મ ૂલ્માંકન કામાારમ,
ગુજયાત યાજ્મ, ગાંધીનગય
લાર્િક લશીલટી શેલાર
૨૦૧૨-૨૦૧૩
૧.

મ ૂલ્માંક ન કામાારમની સ્થાનાની  ૂલાભ ૂર્ભકા:-

૧.૧ અમોજન ંચના તાત્કાલરક વભ્મ ડાા. લી.કે .અય.લી યાલના ધ્મક્ષણા શેઠ
સ્થાેર લકંગ ગૃ ઓન આલેલ્યુએળન આન ધી સ્ટે ટવ, ૧૯૬૪ ની બરાભણોના
ં ાને દે ળના ર્લર્લધ યાજ્મોભાં મ ૂલ્માંકન તંત્રો ઉબા કયલાભાં અવ્મા છે .
નુવધ
ં ાને વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ
ગુજયાત યાજ્મભાં ણ વદયહુ બરાભણોના નુવધ
(અમોજન)ના ઠયાલ ક્રભાંક:ભરક/૧૦૬૫/૧૮૯૯/ખ,તા.૩૦-૦૩-૧૯૬૫ થી
મ ૂલ્માંકન કામાારમની યચના કયલાભાં અલેર. અ કામાારમ તા.૦૮/૦૭/૧૯૯૧
સુધી કચેયીના લડા તયીકે કાભગીયી ફજાલત ું શત.ું યં ત ુ કામાારમની કાભગીયી
તથા જલાફદાયીઓભાં ઉતયોત્તય થમેર લધાયાને ધ્માને રેતાં અ કામાારમ
તા.૦૯/૦૭/૧૯૯૧ થી વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ (અમોજન)ના વીધા અંકુળ
શેઠ ખાતાના લડાની કચેયી તયીકે કાભગીયી કયી યશેર છે .
૨.

મ ૂલ્માંક ન કામાારમની કાભગીયી:-

૨.૧ મ ૂલ્માંકન કામાારમની મ ૂભ ૂત કાભગીયી યાજ્મ વયકાય દ્વ્રાયા અમોજીત ર્લકાવ
કામાક્રભો/મોજનાઓ ૈકી વંદ કયલાભાં અલે તેલી મોજનાઓના મ ૂલ્માંકન
ભ્માવો શાથ ધયલાના ને યાજ્મ વયકાયના જુદા જુદા ર્લબાગ/ખાતા દ્વ્રાયા
અમોજીત મોજનાઓ ૈકી જે મોજનાઓની કાભગીયી વંલાભાં અલે તે
મોજનાઓની નાણાકીમ જોગલાઆ, ખચા તથા બૌર્તક રક્ષ્માંક ને ર્વધ્ધ્ધ,
રક્ષ્માંક પ્રભાણે રય ૂણા થામ છે કે કે ભ તેની વભીક્ષા કયલાનું છે . તદ્ ઉયાંત
યાજ્મ વયકાય દ્વ્રાયા કોઆ મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ લિભતાના ધોયણે
(Quick Study ) શાથ ધયલાનું જણાલલાભાં અલે તો તે ભ્માવ લિભતાના
ધોયણે શાથ ધયલાનો થામ છે .
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૨.૨ મ ૂલ્માંકન ભ્માવોનો મ ૂભ ૂત શેત ુ ર્લર્લધ મોજનાઓ/કામાક્રભો જે શેત ુઓ ભાટે
શાથ ધયલાભાં અલે છે તે શેત ુઓ કે ટરે અંળે ર્વધ્ધ થમા છે તેની જાણકાયી  ૂયી
ાડી ભર સુદ્રઢ કયલા ભાટે જરૂયી સુધાયાત્ભક ગરાંઓ સ ૂચલલાનો છે .
લધુભાં ભ્માવો દ્વાયા ભરભાં મુકામેર મોજનાઓનો રાબ કે ટરે અંળેરલક્ષત
જૂ થો સુધી શંચ્મા છે , ભરીકયણભાં ડતી મુશ્કે રીઓ તથા જણામેર ત્રુરટઓ
ર્નલાયલા જરૂયી સુધાયાત્ભક ઉકે ર ભેલલાનો છે , અભ મ ૂલ્માંકન દ્વાયા ભેલેર
વચોટ તાયણો વયકાયશ્રી શસ્તકના ર્લર્લધ કામાક્રભો ભાટે સુધાયાત્ભક ગરાં
રેલા ભાટે ને નીર્ત ર્લમક ર્નણામો રેલા ભાટે ઘણા જ ઉમોગી નીલડે છે .
૨.૩ ભોટી યકભની જોગલાઆલાા કામાક્રભો, ગયીફી ર્નલાયણ ને યોજગાય વ ૃધ્ધ્ધના
કામાક્રભો, છાત ર્લસ્તાયો ને નફા લગા ભાટે ના ખાવ કામાક્રભો, ભરભાં
ભંદગર્ત, ર્લરંફ, લયોધો ને મુશ્કે રીઓ દળાાલતા શોમ તેલા તથા પ્રામોલગક
પ્રકાયના ફધા પ્રોજેકટો ને કામાક્રભોને મ ૂલ્માંકન ભાટે વંદ કયલાભાં િીભતા
અલાભાં અલે છે કે જેથી વભમવય સુધાયાત્ભક ગરાં રઆ અમોજન
પ્રભાણેના રક્ષ્માંકો વભમવય ર્વધ્ધ કયી ળકામ.
૨.૪ મ ૂલ્માંકન ભ્માવ શાથ ધયતાં શેરાં મોજનાનો શેત ુ તેભજ તેને રગતી તભાભ
પ્રાથર્ભક ભારશતીનું એકત્રીકયણ કયવુ, ભ્માઅવના શેત ુઓ નક્કી કયલા તથા સ્ટડી
ડીઝાઆન તૈમાય કયી ર્નમત ર્નદળાન ધ્ધેર્તથી ક્ષેર્ત્રમ કાભગીયી દ્વાયા ભારશતી
એકત્ર કયી, ચકાવણી, વંકરન તથા  ૃથ્થકયણ કયી તાયણો ને સુધાયાત્ભક
સુચનો વરશત મ ૂલ્માંકન શેલાર તૈમાય કયલાભાં અલે છે . મ ૂલ્માંકન શેલાર
તૈમાય થમા ફાદ વંફર્ં ધત ર્લબાગના ર્ધક મુખ્મ વલચલશ્રી/િ
વલચલશ્રી/વલચલશ્રીના ધ્મક્ષસ્થાને યચલાભાં અલેર ખાતારકમ મ ૂલ્માંકન
વર્ભર્ત વભક્ષ શેલારનું પ્રેઝન્ટે ળન યજુ કયી તેની ઉય ચચાા કયલાભાં અલે
છે . ત્માય ફાદ વદયહુ ભ્માવ ર્ધક મુખ્મ વલચલશ્રી (અમોજન) ના
ધ્મક્ષસ્થાને યચામેર મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્તની ફેઠકભાં શેલારનું
પ્રેઝન્ટે ળન યજુ કયી શેલાર ય ર્લગતલાય ચચાા કયલાભાં અલે છે . મ ૂલ્માંકન
વંકરન વર્ભર્ત દ્વાયા શેલાર િાહ્ય યાખેથી શેલાર પ્રકાર્ળત કયી વંફર્ં ધત
ર્લબાગ/ખાતાને ઘટતી કામાલાશી થે ભોકરી અલાભાં અલે છે . ર્ધક મુખ્મ
વલચલશ્રી (અમોજન)ના ધ્મક્ષણા શેઠની મ ૂલ્માંકન વર્ભર્ત શેલારની
બરાભણો ય રેલામેર નુલતી ગરાંની ણ વભમાંતયે વભીક્ષા કયે છે .
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૨.૫ મ ૂલ્માંકન કામાારમના ઉરબ્ધ ભાનલ વંળાઘન રયસ્સ્થર્તને રક્ષભાં રેતાં લા
દયમ્માન લધુ ભ્માવો શાથ ધયી વભમવય સુધાયાત્ભક ગરાં રઆ ળકામ ને
ર્નમત વભમ ભમાાદાભાં ર્નર્િત રક્ષ્માંકો ર્વધ્ધ કયી ળકામ તે ભાટે મુક
ભ્માવો ફાહ્યસ્ત્રોતથી ગુજયાત વાભાજીક આંતય ભાખાકીમ ર્લકાવ ફોડા
વોવામટી (GSIDBS)ભાયપતે ણ શાથ ધયલાભાં અલે છે .
૨.૬ યાજ્મ વયકાયની ર્લર્લધ મોજનાઓની મ ૂલ્માંકન કયલાની વાથે વાથે ચાલીરૂ
મોજનાઓના નાણાંકીમ ને બૌર્તક રક્ષ્માંકો ર્નમત વભમ ભમાાદાભાં ર્વધ્ધ
કયી ળકામ તે ભાટે મોજનાઓનું વતત ર્લર્નમભન કયવું અલશ્મક છે . ર્નમત
વભમ ભમાાદાભાં ઠયાલેરા રક્ષ્માંકો ર્વધ્ધ કયી ળકામ, ર્લર્લધ મોજનાઓનું
મોગ્મ ભરીકયણ થામ તથા મોગ્મ યીતે મોગ્મ રદળાભાં પ્રગર્ત થામ છે કે કે ભ
તેની મ ૂરલણી કયી જરૂય જણામ ત્માં અમોજનભાં વભમોલચત વ્ય ૂશાત્ભક પેયપાયો
કયલાનો તથા ર્લર્લધ કલ્માણ કામાક્રભોના ઘડતયભાં ભદદરૂ થલાનો મ ૂભ ૂત
ઉદે ળ છે .
૨.૭ લા ૨૦૦૭-૦૮થી યાજ્મની મોજનાકીમ કાભગીયીભાં ર્લર્નમભનની કાભગીયી
ણ મ ૂલ્માંકન કામાારમને વંલાનો ર્નણામ રેલામેર છે . જે કાભગીયી ભાટે
મ ૂલ્માંકન કામાારમભાં ભોનીટયંગ વેરની યચના કયલાભાં અલી છે .
૨.૮ અભ વભિ યીતે જોતાં મ ૂલ્માંકનની કાભગીયી ર્લકાવ પ્રવ ૃર્તની વલાાગી વભીક્ષા
કયી તેની વયકાયકતા લધાયલાભાં એક ખ ૂફ જ ગત્મની પ્રરક્રમા ફની યશે છે .
૩.

મ ૂલ્માંક ન પ્રરક્રમાની લધતી જતી જરૂરયમાત:-

૩.૧ અર્થિક ને વાભાજજક ર્લકાવ ભાટે પ્રથભ ંચલીમ મોજનાથી ત્માય સુધીની
મોજનાઓ શેઠ મ ૂડીકયણ/ખચા ઉતયોત્તય લધત ું યહ્યુ છે , જે નીચેની ર્લગતો
યથી જોઆ ળકાળે
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(રૂ.કયોડભાં)
.નં

મોજના

૧

ફીજી ંચલીમ મોજના (૧૯૫૬-૬૧)

૩

લાર્િક મોજના (૧૯૬૬-૬૯)

૨
૪

૫
૬

૭
૮

૯

૧૦

નાણાંક ીમજોગલાઆ

થમે ર ખચા

૨૩૭

૨૪૦

૧૪૬

ત્રીજી ંચલીમ મોજના (૧૯૬૧-૬૬)

ચોથી ંચલીમ મોજના (૧૯૬૯-૭૪)

૨૦૫

૪૫૫

૧૦૦૫

છટ્ઠી ંચલીમ મોજના (૧૯૮૦-૮૫)

૩૭૬૦

૩૮૪૯

૧૪૫૧

૧૫૬૨

લાર્િક મોજના (૧૯૭૮-૮૦)

વાતભીંચલીમ મોજના (૧૯૮૫-૯૦)
૧૯૯૦-૯૧

૧૯૯૧-૯૨

૭૨૭

૬૦૦૦
૧૭૫૦

૧૧૫૦૦

૧૩

૧૯૯૭-૯૮

૪૫૦૦

૧૫
૧૬

૧૭
૧૮

૧૯

૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

૨૪

૨૫
૨૬

૨૭
૨૮

૨૯

૩૦
૩૧
૩૨

૫૪૫

૧૧૭૦

અઠભી ંચલીમ મોજના (૧૯૯૨-૯૭)

૧૪

૨૧૬

ાંચભીંચલીમ મોજના (૧૯૭૪-૭૮)

૧૧
૧૨

૧૫૦

નલભી ંચલીમ મોજના (૧૯૯૭-૨૦૦૨)

૮૩૦

૬૬૬૮
૧૮૨૧

૧૧૬૫૮

૨૮૦૦૦

૨૭૦૭૨

૧૯૯૮-૯૯

૫૪૫૦

૫૩૪૪

૨૦૦૦-૨૦૦૧

૭૦૧૦

૫૯૭૪

૪૭૦૦૦

૪૯૪૧૬

૨૦૦૩-૨૦૦૪

૬૭૪૦

૮૪૫૫

૨૦૦૫-૨૦૦૬

૧૧૦૦૦

૧૧૪૩૪

૧૯૯૯-૨૦૦૦

૬૫૫૦

૨૦૦૧-૨૦૦૨

દવભી ંચલીમ મોજના (૨૦૦૨-૨૦૦૭)
૨૦૦૨-૨૦૦૩

૨૦૦૪-૨૦૦૫

૬૫૦૦
૬૦૦૦
૮૬૧૦

૨૦૦૬-૨૦૦૭

લગમાયભી ંચલીમ મોજના (૨૦૦૭-૨૦૧૨)
૨૦૦૭-૨૦૦૮
૨૦૦૮-૨૦૦૯

૬૪૯૨

૫૩૫૭
૫૪૦૩
૯૭૩૯

૧૨૫૦૪

૧૪૩૮૪

૧૬૦૦૦

૧૫૬૮૦

૨૩૫૦૦

૨૩૧૬૧

૧૨૮૫૦૦
૨૧૦૦૦

૨૦૦૯-૨૦૧૦

૩૯૦૫

-

૨૧૭૬૪

૨૦૧૦-૨૦૧૧

૩૦૦૦૦

૩૦૦૯૭

ફાયભી ંચલીમ મોજના (૨૦૧૨-૨૦૧૭)

૨૮૩૬૨૩

-

૨૦૧૧-૨૦૧૨
૨૦૧૨-૨૦૧૩

૨૦૧૩-૨૦૧૪

૩૮૦૦૦

૫૧૦૦૦

૫૮૫૦૦

પ્રાપ્ત સ્થાન: વંલક્ષપ્ત અંદાજત્ર ૨૦૧૩-૧૪
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૩૪૬૫૯

૫૦૯૯૦
-

૩.૨ યાજ્મની લાર્િક/ંચલીમ મોજનાઓ દયમ્માન નાણાંકીમ જોગલાઆઓભાં
ઉતયોત્તય ખ ૂફજ ભોટા પ્રભાણભાં લધાયો થઆ યશેર છે . મોજના શેઠની
ં નાણાંકીમ
નાણાંકીમ જોગલાઆભાં ઉતયોત્તય ખ ૂફ જ ભોટા પ્રભાણભાં થતાં જગી
યોકાણનું કે ટરા પ્રભાણભાં લતય ભે છે ને મોજનાના શેત ુઓ કે ટરે અંળે ફય
અલે છે . એની મ ૂરલણી કયી વભમાંતયે મોજનાઓના ભાખાભાં જરૂયી સુધાયાલધાયા કયલા અલશ્મક થઆ ડે છે . અ ફાફત ધ્માનભાં રઆ વંત ુલરત અર્થિક
ર્લકાવ ભાટે મોજનાના મ ૂલ્માંકનની અલશ્મકતા વયકાયશ્રીએ સ્લીકાયે ર છે .
૪.

ગુજયાત યાજ્મભાં મ ૂલ્માંક ન તંત્ર:-

૪.૧

મ ૂલ્માંક ન વંકરન વર્ભર્ત :-

૪.૧.૧ મ ૂલ્માંકન ભ્માવોની કાભગીયીના અમોજન, ર્લર્નમભન,ભાગદ
ા ળાન ર્લગેયે ભાટે
મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્તની યચના કયલાભાં અલેર છે . અ વર્ભર્ત િ
વલચલશ્રી (અમોજન)ના લડણ શેઠ કાભગીયી કયે છે . જેભાં નીચે મુજફના
વભ્મોનો વભાલેળ થામ છે .
(૧)

િ વલચલશ્રી (અમોજન),વાભાન્મછ લશીલટ ર્લબાગ

(૨)

િ વલચલશ્રી નાણા ર્લબાગ,

(૩)

ર્નમાભકશ્રી,મ ૂલ્માંકન કામાારમ

(૪)

નામફવલચલશ્રી(ર્લર્નમભન)વાભાન્મલશીલટર્લબાગ(અમોજન)(વભ્મ વલચલ)

(૫)

ફે ભરશરા પ્રર્તર્નર્ધશ્રી

૪.૧.૨ મ ૂલ્માંકન ભ્માવના મુવદ્દા શેલારની ચચાા વભમે જે તે ર્લબાગના ર્ધક
મુખ્મ વલચલશ્રી/િ વલચલશ્રી/વલચલશ્રીને ણ અભંત્રણ અલાભાં અલે છે .
૪.૧.૩ મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્ત નીચે મુજફના કામો કયે છે .
(૧) મ ૂલ્માંકન ભ્માવ ભાટે કામાક્રભ મોજનાની વંદગી કયલી.
(૨) ખાતાકીમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તએ બરાભણ કયે ર શેલારોને ભંજુયી અલી
(૩) મ ૂલ્માંકન શેલારની બરાભણો ય જે તે ર્લબાગ ધ્લાનયા રેલામેર નુલતી
ગરાંઓઅંગેનીવભીક્ષા કયલી
(૪) મ ૂલ્માંકન ભ્માીીવોભાં જરૂયી ભાગાદળાન અવુ.ં
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૪.૨

ખાતાકીમ મ ૂલ્માંક ન વર્ભર્ત:-

૪.૨.૧ વલચલારમના ર્લર્લધ ર્લબાગોભાં ખાતાકીમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તની યચના કયલાભાં
અલેર છે . જેભાં નીચે મુજફના વભ્મોનો વભાલેળ થામ છે .
(૧) વલચલશ્રી

,(વંફર્ં ધત ર્લબાગ)

ં કતાા ખાતાના લડાશ્રી
(૨) વંફધ
(૩) ર્નમાભકશ્રી, મ ૂલ્માંકન કામાારમ
(૪) નામફ વલચલશ્રી (ર્લર્નમભન), વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ (અમોજન)
(૫) નાણાંકીમ વરાશકાયશ્રી

,(વંફર્ં ધત ર્લબાગ)

(૬) ર્લબાગના નામફ વલચલશ્રી (અમોજન) જે વભ્મ વલચલશ્રી તયીકે કાભગીયી
ફજાલે છે .
૪.૨.૨ અ ઉયાંત જે તે કામાક્રભ/મોજના વાથે વંકામેર ર્લબાગના વંફર્ં ધત/વંયકુ ત
વલચલશ્રી/નામફ વલચલશ્રીને ખાવ અભંર્ત્રત તયીકે ફોરાલલાભાં અલે છે .
૪.૨.૩ ખાતાકીમ મ ૂલ્માંક ન વર્ભર્ત નીચે મુજફના કામો કયે છે:(૧) મ ૂલ્માંકન ભ્માવ યત્લેના શેલારના મુવદ્દા ય ચચાા કયી તેને અખયી
કયલા અંગેના સ ૂચનો કયલા ને મુવદ્દા શેલારને ભંજુયી અલી.
(૨) ભંજુય થમેર શેલારભાં દળાાલેર બરાભણો ય રેલાના ગરાંની
વભીક્ષાકયલી.
૪.૩

ભોનીટયંગ વર્ભર્ત :-

૪.૩.૧ ભોનીટયંગ વેરની કાભગીયી ય દે ખયે ખ-ર્નમંત્રણ યાખલા ને તેને ભાગાદળાન
અલા યાજ્મ કક્ષાએ ભોનીટયંગ વર્ભર્તની યચના કયલાભાં અલેર છે . જેભાં
નીચે મુજફના વભ્મોનો વભાલેળ થામ છે .
(૧)ર્ધક મુખ્મ વલચલશ્રી (અમોજન),વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ ધ્મક્ષશ્રી
(૨)િ વલચલશ્રી (ખચા), નાણાં ર્લબાગ

વભ્મશ્રી
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(૩)િ વલચલશ્રી,વાભાજીક ન્મામ ને ર્ધકાયીતા ર્લબાગ

વભ્મશ્રી

(૪)વલચલશ્રી, અરદજાર્ત ર્લકાવ ર્લબાગ

વભ્મશ્રી

(૫)નામફ વલચલશ્રી (અમોજન),વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ

વભ્મશ્રી

(૬)નામફ વલચલશ્રી (ર્લર્નભમન),વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ

વભ્મશ્રી

(૭)ર્નમાભકશ્રી,ભોનીટયંગ ને મ ૂલ્માંકન,ગુજયાત યાજ્મ,ગાંધ
વભ્મવલચલશ્રી
ીનગય
વભ્મ વલચલશ્રી દ્વાયા, ભોનીટયંગ વર્ભર્ત દ્વાયા વંલાભાં અલતી તભાભ
પ્રકાયની કાભગીયી કયલાની છે .
૪.૩.૨ ભોનીટયંગ વર્ભર્તના કામો નીચે મુજફ છે .
(૧) ભોનીટયંગ વેરની કાભગીયી ભાટે અમોજીત મોજનાઓ વંદ કયલી.
(૨) ભોનીટયંગ વેરની કાભગીયીને લરોકનભાં રઆ વભીક્ષા કયલી.
(૩) ભોનીટયંગ વેરની કાભગીયીભાં જરૂયી ભાગાદળાન અવુ.ં
૪.૪

લશીલટી વ્મલસ્થા :-

૪.૪.૧ લા ૧૯૬૫ થી યાજ્મભાં મ ૂલ્માંકન કામાારમની સ્થાના ફાદ અ કામાારમ
કચેયીના લડા તયીકે કાભગીયી ફજાલત ું શત.ું યં ત ુ વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગના
તા.૯/૭/૯૧ ના ઠયાલ નં.એએકે /૧૦૯૦/૩૨૮૭/એવ થી ર્નમાભકશ્રી, મ ૂલ્માંકન
કામાારમને ખાતાના લડા તયીકે જાશેય કયતાં અ કામાારમ ખાતાના લડાની
કચેયી તયીકે વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ (અમોજન)ના વીધા ર્નમંત્રણ શેઠ
કાભગીયી કયે છે . મ ૂલ્માંકન કામાારમનું ભશેકભ યાજ્મકક્ષા ુયત ું ર્વર્ભત છે .
જજલ્રા/તાલુકા કક્ષાએ કોઆ રગ ભશેકભ નથી.
૪.૪.૨ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન મ ૂલ્માંકન કામાારમ શસ્તકની અમોજન ને
અમોજન ફશાયની મોજનાઓ શેઠ ભંજુય થમેર ૮૪ જગ્માઓ ૈકી ૪૭
જગ્માઓ કામાારમના કામભી ભશેકભ શેઠની ને ૩૭ જગ્માઓ શંગાભી ભશેકભ
શેઠ ભંજુય થમેર શતી. લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન રગ રગ
મોજના/વદય શેઠ ભંજુય થમેર જગ્માઓની ર્લગતો રયર્ળષ્ટ-૧ ભાં દળાાલેર
છે .
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૪.૪.૩ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ના અંતે કામાારમના ભશેકભ ભાટે ભંજુય થમેર કુર ૮૪ જ્ગગ્માઓ
ૈકી ૩૫(૪૨%) જ્ગગ્માઓ બયામેર શતી. જ્માયે ૪૯(૫૮ %) જ્ગગ્માઓ ખારી યશી
શતી.ખારી યશેર ૪૯ જ્ગગ્માઓ ૈકી લગા-૧ના ર્ધકાયીની ૫ જ્ગગ્માઓ,લગ-ા ૨ના
ર્ધકાયીની ૭ જ્ગગ્માઓ, લગા-૩ના કભાચાયીઓની ૩૩ જ્ગગ્માઓ ને લગા-૪ના
કભાચાયીઓની ૪ જ્ગગ્માઓ ખારી શતી. લા ૨૦૧૨-૧૩ દયમ્માન અ કામાારમભાં
પયજ ફજાલેર ર્ધકાયીશ્રીઓની માદી રયર્ળષ્ટ-૨ ભાં દળાાલેર છે .
૫.

મ ૂલ્માંક ન કામાારમની કાભગીયી:-

૫.૧ વલાંગી ર્લકાવના મ ૂભ ૂત લબગભને નુરૂ યાજ્મભાં શાથ ધયલાભાં અલેર
ર્લર્લધ ર્લકાવરક્ષી કામાક્રભો/મોજનાઓના ર્લસ્તયણને કાયણે અમોજનની
પ્રરક્રમાભાં મ ૂલ્માંકન કાભગીયીનું ભશત્લ રદનપ્રર્તરદન લધત ું યહ્યું છે .
મ ૂલ્માંક ન ભ્માવોની કાભગીયી:૫.૨ કામાારમભાં મ ૂલ્માંકન ભ્માવની કાભગીયી ભાટે કામાારમ શસ્તકના ભશેકભને
જુદી જુદી ભોજણી ળાખાઓભાં ર્લબાજીત કયી દયે ક ળાખાને મ ૂલ્માંકન ભ્માવો
વંલાભાં અલે છે . લા દયમ્માન કામાારમના ભશેકભને કુર ૪ જેટરી ભોજણી
ળાખાઓભાં લશંચલાભાં અલેર શત.ું જે અંગેની ર્લગતલાય ભારશતી રયર્ળષ્ટ-૩
ભાં દળાાલેર છે . અ ઉયાંત કામાારમની લશીલટી કાભગીયી ભાટે એક લશીલટી
ળાખા તથા યોકડ ળાખા ણ કાભ કયી યશી છે . લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન
શસ્તકના થમેર કાભગીયીની ર્લગતો નીચે મુજફ છે .
૫.૩ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ ની ળરૂઅતભાં એટરેકે તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ના યોજ ૨૦
મ ૂલ્માંકન ભ્માવો મ ૂલ્માંકન પ્રરક્રમાના ર્લર્લધ તફક્કે શાથ ઉય શતા જેની ર્લગતો
નીચે મુજફ છે .
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નં

મોજના/કામાક્રભ/ભ્માવનું નાભ

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ ના યોજની રયસ્સ્થર્ત

૧

કુરટય જ્મોત મોજના

ક્ષેર્ત્રમ કાભગીયી પ્રગર્તભાં છે .

૨

ભાનલ કલ્માણ મોજના

શેલારનો મુવદ્દા શેલાર સ ૂચનો/

લરોકન થે વંફર્ં ધત કચેયીને ભોકરેર
છે .

૩

લોટયળેડ ડેલરોભેન્ટ પ્રોગાભ

૪

શ્રભમોગી મોજના

૫

ગામ ગરા જુથ ાણી ુયલઠા

વંફર્ં ધત કચેયીના સુચનો થે.

૬

લનોડા જુથ ાણી ુયલઠા મોજના

વંફર્ં ધત કચેયીના સુચનો થે

૭

યાષ્રીમ ખેતી ર્લભા મોજના

ક્ષેર્ત્રમ કાભગીયી પ્રગર્તભાં છે

૮

ંરડત રદનદમા અલાવ મોજના

શેલાર રેખનના તફક્કે પ્રગર્તભાં

૯

ભાનલ ગરયભા મોજના

શેલાર રેખનના તફક્કે પ્રગર્તભાં

૧૦

ગયીફ કલ્માણ ભેા

શેલાર રેખનના તફક્કે પ્રગર્તભાં

૧૧

નુસ ૂલચત જાર્તના રોકોને દૂ ધાા

કોષ્ટીકયણ ને  ૃથ્થકયણના તફક્કે

ખાતારકમમ ૂલ્માંક્ન વંકરન વર્ભર્તની
ભંજુયી થે

વંફર્ં ધત કચેયીના સુચનો થે

મોજના

શુઓના દૂ ધ ઉત્ાદન ક્ષભતા
વ ૃધ્ધ્ધ કયલાની શેલ્થ ેકેજ વશામ
મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ

૧૨

અમોજન તફક્કાભાં છે .

ધોયણ-૮ભાં બણતી અરદજાર્તની

છોકયીઓ ભાટે ર્લદ્યા વાધના શેઠ
વામકર બેટ મોજના

૧૩

ભશાત્ભા ગાંધી યાષ્રીમ િાભીણ
યોજગાય મોજના(ભનયે ગા)

સ્ટડી ડીઝાઆન તૈમાય કયી વંફર્ં ધત કચેયીને
ભંજુયી થે

૧૪

ઉની ગારીચા તારીભ વશ ઉત્ાદન

ક્ષેર્ત્રમ કાભગીયી ભાટે તૈમાય

૧૫

િાભોઘોગ ર્લકાવ કે ન્દ્ર

સ્ટડી ડીઝાઆન તૈમાય કયલાની કાભગીયી

કે ન્દ્ર

પ્રગર્તભાં
૧૬

લન ફંધ ુ કલ્માણ મોજના

સ્ટડી ડીઝાઆન તૈમાય કયલાની કાભગીયી
પ્રગર્તભાં

9

૧૭

ગુજયાત જભીન ર્લકાવ ર્નગભ તયપથી
અદીલાવી ર્લસ્તાયોભાં શાથ ધયલાભાં

પ્રગર્તભાં

અલેર કાભગીયીનો ભ્માવ
૧૮

સ્ટડી ડીઝાઆન તૈમાય કયલાની કાભગીયી

ખાદી િાભોદ્યોગ રોન વશામ મોજના
() ખાદી ોરી લસ્ત્રના છૂટક
લેચાણ

અલાની
ભ્માવ

ય લતય (યીફેટ)
મોજનાનો મ ૂલ્માંકન

અમોજન તફક્કાભાં છે .

(ફ) ખાદી ોરી લસ્ત્રના કંતાઆર્લળે લણકયી વાધન વશામ
મોજનાનો
૧૯

ભ્માવ

ગુજયાત ભરશરા અર્થિક ર્લકાવ ર્નગભ
ને કર્ભળનય કુરટય ઉદ્યોગ તયપથી

અમોજન તફક્કાભાં છે .

અરદલાવી ર્લસ્તાયોભાં છે લ્રા ફે

લાભાં કયલાભાં અલેર કાભગીયીનું
મ ૂલ્માંકન (લાજાઆ ફંકેફર મોજના)
૨૦

ટોટર વેનીટે ળન કે મ્ેઆન મોજનાનો

વંફર્ં ધત કચેયી ાવે ભારશતી ભાગેર છે .

મ ૂલ્માંકન ભ્માવ

અભ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન કુર ૨૦ મ ૂલ્માંકન ભ્માવો મ ૂલ્માંકન
પ્રરક્રમાના ર્લર્લધ તફક્કે શાથ ઉય શતા.

૫.૪. મ ૂલ્માંક ન પ્રરક્રમાના તફક્કાઓ:૫.૪.૧ મ ૂલ્માંકન ભ્માવની પ્રરક્રમાભાં મુખ્મત્લે નીચેના તફક્કાઓનો વભાલેળ થામ છે .
(૧)

ભ્માવનું અમોજન

(૨)

ભ્માવ ભાટે ની કામાધ્ધર્ત, પ્રશ્નાલરી તથા ત્રકો તૈમાય કયલા

(૩)

ક્ષેત્રકામા ભારશતી એકત્રીકયણને રગતી કાભગીયી

(૪)

કોષ્ટીકયણ તથા  ૃથ્થકયણને રગતી કાભગીયી

(૫) પ્રાથર્ભક મુવદ્દા શેલાર રેખન
(૬)

શેલારના મુવદ્દા ય વંફર્ં ધત ખાતાના સ ૂચનો ભેલલા
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(૭) શેલારના મુવદ્દા ય વંફર્ં ધત ખાતા તયપથી ભે ર સ ૂચનોને
અધાયે શેલારભાં જરૂયી સુધાયા-લધાયા કયી શેલાર તૈમાય કયલો.
(૮) સુધાયે ર શેલાર ખાતાકીમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તભાં યજુ કયલો તથા ખાતાકીમ
મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તભાં થમેર ચચાાને અધાયે શેલારભાં જરૂયી સુધાયા-લધાયા
કયી સુધાયે ર શેલાર વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ (અમોજન) શેઠની મ ૂલ્માંકન
વંકરન વર્ભર્તભાં યજુ કયલો.
(૯)

મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્તના સ ૂચનો અધાયે શેલાર અખયી કયી પ્રર્વધ્ધ કયલો

૫.૫ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન કુ ર-૪ મ ૂલ્માંકન શેલારો પ્રકાર્ળત કયલાભાં
અલેર જે નીચે મુજફ છે .
૧. કુ રટય જ્મોર્ત મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ
૨. લોટય ળેડ ડેલરોભેન્ટ ોિાભ
૩. શ્રભમોગી મોજના
૪.

ભાનલ કલ્માણ મોજના

૫.૬ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન ભાનલ ગયીભા મોજના (ગયીફી ર્નલાયણ
કામાક્રભ)ભ્માવ શેલાર મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્તની ભંજુયી ભાટે યજુ
કયલાભાં અલેર.
૫.૭ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન ૨ મ ૂલ્માંકન ભ્માવોના મુવદ્દા શેલાર ય
વલચલારમના વંફર્ં ધત ર્લબાગોની ખાતાકીમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તની
ફેઠકોભાં ચચાા થમેર છે . તેભજ વંફર્ં ધત ર્લબાગો દ્રાયા તેની ભંજુયી
અલાભાં અલેર છે . વદયહુ ફેઠકોભાં વંફર્ં ધત ર્ધક મુખ્મ
વલચલશ્રી/િ વલચલશ્રી/વલચલશ્રીઓ તથા ખાતાના લડાઓ દ્વાયા
શેત
ુ ૂણા ને ખ ૂફ જ ર્લગતલાય ચચાાઓ થમેર ને શેલારના તાયણો
તથા બરાભણો વંફર્ં ધત ર્લબાગો તથા ખાતાઓને ઘણા ઉમોગી
જણામેર, અ ભ્માવોની માદી નીચે મુજફ છે .
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૧. લનોડા યીજીમોનર લોટય વપ્રામ સ્કીભ
૨. નુસ ૂલચત જાર્તના રોકોને દૂ ધાા શુઓના દૂ ધ ઉત્ાદન ક્ષભતા
વ ૃધ્ધ્ધકયલાની શેલ્થ ેકેજ વશામ મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ
(એ.એન.એચ-૮)

૫.૮ લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન ૪ મ ૂલ્માંકન ભ્માવોના મુવદ્દા શેલારો
વલચલારમના વંફર્ં ધત ર્લબાગોને ખાતાકીમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તની ફેઠકભાં
ચચાા ભાટે ભોકરલાભાં અલેર છે . જેની માદી નીચે મુજફ છે .
૧. ગયીફ કલ્માણ ભેા
૨. યાષ્રીમ ખેતી લીભા મોજના
૩. ગામ ગરા યીજીમોનર લોટય વપ્રામ સ્કીભ
૪. ંરડત રદન દમા અલાવ મોજના (વા.ળૈ..ર્લ) (ફી.વી.કે .૧૧૯)
૫.૯ શાથ યના ભ્માવો ૈકી લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન ૨ મ ૂલ્માંકન
ભ્માવોની ક્ષેત્રકામા/ભારશતી એકત્ર કયલાને રગતી કાભગીયી કયલાભાં
અલેર તથા કોષ્ટીકીકયણ ને  ૃથ્થકયણની કાભગીયી પ્રગર્તભાં છે . જેની
ર્લગત નીચે મુજફ છે .
૧. િાભોદ્યોગ ર્લકાવ કે ન્દ્ર
૨. ગુજયાત જભીન ર્લકાવ ર્નગભ તયપથી અરદલાવી ર્લસ્તાયભાં
શાથધયલાભાં અલેર કાભગીયીનુ ં મ ૂલ્માંકન શેઠ ચાય મોજનાઓSLC-3,
SLC-4, SLC-5, SLC-25 નો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ.
૫.૧૦ મ ૂલ્માંકન ભ્માવની કાભગીયી ભ્માવના અમોજનથી ળરૂ કયી
ભ્માવનો શેલાર પ્રર્વધ્ધ કયલા સુધીના ર્લર્લધ તફક્કાઓભાં
લશંચામેરી છે . અ ૈકી ભ્માવ ભાટે મોજનાની વંદગી થમા ફાદ
ભ્માવનુ ં અમોજન, ક્ષેત્રકામા/ભારશતી એકત્રીકયણને રગતી કાભગીયી,

12

કોષ્ટકીકયણ ને  ૃથ્થકયણ તથા શેલારનો પ્રાથર્ભક મુવદ્દો તૈમાય
કયલો જેલા ગત્મના તફક્કાઓ છે ને અ તફક્કાઓ સુધીભાં મ ૂલ્માંકન
કામાારમ શસ્તકની કાભગીયી ભશદઅંળે  ૂણા થઆ જામ છે . પ્રાથર્ભક મુવદ્દો
તૈમાય થઆ ગમા ફાદ મોજનાનો ભર કયતા ખાતાના સ ૂચનો ભેલી
તેભાં જરૂયી સુધાયા કયી સુધાયે ર મુવદ્દા શેલાર ય ખાતાકીમ મ ૂલ્માંકન
વર્ભર્તભાં ચચાા થમા ફાદ ચચાાના અધાયે જરૂય જણામ તો મુવદ્દા
શેલારભાં જરૂયી પેયપાય કયી તે યત્લે મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્તની
ભંજુયી ભેલી શેલાર પ્રર્વધ્ધ કયલાભાં અલે છે . લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩
દયમ્માન ૨ મ ૂલ્માંકન ભ્માવોના મુવદ્દા શેલાર રેખનની કાભગીયી  ૂણા
કયી વંફર્ં ધત કચેયીઓને સ ૂચનો ભાટે ભોકરલાભાં અલેર, જે નીચે મુજફ
છે .
૧. લનોડા જુ થ ાણી ુયલઠા મોજના
૨. નુસ ૂલચત જાર્તના રોકોને દૂ ધાા શુઓના દુ ધ ઉત્ાદન ક્ષભતા વ ૃધ્ધ્ધ
કયલાની શેલ્થ ેકેજ વશામ મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ (એ.એન.એચ.૮)
લધુભાં ૩ મ ૂલ્માંકનના મુવદ્દાશેલાર રેખનની કાભગીયીના તફક્કે શોમ તેલા
ભ્માવો જે નીચે મુજફ છે .
૧. ઉની ગારીચા તારીભ વશ ઉત્ાદન કે ન્દ્ર
૨. ધોયણ-૮ભાં બણતી અરદજાતીની છોકયીઓ ભાટે ર્લદ્યા વાધના શેઠ
વામકર બેટ
૩.

Impact Evaluation of MGNREG Scheme

૫.૧૧ શાથ યના ભ્માવો ૈકી લા ૨૦૧૨-૧૩ દયમ્માન ૪ મ ૂલ્માંકન ભ્માવો
અમોજન તફક્કે છે .
૧. ખાદી િાભો

દ્યોગ રોન વશામ મોજના

() ખાદી ોરી લસ્ત્રના છૂટક લેચાણ ય લતય (યીફેટ) અલાની
મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ
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(ફ) ખાદી ોરી લસ્ત્રના કંતાઆ-ર્લળે લણકયી વાધન વશામ મોજનાનો
ભ્માવ
૨. લનફંધ ુ કલ્માણ મોજનાભાં ચાય લાની થમેર કાભગીયી

,ગુણલત્તા ને

ઉમોગીતા અંગે મ ૂલ્માંકન (સ્લચ્છ ીલાના ાણીની મોજનાનો મ ૂલ્માંકન
ભ્માવ)
૩. ગુજયાત ભરશરા અર્થિક ર્લકાવ ર્નગભ ને કર્ભળનય કુ રટય

ઉદ્યોગ

તયપથી અરદલાવી ર્લસ્તાયોભાં છે લ્રા ફે લાભાં કયલાભાં અલેર કાભગીયીનું
મ ૂલ્માંકન (લાજાઆ ફંકેફર મોજના)
૪.

ટોટર વેનીટે ળન કે મ્ેઆન મોજનાનો મ ૂલ્માંકન ભ્માવ

૫.૧૨ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૩ના યોજની મ ૂલ્માંકન ભ્માવોના ર્લર્લધ તફક્કાઓની
રયસ્સ્થર્ત દળાાલતી માદી રયર્ળષ્ટ-૪ભાં દળાાલલાભાં અલેર છે .
ગુજયાત વાભાજીક આંતય ભાખારકમ ર્લકાવ ફોડા વોવામટીGSIDBS)ને
(
ર્લના
ટે ન્ડયે ભ્માવો વંલાભાં થમેર કાભગીયી
૫.૧૩ વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ (અમોજન), ગાંધીનગયના
તા.૧૦/૦૭/૨૦૦૯ના ઠયાલ ક્રભાંક:૧૦૨૦૦૮-૨૪૧૪-ઠ થી યાજ્મના ભાનલ
ર્લકાવ સ ૂચક આંકની વ ૃધ્ધ્ધને નુરક્ષીને ર્લકાવ મોજનાઓના
વલેક્ષણ/મ ૂલ્માંકનના વયકાયકતાના ભ્માવો ગુજયાત વાભાજીક આંતય
ભાખાકીમ ર્લકાવ ફોડા વોવામટી (GSIDBS)ને ર્લના ટે ન્ડયે વંલાનો વૌ પ્રથભ
લાય ર્નણમ
ા કયલાભાં અલેર. કોઆણ એજન્વીને

Third Party Evaluationની

કાભગીયી વંલા ભાટે ભાન. ર્ધક મુખ્મ વલચલશ્રી (અમોજન) ના ધ્મક્ષ
સ્થાને એક વર્ભર્તની યચના કયલાભાં અલેર છે . જેભાં ર્નમાભકશ્રી, મ ૂલ્માંકન
કામાારમની વભ્મ વલચલ તયીકે ર્નભણકં ૂ કયલાભાં અલેર છે . વાભાન્મ લશીલટ
ર્લબાગ (અમોજન)ના તા.૨૯/૦૮/૨૦૦૯ના ઠયાલ ક્રભાંક વફ-૧૦૨૦૦૯૧૦૧૯૪-ઠ થી ર્લના ટે ન્ડયે ભાનલ ર્લકાવ વફંધી ભ્માવો શાથ ધયલા ૧૧
જેટરા તજજ્ઞોની વંદગી કયલાભાં અલેર છે .
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ઉયોક્ત વર્ભર્તની લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન કુર ૭ ફેઠકો ભે ર છે .
વર્ભર્ત દ્વાયા કુર ૭ દયખાસ્તોને ભંજુયી અલાભાં અલેર છે .
ભોનીટયંગ વે રની કાભગીયી:૫.૧૪ વયકાયશ્રીના જુદા જુદા ર્લબાગ/ખાતા દ્વાયા અમોજીત મોજનાઓનું ભરીકયણ
થામ છે . નક્કી કયે ર ભાદં ડ પ્રભાણે મોજનાકીમ આંકડાકીમ ભારશતીનું
એકત્રીકયણ કયી ેલક્ષત શેત ુઓ પ્રભાણે નાણાકીમ જોગલાઆ,ખચા તથા રક્ષ્માંક
પ્રભાણે રય ૂણા થામ છે કે નશી ને તેની ર્લકાવની પ્રરક્રમા ય થતી વય
જાણલા ભાટે મોજનાઓના ભોનીટયંગની અલશ્મકતા યશે છે .
૫.૧૫ વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ (અમોજન) દ્વાયા વયકાયશ્રીના જુદા જુદા
ર્લબાગ/ખાતા દ્વાયા અમોજીત મોજનાઓ ૈકી જે મોજનાઓની ભોનીટયંગની
કાભગીયી વંલાભાં અલે તે મોજનાઓના શેત ુ મુજફ ભારશતીના એકત્રીકયણભાં
ભારશતી ર્ત્રભાર્વક, છ ભાર્વક, લાર્િક ધોયણે થમેર પ્રગર્તની વર્ભક્ષા તથા તેભાં
જો પ્રગર્ત રક્ષ્માંક મુજફ ના શોઆ તો પ્રગર્ત ધીભી થલાના કાયણો લગેયેની
વભીક્ષા કયલાભાં અલી યશેર છે . ભોનીટયંગ વયકાયશ્રીને નીર્ત ર્લમક ર્નણામ
રેલાભાં ણ ઉમોગી થામ છે . જેથી ઉકત કાભગીયી થે વાભાન્મ લશીલટ
ર્લબાગના તા.૦૪/૦૪/૨૦૦૭ ના ઠયાલ ક્રભાંક:દજ-૨૦૦૬- ૨૬૩૮-વ થી
યાજ્મ કક્ષાએ મ ૂલ્માંકન તંત્રને વંગીન ફનાલલા ભાટે ભોનીટયંગ વેરની યચના
કયલાભાં અલેર છે ને તેની નીચે મુજફની કુર ૧૨ જગ્માઓ વાભાન્મ લશીલટ
ર્લબાગના તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૩ ના ઠયાલ ક્રભાંક:ક-૧૦૨૦૦૮-૨૫૧-વ થી
તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૪ સુધી ચાલુ યાખલાની ભંજુયી અલાભાં અલેર છે .
જે ૈકી વંયકુ ત ર્નમાભકની ૧ જગ્માને સ્થલગત શંગાભી જગ્મા તયીકે
તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૪ સુધી ચાલુ યાખલાની ભંજુયી અલાભાં અલેર છે .
.નં.

જગ્માનું નાભ

૧

વંયક્ુ ત ર્નમાભક

૩

વંળોધન ર્ધકાયી

૨
૪

વંખ્મા
૧

નામફ ર્નમાભક

૨

વંળોધન ભદદનીળ (પીક્વ લેતન)
કુર
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૪

૫

૧૨

૫.૧૬ અ ભશેકભ દ્વાયા લા ૨૦૧૨-૧૩ ના લાભાં લાર્િક ર્લકાવ કામાક્રભભાં રેલાભાં
અલેર જોગલાઆઓનું  ૃથ્થકયણ કયલાભાં અલેર.
૫.૧૭ અ  ૃથ્થકયણના રયણાભોના અધાય તયીકે રઆ, પ્રથભ તફક્કે કૃર્ ને
વશકાય ર્લબાગ શેઠના તભાભ ખાતાના લડાઓની કચેયી દ્વાયા ભરી કયલાભાં
અલેર, તદ્દનુવાય, અ ૧૩ ખાતાના લડા દ્વાયા ભરી ફધી જ મોજનાઓ
ભાટે ના પ્રગર્ત શેલારો ર્ત્રભાર્વક ધોયણે ભંગાલલાભાં અલેર ત્રેની કચેયી
દ્વાયા અ પ્રગર્ત શેલારોનો ભ્માવ કયી જે મોજનાઓની પ્રગર્ત ભંદ જણાતી
શોમ તેલી મોજનાઓ યત્લે વંફર્ં ધત ર્લબાગનું ર્લળે ધ્માન દોયી તે ભાટે
જરૂયી ગરાં રેલા બરાભણ વશ જણાલલાભાં અલેર. અભ,ચાલુ લે ૨૦૧૨-૧૩
દયમ્માન ૧૩ ખાતાના લડાઓની મોજનાઓનું વાતત્મ ૂણા ભોનીટયંગ શાથ
ધયલાભાં અલેર છે .
૫.૧૮ અ ભોનીટયંગ વેરની ભદદથી ૧૦૦ મ ૂલ્માંકન ભ્માવોના શેલારનો
રયચમ, તેના તાયણો ને બરાભણો વાયને વંિશ સ્લરૂે એકર્ત્રત કયી એક
કમ્ેડીમભ તૈમાય કયલાની કાભગીયી  ૂણા કયે ર છે તેભજ તેને ુસ્તક સ્લરૂે
પ્રર્વધ્ધ કયલાની કાભગીયી  ૂણા કયે ર છે .
૫.૧૯ અ ઉયાંત મ ૂલ્માંકન કામાારમ દ્વાયા મ ૂલ્માંકન શેત ુ ભાટે વંદ કયલાની
મોજનાઓ ભાટે ની ામારૂ કાભગીયી અ ભોનીટયંગ વેરની કાભગીયી છે .
તેભજ ર્નમાભકશ્રી, મ ૂલ્માંકન, ગુજયાત વાભાજીક આંતય ભાખાકીમ ર્લકાવ
ફોડાના વભ્મ વલચલ તયીકે જે કાભગીયી કયે છે . તે વંફર્ં ધત કાભગીયી ણ અ
ભોનીટયંગ વેર દ્વાયા કયલાભાં અલે છે .
૫.૨૦ પરેગળી/ભીળનભોડ કામાક્ર ભ
ભાન.મુખ્મ વલચલશ્રીની સુચનાનુવાય યાજ્મની પરેગળી/ભીળનભોડ
મોજનાઓના ર્નમભીત તથા ઊંડાણુલાકના ભોનીટયંગ થે ર્લર્લધ ૧૨ ર્લબાગો
વાથેના વંકરનભાં મ ૂલ્માંકન કામાારમ દ્વાયા કુર ૩૯ કામાક્રભોના ત્રકોનું ઘડતય
કયલાભાં અલેર છે . વદય ત્રકોભાં પ્રર્તભાવ ર્નમભીત યીતે મોજનાની પ્રગર્તની
ર્લગતો જે તે ર્લબાગ દ્વાયા ઓન રાઆન બયામ તે ભાટે નો સુિથીત કામાક્રભ
તૈમાય થઆ યશેર છે . અ વભિ રક્રમાની દોયલણી વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગના
નેત ૃત્લ શેઠ મ ૂલ્માંકન કામાારમે વંબાે ર છે .
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૬.

નાણાંકીમ ખચ:-ા

૬.૧ મ ૂલ્માંકન કામાારમ ભાટે લા ૨૦૧૨-૧૩ની નાણાંકીમ જોગલાઆ તથા ખચાની
વદયલાય ર્લગતો નીચે મુજફ છે .

ક્રભ
૧

સુધાયે ર

વદયની ર્લગત

જોગલાઆ

(રૂ.રાખભાં)

ભાંગણી ક્રભાંક: ૩૪

૩૪૫૪-લવર્ત ગણતયી, ભોજણી ને આંકડા

ખયે ખય ખચા
(રૂ.રાખભાં)

૭૯.૭૨

૭૯.૭૦

૧૪.૭૯

૧૪.૭૮

૪૨.૫૮

૪૨.૫૬

૯.૬૦

૯.૫૯

૧૪૬.૬૯

૧૪૬.૬૩

૦૨-ભોજણી ને આંકડા

૦૦૧-ર્નદે ળ ને લશીલટ
૦૧-મ ૂલ્માંકન ર્નમાભકની કચેયી
(અમોજન ફશાય)
૨

૩૪૫૧-વલચલારમ અર્થિક વેલાઓ,
૯૦-વલચલારમ,
(૩)-ીએરએભ-૨ યાજ્મ કક્ષાએ મ ૂલ્માંકન
તંત્રને વંગીન ફનાલવુ.ં
(અમોજન ફશાય)

૩

૩૪૫૧-વલચલારમ અર્થિક વેલાઓ,
૯૦-વલચલારમ,
(૩)-ીએરએભ-૨ યાજ્મ કક્ષાએ મ ૂલ્માંકન
તંત્રને વંગીન ફનાલવુ.ં (અમોજન)

૪

૨૨૨૫-નુસ ૂલચત જાર્ત, નુસ ૂલચત જનજાર્ત
ને છાતલગોનું કલ્માણ
૦૨-અરદજાર્ત લગોનું કલ્માણ
૭૯૬- અરદજાર્તર્લસ્તાય ેટા મોજના
(૩૪)-વ્રુરદધ કે ન્દ્રો અંગેનો ખચા
(અમોજન ફશાય)
કુર

17

૬.૨ ઉયની ર્લગતો યથી જોઆ ળકામ છે કે , મ ૂલ્માંકન કામાારમ શેઠ લા ૨૦૧૨૨૦૧૩ દયમ્માન કુર રૂ.૧૪૬.૬૯ રાખની જોગલાઆ વાભે રૂ. ૧૪૬.૬૩ રાખનો ખચા
થમેર છે .
૭.

મ ૂલ્માંક ન કામાારમની ન્મ કાભગીયી:-

૭.૧

કામાારમનું ર્નયીક્ષણ :-

૭.૧.૧ વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગ વલચલારમ, ગાંધીનગય દ્વાયા મ ૂલ્માંકન કામાારમનું
લા-૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન લાર્િક લશીલટી ર્નયીક્ષણ તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૨ના યોજ
કયલાભાં અલેર શત.ું અ ર્નયીક્ષણ દયમ્માન કામાારમની લશીલટી ફાફતભાં
કોઆ ક્ષર્ત કે ર્નમર્ભતતા જણામેર ન શતી.
૭.૨

વાનર કોમ્પ્યુટ યનો ઉમોગઃ-

૭.૨.૧ કામાારમ શસ્તક ૩૭ વાનર કોમ્પ્યુટવા છે ,તેભજ ૧ રેટો છે . જેનો
કામાારમની દયે ક કાભગીયી ભાટે ઉમોગ કયલાભાં અલે છે જે કાભગીયી ભાટે
વાનર કોમ્પ્યુટવાનો ઉમોગ કયલાભાં અલેર છે તે ૈકી મુખ્મ કાભગીયીઓને
રગતી ર્લગતો નીચે મુજફ છે .
(૧) કામાારમ દ્વાયા લા દયમ્માન શાથ ધયલાભાં અલેર મ ૂલ્માંકન ભ્માવોને
રગતી સ્ટડી રડઝાઆન, ક્ષેર્ત્રમ કાભગીયી ભાટે ના પ્રશ્નાલરી ત્રકો તૈમાય
કયલાભાં અવ્મા , બયે રા ત્રકોની ડેટા એન્રીની કાભગીયી ,મ ૂલ્માંક્ન શેલાર
રેખન કાભગીયી વફફ વભયી ટે ફરો તૈમાય કયલાભાં અલેર.
(૨) મ ૂલ્માંકન ભ્માવોના પ્રાથર્ભક ને અખયી મુવદ્દાઓને વાનર કોમ્પ્યુટવા ય
રેલાભાં અલેર.
(૩) ભોનીટયંગ વેરની કાભગીયીભાં જુદી જુદી કચેયીઓના ર્ત્રભાર્વક પ્રગર્ત
શેલારની ભારશતીને મોજનાલાય આંકડાઓનું વંકરન કયી નાણાંકીમ તથા
બૌર્તક ર્વધ્ધ્ધના આંકડાઓનું  ૃથ્થકયણ કયી મોજનાલાય પ્રગર્તની કાભગીયી
કોમ્પ્યુટય ય રેલાભાં અલેર.
(૪) કામાારમના ર્ધકાયી/કભાચાયીઓના ભાર્વક ગાય ફીરો, ે-સ્રીો તથા
એયીમવા ફીરો, શલારા બથ્થા ફીરો ર્લગેયે તૈમાય કયલાભાં અલેર.
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(૫) જરૂયી રશવાફી ત્રકો તથા લશીલટી ભારશતી ત્રકો તથા લશીલટી હક
ુ ભો તૈમાય
કયલા તથા કામાારમની કાભગીયીને રગતા તભાભ ત્રવ્મલશાય કોમ્પ્યુટય ય
કયલાભાં અલેર.
૭.૩

તારીભ:-

૭.૩.૧ કામાારમના નીચેના ર્ધકાયીઓને લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન તારીભ ભાટે
ભોકરલાભાં અવ્મા શતા.
ક્ર
ભ

તારીભનો
ર્લમ

૧
૧

૨
આંકડાકીમ
યીફ્રેળય
તારીભ

૨

ોઝીટીલ
એટીટયુડ
એન્ડ
ોઝીટીલ
થંકીગ
ટીભ
લફલ્ડંગ
એન્ડ
ભોટીલેળન
ફાયભી
ંચલર્િમ
મોજના

૩

૪

૫

હ્યુભન
ડેલરો
ભેન્ટ

તારીભ
અનાય
વંસ્થાનું નાભ
૩
વયદાય ટે ર
રોકપ્રળાળન
વંસ્થા (સ્ીા)
ભદાલાદ

તારીભનો
વભમગાો

ર્ધકાયીનું નાભ

શોદ્દો

૪
તા.૧૧/૪/૧૨
થી
તા.૧૩/૪/૧૨

૫
શ્રી એન.જી.ટે ર

વયદાય ટે ર
રોકપ્રળાળન
વંસ્થા (સ્ીા)
ભદાલાદ

તા.૧૮/૬/૧૨
થી
તા.૨૦/૬/૧૨

શ્રી ી.અય.જોી

વંળોધન
ર્ધકાયી

વયદાય ટે ર
રોકપ્રળાળન
વંસ્થા (સ્ીા)
ભદાલાદ
વયદાય ટે ર
રોકપ્રળાળન
વંસ્થા (સ્ીા)
ભદાલાદ
વયદાય ટે ર
રોકપ્રળાળન
વંસ્થા (સ્ીા)
ભદાલાદ

તા.૨/૭/૧૨
થી
તા.૪/૭/૧૨

શ્રીભતી
એર.અય.કક્કડ

નામફ
ર્નમાભક

તા.૧૭/૧/૧૩
થી
તા.૧૯/૧/૧૩

શ્રીભતી
એર.અય.કક્કડ

નામફ
ર્નમાભક

તા.૩૦/૧/૧૩
થી
તા.૩૧/૧/૧૩

શ્રીભતી
એર.અય.કક્કડ

નામફ
ર્નમાભક
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૬
વંળોધન
ર્ધકાયી

રયર્ળષ્ટ-૧
મ ૂલ્માંકન કામાારમ, ગાંધીનગયભાં લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ ભાં મોજના/વદય શેઠ  ભંજુય
થમે ર જગ્માઓની ર્લગત
ક્ર
ભ
૧

જગ્માઓની વંખ્મા

મોજના/વદયનું નાભ

લગા-૧

લગા- ૨

લગા- ૩

લગા- ૪

કુ ર

૩

૨

૩૭

૫

૪૭

૩

૨

૩૭

૫

૪૭

-

૧

૧

-

૨

૧

૧

૬

૧

૯

૧

-

૧

-

૨

-

-

૧

-

૧

૧

-

૨

-

૩

૩

૪

૫

-

૧૨

-

-

૧

૨

૩

-

૧

૪

-

૫

કુર શંગાભી (ફ)

૬

૭

૨૧

૩

૩૭

કુર વયલાો (+ ફ)

૯

૯

૫૮

૮

૮૪

મ ૂલ્માંકન કામાારમની કામભી જગ્માઓ
કુર કામભી ()

૨

ી.એર.એભ,૨ યાજ્મ કક્ષાએ મ ૂલ્માંકન
તંત્રને વંગીન ફનાલવું (અમોજન) (શંગાભી)

૩

ી.એર.એભ,૨ યાજ્મ કક્ષાએ મ ૂલ્માંકન
તંત્રને વંગીન ફનાલવું (અમોજન ફશાય)
(શંગાભી)

૪ મ ૂલ્માંકન કામાારમના વંખ્માફને વંગીન
ફનાલવું (અમોજન ફશાય) (શંગાભી)
૫ મ ૂલ્માંકન કામાારમની ક્ષેર્ત્રમ કાભગીયી ભાટે
ક્ષેત્રદ ઉભું કયવું (અમોજન ફશાય)
(શંગાભી)
૬

અરદજાર્ત ર્લસ્તાય ેટા મોજના (અમોજન
ફશાય) (શંગાભી)

૭ યાજ્મ કક્ષાએ મ ૂલ્માંકન તંત્રને વંગીન
ફનાલલા ભોનીટયંગ વેરનું ભશેકભ
(અમોજન) (શંગાભી)
૮

એક ડ્રાઆલય તથા ફે ટાલાા (શંગાભી)

૯ યાજ્મ અમોજન યુર્નટની યચના કયલા
ફાફત. [૩૪૫૪ (અમોજન)]
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રયર્ળષ્ટ-૨
મ ૂલ્માંક ન કામાારમ, ગાંધીનગયભાં લા ૨૦૧૨-૨૦૧૩ દયમ્માન
પયજફજાલે રર્ધકાયીશ્રીઓની માદી
ક્રભ

ર્ધકાયીનું નાભ

શોદ્દો

પયજ ફજાલે રી મુદત

૧

૨

૩

૪

ર્નમાભક

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨

૧

શ્રી અય.એન.ંડયા

થીતા.૨૬/૦૬/૨૦૧૨
૨

શ્રી ી.ફી.ભછાય

ર્નમાભક

તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૨ થી
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૨

૩

શ્રી અય.એન.ંડયા

ર્નમાભક (આ.ચા)

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૨ થી
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૨

૪

શ્રી ી.કે .ાયે ખ

ર્નમાભક

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૨ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૫

૬

શ્રી એવ.લી.ચુડાવભા

શ્રીભતી એર.અય.કક્ક્ડ

નામફ ર્નમાભક

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી

(આ.ચા.વં.ર્ન.)

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩

નામફ ર્નમાભક

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૭

શ્રી એભ.લી.ટે ર

નામફ ર્નમાભક

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૮

શ્રી એન.જી.ટે ર

વંળોધન ર્ધકાયી

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩

૯

શ્રીભતી એવ.અય.ખયાડી

વંળોધન ર્ધકાયી

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી
તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૨

૧૦

શ્રી ી.અય.જોી

વંળોધન ર્ધકાયી

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩
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પરિશિષ્ટ-૩
ુ િયત િયજ્્ ગયાંધીનગિન ાંુ વરિવટી મયળખ ુ દિયાવતો તખ્તો (તય.૩૧/૩/૨૦૧૩નય િોજ)
મ ૂલ્યાંકન શન્યમકશ્રીની કચેિી , ગજ
શન્યમક

મોનીટિીંગ

મ ૂલ્યાંકન

સાંયક્ુ ત શન્યમક

નાયબ નનયામક

નાયબ નનયામક

સંશોધન અનધકારી (૨)

સંશોધન અનધકારી (૨)

સંશોધનમદદનીશ (૩)

સંશોધનમદદનીશ (૨)

નાયબ નનયામક

નાયબ નનયામક

નાયબ નનયામક

નાયબ નનયામક

નાયબ નનયામક

(વહિવટ)

(મોજણી)

(મોજણી)

(મોજણી)

(મોજણી)

સંશોધન અનધકારી

સંશોધન

મ ૂલયાંકન

મ ૂલયાંકન

સંશોધન

અનધકારી

અનધકારી

અનધકારી

અનધકારી

સંશોધન

સંશોધન

સંશોધન

સંશોધન

મદદનીશ (૪)

મદદનીશ (૩)

મદદનીશ (૩)

મદદનીશ (૪)

આંકડા

આંકડા

આંકડા

આંકડા

મદદનીશ (૫)

મદદનીશ (૫)

મદદનીશ (૫)

મદદનીશ (૪)

કારકુ ન

કારકુ ન

કારકુ ન

કારકુ ન

પટાવાળા

પટાવાળા

પટાવાળા

પટાવાળા

સંશોધન મદદનીશ
(૪)
આંકડા મદદનીશ
(૪)

કારકુ ન
સ્ટે નો. ગ્રેડ-૨ ગુ
સ્ટે નો. ગ્રેડ-૩
(અં.)
ટાઇપીસ્ટ
(અં/ગુ.) (૪)
ડ્રાઇવર
પટાવાળા(૪)
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રયર્ળષ્ટ-૪
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩ના યોજની મ ૂલ્માંક નભ્માવોના ર્લર્લધ તફક્કાઓની રયસ્સ્થર્ત
દળાાલતી માદી
.નં

મોજના/કામાક્ર ભ/ભ્માવનું નાભ

૩૧/૦૩/૨૦૧૩ના યોજની રયસ્સ્થર્ત

૧

કુરટય જ્મોત મોજના

જુન-૨૦૧૨ભાં પ્રકાર્ળત કયલાભાં અલેર છે .

૨

લોટયળેડ ડેલરભેન્ટ પ્રોિાભ

ઓકટોફય ૨૦૧૨ભાં પ્રકાર્ળત કયલાભાં
અલેર છે

૩

શ્રભમોગી મોજના

પ્રકાર્ળત કયલાભાં અલેર છે .

૪

ભાનલ કલ્માણ મોજના

પ્રકાર્ળત કયલાભાં અલેર છે .

૫

ભાનલ ગરયભા મોજના

મ ૂલ્માંકન વંકરન વર્ભર્તની ફેઠક ભાટે
વા.લ.ર્લને દયખાસ્ત કયે ર છે .

૬

ગયીફ કલ્માણ ભેા

ખાતારકમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્તની ફેઠક ભાટે
ભોકરેર છે .

૭

યાષ્રીમ ખેતી ર્લભા મોજના

ખાતારકમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્ત ફોરાલલા
વંફર્ં ધત ર્લબાગ ને ભોકરેર છે .

૮

ગામ ગરા જૂ થ ાણી ુયલઠા મોજના

મુવદ્દા શેલાર ખાતારકમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્ત
ભાટે વંફર્ં ધત ર્લબાગને ભોકરેર છે .

૯
૧૦

ંરડત દીનદમા અલાવ મોજના

ખાતારકમ મ ૂલ્માંકન વર્ભર્ત ફોરાલલા

(વા,ક્ષૈ..ર્લ)

વંફર્ં ધત ર્લબાગ ને ભોકરેર છે .

લનોડા જૂ થ ાણી ુયલઠા મોજના

મુવદ્દા શેલાર વંફર્ં ધત કચેયીને સ ૂચનો
થે

૧૧

નુસ ૂલચત જાર્તના રોકોને દૂ ધાા

મુવદ્દા શેલાર વંફર્ં ધત કચેયીને સ ૂચનો

શુઓના દૂ ધ ઉત્ાદન ક્ષભતા વ ૃધ્ધ્ધ

થે

કયલાની શેલ્થ ેકેજ વશામ મોજનાનો
મ ૂલ્માંકન ભ્માવ (એ.એન.એચ-૮)
૧૨

ઉની ગારીચા તારીભ વશ ઉત્ાદન કે ન્દ્ર
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શેલાર રેખનની કાભગીયી પ્રગર્તભાં

.નં
૧૩

મોજના/કામાક્ર ભ/ભ્માવનું નાભ
ધોયણ-૮ભાં બણતી અરદજાતીની

૩૧/૦૩/૨૦૧૩ના યોજની રયસ્સ્થર્ત
શેલાર રેખનની કાભગીયી પ્રગર્તભાં

છોકયીઓ ભાટે ર્લદ્યા વાધના શેઠ
વામકર બેટ
૧૪
૧૫

ભશાત્ભા ગાંધી યાષ્રીમ િાભીણ યોજગાય

કોષ્ટીકયણ તથા શેલાર રેખનની

મોજના (ભનયે ગા)

કાભગીયી વભાંતયે ચાલુ છે .

િાભોદ્યોગર્લકાવ કે ન્દ્ર

કોષ્ટીકયણ ભાટે ડેટા એન્રીની કાભગીયી
પ્રગર્તભાં છે .

૧૬

ગુજયાત જભીન ર્લકાવ ર્નગભ તયપથી

ક્ષેત્રીમ કાભગીયી પ્રગર્તભાં છે .

અરદલાવી ર્લસ્તાયોભાં શાથ ધયલાભાં
અલેર કાભગીયીનો ભ્માવ
૧૭

ખાદી િાભોદ્યોગરોન વશામ મોજના

સ્ટડી ડીઝાઆન ભંજુયી થે વંફર્ં ધત

() ખાદી ોરી લસ્ત્રના છૂટક લેચાણ

કચેયીને ભોકરેર છે .

ય લતય (યીફેટ) અલાની
મોજના
(ફ) ખાદી ોરીલસ્ત્રના કંતાઆ ર્લળે
લણકયી વાધન વશામ મોજના
૧૮
૧૯

સ્ટડી ડીઝાઆન તૈમાય કયલાની કાભગીયી
પ્રગર્તભાં છે .

ટોટર વેનીટે ળન કમ્ેઆન મોજનાનો

ભ્માવ ડતો મ ૂકલા ભાટે વા.લ.ર્લને

મ ૂલ્માંકન ભ્માવ

દયખાસ્ત કયે ર છે .

લન ફંધ ુ કલ્માણ મોજનાભાં ચાય લાની

પ્રાથર્ભક ભારશતી ભે ર જેના અધાયે

થમેર કાભગીયી

સ્લચ્છ ીલાના ાણીની મોજનાનો

, ગુણલતા ને

ઉમોગીતા અંગે મ ૂલ્માંકનભ્માવ

મ ૂલ્માંકન ભ્માવ શાથ ધયલાની પ્રગર્તભાં
છે .

૨૦

ગુજયાત ભરશરા અર્થિક ર્લકાવ ર્નગભએ

લાજાઆ ફેકંફર મોજનાનો ભ્માવ શાથ

કર્ભશ્નય કુરટય ઉદ્યોગ તયપથી અરદલાવી

ધયલા સ્ટડી ડીઝાઆન ભંજુયી થે ભોકરેર

ર્લસ્તાયોભાં છે લ્રા ફે લાભાં કયલાભાં

છે .

અલેર કાભગીયીનું મ ૂલ્માંકન
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