિરમતાં ઘ્ટતાિો કરિતાનતા હે્ુથી િતાળતાનતા મકતાનનતાં રતાંધકતામની રતાહ જોયતા 
િગર જ GLRS સરો્ટતાનતાં મકતાનમતાં GLRS જેઠી અને GLRS વિરમપુર િરૂ કરિતામતાં આિી હ્ી. 
કોઈપણ િતાળતાનતાં સથતાનમતાં ફેર રદિલી આસતાન હોય નહી કતારણકે ્ેનતા મતા્ટે મતા્તા વપ્તા/િતાલીઓની 

81 િષ્ય 2010-11 દિરવમયતાન ` 24 કરોિ અને િષ્ય 2015-16 અને 2017-18 િચ્ચે ` 86 કરોિ મળયતા હ્તા.
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મંજુરી અગતાઉથી લેિી જરૂરી છે અને જાગતાણતા ખતા્ેનતા પ્રીફેબ્ીકે્ટેિ સંકુલને ઉપયોગમતાં લેિતા પતાત્ર 
રનતાિિતા ` 25.00 લતાખનો િધતારતાનો રીપેરીંગ ખિ્ય જરૂરી હ્ો. સંયુક્ સવિિે ઉપરતાં્મતાં ખતાત્રી 
આપી હ્ી કે રન્ને િતાળતાઓને અથિતા ્ો EMRS જાગતાણતા ખતા્ેનતાં પ્રીફેબ્ીકે્ટેિ મકતાનમતાં યતા ્ો 
ભતાિતાનતાં મકતાનમતાં સથળતાં્રી્ કરિતામતાં આિિે.
3.4.6.3 ખાટલાઓ, રાદરો અને ગાદલાઓની અપ્ાપ્યતા

યોજનતાની મતાગ્યદિિથીકતાઓ મુજર, EMRS અને GLRSમતાં દિરેક છતાત્રને પ્રિેિ સતાથે ખતા્ટલો, િતાદિર 
અને ગતાદિલતાની સુવિધતા પુરી પતાિિી જરૂરી છે. આમ છ્તા નમૂનતા ્ પતાસ કરતાયેલ િતાળતાઓનતાં ઓરિ્ટમતાં 
જણતાયું હ્ું કે-

 ● િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન EMRS જાગતાણતામતાં 479 છતાત્રો સતામે મતાત્ર 294, ખતા્ટલતા, િતાદિર અને 
ગતાદિલતાનો સે્ટ ઉપલબધ હ્તાં. આમ, 185 છતાત્રોને આ સુવિધતા પુરી પિતા્ી ન હ્ી. આ છતાત્રોને 
રધતા ખતા્ટલતાઓને ભેગતા કરીને સમતાિિતામતાં આિ્તા હ્તાં.

 ● િષ્ય 2017-18 દિરવમયતાન EMRS કિતાણતામતાં 338 છતાત્રોની સતામે 338 ગતાદિલતાઓ અને િતાદિરો 
હ્ી પણ ખતા્ટલતા મતાત્ર 155 હ્તા. આમ, 183 છતાત્રોને ખતા્ટલતાની સુવિધતા પુરી પતાિિતામતાં 
આિ્ી ન હ્ી અને ્ેઓને નીિે જમીન પરજ સમતાિિતામતાં આિ્તા હ્તા.

 ● નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ દિરેક, છ GLRSs મતાં ખતા્ટલતાઓની ઘ્ટ ધયતાનમતાં આિી હ્ી આ 
GLRSs મતાં ખતા્ટલતાઓની એકદિમ ઘ્ટ 27 ્ટકતા સતાથે GLRSs પોિીનતા અને ખિકિતાિતામતાં 60 
્ટકતાથી પણ િધુ એિી સૌથી િધતારે ઘ્ટ હ્ી. (પડરનિષ્ટ XV).

િતાળતાઓ દ્તારતા ઉપયુ્યક્ત િસ્ુઓની ખરીદિી છતાત્રોની સગિિ્તા, જરૂરરયતા્ અને પયતા્યપ્ત્તાની દિેખરેખ 
ન ્ો સોસતાય્ટી કે ન ્ો LMC દ્તારતા કરતાઈ હ્ી.
સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગમતાં જણતાવયું હ્ું (27 મે 2019) કે િષ્ય 2018-19મતાં ્યુ ગુજરતા્ પે્ટન્ય 
અં્ગ્ય્ ખતા્ટલતાઓની ખરીદિી મતા્ટે રજે્ટમતાં ખતાસ જોગિતાઈ કરિતામતાં આિી હ્ી અને જરૂરરયતા્ 
મુજરનતા 11,514 ખતા્ટલતાઓની ખરીદિી મતા્ટેની પ્રવક્રયતાઓ પ્રગવ્ હેઠળ છે.
3.4.6.4 પાણીની અપ્ાપ્યતા

છો્ટતાઉદિેપુર જીલ્તાનતાં ક્તાં્ટ ્તાલુકતા ખતા્ેનતાં ગોજારીયતા િૈક્ષવણક સંકુલ રે િતાળતાઓ, િતાર છતાત્રતાલયો 
અને 18 કુ્ટુંરની ક્ષમ્તાિતાળતા એક એિતા િતાર મકતાન ધરતાિ્ું હ્ું. આ રે િતાળતાનતાં મકતાનો પૈકી 
એકમતાં ત્રણ GLRS (મોગરતા, છોિતાિતાિી અને સૈદિીિતાસણ) મતા્ટે ઉપયોગમતાં લેિતા્ું હ્ું અને અ્ય 
મકતાન મોિેલ સકુલ ક્તાં્ટ અને આદિિ્ય વનિતાસી િતાળતા (ANS) કિીપતાણી મતા્ટે ઉપયોગમતાં લેિતા્ું હ્ું. 
છતાત્રતાલય મતા્ટેનતાં િતાર મકતાનો GLRSs અને ANSનતાં છતાત્રોને સમતાિિતા મતા્ટે ઉપયોગમતાં લેિતા્તા 
હ્તા. સમગ્ સંકુલ લગભગ 2000 છતાત્રો મતા્ટે પ્રરંધક્તા્ય છે જેમતાંથી પરરસરમતાં લગભગ 1300 છતાત્રો 
વનિતાસ કરે છે.
ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, સંકુલમતાં પરરસરમતાંનતા 
છ રોરિેલ વસિતાય પતાણી મતા્ટેનતાં સીધતા જોિતાણની 
કોઈજ સગિિ્તા ન હ્ી. રોરિેલમતાં પયતા્યપ્ત 
પતાણીની સુવિધતા ન હોિતાથી પતાણીનતાં ્ટે્કરોની 
મદિદિથી પતાણીની વયિસથતા કરિતામતાં આિ્ી હ્ી. 
પરરણતામે GLRS મોગરતાની આિ્્યક અનુદિતાનની 
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

મો્ટતાભતાગની રકમ82 પતાણીની ખરીદિીમતાં િપરતાઈ જ્ી હ્ી. િતાળતાની સંયુક્ત સથળ મુલતાકતા્મતાં 
ઓરિ્ટે જોયું હ્ું કે િૌિતાલયો અને મુ્રિીઓમતાં િતાલુ/િહે્તા પતાણીની સુવિધતા ન હ્ી અને છતાત્રો 
્ટે્કરમતાંથી પતાણી એકઠું કર્તા હ્તા અને ઉપયોગમતાં લેિતા મતા્ટે િોલમતાં ્ ેનો સંગ્હ કર્તા હ્તા (નરત્ર).

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં ઓરિ્ટનું અિલોકન સિીકતાયુ્ય હ્ું અને જણતાવયું 
હ્ું કે PA છો્ટતાઉદિેપુરે ્યુ ગુજરતા્ પે્ટન્ય અં્ગ્ય્, પરરસરમતાં પતાઈપલતાઈન વરછતાિિતા મતા્ટે જાહેર 
આરો્ય રતાંધકતામ વિભતાગને ` 17.17 લતાખની રકમ મંજુર કરીને ફતાળિી હ્ી.
3.4.7 દેખરેખ અને મુલ્યાંકન

3.4.7.1 િાળા સંરાલન સમીતીની રરના ન કરાઈ

રતાળકોને વનઃિુલક અને ફરજીયતા્ વિક્ષણ એક્ટ-2009નતાં સેકિન 21 અને 22મતાં વરન સહતાયી્ 
િતાળતાઓ વસિતાય દિરેક િતાળતાઓએ દિર િષવે અનુક્રમે િતાળતા સંિતાલન સવમવ્83 (SMC) નું ગઠન કરિતા 
અને િતાળતા વિકતાસનું આયોજન (SDP) કરિતા મતા્ટેની જોગિતાઈ છે. આ મુજર સોસતાય્ટીએ દિરેક 
િતાળતાઓને SMC ની રિનતા કરિતા સુિનતા આપી હ્ી (મતાિ્ય 2011 અને જા્યુઆરી 2014). જો કે, 
ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ 12 િતાખતામતાં એકપણ િતાળતાએ SMCનું ગઠન કયુ્ય 
ન હ્ું અને SDP પણ ્ૈયતાર કયતા્ય ન હ્તા. SMC ની ગેરહતાજરીમતાં િતાળતાકીય રતાર્ોનતાં સંિતાલનમતાં 
મતા્તા-વપ્તાનતાં સમતાિેિને સુવનવચિ્ કરિતામતાં આવયો ન હ્ો. 

સંયુક્ત સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (27 મે 2019) મતાં ઓરિ્ટનું અિલોકન સિીકતાયુ્ય અને જણતાવયું હ્ું કે 
સોસતાય્ટી દિરેક િતાળતાઓમતાં SMCની સથતાપનતા કરિતા પહેલ કરિે.
3.4.7.2 મુલ્યાંકન

EMRSનો હે્ુ અં્રીયતાળ વિસ્તારોમતાં રહે્તા ST છતાત્રોને મતાધયવમક અને ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક સ્રનું 
ગુણિ્તાયુક્ત વિક્ષણ પુરૂ પતાિિતાનો છે. ઉપરતાં્ ઉચ્ચ અને વયિસતાવયક વિક્ષણ અને સરકતારી, જાહેર 
અને ખતાનગી ક્ષેત્રમતાં નોકરી મતા્ટે અનતામ્ મેળિિતા મતા્ટે મતાત્ર નહી પણ નોન-ST છતાત્રની સમકક્ષ 
વિક્ષણની ઉત્મ ્કો મેળિી િકે ્ે મતા્ટે પણ હ્ો. જો કે સોસતાય્ટીએ િતાળતાઓ પતાસેથી િતાળતાઓ 
દ્તારતા પતાછલતા વત્રમતાવસક ખિ્ય પત્રક સતાથે અનુદિતાનો મતા્ટે વત્રમતાવસક મતાંગ પત્ર વસિતાય રીજી કોઈ પણ 
મતાવહ્ી (દિતા. ્. મતાવસક/વત્રમતાવસક પ્રગ્ી અહેિતાલ) પત્રકો વનય્ કયતા્ય ન હ્તા. પરરણતામ સિરૂપ 
સોસતાય્ટી પતાસે છતાત્રોનતાં અભયતાસલક્ષી અને અભયતાસે્ર પ્રવૃવત્ઓમતાં થયેલ વિકતાસની મતાવહ્ી, 
EMRSનતાં છતાત્રોનો સંકવલ્ િે્ટતા, કે જેમણે ્તાલુકતાઓમતાંથી ઉચ્ચ િૈક્ષવણક સંસથતાઓમતાં પ્રિેિ મેળવયો 
હોય કે વિક્ષણ છોિીને જ્તા રહ્તા હોય ્ ેિતા સંદિભ્યની કોઈ જ મતાવહ્ી ન હ્ી. આિતા મહતિનતાં િે્ટતાની 
ગેરહતાજરીમતાં, સોસતાય્ટી ્ેમનતા અં્ગ્ય્ કતાય્યર્ EMRSs અને GLRSs ની સમથ્ય્તાનું મૂલયતાંકન 
કરિતાની નસથવ્મતાં ન હ્ી.

સયંકુ્ત સવિિ ેસમતાપન મી્ટીંગમતંા જણતાવયુ ંહ્ંુ (27 મ ે2019) કે સોસતાય્ટી, EMRsમતંા ઉવ્ણ્ય થઈ 
િકેુલતાઓનો અને GLRSs નસથ્ હોય ્િેતા ્તાલુકતાઓમતા ંઆરદિજાવ્ની મવહલતાઓનો સતાક્ષર્તા દિરની 
મતાવહ્ી એકઠી કરિતાની અન ેદિરેક િતાળતાઓ મતા્ેટ છતાત્રોનતંા અભયતાસ અન ેઅભયતાસેત્ર વિકતાસન ેસવુનવચિ્ 
કરિતા વનવચિ્ સમયનતા અં્ રે વનયવમ્ રી્ ેવનય્ મતાવહ્ી મોકલિતાની પ્રવક્રયતા િરુ કરિતામતા ંઆિિ.ે

82 2015-16 - ` 1,62,400, 2016-17 - ` 3,44,000, 2017-18 - ` 1,53,500
83 SMC, સથતાનીક સત્તાંિળનતાં િું્ટતાયેલતા સભયો, આિી િતાળતાઓમતાં પ્રિેિ મેળિ્તા રતાળકોનતાં મતા્તા-વપ્તા અથિતા િતાલીઓ અને વિક્ષકોને ધરતાિ્ી 

હોય છે. SMCનતાં 75 ્ટકતા સભયો ્રીકે મતા્તા-વપ્તા અથિતા િતાલીઓ હોિતા જોઈએ. સતામતાવજક ્કોથી િંવિ્ અને નરળતા િગ્યનતાં રતાળકોનતાં 
મતા્તા-વપ્તા અને િતાલીઓને યો્ય પ્રમતાણમતાં પ્રવ્વનવધતિ આપિું જોઈએ. SMCનતાં પિતાસ ્ટકતા સત્રી સભયો હોિતા જોઈએ.
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3.4.8 ઉપસંહાર

ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, STs મતા્ટેની વનિતાસી િતાળતાઓનો સમસ્રીય વયતાપ એકસરખો થયો 
ન હ્ો, જેમકે 43 આરદિજાવ્ ્તાલુકતાઓમતાંથી 18 ્તાલુકતાઓમતાં EMRSs ન હ્ી, જયતારે ત્રણ 
્તાલુકતાઓમતાં એકથી િધતારે EMRS હ્ી. જે EMRS સથતાપિતા મતા્ટેનતાં પતારદિિ્યક મતાપદિંિોની ગેરહતાજરી 
સિયં વસધધ કરે છે. સોસતાય્ટી અને GLRSs, રજે્ટ અનુમતાનો મુજર અને મતાગ્યદિવિ્યકતાઓમતાં નક્ી 
કયતા્ય મુજર આિ્્યક અનુદિતાનનો િપરતાિ કરિતામતાં વનષફળ રહી હ્ી, જે ` 5.36 કરોિની કે્ રિીય 
સહતાયનતાં નુકિતાનમતંા પરીણમયું હ્ું. PPP પદ્ધવ્ મુજર સંિતાવલ્ રે NGOs દ્તારતા િલતાિતા્તા 
EMRSsને િધતારે આિ્્યક અનુદિતાનો મુક્ત કરીને સોસતાય્ટીએ િધતારતાનો નતાણતાકીય લતાભ (` 2.07 
કરોિ) આપયો હ્ો.

ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિભતાગ િરૂ ન કરિતા/આંવિક િરૂ કરિતાને લઈ આઠ EMRSs અને 19 GLRSsનતાં 
છતાત્રો ઉચ્ચ્ર મતાધયવમક વિક્ષણથી િંવિ્ રહયતા હ્તા. 36 EMRSs અને 43 GLRSsમતાંથી ત્રણેય 
પ્રિતાહની પસંદિગી મતાત્ર િતાર EMRSsમતાં ઉપલબધ હ્ી. વિક્ષકોની વનયુક્તી કરતાર આધતારર્, મતાવસક 
ફીકસ પગતાર મુજર કરતા્ી હ્ી જે કુિળ કતામદિતારો મતા્ટેનતાં રતાજયનતાં વનય્ લઘુ્મ િે્ન કર્તા 
ઓછતા હ્તા. પરરણતામે ્ેમતાનતા ઘણતાજ અધિચ્ચે નોકરી છોિી જ્તા હ્તા જે જ્યતાઓ ખતાલી પિિતામતાં 
અને વનયમી્ િગષો યોજિતામતાં અસરક્તા્ય છે.

GoI એ ` 110 કરોિનું ભંિોળ પુરુ પતાડ્ું હોિતા છ્તાં સોસતાય્ટી સતા્ EMRSs અને આઠ GLRSsનું 
રતાંધકતામ િરૂ કરી િકી ન હ્ી. મકતાનો ઉપલબધ ન હોિતાને કતારણે આ િતાળતાઓ, અ્ય િતાળતાનતાં 
મકતાનોમતાં િલતાિતા્ી હ્ી. પરરણતામ સિરૂપ ITDP રનતાસકતાંઠતામતાં િગ્યખંિો અને હોસ્ટેલો િધતારે 
ભીિભતાિ િતાળી જણતા્ી હ્ી. નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલ છ GLRSs અને રે EMRSs મતાં ખતા્ટલતાઓ 
અને ગતાદિલતાઓની સઘન ધયતાનમતાં આિી હ્ી. EMRS જાગતાણતામતાં 479 છતાત્રો સતામે મતાત્ર 294 
ખતા્ટલતા, ગતાદિલતા અને િતાદિરોનો સે્ટ ઉપલબધ હ્ો; EMRS કિતાણતામતાં 338 છતાત્રો સતામે મતાત્ર 155 
ખતા્ટલતાઓ ઉપલબધ હ્તા અને નમૂનતા ્ પતાસ કરતાયેલ 12 િતાળતાઓમતાંથી આઠમતાં ખતા્ટલતાઓની એકંદિર 
અછ્ 27 ્ટકતા હ્ી. ITDP છો્ટતાઉદિેપુરની GLRSનતાં છતાત્રો ્ેમનતા િપરતાિ મતા્ટે િો્ટર ્ટેંકરમતાંથી 
પતાણી એકઠુ કરી ્ેને િોલમતાં સંગ્વહ્ કર્તા હોિતાનું ધયતાને આવયું હ્ું કતારણકે મકતાનમતાં પતાણી મતા્ટે 
સીધતા જોિતાણની સગિિ્તા ન હ્ી.

સોસતાય્ટી દ્તારતા િતાળતાઓનું મુલયતાંકન અને ્ ેની દિેખરેખ ખતામીયુક્ત મતાલુમ પિી હ્ી. કતારણકે છતાત્રોનતાં 
અભયતાસ લક્ષી અને અભયતાસે્ર વિકતાસ, EMRSનતાં છતાત્રોએ ઉચ્ચ્ર િૈક્ષવણક સંસથતાઓમતાં મેળિેલ 
પ્રિેિ અંગેની અને ્તાલુકતાઓમતાં િતાળતા છોિી જિતા અંગેની મતાવહ્ીનતાં મૂલયતાંકન મતા્ટે કોઈ જ પ્રણતાલી 
સથતાપિતામતાં આિી ન હ્ી.
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િહેરી નવકાસ અને િહેરી ગૃહ નનમા્ચણ નવભાગ 

3.5 રેફયુઝ કોમપેકટર વહીકલની ખરીદીમાં બીન-ફળદાયી ખર્ચ

નગરપામલકાનાં ઘન કરરાનાં કા્ય્યક્ષમ વ્યવસથાપન માટે ગુજરાત િહેરી મવકાસ કૂંપની લીમીટેિ 
નગરપાલીકાઓ (NPs) માટે સમાવવાની અને ભાર વહનની એકસરખી ક્ષમતા ધરાવતા 25 રેફ્યુઝ 
કોમપેકટર ` 9.94 કરોિની કુલ ડકૂંમતે ખરીદ્ા હતા. આ 25માંથી 15 વહીકલો તેમની મોટી સાઈઝને 
લઈ NP મવસતારનાં સાંકિા રસતાઓ/િેરીઓમાંથી કરરા એકઠા કરવાનું કામ પાર પાિી િકતા ન 
હતા, જ્યારે ત્ણ વાહનો કરરાને અનુરપ ક્ટેઈનસ્ય પ્ાપ્ય ન હોવાને અને કો્ટ્ાકટર દ્ારા ખાતરીરધધ 
સમારકામની આપૂમત્ય ન થવાના કારણ ે` 7.16 કરોિનાં મરન ફળદા્યી ખર્યમાં પરીણમ્યું હતું.

ગજુરતા્ની નગરપતાવલકતાઓમતંા (NPs) ‘‘મયવુનવસપલ સોવલિ િસે્ટ (મનેજેમે્ ્ટ એ્િ હે્િલીંગ) રૂલસ 
2000’’ નતંા અમલીકરણ મતા્ેટ ગજુરતા્ સરકતારનતંા િહેરી વિકતાસ અન ેિહેરી ગૃહ વનમતા્યણ વિભતાગ ેગજુરતા્ 
િહેરી વિકતાસ કંપની લીમી્ેટિ (GUDCL) ન ેમધયિ્થી સસંથતા ્રીકે વનયકુ્ત (સપ્ેટમરર 2000) કરી હ્ી.
GUDCLએ સપ્ટેમરર 2013મતાં NP વિસ્તારોમતાં ઘન કિરતાનતાં કતાય્યક્ષમ વયિસથતાપન મતા્ટે NPs મતા્ટે 
રેફયુઝ કોમપેક્ટર વહીકલસ (RCV)84 ખરીદિિતાનો વનણ્યય કયષો હ્ો. આ મુજર GUDCLએ NPS 
પતાસેથી નગરપતાવલકતાઓનતાં કવમશ્નર (CoM) દ્તારતા ્ેમની આિશયક્તા મતા્ટેનો હુકમ કયષો હ્ો. કુલ 
159 NPs મતાંથી 25 NPs85 એ દિરેકે એક RCV મતા્ટેની જરૂરીયતા્ રજુ કરી હ્ી.
GUDCLએ TPS ઈ્ફ્તાસટ્કિર લીમી્ટેિ, ્યુ રદિલહી (કો્ટ્ર્તાક્ટર) ને કુલ ` 9.94 કરોિની રકંમ્નતાં 
અને ટ્ીપ દિીઠ 12 ્ટન ભતાર િહન અને 18 કયુરીક મી્ટર (cum)ની કદિ ક્ષમ્તા સતાથેનતા એક એિતા 
25 RCV પુરતા પતાિિતા મતા્ટે ત્રણ ખરીદિ આદિેિો (મતાિ્ય 2014 અને ઓગષ્ 2014 િચ્ચે) આપયતા હ્તા. 
દિરેક 25 RCVs ઓળખી કઢતાયેલ 25 NPs ને જુન 2014 અને નિેમરર 2014 િચ્ચે પુરતા પતાિિતામતાં 
આવયતા હ્તા. GUDCLએ કો્ટ્તાક્ટરને જુલતાઈ 2014 અને મે 2016 િચ્ચે ` 9.84 કરોિ િુકવયતા હ્તા.
RCVsની ખરીદિી, પુરિઠો અને ઉપયોગી્તાની િકતાસણીનતા હે્ુથી ઓરિ્ટે GUDCL, CoM અને 
25મતાંથી 23 NPs86 નતાં રેકોિ્યઝની નમૂનતા ્ પતાસ (એવપ્રલ-મે 2018) કરી હ્ી. RCVsની ઉપયોગી્તાની 
્પતાસ મતા્ટે ઓરિ્ટે NPs નતાં કમ્યિતારીઓ સતાથે NPsની સંયુક્ત સથળ ્પતાસ પણ કરી હ્ી. ઓરિ્ટ 
િકતાસણીમતાં નીિેનતા મુદ્તાઓ ધયતાને આવયતા હ્તા:
(i) ખરીદિ કરતાયેલતા 25મતાંથી મતાત્ર છ RCV ઉપયોગમતાં હ્તા જયતારે એક RCVનો જુન 2017મતાં 

ઘતા્ક અકસમતા્ થયો હ્ો અને સપ્ટેમરર 2017થી િપરતાિમતાં નથી. (આ મતામલો નીિલી 
કો્ટ્યમતાં ્યતાયીક પ્રવક્રયતા હેઠળ હ્ો). સપ્ટેમરર-2019 સુધી ` 7.16 કરોિની રકંમ્ે ખરીદિતાયેલતા 
રતાકીનતા 18 RCVs ્ેમને પુરતા પિતાયતાની ્તારીખ (જુન 2014 થી નિેમરર 2014)થી લગભગ 
એક થી પતાંિ િષ્ય સુધી િપરતાિમતાં ન હ્તા.

 આ 18 RCVs પૈકી 15 RCVs87 ને કયતારેય પણ ઉપયોગમતાંજ લઈ િકતાયતા ન હ્તા કતારણકે 
NP વિસ્તારમતાંનો કિરો એકઠો કરિતા મતા્ટે NP વિસ્તારોની સતાંકિી88 ગલીઓ/રસ્તાઓ પર 

84 RCV ઘન કિરતાને એકઠો કરિતા, ઘનીકરણ કરિતા અને ્ેને કિરતાને એકઠો કરિતા/દિતા્ટી દિેિતાની જ્યતાએ પરરિહન કરિતા મતા્ટે િપરતાય છે.
85 આણંદિ, ભરૂિ, રો્ટતાદિ, રતારિોલી, છો્ટતાઉદિેપુર, ધંધુકતા, ધતાંગધતા, ગોધરતા, કતાલોલ (પંિમહતાલ જીલ્ો), કિી, કલોલ (ગતાંધીનગર જીલ્ો), કઠલતાલ, 

મતાણસતા, નિીયતાદિ, પતાદિરતા, પતા્ટણ, પોરરંદિર, પ્રતાંવ્જ, સુરે્રિનગર, ઉમરગતામ, ઉમરેઠ, િલસતાિ, િતાપી, િેરતાિળ અને વિસનગર
86 ભરૂિ અને કતાલોલ NPs (ગતાંધીનગ જીલ્ો) દિરેક પતાસે રે RCVs હ્તા. રતારિોલી અને મતાણસતા NPs ને પુરતા પિતાયેલતા RCVs 

તયતારરતાદિ ભરૂિ અને કતાલોલ NPsને મોકલિતામતાં આવયતા હ્તા.
87 ભરૂિ, રો્ટતાદિ, છો્ટતાઉદિેપુર, ધંધુકતા, ધતાંગધતા, ગોધરતા, કતાલોલ (પંિમહતાલ જીલ્ો), કઠલતાલ, પતા્ટણ, સુરે્રિનગર, ઉમરગતામ, ઉમરેઠ, િલસતાિ, િતાપી 

અને િેરતાિળ
88 NPsનતાં રસ્તાઓની રતાજુ પર અથિતા સતાંકિી ગલીઓમતાં સતામતા્ય રી્ે રતાખિતામતાં આિ્તા કિરતાં મતા્ટેનતાં ક્્ટેઈનરો ને ઉપતાિિતા મતા્ટે RCVsને 

મો્ટી જ્યતાની જરૂર છે.
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પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

િલતાિિતાનું અતયં્ મુશકેલ જણતા્ુ હ્ું. દિેખી્ી રી્ેજ, GUDCLની 18 cum ક્ષમ્તા સતાથેનતા 
18 RCVs ખરીદિિતાનો વનણ્યય મયુવનવસપલ સોવલિ િેસ્ટ મેનેજમે્્ટ, 2000 નતાં મે્યુઅલ 
મુજરનો ન હ્ો કે જેમતાં સપષ્ પણે દિિતા્યિેલ છે કે વહીકલસનતાં પ્રકતારની પસંદિગીની સતાથોસતાથ 
િહેરો/નગરોનતાં રોિની નસથ્ી/પહોળતાઈ ને ધયતાને લેિી જોઈએ.

 ઉપરતાં્ જયતારે સપ્ટેમરર 2013મતાં NPs પતાસેથી RCVsની વિગ્ો એકઠી કરતાઈ હ્ી તયતારે 
ન ્ો GUDCL એ ખરીદિિતા મતા્ટે દિરખતાસ્ કરતાયેલ RCVsનતાં મતાપ સતાઈઝ અંગે વિગ્િતાર 
િણ્યન અંગે દિિતા્યિેલ કે ન ્ો NPs એ ્ેમની મતાંગ રજૂ કરી તયતારે RCVsનતાં િોક્સ મતાપ/
સતાઈઝની વિગ્ો દિિતા્યિી હ્ી. પરરણતામ સિરૂપ, 23મતાંથી 11 NPsમતાં દિૈનીક કિરતા ઉતપતાદિન 
ક્ષમ્તા લગભગ 6.5 ્ટનથી 15 ્ટનની હોિતા છ્તાં દિરેક 23 NPs 18 cum ક્ષમ્તા િતાળતા એકજ 
સતાઈઝનતાં RCVs નતા ભતાર િહન કર્ી હ્ી.

 કિી અને પ્રતાં્ીજ ખતા્ેનતાં રતાકીનતાં રે RCVs મતા્ટે 4.5 cum ક્ષમ્તા સતાથેનતા હળિતા સ્ટીલ 
રંધ રોિીનતાં ગતારવેજ ક્્ટેઈનરની જરૂરીયતા્ ને લઈ (કે જે GUDCL એ પુરતા પતાિિતાનતા હ્તા) 
કો્ટ્તાક્ટર દ્તારતા વનદિિ્યન રતાકી હોય, ઉપયોગમતાં લઈ િકતાયતા ન હ્તા. પોરરંદિર NP ખતા્ે એક 
RCV હતાઈડ્ોલીક પ્રણતાલી કતાય્યર્ ન હોય ઉપયોગમતાં લેિતા્ુ ન હ્ું. આમ, કિરતાને િિતાિિતા-
ઉ્તારિતા અને ઘનીકરણની પ્રવૃવત્ઓ અતયં્ અિરોવધ્ છે.

 નરત્ર 1 અને 2 દિિતા્યિે છે કે ઉમરગતામ અને ઉમરેઠ NPsમતાં RCVs િણિપરતાયેલ/વનષક્રીય પિી 
રહ્તાં છે.

નરત્ર 1 ઃ ઉમરગામ NP ખાતે RCV 
 વણવપરાયેલ પિી રહેલ છે (02.05.2018)

નરત્ર 2 ઃ ઉમરેઠ NP ખાતે RCV  
વણવપરાયેલ પિી રહેલ છે (24.04.2018)

 િહેરી વિકતાસ અને િહેરી ગૃહવનમતા્યણ વિભતાગનતાં અગ્ સવિિે સમતાપન મી્ટીંગ (ઓગષ્ 
2019) મતાં ઓરિ્ટ દ્તારતા સૂવિ્ કરતાયતા રતાદિ જણતાવયું હ્ું કે િણ િપરતાયેલ RCVs ને અને 
NPsમતાં ્રદિીલ કરીને ઉપયોગમતાં લેિતામતાં આિ્તા હ્તા.

 આમ છ્તાં, સમતાપન મી્ટીંગમતંા ઓરિ્ટને પ્રસ્ુ્ કરતાયેલ દિસ્તાિેજો પરથી જણતા્ું હ્ું કે, 
અ્ય NPs ને ્રદિીલ કરતાયતાનો દિતાિો કરતાયેલ RCVs ઓરિ્ટ દ્તારતા અગતાઉ નોંધિતામતંા 
આિેલ ્ે જ ઓિોમી્ટર રીિીંગ દિિતા્યિ્ું હ્ંુ યતા ્ો એક NP થી અ્ય NPમતાં RCVને 
્રદિીલ કરતા્તા કતાપિતામતંા આિેલ અં્ર જે્ટલુ જ િધતારે રીિીંગ દિિતા્યિ્તા હ્તા. આ રતાર્ 
RCVs ને ખરેખર ્રદિીલ કરતાયતા છે કે કેમ ્ે અંગે સંદિેહ ઊભો કરે ્ેિી હ્ી. 
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31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

(ii) ્ટે્િરમતાં મતાપ/સતાઈઝની િીગ્ો સેકસન-III ‘‘અ્ય િધતારતાનતા સતાધનો’’ મુજર, જયતારે RCVs 
ગ્ીમતાં હોય તયતારે આ સતાધનનતાં િતાલકની સગિિ્તા મતા્ટે િતારી અને જમણી દિરેક રતાજુએ 
એક પગ રતાખિતા મતા્ટેનતાં િોકઠતા (ફુ્ટ સ્ટેપસ) ્થતા હતાથની પકિ મતા્ટેનતાં સળીયતાઓ (હે્િરતાસ્ય) 
િધતારતાનતાં સતાધન ્રીકે RCVsમતાં હોિતા જોઈએ (નરત્ર 3), NPsનતાં સંયુક્ત સથળ નીરીક્ષણ 
દિરવમયતાન ઓરિ્ટનું અિલોકન હ્ું કે, કો્ટ્તાક્ટર દ્તારતા પુરતા પિતાયેલતા 25 RCVsમતાંથી એક 
પણમતાં ફુ્ટ સ્ટેપસ અને હે્િ રતાસ્ય િધતારતાનતાં સતાધનો ્રીકે ન હ્તા. (નરત્ર-4).

નરત્ર 3 : રાિકોટ મયુનનનસપલ કોપષોરેિન ખાતે ફુટસટેપસ 
અને હેનિ બાસ્ચ સાથેનું RCVs (15.06.2018)

નરત્ર 4 : ફુટ સટેપસ અને હેનિબાસ્ચ વગરના 25 NPs ને 
પુરા પિાયેલા RCVs ભરૂર નગરપાનલકાનો દાખલા રૂપ 

ફોટોગ્ાફ અહીયા છે (18.05.2018)

 કો્ટ્તાક્ટર દ્તારતા પુરતા પિતાયેલતા RCVs ્ટે્િર પ્રમતાણેની મતાપ/સતાઈઝની વિગ્ોનું પતાલન કર્ુ 
ન હોિતા છ્તા RCVનતંા મળયતા પહેલતા અને પછીની ્પતાસ મતા્ટે GUDCL દ્તારતા વનયુક્ત થિ્ય 
પતા્ટથી એજ્સી, ્કનીકી મંજૂર સમૂહ (TAG)89 દ્તારતા ્ે સતારી નસથવ્મતાં અને ્ટે્િરની િર્ો 
પ્રમતાણે હ્તાં ્ેિું પ્રમતાવણ્ કરિતામતંા આવયંુ હ્ંુ. પરરણતામ સિરૂપ, GUDCLનો કો્ટ્તાક્ટ 
મેનેજર ્રીકે વનરરક્ષણ રીપો્ટ્ય પ્રસ્ુ્ કયતા્ય રતાદિ કો્ટ્તાક્ટરને િુકિિતા પતાત્ર કો્ટ્તાક્ટ દિરનો 
10 ્ટકતાનો આખરી વહસસો રોકી રતાખિતા કે કો્ટ્તાક્ટર દ્તારતા પુરી પિતાયેલ ` 49.72 લતાખ 
(કુલ ખરીદિ રકંમ્નતાં 5 ્ટકતા)ની પરફોમ્ય્સ રેંક ગેરં્ટીનો ઉપયોગ કરિતા મતા્ટે કોઈજ કતારણ 
ન હ્ું, કે જે ખરીદિીનતા સમયથી િોર્ંટીનતંા 36 મવહનતા સુધી મતા્ય હ્ી. આમ, TAG દ્તારતા 
સતાધનોનતાં ભુલભરેલતા પ્રમતાણપત્રોને લઈ દિંિતાતમક કતાય્યિતાહી/નતાણતાકીય દિંિ થી કો્ટ્તાક્ટર પર 
રહયો હ્ો.

 અગ્ સવિિે જણતાવયું હ્ું કે RCVsનતાં ફુ્ટ સ્ટેપસ અને હે્િ રતાસ્ય જેિતા અ્ય સતાધનો અંગેની 
રતાર્નતા મતામલતાની કો્ટ્તાક્ટર સતાથે ્ુરં્ જ િિતા્ય કરિતામતાં આિિે.

(iii) કો્ટ્તાક્ટરે ઓફર દિસ્તાિેજ (િીસેમરર 2013) મતાં 10 િષ્ય મતા્ટે RCVsનતાં સપેર પતા્ટ્યસ પુરતા 
પતાિિતા સતાથે િેંિતાણ રતાદિની સેિતા સહતાય આપિતા દિરખતાસ્ કરી હ્ી. આમ છ્તા, 36 મતાસનો 
િોરં્ટીનો સમયગતાળતાની સમતાવપ્ત રતાદિ GUDCL કો્ટ્તાક્ટર સતાથે જાળિણી/િેંિતાણ રતાદિનતા 
સેિતા કરતારો કયતા્ય ન હ્તા. આમ, લતાંરતાગતાળતા મતા્ટે RCVsનતાં સમતારકતામ અને જાળિણીની 
જરૂરીયતા્નતાં મહતિનો મુદ્ો ધયતાને લેિતાયતા િગરનો રહ્ો હ્ો.

89 TAG એક િેરમેન અને સભયો ધરતાિે છે-શ્ી કે. સી. ભતાર્ી, િેરમેન (વનવૃત્ મુખય ઈજનેર, યતાંત્રીક જલ સંિતાધન વિભતાગ); શ્ી િી. આર. પ્ટેલ, 
સભય (વનવૃ્ મુખય ઈજનેર, યતાંત્રીક, જલ સંિતાધન વિભતાગ) અને શ્ી વિજય એિ. વમસત્રી (સંયુક્ત વનદિેિક યતાંત્રીક, અમદિતાિતાદિ મયુવનવસપલ 
કોપષોરેિન)
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પ્રકરણ-III : અનુપાલન ઓડિટ

 િોરં્ટી સમયગતાળતા દિરવમયતાન પણ પોરરંદિર NP એ RCVની હતાઈડ્ોલીક વસસ્ટમમતાં આિેલ 
સમસયતાનતાં વનરતાકરણ (િીસેમરર 2016) મતા્ટે કરતાયેલતા અનેક કોલસનો કો્ટ્તાક્ટરે પ્રવ્ભતાિ 
આપયો ન હ્ો.

આમ, NP વિસ્તારોની સતાંકિી ગલીઓમતાંથી પસતાર થિતાની ્ેમની મયતા્યદિી્ કતાય્યક્ષમ્તા, સતાનુકુળ 
હોય એિતા ગતારવેજ ક્્ટેનરોની અનઉપલબધ્તા અને કો્ટ્તાકર દ્તારતા િોરં્ટીનતાં સમયગતાળતાની રીપેરીંગ 
સેિતાની અનતાપુ્થીને લઈ GUDCL એ 18 RCVsની ખરીદિી મતા્ટે કરેલ ` 7.16 કરોિનો ખિ્ય વરન-
ફળદિતાયી રહ્ો હ્ો. ્ટે્િરમતાં દિિતા્યિેલ મતાપ/સતાઈઝની વિગ્ મુજર જ RCVs પુરતા પતાિિતામતાં આવયતા 
હ્તા ્ેિું પણ GUDCL એ સુવનવચિ્ કયુ્ય ન હ્ું. ઉપરતાં્ RCVs મતા્ટે િોરં્ટી સમયગતાળતા રતાદિનતાં 
વહીકલસ મતા્ટે લતાંરતાગતાળતાનતાં સમતારકતામ અને જાળિણી ને ધયતાને લેિતા જાળિણી કરતારો પણ કયતા્ય ન 
હ્તા.

 (યિવંત કુમાર)
 પ્રધાન મહાલેખાકાર 
રાિકોટ (સામાનય અને સામાનિક ક્ષેત્ર ઓડિટ), 
તા. 16 માર્ચ 2020 ગુિરાત 

 પ્રનત સહી

 (રાજીવ મહનર્ચ)
નવી ડદલહી ભારતના નનયંત્રક અને મહાલેખા પડરક્ષક
તા. 18 માર્ચ 2020      
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પડરનિષ્ટ-I
31 ડિસેમબર 2018 ની સસથનતએ પિતર રહેલા નનરક્ષણ  
અહેવાલો/ફકરાઓની વર્ચવાર નવગતો દિા્ચવતુ પત્રક 

(સંદભ્ચ : ફકરા નં. 1.6.1; પૃષ્ઠ 7)
વર્ચ નનરીક્ષણ અહેવાલો ફકરાઓ

1993-94 15 39
1994-95 34 79
1995-96 91 239
1996-97 77 179
1997-98 102 291
1998-99 64 166

1999-2000 83 309
2000-01 121 454
2001-02 181 578
2002-03 233 593
2003-04 343 924
2004-05 192 603
2005-06 188 497
2006-07 241 1194
2007-08 504 1914
2008-09 483 2002
2009-10 343 1599
2010-11 379 1911
2011-12 299 1903
2012-13 269 1332
2013-14 246 1408
2014-15 300 1521
2015-16 486 2215
2016-17 546 2904
2017-18 379 2616
2018-19 87 548

કુલ 6,286 28,018
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પડરનિષ્ટ – IV
આંકિાકીય માળખું દિા્ચવતું પત્રક 

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 2.1.5; પૃષ્ઠ 12)

પ્રથમ તબક્ો:

 ● રતાજયનતા ભૌગતાવલક રી્ે સંલગ્ન સમતાન િતાર ક્ષેત્રોમતાં વિભતાગ પતાિિતામતાં આવયતા હ્તા અને આખતા રતાજયનું 
પ્રવ્વનવધતિ કરે ્ે રી્ે દિરેક ક્ષેત્રમતાંથી નમૂનતા રૂપ પસંદિગી કરિતામતાં આિી હ્ી.

 ● વસમપલ રેંિમ સેમપવલંગ વિધતાઉ્ટ રરપલેસમેં્ટ(SRSWOR) પધધવ્થી દિરેક ક્ષેત્રમતાંથી રે વજલ્તાઓ (કુલ આઠ 
વજલ્તાઓ1) ની પસંદિગી કરિતામતાં આિી હ્ી. 

 ● પસંદિ કરતાયેલ દિરેક વજલ્તામતાં GWSSB સંરંવધ્ સક્કલો/રિવિઝનો/સર-રિવિઝનો, WASMO નતા DWSU ્થતા 
GJTI ની વજલ્તા/્તાલુકતા િો્ટર ્ટેનસ્ટંગ લેરોરે્ટરીઓની વિસતૃ્ ્પતાસણી મતા્ટે પસંદિગી કરિતામતાં આિેલ હ્ી. 

ડદ્તીય તબક્ો (સંયુક્ત ભૌનતક રકાસણી તેમિ લાભાથથીઓના સંયુક્ત સવષેક્ષણ માટે)

 ● પ્રથમ ્રક્તામતાં પસંદિ કરતાયેલ દિરેક વજલ્તામતાં SRSWOR પદ્ધવ્થી રે ગ્તામય બલોકસ (્તાલુકતાઓ) પસંદિ 
કરિતામતાં આવયતા હ્તા.

 ● નમૂનતારૂપ ્તાલુકતાઓની પસંદિગી કયતા્ય રતાદિ દિરેક ્તાલુકતામતાં SRSWOR પદ્ધવ્થી રે ગ્તામ પંિતાય્ોને પસંદિ 
કરિતામતાં આિી હ્ી. 

 ● પસંદિ કરતાયેલ દિરેક ગ્તામ પંિતાય્ોમતાં SRSWOR પધધવ્થી િતાર િસિતા્ટો(ઉપલબધ્તાની િર્ે) પસંદિ કરિતામતાં 
આવયતા હ્તા.  

 ● અસર-પ્રભતાિ મૂલયતાંકન અથવે, પસંદિ કરતાયેલ િતાર િસિતા્ટોમતાનતા દિરેક મતાંથી યદિચછ રી્ે અ્ટકળે 15 ઘર-રહીિોની 
પસંદિગી કરિતામતાં આિી હ્ી (દિરેક GP મતાં કુલ 60 ઘર-રહીિો). જો કોઈ GP મતાં િસિતા્ટોની સંખયતા િતાર કર્તાં 
ઓછી હોય, ્ો એિતા રકસસતામતાં સિવેક્ષણ કરતાયેલ ઘર-રહીિોની સંખયતા દિરેક GP મતા્ટે ઓછતામતાં ઓછી 60 રહે ્ે 
રી્ે પ્રિ્્યમતાન િસિતા્ટોમતાં િહેંિી દિેિતામતાં આિી હ્ી. 

લતાભતાથથીઓનતા સિવેક્ષણમતા પીિતાનતા પતાણીનો પુરિઠો, પતાણીની ગુણિત્તા, ્તાલીમ ્થતા જન-સમૂહનો સમતાિેિ, યોજનતાનતા 
સંિતાલન, ્થતા મરતામ્ (O&M), જેિતા લતાભતાથથીઓને અસરક્તા્ય મુદ્તાઓને સતાંકળી લેિતામતાં આવયતા હ્તા. નમૂનતા રૂપ 
પસંદિ કરતાયેલ 78 િસિતા્ટો (પસંદિ કરતાયેલ િસિતા્ટોનો વિગ્ો પરરવિષ્-V મતાં આપિતામતાં આિેલ છે) નતા કુલ 1,920 
ઘર-રહીિોનું ઓરિ્ટ ્ટીમ દ્તારતા GWSSB, WASMO ્થતા જીલ્તા/્તાલુકતા લેરોરે્ટરીઓનતા કમ્યિતારી ગણને સતાથે રતાખીને 
સંયુક્ત સિવેક્ષણ કરિતામતાં આવયું હ્ું (મતાિ્ય 2018 થી જુલતાઈ 2018).  

1 (i) ભરુિ, (ii) દિતાહોદિ, (iii) િતાંગ, (iv) જામનગર, (v) પતા્ટણ, (vi) પોરરંદિર, (vii) સતારરકતાંઠતા અને (viii) િલસતાિ 
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પડરનિષ્ટ – V
ઓડિટ માટે પસંદ કરાયેલ યુનનટો દિા્ચવતું પત્રક 

(સંદભ્ચ ફકરા નં 2.1.5; પૃષ્ઠ 12)

અનુ. 
નંબર

પસંદ કરાયેલ 
નિલ્ાનું નામ 

પસંદ કરાયેલ બલોક 
(તાલુકા) નું નામ

પસંદ કરાયેલ ગ્ામ 
પંરાયતનું નામ 

પસંદ કરાયેલ વસવાટોના નામ

1 ભરુિ જંરુસર  દિેિળતા (i) દિેિળતા 
2 -do- -do- ભોદિર (i) ભોદિર 
3 -do- ઝઘિીયતા રતાણીપરતા (i) રતાણીપરતા
4 -do- -do- રતાજપતારિી (i) મતાધિપુરતા 

(ii) નિીિસતાહ્ 
(iii) ભીમપોર
(iv) રતાજપતારિી

5 દિતાહોદિ ઝતાલોદિ નતાનસલતાઈ (i) ઉમરીમતાળ ફવળયતા (નતાનસલતાઈ)
(ii) ઉપલતા ફવળયતા (મેલવણયતાં)
(iii) નીિલતા ફવળયતા (મેલવણયતાં)
(iv) ગતામ્ળ (મેલવણયતાં)

6 -do- -do- રતાંરેલતા (i) ગતામ્ળ ફવળયતા 
(ii) લૂિતાણીયતા ફવળયતા 
(iii) િતામોર ફવળયતા 
(iv) ગરતાવસયતા ફવળયતા 

7 -do- લીમખેિતા મતાંિેર (i) નતાનીમતાંિેર ફવળયતા 
(ii) ગતામ્ળ

8 -do- -do- પી. ખતાખરીયતા (i) રતારરયતા ફવળયતા 
(ii) વનનતામતા ફવળયતા 
(iii) પ્ટેલ ફવળયતા 
(iv) ્િિી ફવળયતા 

9 િતાંગ આહિતા િોન (i) િોન 
10 -do- -do- વિિલી (i) કરતાિીઅંરતા 

(ii) હણિં્પતાિતા 
(iii) વિિલી
(iv) મહતારધતાર 

11 -do- સુરીર ગતાિધિ (i) રોરથિી
(ii) ગતાિધિ 
(iii)વગરમલ 

12 -do- -do- દિહર (i) દિહર
(ii) ઘતાનતા 
(iii) ઉગતા

13 જામનગર ધોલ ખતાખરતા (i) ખતાખરતા 
(ii) ખતાખરતા II

14 -do- -do- ક્ટિતા (i) ક્ટિતા 
15 -do- જામનગર ગોરધનપુર (i) ગોરધનપુર
16 -do- -do- રણજી્પર (i) રણજી્પર
17 પતા્ટણ  હતારીજ જસિં્પુરતા (i) જસિં્પુરતા
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અનુ. 
નંબર

પસંદ કરાયેલ 
નિલ્ાનું નામ 

પસંદ કરાયેલ બલોક 
(તાલુકા) નું નામ

પસંદ કરાયેલ ગ્ામ 
પંરાયતનું નામ 

પસંદ કરાયેલ વસવાટોના નામ

18 -do- -do- કતાઠી કતાઠી 
19 -do- સતાં્લપુર અમરતાપુર (i) અમરતાપુર

(ii) હંસનગર 
(iii) પતા્ટી

20 -do- -do- જરૂસતા (i) ફૂલપુરતા 
(ii) ગતામિી 
(iii) જરૂસતા
(iv) િેરપુરતા 

21 પોરરંદિર કુવ્યતાણતા ભોગસર (i) ભોગસર
22 -do- -do- િોવળયતાણતા (i) િોવળયતાણતા
23 -do- પોરરંદિર ગતારેજ (i) ગતારેજ
24 -do- -do- મોરતાણતાં (i) મોરતાણતાં
25 સતારરકતાંઠતા પ્રતાંવ્જ કમલપુર (i) કમલપુર 

(ii) સંિોવળયતા
26 -do- -do- સોંસણ (i) સોંસણ

(ii) સોનગઢ 
27 -do- વિજયનગર ભતાંખરતા (i) ઝેર (ઝેર)

(ii) િિતારી (ખેરિતાિતા)
(iii) ્ટોળિુંગરી (્ટોળિુંગરી)
(iv) ગોળિતાિતા(ગોળિતાિતા)

28 -do- -do- કલિતાણ (i) કઠિતાિિી(કઠિતાિિી)
(ii) ્ટોકરતા (વિરેશ્વર)
(iii) જાિીવસંરલ (કઠિતાિિી)
(iv) પૃથિીપરતા (પૃથિીપરતા)

29 િલસતાિ ધરમપુર મો્ટીઢોળિુંગરી (i) ગૂંદિી ફવળયતા 
(ii) પ્ટેલ ફવળયતા 
(iii) િુંગરી ફવળયતા
(iv) વનિતાળ ફવળયતા 

30 -do- -do- પીપળપતાિતા (i) વનિતાળફવળયતા (પીપળપતાિતા)
(ii) િેસપિતા (પીપળપતાિતા)
(iii) િેલપતાિતા(મોરિતાહિ)
(iv) ખોરી ફવળયતા 
(મોરિતાહિ)

31 -do- ઉમરગતામ ્ટૂંભ (i) દિોહરપતાિતા 
(ii) ભંિતારપતાિતા
(iii) ધોરિયતાિતાિ
(iv) િુંગરીફવળયતા

32 -do- -do- મરોલી (i) આગરતા ફવળયતા 
(ii) દિતાંિી ફવળયતા 
(iii) િુંગરી ફવળયતા 
(iv) મચછીિતાિ

કુલ 78 રહેઠાણો 
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પડરનિષ્ટ – VI
DLLs દ્ારા ફેર-રકાસણી કરાયેલ નમૂનાઓના પડરણામોની નવગત દિા્ચવતુ પત્રક 

(સંદભ્ચ ફકરા નં 2.1.8.1; પૃષ્ઠ 23)
(આંકિા સંખયામાં)

DLLs નું 
નામ 

મૂળભૂત 
રીતે એકઠા 

કરાયેલ નમૂના 
તથા ફરીથી 

એકઠા કરાયેલ 
નમૂનાની 

તારીખ વચ્ેનું 
અંતર  

(ડદવસમાં)

ફેર-
રકાસણી 
કરાયેલ 
અયોગય 

નમૂનાઓની 
સંખયા 

ફલોરાઈિ નાઈટ્ેટ TDS ફેર-
રકાસણીમાં 
યોગય ઠરેલ 
નમૂનાઓની 

સંખયા

મૂળભૂત 
પડરક્ષણમાં 
અયોગય 
ઠરેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા 

ફેર-
રકાસણીમાં 

અયોગય 
ઠરેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા 

મૂળભૂત 
પડરક્ષણમાં 
અયોગય 
ઠરેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા

ફેર-
રકાસણીમાં 

અયોગય 
ઠરેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા

મૂળભૂત 
પડરક્ષણમાં 
અયોગય 
ઠરેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા

ફેર-
રકાસણીમાં 

અયોગય 
ઠરેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા

પંિમહતાલ 84 થી 130 26 26 20 26 10 7 2 5
િિોદિરતા 72 થી 143 17 0 2 17 12 9 5 3
રનતાસકતાંઠતા 95 થી 151 30 17 7 30 29 4 1 0
પતા્ટણ 109 થી 146 8 5 3 2 0 5 2 3
છો્ટતાઉદિેપુર 87 થી 149 57 9 7 15 13 2 0 2
ખેિતા 87 થી 119 12 8 7 0 2 5 3 1
મહીસતાગર 94 થી 135 10 0 7 9 9 3 2 0
દિતાહોદિ 74 થી 142 44 28 36 31 37 10 2 0
મોિતાસતા 60 થી 74 10 6 2 10 3 7 2 7
કચછ 82 થી 99 18 14 8 0 2 14 6 4
અમરેલી 4 થી 5 12 0 1 12 10 7 2 0
સુરે્રિનગર 91 થી 115 5 4 3 2 2 1 0 1
કુલ 4 થી 151 249 117 103 154 129 74 27 26
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પડરનિષ્ટ - VII
SLL, DLLs તથા TLLs માં પરીક્ષણ કરવા િરૂરી માપદંિોની યાદી

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 2.1.8.3; પૃષ્ઠ 26)

અનુ. 
નંબર

લાક્ષનણક્તાઓ SLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં 

DLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં

TLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં

ભૌનતક માપદંિો 
1. ્તાપમતાન હતા હતા હતા
2. રંગ હતા હતા હતા
3. ગંધ હતા હતા હતા
4. સિતાદિ હતા હતા હતા
5. ્ટરથીિી્ટી હતા હતા હતા
6. Ph હતા હતા હતા

રાસાયનણક માપદંિો 
7. ્ટો્ટલ રિઝોલિિ સોલીરસ(TDS)/ ઈલે. કંિક્ટીિી્ટી હતા હતા હતા
8. ્ટો્ટલ આલકલીની્ટી હતા હતા હતા
9. ક્ોરતાઈિ હતા હતા હતા
10. ફલોરતાઈિ હતા હતા હતા
11. એમોવનયતા હતા હતા હતા
12. નતાઈટ્ે્ટ હતા હતા હતા
13. નતાઈટ્ી્ટ હતા નતા નતા
14. સલફે્ટ હતા હતા હતા
15. વસવલકતા હતા નતા નતા
16. સોરિયમ હતા Ha નતા
17. પો્ટેવિયમ હતા હતા નતા
18. રોરોન હતા નતા નતા
19. કેનલસયમ (as Ca) હતા નતા નતા
20. મેગ્નેવસયમ (as Mg) હતા નતા નતા
21. ્ટો્ટલ હતાિ્યનેસ હતા હતા નતા
22. સલફઈિ હતા નતા નતા
23. ક્ોરતામી્સ (as Cl2) હતા નતા નતા

ભારે ધાતુઓ 
24. આયન્ય હતા હતા હતા
25. મેંગેનીઝ હતા હતા હતા
26. કોપર હતા હતા નતા
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અનુ. 
નંબર

લાક્ષનણક્તાઓ SLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં 

DLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં

TLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં

27. ્ટો્ટલ ક્રોવમયમ (as Cr) હતા હતા નતા
28. કેિવમયમ હતા નતા નતા
29. લીિ હતા હતા નતા
30. વનકલ હતા હતા નતા
31. ્ટો્ટલ આસવેવનક (as As) હતા હતા હતા
32. મક્કયુરી હતા નતા નતા
33. રેરરયમ હતા નતા નતા
34. ઝીંક હતા હતા નતા
35. એલયુવમવનયમ હતા હતા નતા
36. એ્્ટીમની હતા નતા નતા
37. સેલેવનયમ હતા હતા નતા
38. વસલિર હતા હતા નતા
39. મોલીરેિનમ (as Mo) હતા નતા નતા

માઈક્રોબાયોલોનિકલ 
40. ્ટો્ટલ કોવલફોમ્ય હતા હતા હતા
41. E. Coli/ થરમો્ટોલરં્ટ કોવલફોમસ્ય હતા હતા હતા
42. િતાયરસ હતા નતા નતા
43. V. કોલેરતા, S. ્ટતાઈફી, S. રિસે્ટ્ી , સ્ટેફોલોકોકસ , F. સટ્ે્ટોકોકસી, G. લેનમરલીયતા પરીક્ષણો – રતાજય કક્ષતાની 

લેરોરે્ટરીઓમતાં સમતાવિષ્ કરી િકતાય, અને અમુક રકસસોમતાં િતાયરસ મતાપદિંિો, રોગનતા ભતારણ અનુસતાર 
રતાજયોએ નક્ી કરિતાનું રહે 

રોક્સ માપદંિો 
44. ્ટો્ટલ પેસ્ટીસતાઇિ રેવસિયુ હતા નતા નતા
45. રેિીયોએક્ટીિ એવલમેંટસ હતા નતા નતા
46. સતાઈનતાઈિ હતા નતા નતા
47. પોલી-એરોમેર્ટક હતાઇડ્ો કતાર્યન(PAH) હતા નતા નતા
48. ફ્ી રેવસડ્ુઅલ ક્ોરીન હતા હતા હતા
49. પોલીક્ોરીને્ટેિ રતાયફેનીલસ હતા નતા નતા
50. NDMA હતા નતા નતા
51. એનીયોનીક રિ્ટરજ્્ટસ્ (as MBAS) હતા નતા નતા
52. ઓઇલસ અને ગ્ીસ હતા હતા નતા
53. રિઝોલિિ ઑકસીજન (DO) હતા હતા નતા
54. રતાયોલોવજકલ ઓનકસજન રિમતા્િ (BOD) હતા હતા નતા
55. કેવમકલ ઓરકસજન રિમતા્િ (COD) હતા હતા નતા
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અનુ. 
નંબર

લાક્ષનણક્તાઓ SLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં 

DLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં

TLL ખાતે 
િરૂરી કે નહીં

56. વમનરલ ઓઇલ હતા નતા નતા
57. ફીનોલીક કમપતાઉ્િ હતા નતા નતા
58. ટ્તાઈ હેલો વમથેન 

a. બ્ોમોફોમ્ય 
b. િતાઈબ્ોમોવમથેન 
c. બ્ોમોિતાઈક્ોરોવમથેન 
d. ક્ોરોફોમ્ય 

હતા નતા નતા

વૈયનક્તક એકલ પેસસટસાઈડઝ
59. અલકલોર હતા નતા નતા
60. એટ્તાઝતાઇન હતા નતા નતા
61. અતાલડ્ીન/િીલડ્ીન હતા નતા નતા
62. આલફતા HCH હતા નતા નતા
63. રી્ટતા HCH હતા નતા નતા
64. રુ્ટતાકલોર હતા નતા નતા
65. ક્ોરોપતાઇરીફોસ હતા નતા નતા
66. િેલ્ટતા HCH હતા નતા નતા
67. 2, 4-ડ્તાયક્ોરોફીનોઓકસીએસી્ટીક એવસિ હતા નતા નતા
68. DDT (DDT નતા o, p ્થતા p, p આયોમસ્ય, DDE 

્થતા DDE)
હતા નતા નતા

69. એ્િોસલફેન (આલફતા, રી્ટતા અને સલફે્ટ) હતા નતા નતા
70. ઈવથઓન હતા નતા નતા
71. ગતામતા - HCH (લી્િેન) હતા નતા નતા
72. ઈસોપ્રોટ્ુરોન હતા નતા નતા
73. મતાલતાથીઓન હતા નતા નતા
74. વમથતાઈલ પેરતાથીઓન હતા નતા નતા
75. મોનોક્રો્ટતાફોસ હતા નતા નતા
76. ફોરે્ટ હતા નતા નતા
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પડરનિષ્ટ – VIII
નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ 78 વસવાટોના નમૂનાઓના પરીક્ષણોના પડરણામો દિા્ચવતું પત્રક 

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 2.1.9.1; પૃષ્ઠ 29)

નિલ્ો નમૂના રૂપ 
રકાસણી 
કરાયેલ 

વસવાટોની 
કુલ સંખયા 

 વર્ચ 2017-18 દરનમયાન લેબોરેટરીઓ દ્ારા 
નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ વસવાટોના પાણીના 

નમૂનાઓ રોમાસા-પૂવષે તથા રોમાસા બાદ કરાયેલ 
પરીક્ષણોની નવગતો 

એનપ્રલ થી ઓગષ્ટ 2018 દરનમયાન ઓડિટની 
હાિરીમાં એકઠા કરવામાં આવેલ નમૂનારૂપ રકાસણી 
કરાયેલ વસવાટોના પાણીના નમૂનાઓના પડરક્ષણની 

નવગતો 
જયાંથી 
પાણીના 
નમૂનાઓ 
એકઠા 

કરવામાં 
આવેલ 
હતા તે 

વસવાટોની 
સંખયા 

એકઠા 
કરાયેલ 
પાણીના 

નમૂનાઓની 
સંખયા  

અયોગય 
ઠરેલા 

પાણીના 
નમૂનાઓની 

સંખયા 
(ટકાવારી)

અયોગય 
િળ સત્રોત 
ધરાવતા 

જોવા મળેલ 
વસાવટોની 

સંખયા 
(ટકાવારી)

જયાંથી 
પાણીના 
નમૂનાઓ 
એકઠા 

કરવામાં 
આવેલ 
હતા તે 

વસવાટોની 
સંખયા 

એકઠા 
કરાયેલ 
પાણીના 

નમૂનાઓની 
સંખયા 

અયોગય 
ઠરેલા 

પાણીના 
નમૂનાઓની 

સંખયા 
(ટકાવારી)

અયોગય 
િળ સત્રોત 
ધરાવતા 

જોવા મળેલ 
વસવાટોની 

સંખયા 
(ટકાવારી)

ભરુિ 7 7 29 5 (17) 3 (43) 7 21 5 (24) 3 (43 )
દિતાહોદિ 14 4 6 0 (0.00) 0 (0.00) 14 36 17 (47) 10 (71)
િતાંગ 11 11 210 1 (0.48) 1 (9) 11 37 2 (5) 2 (18)
જામનગર 5 5 16 8 (50) 3 (60) 5 18 7 (39) 3 (60)
પતા્ટણ 9 6 12 0 (0.00) 0 (0.00) 9 11 3 (27) 2 (22)
પોરરંદિર 4 4 8 0 (0.00) 0 (0.00) 4 14 3 (21) 2 (50)
સતારરકતાંઠતા 12 12 70 8 (11) 5 (42) 12 22 16 (73) 10 (83)

િલસતાિ 16 16 51 0 (0.00) 0 (0.00) 16 29 1 (3) 1 (6)
કુલ 78 65 402 22 (5) 12 (18) 78 188 54 (29) 33 (42)
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પડરનિષ્ટ – IX
વર્ચ 2013-18ના સમય ગાળા દરનમયાન નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ  

નિલ્ાઓમાં રકાસાયેલ નમૂનાઓની નવગતો દિા્ચવતું પત્રક 
(સંદભ્ચ: ફકરા નં 2.1.9.1; પૃષ્ઠ 29)

નમૂના રૂપ તપાસ 
કરાયેલ નિલ્ાઓ 

પૂવષે તથા 
બાદમાં પરીક્ષણ 
કરાયેલ પાણીના 

નમૂનાઓની 
સંખયા 

પાણીના નમૂનાઓની સંખયા (ટકાવારી)
અયોગય ઠરેલ ફલોરાઈિની અનધક 

માત્રને કારણે 
અયોગય 

નાઇટ્ેટની 
અનધક માત્રને 
કારણે અયોગય

TDS ની અનધક 
માત્રને કારણે 

અયોગય 

ભરુિ 14516 1873 (13) 49(0.34) 1187(8) 1005(7)
દિતાહોદિ 49836 12331(25) 4077(8) 5178(10) 589 (1)
િતાંગ 17431 599(3) 0(0) 595 (3) 1 (0.01)

જામનગર 5923 2182(37) 65(1) 1980(33) 155 (3)
પતા્ટણ 6880 1680 (24) 983(14) 193(3) 608 (9)

પોરરંદિર 2481 476(19) 78(3) 330(13) 92(4)
સતારરકતાંઠતા 15523 2401(15) 264 (2) 2185(14) 138 (0.89)
િલસતાિ 49992 510(1) 83 (0.17) 41(0.08) 358(0.72)

કુલ 162582 22052 (14) 5599 (3) 11689 (7) 2946(2)
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પડરનિષ્ટ – X
નવનવધ યોિનાઓ હેઠળ ખર્ચની વર્ચવાર નવગતો દિા્ચવતું પત્રક 

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 2.1.10; પૃષ્ઠ 32)
(` કરોિમાં)

યોિનાનુ નામ 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
મળેલ 
ભંિોળ 

ખર્ચ મળેલ 
ભંિોળ 

ખર્ચ મળેલ 
ભંિોળ 

ખર્ચ મળેલ 
ભંિોળ 

ખર્ચ મળેલ 
ભંિોળ 

ખર્ચ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
સંિોધન અને વિકતાસ 1.00 3.00 3.00 1.91 2.00 7.31 6.00 3.09 6.00 2.04
NRDWP – રતાજય સરકતારનતા 
વહસસતા- સવહ્ RWSS 

861.20 837.93 909.50 784.17 795.67 1430.34 1369.85 1557.58 1999.42 2002.77

સરદિતાર સરોિર કેનતાલ આધતારી્ 
WSS 

439.80 903.78 837.00 1217.82 648.00 485.37 693.00 673.27 693.00 702.22

વડ્ંરકંગ િો્ટર ઇ્ફ્તાસટ્કિર 
પ્રો્ટેકિન ્ટતાસક ફોસ્ય 

3.75 0.00 5.00 0.73 5.00 3.61 5.00 10.85 5.00 0.00

િો્ટર કંઝિવેિન એ્િ વપ્રિે્િન 
ઓફ િેસ્ટજ ઓફ િો્ટર 

1.00 0.40 1.00 0.17 2.00 0.41 3.00 1.08 1.00 0.59

મુખયમંત્રી મવહલતા પતાણી સવમવ્ 
પ્રોતસતાહન યોજનતા 

0.00 0.00 1.50 0.86 1.50 1.14 1.50 0.99 1.50 1.29

ટ્તાઈરલ એરરયતા સર-પલતાન 
અં્ગ્ય્ 10 ્ટકતા સથતાવનક ફતાળો 

0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 6.11 5.00 7.87 5.00 9.45

NRDWP (GoI નો વહસસો) 515.06 438.10 362.36 485.12 281.55 760.34 242.61 448.53 261.97 247.39
કુલ 1821.81 2183.21 2119.36 2490.78 1755.72 2694.63 2325.96 2703.26 2972.89 2965.75

(સત્રોત: પાણી પુરવઠા નવભાગનો વાનર્ચક વહીવટી અહેવાલ)
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પડરનિષ્ટ – XI
MDM યોિનાના અમલીકરણનો ફલો-રાટ્ચ 

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 3.1.1; પૃષ્ઠ 42)
 MHRD 

િાળા નિક્ષણ અને સાક્ષરતા નવભાગ 

કાય્ચક્રમ મંિૂર કતા્ચ બોિ્ચ  

 મધયિ્થી પરરિહન સંસથતા – 
ગુિરાત રાજય નાગડરક 

પુરવઠા નનગમ (GSCSC) 

રા�ય મધ્યવત� િવભાગ (પ્રાથિમક િશક્ષણ િવભાગ (કિમ�ર 

MDM દ્વારા) 

નિલ્ા મધયવતથી એિનસી 
(નાયબ કલેકટર, MDM) 

MDM સંરાલકો/NGO 

સથાનીય સંસથાઓ  

સથાનીય  FCI એકમ  

ફ�િ કોપષોરેિન ઓફ 
ઈસનિયા (FCI) 

GSCSC ના તાલુકા ગોિાઉનો 
તાલુકા સતરે મામલતદારો  

સસતા અનાિની દુકાનો(FPS) 

િાળા વયવસથાપન સનમનત  (SMC) 
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પડરનિષ્ટ – XII
પસંદ કરાયેલ નિલ્ાઓ,તાલુકાઓ અને GPs/વોડસ્ચ તથા  
લાભાથથીઓના કરાયેલ સવષેક્ષણની નવગતો દિા્ચવતુ પત્રક 

 (સંદભ્ચ: ફકરા નં 3.3.1; પૃષ્ઠ 64)

પસંદ કરાયેલા 
નિલ્ાઓ 

નમૂના તપાસ કરયેલા 
તાલુકાનું નામ

ઓડિટ દ્ારા મુલાકાત  
કરાયેલ GPs/વોડસ્ચ

સવષેક્ષણ કરાયેલ  
લાભાથથીઓની સંખયા 

રનતાસકતાંઠતા 

પતાલનપુર
ખોિલતા 30

મિતાણતા (ગઢ) 30
રતામપુરતા (કરતાઝતા) 30

ધતાનેરતા 
રુણી 30

જરિયતા 30
િીંછીિતાિી 25

દિતાહોદિ 

દિતાહોદિ 
્રિતાિીયતાહીમ્ 30
સીમતાવળયતાખુદિ્ય 30

િરિતાિતા 30

લીમખેિતા 
જાિતા ખેરરયતા 30
લૂખતાિતાિતા 12
પ્ટિતાણ 22

િલસતાિ 

િતાપી 
િીભભતાિકચછ 19
કોપરતાળી 29
સતાલિતાિ 21

કપરતાિતા
રુરલતા 30

િરોલીજંગલ 30
મો્ટી િહીયતાળ 30

જામનગર 

જામનગર 
ધૂણિતાિ 19
જીિતાપર 08

િોિ્ય 5 (િહેરી) 30

કતાલતાિિ 
મૂવળલતા 6

િોિ્ય- 2 (િહેરી) 30
િોિ્ય- 3 (િહેરી) 30

કુલ 611



31 માર્ચ 2018ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

106

પડરનિષ્ટ - XIII
સોસાયટી દ્ારા સંરાનલત િાળાઓ સાથે છાત્રોની સંખયા અને ભંિોળની રૂપરેખાની નવગતો દિા્ચવતું પત્રક 

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 3.4.1 અને 3.4.2; પૃષ્ઠ 72 અને 73)

અનુ. 
નંબર

િાળાનો પ્રકાર િાળાઓની 
સંખયા 

છાત્રોની 
સંખયા 

છાત્રદીઠ વાનર્ચક આવત્ચક 
ખર્ચની વહેંરણી 
 ( ` આંકિામાં )

GoI GoG
EMRS િાળાઓ 

1. GoI ની EMRS 27 8,991 42,000 10,000
2. GoG ની િનરંધુ કલયતાણ યોજનતા(VKY) EMRS 2 498 0 36,000
3. GoG ની િતાંગ વજલ્તાની આશ્મ િતાળતાઓ 5 1,297 0 42,000
4. EMRS, ખતારેંિતા અને GoGની EMRS, વરલિતાન - 

સૈવનક સકૂલ 
2 525 0 52,000

પેટા-કુલ 36 11,311
5. GoI ની GLRS 43 13,252 27,100 10,000

પેટા-કુલ 43 13,252
કુલ 79 24,563

(સત્રોત: સોસાયટી દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)
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પડરનિષ્ટ – XV
નમૂના તપાસ કરાયેલ િાળાઓમાં ખાટલાઓ અને ગાદલાઓની ઉપલબધતાની અછત દિા્ચવતું પત્રક 

(સંદભ્ચ: ફકરા નં 3.4.6.3; પૃષ્ઠ 83)
નમૂના 
તપાસ 
કરાયેલ 
િાળાઓ 

ખાટલાઓ  ગાદલાઓ િાઈનનંગ ટેબલો
િરૂરી ઉપલબધ અછત િરૂરી ઉપલબધ અછત િરૂરી ઉપલબધ અછત 

EMRSs
અંરતાજી 477 500 0 477 500 0 80 0 80
જાગતાણતા 479 294 185 479 294 185 60 35 25
કિતાણતા 338 155 183 338 338 0 42 0 42
કપરતાિતા 423 423 0 423 423 0 59 59 0
ઉકતાઈ 420 420 0 420 117 303 41 0 41
િતાઘોરિયતા-I 250 250 0 250 250 0 43 0 43
પેટા-કુલ 2387 2042 368 2387 1922 488 325 94 231
GLRSs
જેઠી 300 200 100 300 200 100 50 50 0
ખિકિતાિતા 340 120 220 340 300 40 42 0 42
મોગરતા 540 450 90 540 290 250 90 0 90
પોષીનતા 300 100 200 300 150 150 60 0 60
સરો્ટતા 420 207 213 420 270 150 50 50 0
સુત્રતાપતાિતા 333 260 73 333 263 70 70 60 10

પેટા-કુલ 2233 1337 896 2233 1473 760 362 160 202
કુલ 4620 3379 1264 4620 3395 1248 687 254 433


