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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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પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

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.



16

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)



19

પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

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)
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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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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 



31

પ્રકરણ-II : કામગીરી ઓડિટ

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

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.
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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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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 
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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.


