ફક્ત સરકારી ઉપયોગ માટે

મૂલયાાંકન નનયામકની કચેરીનો વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નો

વાનર્ષક વહીવટી અહે વાલ

મૂલયાાંકન નનયામકની કચેરી,
સામાન્ય વહીવટ નવભાગ (આયોજન)
ગુજરાત રાજ્ય, સેક્ટર – ૧૮,
ગાાંધીનગર.

મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી, ગયાંધીનગરનો વયનષિક વહીવટી અહેવયલ-૨૦૧૬-૨૦૧૭
૧.

મ ૂલ્યાંકન કય્યાલ્ની સ્થયપનય

૧.૧

આ્ોજન પાંચનય તત્કયલીન સભ્્ ર્યા . વી.કે .આર.વી રયવનય અધ્્ક્ષપણય હેઠળ સ્થયપેલ
ુ શન ઇન ધી સ્ટે ટસ, ૧૯૬૪ની ભલયમણોનય અનસ
ુ ધ
વકીંગ ગ ૃપ ઓન ઇવેલયએ
ાં યને દે શનય
ુ રયત રયજ્્મયાં પણ આ
નવનવધ રયજ્્ોમયાં મ ૂલ્યાંકન તાંત્રો ઉભય કરવયમયાં આવેલ. ગજ
ુ ધ
ભલયમણોનય અનસ
ાં યને સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન)નય ઠરયવ ક્રમયાંક:મલક/
૧૦૬૫/૧૮૯૯/ખ,તય.૩૦-૦૩-૧૯૬૫થી મ ૂલ્યાંકન કય્યા લ્ની રચનય કરવયમયાં આવેલ.
ુ ી કચેરીનય વર્ય તરીકે કયમગીરી બજાવત ાં ુ હત ાં ુ
આ કય્યાલ્ તય.૦૮/૦૭/૧૯૯૧ સધ
ત્્યરબયદ કય્યા લ્ની કયમગીરી તથય જવયબદયરીઓમયાં ઉતરોત્તર થ્ેલ વધયરયને ધ્્યને
લઇને મ ૂલ્યાંકન

કચેરીને તય.૦૯/૦૭/૧૯૯૧થી સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન)નય

સીધય અંકુ શ હેઠળ ખયતયનય વર્યની કચેરી તરીકે જાહેર કરય્ેલ છે .
૨.

મ ૂલ્યાંકન કય્યાલ્ની કયમગીરી

૨.૧

મ ૂલ્યાંકન

કય્યાલ્ની

મ ૂળભ ૂત

કયમગીરી

રયજ્્

સરકયરની

આ્ોજીત

નવકયસ

કય્ાક્રમો/્ોજનયઓ પૈકી પસાંદ કરવયમયાં આવે તેવી ્ોજનયઓનય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસો હયથ
ધરવયની છે . તદઉપરયાંત રયજ્્ સરકયરનય જુદય જુદય નવભયગ/ખયતય દ્વ્રયરય આ્ોજીત
્ોજનયઓ પૈકી જે ્ોજનયઓની કયમગીરી સોંપવયમયાં આવે તે ્ોજનયઓની નયણયકી્
જોગવયઇ, ખચા તથય ભૌનતક લક્ષ્યાંક અને નસધ્ધ્ધ, લક્ષ્યાંક પ્રમયણે પરરપ ૂણા થય્ છે કે કે મ
તેની સમીક્ષય અને મોનીટરીંગની કયમગીરી

કરવયની રહે

છે . રયજ્્ સરકયર દ્વ્રયરય કોઇ

્ોજનયનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અગ્રિમતયનય ધોરણે (Quick Study) હયથ ધરવયન ાંુ જણયવવયમયાં
આવે તો તે અભ્્યસ અગ્રિમતયનય ધોરણે હયથ ધરવયમયાં આવે છે .
૨.૨

ુ
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોનો મ ૂળભ ૂત હેત ુ નવનવધ ્ોજનયઓ/કય્ાક્રમો જે હેતઓ
મયટે હયથ
ુ
ધરવયમયાં આવે છે તે હેતઓ
કેટલે અંશે નસધ્ધ થ્ય છે તેની જાણકયરી મેળવી અમલ
ુ યરયત્મક પગલયાંઓ સ ૂચવવયનો છે . વધમ
ુ યાં અભ્્યસો દ્વયરય
સદ્રુ ઢ કરવય મયટે જરૂરી સધ
ુ ય્ેલ ્ોજનયઓનો લયભ કેટલે અંશે લગ્રક્ષત જૂથો સધ
ુ ી પહોંચ્્ય છે ,
અમલમયાં મક
ુ યરયત્મક
અમલીકરણમયાં પર્તી મશ્ુ કેલીઓ તથય જણય્ેલ ત્રરુ ટઓ નનવયરવય જરૂરી સધ
ઉકેલ મેળવવયનો છે . મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ દ્વયરય મેળવેલ સચોટ તયરણો સરકયરશ્રીની નવનવધ
ુ યરયત્મક પગલયાં લેવય મયટે અને નીનત નવષ્ક નનણા્ો લેવય
્ોજનયઓ/કય્ાક્રમો મયટે સધ
મયટે ઘણય જ ઉપ્ોગી નીવર્ે છે .

૨.૩

મોટી રકમની જોગવયઇવયળય કય્ાક્રમો, ગરીબી નનવયરણ અને રોજગયર વ ૃધ્ધ્ધનય કય્ાક્રમો,
પછયત નવસ્તયરો અને નબળય વગા મયટેનય ખયસ કય્ાક્રમો, અમલમયાં માંદગનત, નવલાંબ,
અવરોધો અને મશ્ુ કેલીઓ દશયા વતય હો્ તેવય તથય પ્રય્ોગ્રગક પ્રકયરની ્ોજનયઓ અને
કય્ાક્રમોને મ ૂલ્યાંકન મયટે પસાંદ કરવયમયાં અિીમતય આપવયમયાં આવે છે .
1

૨.૪

મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ હયથ ધરવય મયટે પ્રથમ ્ોજનયનો હેત ુ તેમજ તેને લગતી તમયમ
પ્રયથનમક મયરહતીન ાંુ એકત્રીકરણ કરવયમયાં આવે છે . અભ્્યસ હયથ ધરવય મયટે અભ્્યસનય
ુ
હેતઓ
નક્કી કરવય તથય સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરી નન્ત કયરય્ેલ નનદશાન પધ્ધનતથી
ક્ષેનત્ર્ કયમગીરી દ્વયરય મયરહતી એકનત્રત કરી અને ચકયસણી કરીને ર્ેટય એન્રી કરી તેન ાંુ
ુ યરયત્મક સચ
ુ નો સરહતનો મ ૂલ્યાંકન અહેવયલ તૈ્યર
પ ૃથ્થકરણ કરી તયરણો અને સધ
ુ ્
કરવયમયાં આવે છે . મ ૂલ્યાંકન અહેવયલ તૈ્યર થ્ય બયદ સાંબનાં ધત નવભયગનય અનધક મખ્
સગ્રચવશ્રી/અિ સગ્રચવશ્રી/સગ્રચવશ્રીનય અધ્્ક્ષ સ્થયને રચવયમયાં આવેલ ખયતયરક્ મ ૂલ્યાંકન
સનમનત સમક્ષ અહેવયલ રજુ કરી તેની ઉપર ચચયા કરવયમયાં આવે છે . ખયતયકી્ મ ૂલ્યાંકન
ુ યર અહેવયલમયાં સધ
ુ યરો કરીને અભ્્યસ અનધક
સનમનતની બેઠકમયાં થ્ેલ નનણા્ અનસ
મખ્ુ ્ સગ્રચવશ્રી/ અિ સગ્રચવશ્રી, આ્ોજનનય અધ્્ક્ષ સ્થયને રચય્ેલ મ ૂલ્યાંકન સાંકલન
સનમનતની બેઠકમયાં અહેવયલ રજુ કરી નવગતવયર ચચયા કરવયમયાં આવે છે . મ ૂલ્યાંકન
ુ બ અહેવયલમયાં સધ
ુ યરો કરીને અહેવયલ
સાંકલન સનમનત દ્વયરય કરય્ેલ સ ૂચનો/નનણા ્ો મજ
પ્રકયનશત કરી સાંબનાં ધત નવભયગ/ખયતયને જરૂરી કય્ાવયહી મયટે મોકલી આપવયમયાં આવે છે .
આ સનમતી દ્વયરય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલની ભલયમણો પર સાંબનાં ધત નવભયગો દ્વયરય
ુ તી પગલયાંની પણ સમ્યાંતરે સમીક્ષય કરવયમયાં આવે છે .
લેવય્ેલ અનવ

૨.૫

ુ બ મ્યાદીત સાંખ્્યમયાં મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસો હયથ
મ ૂલ્યાંકન કય્યાલ્મયાં ભરય્ેલ મહેકમ મજ
ધરી શકય્ છે . સરકયરશ્રીની વધયરે ્ોજનયઓનય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસો હયથ ધરી સમ્સર
ુ યરયત્મક પગલયાં લઇ શકય્ તે મયટે બયહ્યસ્ત્રોતથી ગજ
ુ રયત સયમયજીક આંતર
સધ
મયળખયકી્ નવકયસ સોસય્ટી (GSIDS) મયરફતે હયથ ધરવય મયટે જોગવયઇ કરય્ેલ છે .

૨.૬

રયજ્્

સરકયરની

નવનવધ

્ોજનયઓન ાંુ મ ૂલ્યાંકન

કરવયની

સયથે

સયથે

ચયવીરૂપ

્ોજનયઓનય નયણયાંકી્ અને ભૌનતક લક્ષ્યાંકો નન્ત સમ્ મ્યા દયમયાં નસધ્ધ કરી શકય્
તે મયટે ્ોજનયઓન ાંુ સતત નવનન્મન કરવ ાંુ આવશ્્ક છે . નન્ત સમ્ મ્યા દયમયાં
ઠરયવેલય લક્ષ્યાંકો નસધ્ધ કરી શકય્, નવનવધ ્ોજનયઓન ાંુ ્ોગ્્ અમલીકરણ થય્
તથય ્ોગ્્ રીતે ્ોગ્્ રદશયમયાં પ્રગનત થય્ છે કે કેમ તેની મ ૂલવણી કરી જરૂર
જણય્ ત્્યાં આ્ોજનમયાં સમ્ોગ્રચત વ્ય ૂહયત્મક ફેરફયરો કરવયમયટે મોનીટરીંગ કરવયમયાં
આવે છે .

નવનવધ કલ્યણ કય્ાક્રમોનય ઘર્તરમયાં મદદરૂપ થવયનો મ ૂળભ ૂત ઉદે શ સયથે

વષા ૨૦૦૭-૦૮થી રયજ્્નય પસાંદ કરય્ેલ નવભયગની ્ોજનયઓની નવનન્મનની
કયમગીરી મ ૂલ્યાંકન કય્યા લ્ને સોંપવયનો નનણા્ લેવય્ેલ અને આ મયટે મ ૂલ્યાંકન
કય્યાલ્મયાં મોનીટરીંગ સેલની રચનય કરવયમયાં આવેલ છે .
આમ, સમિ રીતે જોતયાં મ ૂલ્યાંકન કચેરીની કયમગીરી નવકયસ પ્રવ ૃનતની સવયા ગી સમીક્ષય
કરી તેની અસરકયરકતય વધયરવયમયાં એક ખ ૂબ જ અગત્્નો ભયગ ભજવે છે .
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૩.

્ોજનયનય મ ૂલ્યાંકનની જરૂરી્યત

૩.૧ રયજ્નય આનથિક અને સયમયજજક નવકયસ મયટે પ્રથમ પાંચવષી્ ્ોજનયથી જ કેન્દ્ર સરકયર
અને રયજ્્ સરકયરનય દરે ક વયનષિક આ્ોજનમયાં જુદય જુદય નવભયગની ્ોજનયઓ મયટે
જોગવયઇ કરવયમયાં આવે છે . રયજ્્નય સવયાગી નવકયસ મયટે સરકયરશ્રી દ્વયરય વષા ૨૦૧૬૧૭નય અંદયજપત્રમયાં આ્ોજીત નવકયસ ્ોજનયઓ મયટે અંદયજીત રૂય.૮૫૫૫૮ કરોર્ની
જોગવયઇ કરવયમયાં આવેલ.
૩.૨

રયજ્્ની વયનષિક ્ોજનયઓમયાં દર વષે નયણયાંકી્ જોગવયઇઓમયાં ઉતરોત્તર ખ ૂબજ મોટય
ુ બ નન્ત નસધ્ધી
પ્રમયણમયાં વધયરો કરવયમયાં આવેલ છે . આ ્ોજનયઓમયાં લક્ષયાંક મજ
ુ બ લક્ષીતજુથ સધ
ુ ી કે ટલો લયભ પહોચે
હયાંસલ થય્ છે કે કેમ ? ્ોજનયઓનય ઉદ્દે શ મજ
છે ? તેમજ આ ્ોજનયઓની લોકોની સયમયજજક-આનથિક પરરસ્સ્થતી પર કેવી અસરો પર્ે
છે તે મયટે નન્ત સમ્યાંતરે મ ૂલ્યાંકન થવ ુ જરૂરી છે . ્ોજનયઓનય અમલીકરણમયાં પર્તી
ુ બ લગ્રક્ષત જુથોને લયભ મળે તે મયટે
મશ્ુ કેલીઓનય નનરયકરણ મયટે તથય ઉદ્દે શ મજ
ુ યરયઓ બયબતે ભલયમણ કરવય મયટે મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ
્ોજનયઓમયાં કરવયનય થતયાં સધ
થવય જરૂરી છે .

૪.

ુ રયત રયજ્્મયાં મ ૂલ્યાંકન તાંત્રન ાંુ મયળખ ુ
ગજ

૪.૧

મ ૂલ્યાંકન સાંકલન સનમનત

૪.૧.૧ મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોની કયમગીરીનય આ્ોજન, નવનન્મન,મયગા દશાન નવગે રે મયટે મ ૂલ્યાંકન
ુ ્ સગ્રચવશ્રી / અિ
સાંકલન સનમનતની રચનય કરવયમયાં આવેલ છે . આ સનમનત અનધક મખ્
સગ્રચવશ્રી / સગ્રચવશ્રી, આ્ોજનનય અધ્્ક્ષસ્થયને કયમગીરી કરે છે . સનમતીન ાંુ મયળખ ુ નીચે
ુ બ છે .
મજ
(૧) અનધક મખ્ુ ્ સગ્રચવશ્રી/અિ સગ્રચવશ્રી/સગ્રચવશ્રી, સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ(આ) અધ્્ક્ષ
(૨) અિ સગ્રચવશ્રી/સગ્રચવશ્રી (ખચા), નયણય નવભયગ

સભ્્

(૩) નન્યમકશ્રી, મ ૂલ્યાંકન કય્યાલ્

સભ્્

(૪) નય્બ સગ્રચવશ્રી, સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન)

સભ્્ સગ્રચવ

(૫) બે મરહલય પ્રનતનનનધઓ

સભ્્

ુ દ્દય અહેવયલની ચચયા સમ્ે જે તે નવભયગનય અનધક મખ્
ુ ્
૪.૧.૨ મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસનય મસ
સગ્રચવશ્રી/અિ સગ્રચવશ્રી/સગ્રચવશ્રીને પણ આમાંત્રણ આપવયમયાં આવે છે .
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ુ બનય કય્ો કરે છે .
૪.૧.૩ મ ૂલ્યાંકન સાંકલન સનમનત નીચે મજ
(૧)

મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ મયટે કય્ાક્રમ ્ોજનયની પસાંદગી કરવી.

(૨)

ખયતયકી્ મ ૂલ્યાંકન સનમનતએ ભલયમણ કરે લ અહેવયલોને માંજુરી આપવી

(૩)

ુ તી
મ ૂલ્યાંકન અહેવયલની ભલયમણો પર જે તે નવભયગ ધ્વયરય લેવય્ેલ અનવ
પગલયાંઓ અંગેની સમીક્ષય કરવી

(૪)

૪.૨

મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોમયાં જરૂરી મયગાદશાન આપવ.ાંુ

ખયતયરક્ મ ૂલ્યાંકન સનમતી

૪.૨.૧ સરકયરશ્રીનય

નવનવધ

નવભયગોમયાં

ખયતયકી્

મ ૂલ્યાંકન

સનમનતની

રચનય

કરવયમયાં

આવેલ છે . આ સનમતી જે ્ોજનયનય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ હયથ ધરય્ેલ હો્ તે સાંબનાં ધત
ુ ્ સગ્રચવશ્રી / અિ સગ્રચવશ્રી / સગ્રચવશ્રીનય અધ્્ક્ષસ્થયને કયમગીરી
ખયતયનય અનધક મખ્
ુ બ છે .
કરે છે . સનમતીન ાંુ મયળખ ુ નીચે મજ
(૧) સાંબનાં ધત ખયતયનય અનધક મખ્ુ ્ સગ્રચવશ્રી/અિ સગ્રચવશ્રી/સગ્રચવશ્રી

અધ્્ક્ષ

(૨) સાંબધ
ાં કતયા ખયતયનય વર્ય

સભ્્

(૩) નન્યમકશ્રી, મ ૂલ્યાંકન કય્યા લ્, ગયાંધીનગર

સભ્્

(૪) નય્બ સગ્રચવ (આ્ોજન), સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ

સભ્્

(૫) નયણયાંકી્ સલયહકયરશ્રી,(સાંબનાં ધત નવભયગ)

સભ્્

(૬) નય્બ સગ્રચવશ્રી (સાંબનધત નવભયગ)

સભ્્ સગ્રચવ

ઉપરોક્ત ૬ સભ્્ો પૈકી ત્રણ મરહલય સભ્્ોની નનમણક
ાં ૂ કરવયની રહેશે અથવય તો ત્રણ
વધયરયનય મરહલય સભ્્ો આમેજ કરવયનય રહેશે. જે પૈકી બે મરહલય અનધકયરી તથય એક
મરહલય કમાચયરી રયખવયનય રહેશે.
૪.૨.૨ આ ઉપરયાંત જે તે કય્ાક્રમ/્ોજનય સયથે સાંકળય્ેલ નવભયગનય સાંબનાં ધત/સાંયકુ ત
સગ્રચવશ્રી/નય્બ સગ્રચવશ્રીને ખયસ આમાંનત્રત તરીકે બોલયવવયમયાં આવે છે .
ુ બનય કય્ો કરે છે .
૪.૨.૩ ખયતયકી્ મલુ ્યાંકન સનમતી નીચે મજ
ુ દ્દય પર ચચયા કરી તેને આખરી કરવય
(૧) મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ પરત્વેનય અહેવયલનય મસ
ુ દ્દય અહેવયલને માંજુરી આપવી.
અંગેનય સ ૂચનો કરવય અને મસ
(૨) માંજુર થ્ેલ અહેવયલમયાં દશયા વેલ ભલયમણો પર લેવયનય પગલયાંની સમીક્ષય કરવી.
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૪.૩

મોનીટરીંગ સનમતી

૪.૩.૧ મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરીમયાં કય્ારત મોનીટરીંગ સેલની કયમગીરી પર દે ખરે ખનન્ાંત્રણ રયખવય અને તેને મયગાદશાન આપવય મયટે સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ
ુ બનય
(આ્ોજન)મયાં મોનીટરીંગ સનમનતની રચનય કરવયમયાં આવેલ છે જેમયાં નીચે મજ
સભ્્ોનો સમયવેશ થય્ છે .
(૧)

અનધક મખ્ુ ્ સગ્રચવશ્રી / અિ સગ્રચવશ્રી / સગ્રચવશ્રી(આ્ોજન)
સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ

અધ્્ક્ષશ્રી

(૨)

અિ સગ્રચવશ્રી (ખચા), નયણયાં નવભયગ

સભ્્શ્રી

(૩)

અિ સગ્રચવશ્રી,સયમયજીક ન્્ય્ અને અનધકયરીતય નવભયગ

સભ્્શ્રી

(૪)

સગ્રચવશ્રી, આરદજાનત નવકયસ નવભયગ

સભ્્શ્રી

(૫)

નય્બ સગ્રચવશ્રી (આ્ોજન),સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ

સભ્્શ્રી

(૬)

ુ રયત રયજ્્,ગયાંધીનગર
નન્યમકશ્રી, મ ૂલ્યાંકન કય્યા લ્,ગજ

સભ્્ સગ્રચવશ્રી

નન્યમકશ્રી, મ ૂલ્યાંકન કય્યાલ્ દ્વયરય મોનીટરીંગ સનમનત દ્વયરય સોંપવયમયાં આવેલ
નવભયગની આ્ોજીત ્ોજનયઓનય મોનનટરીંગની કયમગીરી કરવયની હો્ છે .
ુ બ છે .
૪.૩.૨ મોનીટરીંગ સનમતીનય કય્ો નીચે મજ
(૧) મોનીટરીંગ સેલની કયમગીરી મયટે આ્ોજીત ્ોજનયઓ પસાંદ કરવી.
(૨) મોનીટરીંગ સેલની કયમગીરીને અવલોકનમયાં લઇ સમીક્ષય કરવી.
(૩) મોનીટરીંગ સેલની કયમગીરીમયાં જરૂરી મયગાદશાન આપવ.ાંુ

૪.૪

વહીવટી વ્્વસ્થય

૪.૪.૧ વષા ૧૯૬૫થી રયજ્્મયાં મ ૂલ્યાંકન કચેરીની સ્થયપનય બયદ આ કય્યાલ્ કચેરીનય વર્ય
તરીકે કયમગીરી બજાવત ાં ુ હત.ાં ુ સયમયન્્ વહીવટ નવભયગનય તય.૯/૭/૯૧નય ઠરયવ
નાં.એએકે/ ૧૦૯૦/૩૨૮૭/એસથી નન્યમકશ્રી, મ ૂલ્યાંકન કય્યા લ્ને ખયતયનય વર્ય તરીકે
જાહેર કરવયમયાં આવેલ છે અને તે સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન)નય સીધય નન્ાંત્રણ
હેઠળ કયમગીરી કરે છે . મ ૂલ્યાંકન કચેરીન ાંુ મહેકમ રયજ્્કક્ષય પરુ ત ાં ુ નસનમત છે .
ુ ય કક્ષયએ કોઇ અલગ મહેકમ નથી.
જજલલય/તયલક
૪.૪.૨ વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં મ ૂલ્યાંકન કચેરીમયાં આ્ોજન અને આ્ોજન બહયરનય સદર હેઠળ
કુ લ ૭૪ જગ્્યઓ માંજુર કરય્ેલ છે જેમયાં ૪૭ જગ્્યઓ કય્મી મહેકમ હેઠળની અને ૨૭
જગ્્યઓ હાંગયમી મહેકમ હેઠળ માંજુર થ્ેલ. વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરમ્્યન અલગ અલગ
ે છે .
્ોજનય/સદર હેઠળ માંજુર થ્ેલ જગ્્યઓની નવગતો પરરનશષ્ટ-૧મયાં દશયા વલ
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૪.૪.૩ વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭નય અંતે કય્યાલ્નય મહેકમ મયટે માંજુર થ્ેલ કુ લ ૭૪ જ્ગગ્્યઓ પૈકી
૩૨(૪૩%) જ્ગગ્્યઓ ભરય્ેલ હતી જ્્યરે ૪૨(૫૭%) જ્ગગ્્યઓ ખયલી હતી. ખયલી રહેલ ૪૨
જ્ગગ્્યઓ પૈકી વગા-૧નય અનધકયરીની ૫ જ્ગગ્્યઓ, વગા-૨નય અનધકયરીની ૪ જ્ગગ્્યઓ, વગા૩નય કમાચયરીઓની ૨૯ જ્ગગ્્યઓ અને વગા -૪નય કમાચયરીઓની ૪ જ્ગગ્્યઓનો સમયવેશ
થય્ છે . વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં મ ૂલ્યાંકન કચેરીમયાં ફરજ બજાવેલ અનધકયરીશ્રીઓની ્યદી
ે છે .
પરરનશષ્ટ-૨મયાં દશયાવલ

૫.

મ ૂલ્યાંકન કય્યાલ્ની કયમગીરી

૫.૧

મ ૂલ્યાંકન કચેરીની

મખ્ુ ્ કયમગીરીમયાં

રયજ્્ સરકયરની

ુ ત કરય્ેલ
સપ્ર

નવકયસ

્ોજનયઓનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ હયથ ધરવો અને કૃનષ અને સહકયર નવભયગનય નન્ાંત્રણ
હેઠળનય ખયતય/બોર્ા /કોપોરે શન અને યનુ નવસીટીઓની ્ોજનયઓન ાંુ મોનનટરીંગ કરવયની છે .

મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોની કયમગીરી
૫.૨

કય્યાલ્મયાં મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસની કયમગીરી મયટે કય્યા લ્ હસ્તકનય મહેકમને જુદી જુદી
મોજણી શયખયઓમયાં નવભયજીત કરી દરે ક શયખયને મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસો સોંપવયમયાં આવે છે .
વષા દરમ્્યન કય્યાલ્નય મહેકમને કુ લ ૬ જેટલી મોજણી શયખયઓમયાં વહેંચવયમયાં આવેલ
હત.ાં ુ આ ઉપરયાંત કય્યા લ્ની વહીવટી કયમગીરી મયટે એક વહીવટી શયખય તથય રોકર્
શયખય પણ કયમ કરી રહી છે . વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરમ્્યન થ્ેલ કયમગીરીની નવગતો
ુ બ છે .
નીચે મજ

૫.૩

મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ હયથ ધરવયની પ્રરક્ર્ય

૫.૩.૧ મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ હયથ ધરવય મયટે મખ્ુ ્ત્વે નીચે દશયા વેલ જુદી જુદી પ્રરક્ર્યઓ કરવયની
રહે છે .
(૧) અભ્્યસ મયટે સૌંપય્ેલ ્ોજનયનય ઠરયવો/પરરપત્રો અને અન્્ તમયમ નવગતો મેળવી
્ોજનયની જાણકયરી મેળવવી.
(૨) મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ મયટેની કય્ાપધ્ધનત અને મોજણી મયટેનય પત્રકો તૈ્યર કરવય
(૩) મોજણી દ્વયરય નન્ત કરય્ેલ સહભયગી અને લયભયથીઓ પયસેથી મયરહતી, અગ્રભપ્રય્
અને પ્રનતભયવો મેળવવય.
(૪) મોજણીમયાં એકત્રીત કરય્ેલ મયરહતીન ાંુ વેલીર્ેશન કરી ર્ેટય એન્રી કરવી.
(૫) મયરહતીન ાંુ કોષ્ટીકરણ તથય પ ૃથ્થકરણ કરીને તયરણો મેળવવય અને તેનય આધયરે
ભલયમણો તૈ્યર કરવી.
(૬) મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલ લેખનની કયમગીરી
ુ દ્દય પર સાંબનાં ધત ખયતયનય સ ૂચનો મેળવી, મસ
ુ દ્દય અહેવયલમયાં ્ોગ્્
(૭) અહેવયલનય મસ
ુ યરય કરવય.
સધ
ુ દ્દય અહેવયલ સાંબનાં ધત ખયતયની ખયતયકી્ મ ૂલ્યાંકન
(૮) મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસનો મસ
સનમનતમયાં રજુ કરવો.
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ુ યરય(૯) ખયતયકી્ મ ૂલ્યાંકન સનમનતમયાં થ્ેલ ચચયા ને આધયરે અહેવયલમયાં જરૂરી સધ
ુ યરે લ અહેવયલ સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન) હેઠળની
વધયરય કરી સધ
મ ૂલ્યાંકન સાંકલન સનમનતમયાં રજુ કરવો.
ુ બ અહેવયલ આખરી કરી પ્રનસધ્ધ કરવો
(૧૦) મ ૂલ્યાંકન સાંકલન સનમનતમયાં માંજુર થ્ય મજ
વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ની શરૂઆતમયાં તય.૧/૪/૨૦૧૬નય રોજ નીચે દશયા વેલ ૧૯ નવકયસ

૫.૪

્ોજનયઓનય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોની કયમગીરી જુદય જુદય તબક્કે પ્રગનત હેઠળ હતી.
અનાં

્ોજનય/કય્ાક્રમ/અભ્્યસન ાંુ નયમ

૧

સફયઇ કયમદયરો અને તેમનય આનશ્રતો મયટે

અનાં

્ોજનય/કય્ાક્રમ/અભ્્યસન ાંુ નયમ

૧૧ મખ્ુ ્માંત્રી અમ ૃતમ ્ોજનય

સ્વરોજગયરીની ્ોજનય
૨

ુ ો વય્બ્રન્ટ તયલકુ ો (ATVT)
આપણો તયલક

૧૨ બયલસખય ્ોજનય

૩

ગરીબ કલ્યણ મેળય

૧૩ ખેલ મહયકુાં ભ ્ોજનય

૪

ICT @ SCHOOL PROJECT IN GUJARAT

૧૪ નયરી અદયલત

૫

આ્ોર્ીન યક્ુ ત મીઠયનય નવતરણની

૧૫ મરહલય અભ્મ હેલપ લયઇન

્ોજનય
૬

્ોજનય

સ્ટેટ ફોરે સ્ટ ર્ેવલોપમેંટ હેઠળ કરવયમયાં

૧૬ દુધ સાંજીવની ્ોજનય

આવેલ વયવેતરોની ્ોજનય
૭

૧૭ સાંકલીત ર્ેરી નવકયસ હેઠળ દુધયળય

MPLADS-ખેર્ય જજલલો

પશ ુ પરુ ય પયર્વયની ્ોજનય
૮

મહયત્મય ગયાંધી સ્વચ્છતય મીશન અંતગાત

૧૮ રયષ્રી્ કૃનષ નવકયસ ્ોજનય

૫૦૦૦થી વધયરે વસ્તી ધરયવતી િયમ
પાંચય્તનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ
૯

નવકેંદ્રીત જજલલય આ્ોજનની િયાંટમયાંથી

૧૦
૫.૫

૧૯ સ્થયનનક અગત્્તય ધરયવતયાં

હયથ ધરય્ેલ બયાંકર્ય અને સરપણરૂમનય

સયમરુ હક નવકયસનય કયમો (ધયરય

કયમો

સભ્્ િયન્ટ)

MPLADS-અમદયવયદ જજલલો
મ ૂલ્યાંકન કચેરી દ્વયરય વષા ૨૦૧૫-૧૬મયાં તૈ્યર કરય્ેલ હો્ તેવય નીચે દશયાવેલ ૧૦
્ોજનયઓનય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલો પ્રનસધ્ધ કરવયની કયમગીરી કરવયમયાં આવેલ
હતી. નવગત પરરનશષ્ટ-૩મયાં દશયા વેલ છે .
૧

નવકલયાંગ વ્્રકતઓને સયધન સહય્ ્ોજનય

૨

વ્વાંદનય ્ોજનય

૩

ખયદી પોલીવસ્ત્રનય છૂટક વેચયણ વળતર (રરબેટ)આપવયની ્ોજનય

૪

નવધય લક્ષમી બોન્ર્ ્ોજનય
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૫

કુાં વરબયઇન ાંુ મયમેરય ્ોજનય

૬

કન્્ય સશરકતકરણ તયલીમ કય્ાક્રમ

૭

વનબધ ાં ુ કલ્યણ ્ોજનયમયાં ૧૦ મદ્દુ ય પૈકી સ્વચ્છ પીવયનય પયણીની ્ોજનય

૮

પ્રજ્ઞય પ્રોજેકટ

૯

ુ રયત જમીન નવકયસ નનગમ તરફથી આરદવયસી નવસ્તયરમયાં હયથ ધરવયમયાં આવેલ
ગજ
SLC-3,SLC-25 ્ોજનય

૧૦ અનયથયશ્રમ ્ોજનય પ્રનસધ્ધ કરવયની કયમગીરી આખરી તબક્કયમયાં

૫.૬

ે ૮ ્ોજનયઓનય મ ૂલ્યાંકન
મ ૂલ્યાંકન કચેરી દ્વયરય વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં નીચે દશયા વલ
અભ્્યસ અહેવયલો તૈ્યર કરવયમયાં આવેલ (પરરનશષ્ટ-૪)
૧

સફયઇ કયમદયરો અને તેમનય આશ્રીતો મયટે સ્વરોજગયરીની ્ોજનયઓ

૨

ુ ો વયઇબ્રન્ટ તયલકુ ો (ATVT)
આપણો તયલક
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ગરીબ કલ્યણ મેળય

૪

ICT@Schools Project in Gujarat

૫

આ્ોર્ીનયક્ુ ત મીઠયનય નવતરણની ્ોજનય

૬

સ્ટેટ ફોરે સ્ટ ર્ેવલોપમેંટ એજન્સી દ્વયરય વષા ૨૦૧૨-૧૩મયાં થ્ેલ કયમો

૭

MPLADs-ખેર્ય જજલલો

૮

નવકે ન્દ્રીત જજલલય આ્ોજનની િયન્ટમયાંથી હયથ ધરય્ેલ બયાંકર્ય અને સ્મશયનમયાં
સરપણ રૂમનય કયમો

૫.૭

ે
વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં નીચે દશયા વલ
૬ ્ોજનયનય મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલને
ખયતયકી્ મ ૂલ્યાંકન સનમનતની માંજૂરી મયટે રજુ કરવયમયાં આવેલ.
૧.

સફયઇ કયમદયરો અને તેમનય આશ્રીતો મયટે સ્વરોજગયરીની ્ોજનયઓ

૨.

ICT@Schools Project in Gujarat

૩.

ગરીબ કલ્યણ મેળય

૪.

આપણો તયલકુ ો વયઇબ્રન્ટ તયલકુ ો (ATVT)

૫.

નવકે ન્દ્રીત જજલલય આ્ોજનની િયન્ટમયાંથી હયથ ધરય્ેલ બયાંકર્ય અને સ્મશયનમયાં
સરપણ રૂમનય કયમો

૬.
૫.૮

આ્ોર્ીનયક્ુ ત મીઠય નવતરણની ્ોજનય

વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭નય અંતે પ ૂણા થ્ેલ ૨ મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલ બયબતે સાંબનાં ધત
ખયતય/ કચેરીનય સ ૂચનો મેળવવયની કયમગીરી પ્રગનતમયાં હતી. (પરરનશષ્ટ – ૫)
૧.

MPLADs-ખેર્ય જજલલો

૨.

સ્ટેટ ફોરે સ્ટ ર્ેવલોપમેંટ એજન્સી દ્વયરય થ્ેલ કયમોનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ
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૫.૯

વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭નય અંતે તય.૩૧-૩-૨૦૧૭નય રોજ નીચે દશયા વેલ ૧૧ ્ોજનયઓનય
ુ બ છે .
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસો જુદય જુદય તબક્કે પ્રગનતમયાં હતય જેની નવગત નીચે મજ
૧.

મહયત્મય ગયાંધી સ્વસ્છતય મીશન અંતગાત ૫૦૦૦થી વધયરે વસ્તી ધરયવતી િયમ
પાંચય્તનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ

૨.

નયરી અદયલત ્ોજનય

૪.

રયષ્રી્ કૃનષ નવકયસ ્ોજનય

૫.

MPLADS-અમદયવયદ જજલલો

૬.

મખ્ુ ્માંત્રી અમ ૃતમ ્ોજનય

૭.

ખેલ મહયકુાં ભ ્ોજનય

૮.

દુધ સાંજીવની ્ોજનય

૯.

ુ ય પયર્વયની ્ોજનય (IDDP)
સાંકલીત ર્ેરી નવકયસ ક્રય્ાક્રમ હેઠળ દૂધયળય પશ ુ પર

૧૦.

સધન મરધય નવકયસ પરર્ોજનય

૧૧.

બયલસખય ્ોજનય

૩.

સ્થયનનક અગત્્તય ધરયવતયાં સયમરુ હક નવકયસનય કયમો (ધયરયસભ્્શ્રીની િયન્ટ)

ુ બ યન
ુ ીસેફનય
૫.૧૦ બયલસખય ્ોજનય:- વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ નય રોલીગ પ્લયનની જોગવયઇ મજ
સહ્ોગથી IRMAઆણાંદ સયથે સાંયકુ ત રીતે Research Method થી બયલ સખય ્ોજનયનો
મ ૂળ્યાંકન અભ્્યસ હયથ ધરવય UNICEF અને IRMA સયથે બે કક ્ૉજાઇ ગ્ેલ છે .

મોનીટરીંગ સેલની કયમગીરી
૫.૧૧ સરકયરશ્રીનય જુદય જુદય નવભયગ/ખયતય દ્વયરય આ્ોજીત ્ોજનયઓન ાંુ અમલીકરણ થય્ છે .
ુ
્ોજનયઓમયાં અપેગ્રક્ષત હેતઓ
નસધ્ધ કરવય મયટે નયણયકી્ જોગવયઇ કરવયમયાં આવે છે .
ુ બ ખચા અને ભૌનતક નસધ્ધી હયાંશલ થય્
જોગવયઇ સયમે નન્ત સમ્ગયળયમયાં લક્ષયક મજ
તે મયટે ્ોજનયઓનય મોનીટરીંગની આવશ્્કતય રહે છે .
ુ ત કરવયમયાં આવેલ
૫.૧૨ સરકયરશ્રીનય સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન) દ્વયરય સપ્ર
સરકયરશ્રીનય નવભયગ/ખયતયની

આ્ોજીત ્ોજનયઓની

્ોજનયઓની

મોનીટરીંગની

કયમગીરી મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરીનય મોનનટરીંગ સેલ દ્વયરય કરવયમયાં આવે છે .
ુ બ પ્રગનત નય હો્ અથવય તો પ્રગનત ધીમી હો્ તો તે મયટે
્ોજનયઓમયાં જો લક્ષ્યાંક મજ
ુ યરો કરવય મયટે જાણ કરવયમયાં આવે છે .
સાંબનાં ધત ખયતય અને નવભયગને સધ
ુ ત થ્ય મજ
ુ બ કૃનષ અને સહકયર
૫.૧૩ આ સેલ ધ્વયરય વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં સરકયરશ્રી દ્વયરય સપ્ર
નવભયગ હેઠળનય નીચે દશયા વેલ ૧૩ ખયતય/બોર્ા /નનગમ/યનુ નવનસિટીઓ દ્વયરય અમલ કરવયમયાં
આવતી તમયમ ્ોજનયઓનય નત્રમયનસક પ્રગનત અહેવયલો મેળવીને નયણયરક્ અને ભૌનતક
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નસધ્ધીની સનમક્ષય કરવયમયાં આવેલ. જે ્ોજનયઓમયાં પ્રગનત માંદ જણયતી હો્ તેવી
્ોજનયઓ પરત્વે સાંબનાં ધત નવભયગન ાંુ નવશેષ ધ્્યન દોરી તે મયટે જરૂરી પગલયાં લેવય
ભલયમણ સહ જણયવવયમયાં આવેલ. વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં કૃનષ અને સહકયર નવભયગનય નીચે
દશયા વેલ ૧૩ ખયતય/બોર્ા /નનગમ/યનુ નવનસિટીઓની તમયમ ્ોજનયઓન ાંુ મોનીટરીંગ કરવયમયાં
આવેલ.
૧.

કૃનષ નન્યમકશ્રીની કચેરી

૨.

બયગય્ત નન્યમકશ્રીની કચેરી

૩.

ુ યલન નન્યમકશ્રીની કચેરી
પશપ

૪.

મત્સ્્ોદ્યોગ કનમશ્નરશ્રીની કચેરી

૫.

રજજસ્રયર કો-ઓપરે ટીવ સોસય્ટી

૬.

ખયાંર્ નન્યમકશ્રીની કચેરી

૭.

ુ રયત એિો ઇન્ર્સ્રીઝ કોપોરે શન
ગજ

૮.

ુ રયત જમીન નવકયસ નનગમ
ગજ

૯.

ુ રયત ગૌ સેવય આ્ોગ
ગજ

૧૦.

કૃનષ યનુ નવનસિટી, જુનયગઢ

૧૧.

કૃનષ યનુ નવનસિટી, નવસયરી

૧૨.

કૃનષ યનુ નવનસિટી, દયાંતીવયર્ય

૧૩.

કૃનષ યનુ નવનસિટી, આણાંદ

૫.૧૪ મોનનટરીંગ સેલ દ્વયરય સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન) દ્વયરય રયજ્્નય તમયમ ૩૩
જજલલયઓને ફયળવવયમયાં આવતી નવકે ન્દ્રીત જજલલય આ્ોજન અને ATVTની િયન્ટ સયમે
દર અઠવયર્ી્ે થ્ેલ પ્રગનતની સનમક્ષય કરવયમયાં આવે છે . આ મયટે વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં
રયજ્્નય તમયમ જજલલય આ્ોજન અનધકયરીશ્રીઓ પયસેથી દર અઠવયર્ી્ે નન્નમત રીતે
પ્રગનત અહેવયલો મેળવી, એકત્રીત કરી સગ્રક્ષપ્ત પ ૃથ્થકરણ સયથે સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ
(આ્ોજન) ને મોકલયવવયમયાં આવેલ.
૫.૧૫ સાંયક્ુ ત નન્યમકશ્રી દ્વયરય વષા ૨૦૧૬-૧૭ દરનમ્યન ૬ જજલલયઓમયાં ૮ આ્ોજન માંર્ળની
બેઠકોમયાં નનરીક્ષક તરીકે કયમગીરી બજાવવયમયાં આવેલ.
૫.૧૬ કચેરીનય ૨ જુનય રદ્દબયતલ વયહનોને હરયજી કરી નનકયલ કરવયની કયમગીરી તથય કચેરી
મયટે ૨ નવય વયહન ખરીદય્ેલ.
ુ દ્દો તૈ્યર કરી સનમતી સમક્ષ રજૂ કરવયમયાં આવેલ.
૫.૧૭ રયજ્્ મ ૂલ્યાંકન નનતીનો પ્રયથનમક મસ
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૬.

નયણયાંકી્ ખચા

૬.૧

મ ૂલ્યાંકન કચેરીને વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં સરકયરશ્રી દ્વયરય ફયળવય્ેલ સદરવયર િયન્ટ અને
ુ બ છે .
તેની સયમે થ્ેલ ખચાની નવગત નીચે મજ

(રૂય.લયખમયાં)

સદરની નવગત

ુ યરે લ જોગવયઇ
સધ

ખરે ખર ખચા

૧

મયાંગણી ક્રમયાંક: ૩૪
૩૪૫૪-વસનત ગણતરી, મોજણી અને આંકર્ય
૦૨-મોજણી અને આંકર્ય
૦૦૧-નનદે શ અને વહીવટ
૦૧-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી (આ્ોજન બહયર)

૧૨૫.૧૭

૧૨૪.૪૬

૨

૩૪૫૧-સગ્રચવયલ્ આનથિક સેવયઓ,
૯૦-સગ્રચવયલ્,
(૩)-પીએલએમ-૨ રયજ્્ કક્ષયએ મ ૂલ્યાંકન
તાંત્રને સાંગીન બનયવવ.ાંુ (આ્ોજન)

૭૩.૩૮

૭૩.૨૫

ુ ૂગ્રચત જાનત, અનસ
ુ ૂગ્રચત જનજાનત
૨૨૨૫-અનસ
અને પછયતવગોન ાંુ કલ્યણ
૦૨-આરદજાનત વગોન ાંુ કલ્યણ

૧૨.૫૫

૧૨.૧૫

મયાંગણી ક્રમયાંક: ૩૪
૩૪૫૪-વસનત ગણતરી, મોજણી અને આંકર્ય
૦૨-મોજણી અને આંકર્ય

૬.૩૨

૬.૩૨

કુ લ

૨૧૭.૪૨

૨૧૬.૧૮

ક્રમ

૩

૪

૭૯૬- આરદજાનતનવસ્તયર પેટય ્ોજનય
(૩૪)-વ્રરુ દધ કેન્દ્રો અંગે નો ખચા (આ્ોજન બહયર)

૦૦૧-નનદે શ અને વહીવટ
૦૨-એસ.ટી.ટી.-૨ અથાશયસ્ત્ર અને આંકર્યશયસ્ત્ર
નન્યમકની કચેરી (આ્ોજન)
૬.૨

ઉપરની નવગતે મ ૂલ્યાંકન કચેરીને વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં ફયળવય્ેલ કુ લ રૂ.૨૧૭.૪૨
લયખની જોગવયઇ સયમે રૂ.૨૧૬.૧૮ લયખનો ખચા થ્ેલ.

૭.

મ ૂલ્યાંકન કચેરીની અન્્ કયમગીરી

૭.૧

કચેરીન ાંુ વહીવટી નનરીક્ષણ

૭.૧.૧ સયમયન્્ વહીવટ નવભયગ (આ્ોજન) દ્વયરય મ ૂલ્યાંકન કચેરીન ાંુ વષા-૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં
તય.૨૯/૭/૨૦૧૬નય રોજ વયનષિક વહીવટી નનરીક્ષણ કરવયમયાં આવેલ હત.ાં ુ આ નનરીક્ષણ
દરમ્્યન કય્યા લ્ની વહીવટી બયબતમયાં કોઇ ક્ષનત કે અનન્નમતતય જણય્ેલ ન હતી.
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ુ રનો ઉપ્ોગ
કોમ્પ્યટ

૭.૨

૭.૨.૧ કય્યાલ્ હસ્તક ૩૫ કોમ્પ્યટુ સા છે , તેમજ ૧૨ લેપટોપ કોમ્પ્યટુ સા છે જેનો કચેરીની
દરે ક કયમગીરી મયટે ઉપ્ોગ કરવયમયાં આવે છે . કચેરીની મોટયભયગની તમયમ
કયમગીરી કોમ્પ્યટુ ર દ્વયરય કરવયમયાં આવે છે તે પૈકી મખ્ુ ્ કયમગીરીઓને લગતી નવગતો
ુ બ છે .
નીચે મજ
કચેરી દ્વયરય વષા દરમ્્યન હયથ ધરવયમયાં આવેલ મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોને લગતી સ્ટર્ી

(૧)

રર્ઝયઇન તૈ્યર કરવી, ક્ષેનત્ર્ કયમગીરી મયટેનય પત્રકો તૈ્યર કરવય, મોજણી પત્રકોનય
ુ તૈ્યર કરી તેમયાં ર્ેટય એન્રી કરવી, ર્ેટય એનયલીસીસ મોર્યલ
ુ
ર્ેટય એન્રીનય મોર્યલ
તૈ્યર કરવય, તયરણો કયઢવય, મ ૂલ્યાંક્ન અહેવયલ લેખન કયમગીરી અને મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ
અહેવયલનય પ્રેઝન્ટેશન તૈ્યર કરવય.
મોનીટરીંગ સેલ દ્વયરય સનમક્ષય મયટે જુદી જુદી કચેરીઓનય નત્રમયનસક પ્રગનત અહેવયલની

(૨)

મયરહતીને ્ોજનયવયર આંકર્યઓન ાંુ સાંકલન કરી નયણયાંકી્ તથય ભૌનતક નસધ્ધ્ધનય
આંકર્યઓન ાંુ પ ૃથ્થકરણ કરી કયમગીરી કોમ્પ્યટુ ર પર કરવયમયાં આવે છે .
(૩)

કચેરીની રહસયબી શયખયમયાં અનધકયરી/કમાચયરીઓનય મયનસક પગયર અને ભથ્થયનય બીલો
તૈ્યર કરવય, પે-સ્લીપો આપવી તથય આકસ્મીક ખચા અને અન્્ બીલો તૈ્યર કરવય.

(૪)

કચેરીની રહસયબી અને વહીવટી શયખય દ્વયરય દર મયસે મોકલવયનય સયમય્ીક અહેવયલો
તૈ્યર કરીને મોકલવય, કચેરીનો પત્ર વ્્વહયર સહીતની રહસયબી અને વહીવટી કયમગીરી
કરવયમયાં આવે છે .

૭.૩

તયલીમ

૭.૩.૧ વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં કચેરીનય નીચેનય અનધકયરીશ્રીઓને જુદય જુદય નવષ્ોની તયલીમ
આપવયમયાં આવેલ.
તયલીમ આપનયર

તયલીમનો

અનધકયરીશ્રીન ાંુ

સાંસ્થયન ાંુ નયમ

સમ્ગયળો

નયમ

૩

૪

૫

સરદયર પટેલ

૬/૬/૨૦૧૬

રયજ્્પનત્રત અનધકયરીઓની

લોકપ્રશયસન સાંસ્થય

થી

ુ ા સેવય તયલીમ
પવ

(સ્પીપય) અમદયવયદ

૨૦/૭/૨૦૧૬

Programming fast track
(SAS આધયરીત)

M/S Epoch
research institute
ltd. Ahmedabad

ક્રમ

તયલીમનો નવષ્

૧

૨
સીધી ભરતીથી નનમણક
ાંુ

૧

૨
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શ્રી આર.એ.પયઠક

૧૪/૧૨/૨૦૧૬
થી
૨૦/૧૨/૨૦૧૬

શ્રી આર.એ.પયઠક

હોદ્દો
૬
નય્બ
નન્યમકશ્રી
નય્બ
નન્યમકશ્રી

પરરનશષ્ટ-૧
મ ૂલ્યાંકન કચેરીમયાં વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં માંજુર થ્ેલ જગ્્યઓની નવગત

(અ)
૧

જગ્્યઓની સાંખ્્ય

્ોજનય/સદરન ાંુ નયમ

ક્રમ

વગા-૨

વગા-૩

વગા-૪

કુ લ

૩

૨

૩૭

૫

૪૭

૩

૨

૩૭

૫

૪૭

કય્મી માંજુર થ્ેલ જગ્્યઓ
૩૪૫૪-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી(આ્ોજન બહયર)

કુ લ કય્મી (અ)
(બ)

વગા-૧

હાંગયમી જગ્્યઓ

૧

૩૪૫૪-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી(આ્ોજન બહયર)

૨

૦

૪

૦

૬

૨

૩૪૫૪-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી(આ્ોજન)

૦

૧

૪

૦

૫

૩

૩૪૫૧- રયજ્્ કક્ષયએ મ ૂલ્યાંકન તાંત્રને સાંગીન

૩

૪

૬

૦

૧૩

૧

૦

૨

૦

૩

કુ લ હાંગયમી (બ)

૬

૫

૧૬

૦

૨૭

કુ લ સરવયળો (અ+ બ)

૯

૭

૫૩

૫

૭૪

બનયવવ ાંુ (આ્ોજન)
૪

૨૨૨૫ - આરદજાનત નવસ્તયર પેટય ્ોજનય (આ્ોજન
બહયર)

મ ૂલ્યાંકન કચેરીમયાં તય. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭નય રોજ ભરય્ેલ જગ્્યઓની નવગત

(અ)
૧

જગ્્યઓની સાંખ્્ય

્ોજનય/સદરન ાંુ નયમ

ક્રમ

વગા-૨

વગા-૩

વગા-૪

કુ લ

૦

૧

૧૫

૧

૧૭

૦

૧

૧૫

૧

૧૭

કય્મી માંજુર થ્ેલ જગ્્યઓ
૩૪૫૪-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી (આ્ોજન બહયર)

કુ લ કય્મી (અ)
(બ)

વગા-૧

હાંગયમી જગ્્યઓ

૧

૩૪૫૪-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી (આ્ોજન બહયર)

૧

૦

૩

૦

૪

૨

૩૪૫૪-મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી (આ્ોજન)

૦

૧

૧

૦

૨

૩

૩૪૫૧- રયજ્્ કક્ષયએ મ ૂલ્યાંકન તાંત્રને સાંગીન બનયવવ ાંુ

૨

૧

૫

૦

૮

૪

૨૨૨૫ - આરદજાનત નવસ્તયર પેટય ્ોજનય

૧

૦

૦

૦

૧

કુ લ હાંગયમી (બ)

૪

૨

૯

૦

૧૫

કુ લ સરવયળો (અ+ બ)

૪

૩

૨૪

૧

૩૨

(આ્ોજન)
(આ્ોજન બહયર)
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પરરનશષ્ટ-૧.૧
મ ૂલ્યાંકન કચેરીમયાં વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭મયાં માંજુર થ્ેલ જગ્્યઓ પૈકી તય.૩૧/૩/૨૦૧૭ની
સ્સ્થતીએ ભરય્ેલ જગ્્યની નવગત
ક્રમ

જગ્્યન ાંુ નયમ

માંજુર

ભરય્ેલ

ભરય્ેલ જગ્્ય પૈકી પ્રનતનનયસ્ુ ક્ત પર

થ્ેલ

જગ્્ય

અન્્ જગ્્ય પર

જગ્્ય
૧

નન્યમક

૧

ચયર્જમયાં

-

૨

સાંયક્ુ ત નન્યમક

૧

૧

-

૩

નય્બ નન્યમક

૭

૩

ત્રણ નય્બ નન્યમક પૈકી એક શયળય
કનમશ્નરશ્રીની કચેરી ખયતે અને એક
જજલલય આંકર્ય અનધકયરીની કચેરી,
અમદયવયદ ખયતે વધયરયનો હવયલો
સાંભયળે છે

૪

મ ૂલ્યાંકન અનધકયરી

૨

૧

૫

સાંશોધન અનધકયરી

૫

૨

૨ પૈકી ૧ અનધકયરી અન્્ત્ર ફરજ
બજાવે છે

૬

સાંશોધન મદદનીશ

૨૧

૧૪

૧૪ પૈકી ૨ કમાચયરી અન્્ત્ર ફરજ
બજાવે છે

૭

આંકર્ય મદદનીશ

૨૦

૭

૭ પૈકી ૧ કમાચયરી કરયર આધયરીત છે

૮

રહસયબનીશ

૧

-

-

૯

ુ રયતી સ્ટે નોિયફર
ગજ

૧

-

-

૧૦ અંિેજી સ્ટેનોિયફર

૧

-

-

૧૧ કયરકુન

૫

૧

ુ રયત
૧૨ અંિેજી / ગજ

૪

૨

ટયઇનપસ્ટ

૨ પૈકી ૧ કમાચયરી અન્્ત્ર ફરજ
બજાવે છે

૧૩ પટયવયળય
કુ લ

૫

૧

૭૪

૩૨
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પરરનશષ્ટ-૨
મ ૂલ્યાંકન કચેરીમયાં વષા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરમ્્યન ફરજ બજાવેલ અનધકયરીશ્રીઓની ્યદી

ક્રમ

અનધકયરીન ાંુ નયમ

હોદ્દો

ુ ત
ફરજ બજાવેલી મદ

૧

૨

૩

૪

નન્યમક (ઇ.ચય)

તય.૧/૪/૨૦૧૬ થી

૧

શ્રી એસ.કે .હુદ્દય

તય.૩૧/૩/૨૦૧૭
૨

શ્રી બી.જે.ઠક્કર

સાંયક્ુ ત નન્યમક

તય.૧/૪/૨૦૧૬ થી
તય.૩૧/૩/૨૦૧૭

૩

શ્રી સી.એ.ભટ્ટ

નય્બ નન્યમક

તય.૧/૪/૨૦૧૬ થી
તય.૩૧/૩/૨૦૧૭

૪

શ્રી પી.બી.પટણી

નય્બ નન્યમક

તય.૧/૪/૨૦૧૬ થી
તય.૩૧/૩/૨૦૧૭

૫

શ્રી આર.એ.પયઠક

નય્બ નન્યમક

તય.૧/૪/૨૦૧૬ થી
તય.૩૧/૩/૨૦૧૭

૬

શ્રીપી.એસ.પરમયર

સાંશોધન અનધકયરી

તય.૨/૧૧/૨૦૧૬ થી
તય.૩૧/૧/૨૦૧૭

૭

શ્રીમતી

મ ૂલ્યાંકન અનધકયરી

એમ.એસ.પયરે ખ

તય.૪/૧૧/૨૦૧૬ થી
તય.૩૧/૩/૨૦૧૭
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પરરનશષ્ટ-૩
વષા ૨૦૧૫-૧૬મયાં પ ૂણા કરય્ેલ અને વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં પ્રનસધ્ધ કરય્ેલ
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલોની ્યદી
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસન ાંુ નયમ

ક્રમ

૧ નવકલયાંગ વ્્રકતઓને સયધન સહય્ ્ોજનય
૨ વ્વાંદનય ્ોજનય
૩ ખયદી પોલીવસ્ત્રનય છૂટક વેચયણ વળતર (રરબેટ)આપવયની ્ોજનય
૪ નવધય લક્ષમી બોન્ર્ ્ોજનય
૫ કુાં વરબયઇન ાંુ મયમેરય ્ોજનય
૬ કન્્ય સશરકતકરણ તયલીમ કય્ાક્રમ
૭ વનબધ ાં ુ કલ્યણ ્ોજનયમયાં ૧૦ મદ્દુ ય પૈકી સ્વચ્છ પીવયનય પયણીની ્ોજનય
૮ પ્રજ્ઞય પ્રોજેકટ
૯

ુ રયત જમીન નવકયસ નનગમ તરફથી આરદવયસી નવસ્તયરમયાં હયથ ધરવયમયાં આવેલ
ગજ
S LC -3,S LC -25 ્ોજનય

૧૦ અનયથયશ્રમ ્ોજનય પ્રનસધ્ધ કરવયની કયમગીરી આખરી તબક્કયમયાં

પરરનશષ્ટ-૪
મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરી દ્વયરય વષા ૨૦૧૬-૧૭મયાં તૈ્યર કરય્ેલ મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોની ્યદી
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસન ાંુ નયમ

ક્રમ

અભ્્યસ અહેવયલ માંજુરી મયટે ખયતયરક્ મ ૂલ્યાંકન સનમતીને રજૂ કરે લ છે
૧

સફયઇ કયમદયરો અને તેમનય આશ્રીતો મયટે સ્વરોજગયરીની ્ોજનયનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ

૨

IC T@ S chools Project in Gujarat

૩

ગરીબ કલ્યણ મેળય ્ોજનય

૪

આપણો તયલકુ ો વયઇબ્રન્ટ તયલકુ ો (ATVT)

૫

નવકેન્દ્રીત જજલલય આ્ોજનની િયન્ટમયાંથી હયથ ધરય્ેલ બયાંકર્ય અને સ્મશયનમયાં સરપણ રૂમનય કયમો

૬

આ્ોર્ીનયક્ુ ત મીઠય નવતરણની ્ોજનય

ુ નો મયટે મોકલયવેલ છે
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ અહેવયલ સાંબનાં ધત ખયતયનય સચ
૭

MPLADS- ખેર્ય જજલલો

૮

સ્ટેટ ફોરે સ્ટ ર્ેવલોપમેંટ એજન્સી દ્વયરય થ્ેલ કયમોનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ
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પરરનશષ્ટ-૫
મ ૂલ્યાંકન નન્યમકની કચેરીમયાં વષા ૨૦૧૬-૧૭નય અંતે જુદય જુદય તબક્કે પ્રગનતમયાં રહેલ
મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસોની ્યદી

અભ્્યસન ાંુ નયમ

ક્રમ
૧

પ્રગનતનો તબક્કો

મહયત્મય ગયાંધી સ્વચ્છતય નમશન અંતગાત ૫૦૦૦થી સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન અને પત્રકો તૈ્યર કરી,
વધયરે વસ્તી ધરયવતી િયમ પાંચય્તોનો મ ૂલ્યાંકન પય્લોટ મોજણી કરવયનય તબક્કે
અભ્્યસ

૨

MPLADS-અમદયવયદ જજલલો

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરીને માંજુરીનય તબક્કે

૩

મખ્ુ ્માંત્રી અમ ૃતમ ્ોજનય

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૪

બયલ સખય ્ોજનય

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૫

ખેલ મહયકુાંભનય અભ્્યસ

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૬

નયરી અદયલત

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૭

મરહલય અભ્મ હેલપલયઇન ્ોજનય

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૮

સાંકલીત ર્ેરી નવકયસ કય્ાક્રમ હેઠળ દૂધયળય પશ ુ પરુ ય

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

પયર્વયની ્ોજનય (IDDP)
દૂધ સાંજીવની ્ોજનય

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૧૦

રયષ્રી્ કૃનષ નવકયસ ્ોજનયનો મ ૂલ્યાંકન અભ્્યસ

સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

૧૧

ધયરયસભ્્

૯

િયન્ટમયાંથી

થ્ેલય

કયમોનો

મ ૂલ્યાંકન સ્ટર્ી ર્ીઝયઇન તૈ્યર કરવયનય તબક્કે

અભ્્યસ
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