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

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.
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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 


