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પ્રકરણ - II
આ પ્રકરણમતાં “ગુજરતા્મતાં આયુષની કતામગીરી”, “ગુજરતા્મતાં મતાનસીક આરોગય સંભતાળ”, “આરોગય 
અને પરરિતાર કલયતાણ વિભતાગનતા પ્રજેકટ ઈ્પપલિીમેનટટેશન યુવનટની કતામગીરી’’, “પસંદગીની શહટેરી 
સ્તાવનક સંસ્તાઓમતાં ્પયુવનવસપલિ ઘન કિરતાનું સંિતાલિન’’ અને “તયક્તા વિધિતાઓનતા પુનિથિસન 
મતાટટેની નતાણતાંકીય સહતાય યોજનતાઓનું અમલિીકરણ” ઉપર પતાંિ ્ીમ-આધતારી્ અનુપતાલિન ્કરતાંઓ 
્ેમજ ` 27.90 કરોડની વિન-ઉપયોગી 335 રડસઇન્ફેકટટંટ જનરટેશન વસસટ્પસ’’ ઉપર એક અનુપતાલિન 
્કરતાંનો સમતાિેશ કરિતામતાં આવયો છટે.

અનુપાલન ઓડિટ
આરોગય અને પડરવાર કલયાણ નવભાગ

2.1 ગુિરાતમાં આયુરની કામગીરી
2 1 1 તાવના

ભતાર્મતાં પ્રિવલિ્ રી્ે પ્રેકટીસ કરતા્ી આયુિવેદ યોગ, વનસગગોપિતાર, યુનતાની, વસદ્ધ ્્તા સોિતા 
રીગપતા અને હોવમયોપ્ી જેિી ્િીિી પ્રણતાવલિઓ આયુષનતા ટુંકતા નતામે ઓળખતાય છટે. ગુજરતા્મતાં 
મે 1960 મતાં આયુિવેદ વિભતાગ શરૂ કરિતામતાં આવયો હ્ો, જે હિે આરોગય અને પરરિતાર કલયતાણ 
વિભતાગ (H&FWD) હટેઠળ આયુષ વનયતામક-કિેરી ્રીકફે કતાયથિર્ છટે. ્ે આયુષ આરોગય-સેિતાઓ, 
આયુષ ્િીિી વશક્ષણ, ઔષવધય િગીિતાઓ, પ્રણતાવલિકતાગ્ આયુિવેદીક દિતાઓ નતા ઉતપતાદન, 
પ્રેકટીસક્તાથિઓની નોંધણી સંશોધન, વિગેરટેનું સંિતાલિન કરટે છટે. રતાજયો/કફેનરિશતાવસ્ પ્રદટેશો ્કી 
અમલિીકૃ્ કરતાિિતા મતાટટે ભતાર્ સરકતારનતા આયુષ મંત્રતાલિય દ્તારતા િષથિ 2014-15 મતાં રતાષ્ટીય આયુષ 
અવભયતાન (NAM) શરૂ કરિતામતાં આવયું હ્ું. NAM નો મૂળભૂ્ ઊદ્ટેશ આયુષ સેિતાઓની ખિથિ-
અસરકતાર્તા, શૈક્ષવણક પ્રણતાવલિઓનતા સઘનીકરણ, આયુિવેદ, વસદ્ધ ્્તા યુનતાની અને હોવમયોપ્ી 
(ASU&H) દિતાઓનતા ગુણિત્તા-વનયંત્રણ નતા અમલિીકરણમતાં સહતાયરૂપ િનીને ્ેમજ ASU&H 
નતા કતાિતા-મતાલિની અવિર્પણે સક્ષમ ઉપલિબધ્તા ્કી આયુષ ્િીિી પ્રણતાવલિઓને પ્રોતસતાવહ્ કરી 
વિકવસ્ કરિતાનો હ્ો. NAM નતા અમલિીકરણ મતાટટે ગુજરતા્ સરકતારટે (GoG) એ ગુજરતા્ આયુષ 
સોસતાયટી (GAS)ની સ્તાપનતા કરી હ્ી (મે 2015).

મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ, રતાજયમતાં કુલિ 1665 િેડની ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી 37 સરકતારી આયુિવેદ હોમસપટલિો 
(GAHs), 25 િેડિતાળી એક સરકતારી હોવમયોપ્ી હોમસપટલિ (GHH), 588 આયુિવેદ દિતાખતાનતાઓ 
અને 273 હોવમયોપ્ી દિતાખતાનતાઓ ્કી આયુષ સેિતાઓ પુરી પતાડિતામતાં આિે છટે. 1780 અનડર 
ગ્ેજયુએટ (UG) ્્તા 166 પોસટ-ગ્ેજયુએટ (PG) િેઠકોની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી 27 આયુિવેદ 
કોલિેજો,1 3525 UG ્્તા 93 PG િેઠકોની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી 36 હોવમયોપ્ી કોલિેજો2 અને 90 
UG ્્તા 20 PG વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી યોગ ્્તા વનસગગોપિતાર અંગેની ્તાવલિમ 
પુરી પતાડ્ી િે ખતાનગી સંસ્તાઓ ્કી આયુષ-વશક્ષણ પુરૂં પતાડિતામતાં આિે છટે (પડરનશષ્ટ-IV) જુન-
2020 ની મસ્વ્અે રતાજયમતાં આિેલિો આયુષ વિભતાગ 2967 ની મંજુર ્યેલિ ક્ષમ્તાની સતામે 1735નતા 
કમથિિતારી-ગણ3 સતા્ે કતાયથિર્ છટે. (પડરનશષ્ટ-V)

1 સરકતારી-5, ગ્તાનટ-ઈન-એઈડ-2 ્્તા ખતાનગી-20
2 સરકતારી-1, ગ્તાનટ-ઈન-એઈડ-4 ્્તા ખતાનગી-31
3 િગથિ-1-મંજુર ્યેલિ 261 જગયતાઓ (SP) ની સતામે 127, િગથિ-2-881 SP ની સતામે 645, િગથિ-3-1352 SP ની સતામે 680 અને િગથિ-4-473 SPની 

સતામે 283
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

રતાજયમતા ંઆિલેિી સરકતારી આયષુ હોમસપટલિો ્મેજ દિતાખતાનતાઓમતા ંદર િષવે સરટેરતાશ 37.62 લિતાખ અને 
1.87 લિતાખ દદદીઓએ અનુક્રમ ેિહતારનતા દદદીઓ મતાટટેનતા સિેતા-વિભતાગ (OPDs) અન ેહોમસપટલિમતા ંદતાખલિ 
્યલેિ દદદીઓ મતાટટેનતા સિેતા-વિભતાગ (IPDs) મતા ંઆયષુ-સતારિતાર મળેિી હ્ી. રતાજયમતંા મતાિથિ-2019 ની 
મસ્વ્એ 21,595 નોંધણી પતામલેિ આયિુવેદ ડોકટરો અન ે16,896 નોંધણી પતામલેિ હોવમયોપ્ી ડોકટરો હ્તંા.

અવધક મખુય સવિિ (ACS) એ H&FWD નતા િહીિટી િડતા છટે. રતાજયમતા ંિતાલિ્ી આયષુ પ્રવૃવત્ઓનતા 
અમલિીકરમ ઉપર દટેખરટેખ રતાખિતાની જિતાિદતારી ACS હટેઠળ આયષુ વનયતામકની કિરેીની છટે. વજલ્તા 
સ્રટે આયષુ-આરોગયલિક્ષી સિેતાઓ મતાટટે વજલ્તા આયિુવેદ અવધકતારીઓ (DAOs) ્્તા ્િીિી 
અવધકતારીઓ, આયષુ વશક્ષણ મતાટટે કોલિજેોનતા વપ્રનસીપતાલિ ્મેજ ્તામથિસીઓ મતાટટે મનેજેરો વજલ્તા સ્રટે 
વનયતામક કિેરીન ેસહતાય કરટે છટે. આયષુ દિતાઓનતા ઉતપતાદનક્તાથિ એકમોન ેખોરતાક અન ેઔષધ વનયમન 
્તં્ર (FDCA), ગતાધંીનગર દ્તારતા લિતાઈસનસ આપિતામતા ંઆિ ેછટે, ્્તા ્તામથિસીઓ દ્તારતા ઉતપતારદ્ કરતાયલેિ 
દિતાઓની ગણુિત્તાનુ ંટટેસટીંગ ્ૂડ એનડ ડ્રગસ લિિેોરટેટરી (FDL), િડોદરતા દ્તારતા કરિતામતા ંઆિ ેછટે.

ગુજરતા્મતાં આયુષની કતામગીરીની અસરકતાર્તા અંગેની ખતા્રી મેળિિતાનતા ઉદ્ટેશ સતા્ે ઓરડટ હતા્ 
ધરિતામતાં આવયું હ્ું. િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા ને લિગ્તા H&FWD, આયુષ વનયતામકની કિેરી 
્્તા FDCA, દ્તારતા વનભતાિિતામતાં આિેલિ રટેકોડથિની ઓરડટ દ્તારતા એવપ્રલિ 2019 ્ ી મતાિથિ-2020 દરવમયતાન 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરિતામતાં આિી હ્ી. વજલ્તા સ્રટે આયુષ અમલિક્તાથિ ઓર્સોની પસંદગી મતાટટે 
સિવિિેકપૂણથિ સે્પપલિીંગ પધધવ્ અપનતાિીને રતાજયમતાં આિેલિતા 33 વજલ્તાઓમતાં્ી ઓરડટ દ્તારતા આઠ 
વજલ્તાઓ4 પસંદ કરિતામતાં આવયતા હ્તા. પસંદ કરતાયેલિ વજલ્તાઓની આઠ DAOs ની ઓર્સો, 
એક ગ્તાનટ-ઈન-એઈડ આયુિવેદ હોમસપટલિ સવહ્ની 15 સરકતારી આયુિવેદ હોમસપટલિો (GAHs) ્્તા 
એક સરકતારી હોવમયોપ્ી હોમસપટલિ (GHH), 16 આયુિવેદ દિતાખતાનતાઓ5 ્્તા 16 હોવમયોપ્ી 
દિતાખતાનતાઓ6 છ સરકતારી આયુિવેદ કોલિેજો (GACs) ્્તા એક સરકતારી હોવમયોપ્ી કોલિેજ (GHC), 
િે સરકતારી આયુિવેદ ્તામથિસીઓ ્ૂડ એનડ ડ્રગસ લિેિોરટેટરી (િડોદરતા) અને FDCA ની વજલ્તા-કક્ષતાની 
ઓર્સોનતા રટેકોડથિની ઓરડટ દ્તારતા નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરિતામતાં આિી હ્ી. (પડરનશષ્ટ-VI), ઓરડટ 
દ્તારતા નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ આયુિવેદ (16) ્્તા હોવમયોપ્ી (16) દિતાખતાનતાઓની સંયુક્ત 
ભૌવ્ક િકતાસણી પણ કરિતામતાં આિી હ્ી.

ઓડિટના તારણો

2 1 2 ્યર રો ્ય સારસં ા  પ િતને મ ્ય વાહમાં સમાિવ  કર ને તેનો લાવો કરવો

2 1 2 1 રો ્ય ાન કરત  િન્યિમત પ િતમાં ્યર સિવ ાઓને સમાિવ  કરવ

ગ્તાવમણ ્્તા શહટેરી વિસ્તારોમતાં આયુષ આરોગય સતારસંભતાળ સેિતાઓને મુખયપ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ 
કરિતાનું ભતાર્ સરકતારની વિવિધ યોજનતાઓમતાં વનધતાથિરર્ કરિતામતાં આવયું છટે-

 ● મતાનિિળ ્્તા દિતાઓ સવહ્નતા આં્રમતાળખતાને નિસંિતારર્ કરીને જાહટેર આરોગય 
પ્રણતાવલિને ્મતામ સ્રટે મજિુ્ િનતાિિી, ગ્તામ-સ્રટે એક્રફેડીટટેડ સોશયલિ હટેલ્ એકટીિીસટ 
(ASHA) કતાયથિકરોને પુરી પતાડિતામતાં આિ્ી ડ્રગ-કીટમતાં આયુષ-દિતાઓને સમતાવિષ્ કરિી, 
સિ-સેનટરો (SCs), પ્રતા્વમક સતારિતાર કફેનરિો (PHCs), સતામવૂહક સતારિતાર કફેનરિો (CHCs) ખતા્ે 

4 અમદતાિતાદ, ભતાિનગર, ગતાંધીનગર, જામનગર, જુનતાગઢ, નમથિદતા, પતાટણ ્્તા િડોદરતા
5 પસંદ કરતાયેલિ દરટેક વજલ્તામતાં્ી િે
6 પસંદ કરતાયેલિ દરટેક વજલ્તામતાં્ી િે
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

સતામતાનય મતાદંગી મતાટટેની જનરરક દિતાઓમતા ંઆયષુ-્ોમયુથિલિશેનસન ેસમતાવિષ્ કરિતા,ં PHCs ખતા્ે 
આયષુ ડોકટરો મતાટટે રૂમ પરુતા ંપતાડિતા ં્મેજ CHC સ્રટે આયષુ પ્રકેટીસ-ક્તાથિ ્્તા ્તામતાથિવસસટ 
પરુતા ંપતાડિતા મતાટટે રતાષ્ટીય ગ્તાવમણ આરોગય અવભયતાન (NRHM) ની મતાગથિદવશથિકતાઓ (એવપ્રલિ 
2005) મતા ંજોગિતાઈ કરિતામતા ંઆિી છટે;

 ● NRHM ્્તા રતાષ્ટીય શહટેરી આરોગય અવભયતાન (NUHM) ને સંવમવશ્્ કરીને આરોગય 
અને પરરિતાર કલયતાણ મંત્રતાલિય દ્તારતા શરૂ કરિતામતાં આિેલિ (એવપ્રલિ 2014) રતાવષ્ટય આરોગય 
અવભયતાન (NHM) મતાં પણ PHCs, CHCs ્્તા વજલ્તા હોસપીટલિો (DHs) ખતા્ે આયુષ 
સેિતાઓ પુરી પતાડીને આયુષને મુખયપ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતાનું વનધતાથિરિતામતાં આવયું છટે;

 ● ભતાર્ સરકતારનતા આયુષ મંત્રતાલિય દ્તારતા શરૂ કરિતામતાં આિેલિ (2014-15) રતાષ્ટીય આયુષ 
અવભયતાન (NAM) મતાં PHCs, CHCs ્્તા DHs ખતા્ે આયુષ સુવિધતાઓ સહસ્તાન પતામે 
્ેમતાટટે ્ેમજ લિોકભતાગીદતારી (PPP) ્કી આયુષને મુખયપ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતા મતાટટે 
નિીન્તાપૂણથિ રી્ અપનતાિિતાની જોગિતાઈઓ કરિતામતાં આિી છટે. PHCs મતાં આયુષ મતાટટેનતા 
િહતારનતા દદદીઓનતા વિભતાગ (OPD) મલિનીકસ, CHCsમતાં આયુષ મતાટટેનતા દતાખલિ કરતાયેલિ 
દદદીઓ મતાટટેનતા વિભતાગ (IPD) ની સ્તાપનતા કરિતા મતાટટે ્ેમજ વજલ્તા હોમસપટલિોમતાં આયુષ 
વિભતાગની સ્તાપનતા કરિતા મતાટટે NAM અં્ગથિ્ ખતાસ રી્ે ભંડોળો અંરક્ કરિતામતાં આવયતા છટે.

 ● આરોગય અને પરરિતાર કલયતાણ મંત્રતાલિય દ્તારતા શરૂ કરિતામતાં આિેલિ (મતાિથિ 2018) “હટેલ્ એનડ 
િેલિનેસ સેનટસથિ (H&WCs) યોજનતા” મતાં PHCs ને H&WCs મતાં િદલિિતા મતાટટેનું વનધતાથિરર્ 
કરિતામતાં આવયું છટે, જેમતાં લિોકોની જરૂરરયતા્ અનુસતાર યોગ ્્તા આયુષનતા એકીકરણનો 
વસદ્ધતાં્ વનવહ્ હ્ો.

ગુજરતા્મતાં PHCs, CHCs ્્તા DHs આરોગય કવમશનર કિેરીનતા વનયંત્રણ હટેઠળ કતાયથિર્ છટે, જયતારટે 
આયુષ હોમસપટલિો ્્તા દિતાખતાનતાઓ આયુષ વનયતામકની કિેરીનતા વનયંત્રણ હટેઠળ કતાયથિર્ છટે, જે િન્ે 
H&FWD હટેઠળ કતામ કરટે છટે.
ભતાર્ સરકતાર દ્તારતા જારી કરતાયેલિ NAM નતા અમલિીકરણ મતાટટેનું મતાળખું એિું વનધતાથિરર્ કરટે છટે કફે 
રતાજય સ્રટે ‘‘ટટેકવનકલિ સપોટથિ ગૃપ’’ ની ટટેકવનકલિ સહતાય્ી રતાજય સ્રની અમલિીકરણ એજનસી 
પસથિપેકટીિ ્્તા એનયુઅલિ (િતાવષથિક) એકશન ્લિતાન ્ૈયતાર કરશે.
ભતાર્ીય ઔષધ પદ્ધવ્ ્્તા હોવમયોપ્ી ને પ્રોતસતાહન આપિતા મતાટટેની રતાષ્ટીય વનવ્-2002 મતાં પણ 
ઔષધોની આ પદ્ધવ્ઓ અં્ગથિ્ સિેતાઓનતા ઉવિ્ સ્રટે એકીકરણ મતાટટે રતાષ્ટીય નીવ્ સતા્ે એકરૂપ 
હોય ્ેિતા પસથિપેકટીિ ્્તા એનયુઅલિ એકશન ્લિતાનની જરૂરરયતા્ને વનધતાથિરર્ કરિતામતાં આિી છટે. 
ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે િષથિ 2014-19નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન આયુષનતા અમલિીકરણ મતાટટે 
ગુજરતા્ સરકતારટે એનયુઅલિ એકશન ્લિતાન ્ૈયતાર કયતાથિ હ્તાં, પરટં્ુ પસથિપેકટીિ કફે લિતાંિતા ગતાળતાનતા કોઈ 
જ ્લિતાન ્ૈયતાર કયતાથિ ન હ્તાં.
િષથિ 2014-15 ્ી 2018-19 મતાટટે આયુષ વનયતામકની કિેરી દ્તારતા ્ૈયતાર કરિતામતાં આિેલિ એનયુઅલિ 
એકશન ્લિતાનસની િકતાસણીમતાં ઓરડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે NAM અં્ગથિ્ ્ેનતા મતાટટે ખતાસ 
રી્ે ભંડોળો અંરક્ કરિતામતાં આવયતા હોિતા છ્તાં PHCs, CHCs ્્તા DHs ખતા્ે આયુષ સુવિધતા 
સહ-સ્તાન પતામે ્ે મતાટટે કોઈ જ આયોજન કરિતામતાં આવયું ન હ્ું. એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે-

 ● આરોગય કવમશ્નરટે રતાજયમતાં આિેલિતા 1474 PHCs મતાં્ી 911 (62 ટકતા) PHCs ખતા્ે આયુષ-
લિતાયકતા્ ધરતાિ્તાં ડોકટરોને કરતાર-આધતારટે વનયુક્ત કરીને આરોગય કવમશ્નર કિેરીએ આયુષ 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

સેિતાઓની સુવિધતા સ્તાપી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ આઠ વજલ્તાઓમતાં આિેલિતા 324 
PHCs (જુલિતાઈ 2020) મતાં્ી 125 (39 ટકતા) PHCs મતાં કોઈ જ આયુષ-ડોકટરોની વનયુક્ત 
કરિતામતાં આિી ન હ્ી, ્ેમજ આ ્મતામ 324 PHCs દ્તારતા દદદીઓને કોઈજ આયુષ-દિતાઓ 
આપિતામતાં આિ્ી ન હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ્તામથિસીઓનતા રટેકોડથિસ પર્ી એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે આ PHCs ને કોઈ જ આયુષ-દિતાઓ પુરી પતાડિતામતાં આિી ન હ્ી, જેની 
પુમષ્ આરોગય કવમશ્નર કિેરી દ્તારતા કરિતામતાં આિી હ્ી. આનતા પરરણતામે, PHCs મતાં વનયુક્ત 
ડોકટરો આયુષ-ઔષધો પુરતાં પતાડિતા મતાટટે અસમ્થિ હ્તાં. ્લિ્ઃ આયુષને મુખયપ્રિતાહમતાં 
સમતાવિષ્ કરિતાનો મૂળ ઉદ્ટેશ વસદ્ધ ્ઈ શકયો ન હ્ો.

 ● CHCs મતાટટે NRHM મતાં રૂમ ની જોગિતાઈ સવહ્ આયુષ પ્રેકટીસક્તાથિ ્્તા ્તામતાથિવસસટની 
વનયુવક્ત મતાટટેની અને NAM મતાં IPD સુવિધતાઓ મતાટટેની જોગિતાઈઓ કરિતામતાં આિી છટે. 
આમ છ્તાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે રતાજયમતાં આિેલિતા 363 CHCs મતાં્ી એક પણ CHC મતાં 
ન ્ો આરોગય-કવમશ્નર કિેરીએ કફે ન ્ો આયુષ વનયતામકની કિેરીએ કોઈ પ્રેકટીસક્તાથિ 
્્તા ્તામતાથિવસસટની વનયુવક્ત કરી હ્ી. CHC મતાં IPDs ની સ્તાપનતા કરિતા મતાટટે NAM 
અં્ગથિ્ ભંડોળો ખતાસ રી્ે અંરક્ કરિતામતાં આવયતા હોિતા છ્તાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે આયુષ 
વનયતામકની કિેરી દ્તારતા આ મતાટટે ભંડોળની ્ તાળિણી કરિતા કોઈ જ દરખતાસ્ રજૂ કરી ન હ્ી.

 ● DHs ખતા્ે NHM ્્તા NAM મતાં અનુક્રમે આયુષ સેિતાઓ પુરી પતાડિતા ્્તા આયુષ 
વિભતાગની સ્તાપનતા કરિતા મતાટટેની જોગિતાઈઓ કરિતામતાં આિી હોિતા છ્તંા એિું જોિતા મળયું 
હ્ું કફે રતાજયમતાં આિેલિી 34 DHs મતાં્ી એક પણ DH મતાં આ સુવિધતાઓ ઉપલિબધ કરતાિિતામતાં 
આિી ન હ્ી.

 ● યોગ ્્તા આયુષનતા એકીકરણ ્કી PHCs ને H&WCs મતાં િદલિિતા મતાટટે આરોગય કવમશનરટે 
કિેરીએ ્મતામ સતામૂવહક સતારિતાર અવધકતારીઓ (CHOs) ને સતામતાનય આયુષ અંગે 21 
રદિસની ્તાવલિમ ્્તા CHOs આશતા-કતાયથિકરો, વિગેરટેને યોગ અંગે પતાંિ રદિસની ્તાવલિમ 
આપી હ્ી. આમ છ્તાં, ્ેઓ દદદીઓને આયુષ-ઓષધો લિખી દટેિતા મતાટટે કફે આપિતા મતાટટે 
અસમ્થિ હ્તાં.

િષથિ 2011-16નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન રતાજયમતાં આિેલિતા PHCs, CHCs ્્તા DHsમતાં આયુષ 
ડોકટરોની વનમણૂંક ન ્િતા અંગે NRHM નતા કતામગીરી ઓરડટનતા ડ્રતા્ટ રીપોટથિમતાં ઓરડટ દ્તારતા 
ગુજરતા્ સરકતારનું ધયતાન દોરિતામતાં આવયું હ્ું.

ઉપરોક્ત હકીક્ો એિું દશતાથિિે છટે કફે 1474 PHCs, 363 CHCs ્્તા 24 DHs મતાં આયુષને 
મુખયપ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતા મતાટટે H&FWD દ્તારતા પુર્તાં પ્રયતાસો કરિતામતાં આવયતા ન હ્તાં. એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે આરોગય-કવમશનર કિેરી ્્તા આયુષ વનયતામકની કિેરીએ િન્ે H&FWD હટેઠળ 
જ કતામ કર્તાં હોિતા છ્તાં આ િતાિ્ે ્ેમની િચ્ે કોઈ જ સંકલિન જોિતા મળ્ું ન હ્ું, જેને પરરણતામે 
PHCs, CHCs ્્તા DHs મતાં આયુષ ને મુખય પ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતાનો ઉદ્ટેશ વસદ્ધ ્ઈ શકયો 
ન હ્ો. જો આયુષ વનયતામકની કિેરી હટેઠળ હયતા્ આયુષ ડોકટરોને યંત્રો/સતાધનોની પુર્ી સુવિધતા 
્ેમજ આયુષ-ઔષધોનતા પૂરિઠતા સતા્ે PHCs, CHCs ્્તા DHs મતાં વનયુક્ત કરિતામતાં આવયતા હો્, 
્ો આયુષ ને મુખયપ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતાનો ઉદ્ટેશ વસદ્ધ ્ઈ શકયો હો્.

હકીક્ોનો સિીકતાર કર્તાં (જુન 2020) સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે આરોગય-કવમશનર કિેરી સતા્ે પરતામશથિ 
કરીને કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિશે.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

ઓરડટનું એિું મં્વય છટે કફે રતાજય સરકતારટે PHCs, CHCs ્્તા DHs ખતા્ે આયુષ-સુવિધતાઓને 
્ણ સહ-સ્તાન આપિતાની વયૂહરિનતા ્કી આયુષને મુખય પ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતા મતાટટે અતાિશયક 
પગલિતા લિેિતા જોઈએ.
2 1 2 2 ્યર હો પટલો તથા વા ાઓનો લાવો

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે રતાજયનતા 33 વજલ્તાઓમતાં્ી આઠ7 વજલ્તાઓમતાં GAHs ઉપલિબધ 
ન હ્ી, ્ેમજ રતાજયમતાં મતાત્ર એક જ GHH ઉપલિબધ હ્ી. ઓરડટમતાં એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે 
રતાજયમતાં આિેલિતા 252 ્તાલિુકતાઓમતાં્ી 20 ્તાલિુકતાઓમતાં આયુષ દિતાખતાનતાઓ ન હ્તાં.
(i) દટે્તાલિી (પતાટણ), ખેરિતા (મહટેસતાણતા), િોડેલિી (છોટતાઉદટેપુર) ભરૂિ ્્તા ભતાભર (િનતાસકતાંઠતા) 
ખતા્ે GAHs ની સ્તાપનતા મતાટટે ગુજરતા્ સરકતારટે ્ફેબ્ુઆરી 2014 ્ી મે 2015 દરવમયતાન મંજુરી આપી 
હ્ી. િજેટમતાં જોગિતાઈ કરિતામતાં આિી હોિતા છ્તાં, મકતાનનું િતાંધકતામ ન ્િતાનતા કતારણે દટે્તાલિી 
વસિતાય એકપણ GAHs ની કતામગીરી શરૂ ્ઈ શકી ન હ્ી. દટે્તાલિી ખતા્ે ્ફેબ્ુઆરી 2014 સુધીમતાં 
મકતાન ્ૈયતાર ્ઈ ગયું હ્ું, જો કફે સત્તાવધશોએ મકતાનનો કબજો વિલિંિ્ી ઓકટોિર 2018 મતાં લિીધો 
હ્ો. િતાકીની િતાર GAHs મતાં, ભતાભર ્્તા િોડેલિી ખતા્ે GAHs મતાટટે જમીન-સંપતારદ્ કરિતાની 
હજાુ િતાકી હ્ી, જયતારટે ખેરિતા ્્તા ભરૂિમતાં અનુક્રમે જુલિતાઈ 2015 ્્તા સ્ટટે્પિર 2016 મતાં જમીન 
સંપતારદ્ ્ઈ િૂકી હ્ી, જો કફે િતાંધકતામનું કતામ હજાુ હતા્ ધરિતાનું િતાકી હ્ું. એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે 
ભરૂિ ્્તા છોટતા ઉદટેપુર વજલ્તાઓમતાં કોઈ જ GAHs ઉપલિબધ ન હ્ી. આમ, િોડેલિી ્તાલિુકતા (છોટતા 
ઉદટેપુર) ્્તા ભરૂિ વજલ્તા મ્ક ખતા્ે િતાંધકતામનું કતામ હતા્ ન ધરતાિતાને કતારણે આ િે વજલ્તાઓમતાં 
આયુષ સુવિધતાઓ પુરૂ પતાડિતાનું આયોજન પતાર પડી શકયું ન હ્ું.
(ii) દતાહોદ ્ ્તા રતાજપીપળતા ખતા્,ે GAH સતા્ ેજોડતાયલેિી િ ેGACs મતાટટે ્ મેજ િતાસંદતા (નિસતારી) 
ખતા્ ેGHH સતા્ ેજોડતાયલેિી એક GHC મતાટટે ગજુરતા્ સરકતારટે જલુિતાઈ 2012 ્ી જનુ 2013 દરવમયતાન 
મજંરુી આપી હ્ી. દતાહોદ અને રતાજપીપળતા ખતા્ ેકોલિજે ્્તા હોસપીટલિનતા મકતાનોનુ ંિતાધંકતામ અનકુ્રમે 
એવપ્રલિ 2016 અન ેજાનયઆુરી 2019મતા ંપૂણથિ ્યલેિ હ્ુ.ં આમ છ્તા,ં એિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે રતાજપીપળતા 
ખતા્ ેહોસપીટલિની કતામગીરી ડીસ્ેપિર 2019 ્ ી શરૂ ્ ઈ હ્ી, પરટં્ ુજનુ 2020ની મસ્વ્એ કોલિજે હજાુ 
શરૂ ્ઈ ન હ્ી. દતાહોદ ખતા્ ેિતાધંકતામ કરતાયલેિ મકતાન, હોસપીટલિ સતા્ ેજોડતાયલેિી એલિોપે્ ીક મડેીકલિ 
કોલિજે શરૂ કરિતા મતાટટે 33 િષથિ મતાટટે એક ખતાનગી પતાટદીન ેસોંપિતામતા ંઆવયુ ંહ્ુ ં(ડીસ્ેપિર-2017). િતાસદતા 
ખતા્ ેજમીનની સોંપણી ્મેજ વિભતાગ દ્તારતા PIU ન ે` 49.42 કરોડ છુટંતા ંકરતાયલેિ હોિતા છ્તા ંજનુ-2020 
ની વસ્વ્એ િતાધંકતામનંુ કતામ હજ ુપણ હતા્ ધરિતામતા ંઆવયુ ંન હ્ુ.ં
આમ, ખતાસ કરીને આરદ-જાવ્ િસ્ી ધરતાિ્તાં વજલ્તાઅોમતાં આયુષ સેિતાઓ ્ ્તા વશક્ષણની સુવિધતાઓ 
સ્તાપિતાનો ઉદ્ટેશ વસદ્ધ ્ઈ શકયો ન હ્ો.
સરકતારટે આ હકીક્ સિીકતારી (જુન-2020)ને જણતાવયું હ્ું કફે આ મુદ્તાનતા વનરતાકરણ મતાટટે જરૂરી 
કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિશે.
2 1 2 3 હો પટલોમાં ્યર વેલનેસ કન ો

આયુષ હોમસપટલિોમતાં િેલિનેસ કફેનરિો (WCs) ખોલિિતા મતાટટે NAM અં્ગથિ્ ` 0.60 લિતાખની કફેનરિ શરૂ 
કરિતાનતા સમયની સહતાય ્ ેમજ દર િષવે ̀  5.40 લિતાખની મતાનિ-િળ, વનભતાિણી, વિગેરટે મતાટટેની િતાવષથિક 
રરકરીંગ સહતાય નતા રૂપમતાં નતાણતાંકીય સહતાય આપિતામતાં આિે છટે. રતાજયએ WCs ની સ્તાપનતા મતાટટેની 
વિગ્િતાર મતાગથિદવશથિકતા ્ૈયતાર કરી હ્ી (જુન 2018). આ મતાગથિદવશથિકતામતાં એિું વનધતાથિરર્ કરિતામતાં 

7 અરિલ્ી, ભરૂિ, િોટતાદ, છોટતા ઉદટેપુર, દટેિભૂવમ-દ્તારકતા, મહીસતાગર, સુર્ ્્તા ્તાપી.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

આવયું હ્ું કફે દરટેકફે દરટેક WC મતાં એક યોગ-વશક્ષક હોિતા જોઈએ, WCનતા નતામે OPD ખોલિિતામતાં 
આિેલિ હોિી જોઈએ, MOની ગેરહતાજરીમતાં WCs િલિતાિિતા મતાટટે ્ોડી નસથિ હોિી જોઈએ, WCs નતા 
કતામોની વત્રમતાવસક ધોરણે દટેખરટેખ રતાખિતા મતાટટે હોમસપટલિમતાં એક સવમવ્ની રિનતા કરિી જોઈએ, 
સૌ્ી પ્રિ્થિમતાન રોગો અંગેનતા વિવિધ આલિેખો ધરતાિ્તા કતારસથિ દદદીઓને પુરૂં પતાડિતા જોઈએ, યોગ 
વશક્ષકોએ વિવિધ શતાળતાઓનતા વિદ્તા્દીઓને સુયથિ નમસકતારની ્તાવલિમ આપિી જોઈએ ્્તા દરરોજ 
્ેની પ્રેકટીસ કરિતા મતાટટે ્ેમને પ્રોતસતાવહ્ કરિતા જોઈએ, સિસ્ વયવક્તઓ મતાટટે યોગની વિવિધ 
િેિોનું સંિતાલિન કરિું જોઈએ, મહીનતામતાં એક િતાર આયુિવેદ ્કી સતામતાનય આરોગયલિક્ષી જાગરૂક્તા 
કફેળિિતાનું પ્રિવલિ્ કરિતા મતાટટે િેલિનેસ સેવમનતાર આયોવજ્ કરિતા જોઈએ, વિગેરટે.
રતાજયમતાં િષથિ 2016-17 (છ હોમસપટલિો) ્્તા 2018-19 (30 હોમસપટલિો) દરવમયતાન કુલિ 35GAHs 
્્તા દટે્તાલિી (પતાટણ) ખતા્ે આિેલિી GHH મતાં WCs  ખોલિિતામતાં આવયતા હ્તાં. આ 36 WCs મતાં્ી 15 
WCs નમૂનતારૂપ િકતાસતાયેલિ હોવસપટલિોમતાં સ્તાપિતામતાં આવયતા હ્તાં. ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું 
કફે આ 15 WCs મતાં્ી, સતા્ WCs યોગ-વશક્ષકોની વનયુવક્ત ન ્યેલિ હોિતા્ી કતાયથિર્ ્ઈ શકયતા ન 
હ્તાં. િતાકીનતા આઠ WCs મતાં્ી, અમદતાિતાદ ખતા્ેનતા શ્ીમવ્ M.A.H. સરકતારી આયુિવેદ હોમસપટલિ 
ખતા્ેનું WC યોગય રી્ે કતાયથિર્ હોિતાનું જણતાયું હ્ું, જયતારટે અનય સતા્ WCs, કફેનરિમતાં OPD સુવિધતા 
ખોલિિતામતાં આિી ન હોય, કફેનરિમતાં ઉપલિબધ સુવિધતાઓની મતાવહવ્નું પ્રદશથિન ્્ંુ ન હોય, મેડીકલિ 
અવધકતારીઓની ગેરહતાજરીમતાં કફેસોની સંભતાળ લિેિતા મતાટટે નસગોને ્તાવલિમ અપતાઈ ન હોય, ્ેમજ યોગ-
વનષણતા્ દ્તારતા શતાળતાએ જ્તાં વિદ્તા્દીઓને સુયથિ-નમસકતારની ્તાવલિમ અપતાઈ ન હોય, વિગેર જેિી 
ખતામીઓ સતા્ે કતાયથિર્ હ્તાં. િળી, િધુમતાં, આયુિવેદ ્કી સતામતાનય આરોગયલિક્ષી જાગરૂક્તા કફેળિિતાનું 
પ્રિવલિ્ કરિતા મતાટટે મહીનતામતાં કમ સે કમ એક િતાર િેલિનેસ સેવમનતાર આયોવજ્ કરિો જરૂરી હ્ો, 
છ્તાં િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 15 હોમસપટલિો મતાં્ી એક 
પણ હોવસપટલિ દ્તારતા આિો કોઈ જ સેવમનતાર આયોવજ્ કરિતામતાં આવયો ન હ્ો.

હકીક્ો સિીકતાર્તા ં(જનુ-2020) સરકતારટે જણતાવયુ ંહ્ુ ંકફે યોગ-વશક્ષકોની વનયવુક્ત કરિતાનુ ંશરૂ ્ ઈ િકુયું 
છટે અન ેહોમસપટલિોમતા ંિલેિનસે કફેનરિોની કતામગીરીમતા ંસધુતારો લિતાિિતા મતાટટેનતા પગલિતા ંલિિેતાઈ રહ્તા છટે.
2 1 2  ્યર માટે કતા

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે ઈન્ોમવેશન, એજયુકફેશન ્્તા કો્પયુનીકફેશન (IEC) દ્તારતા આયુષને 
પ્રિવલિ્ કરિતા મતાટટે પવત્રકતાઓ ્્તા િોપતાવનયતાંઓ ્ૈયતાર કરીને ્ેમની વહેંિણી કરિતા વસિતાયની 
અનય કોઈ જ પ્રવૃવ્ઓ કરિતામતાં આિી ન હ્ી. આયુષની સક્ષમ્તા અંગે જાગરૂક્તા િધતારિતા 
ઉપર ધયતાન કફેમનરિ્ કરિતા મતાટટે પમબલિક હટેલ્ આઉટરીિ એકટીિીટી8 (PHOA)ની પ્રવૃવ્ઓ હતા્ 
ધરિતાની હ્ી, િેપી ્ફેલિતાિો ્તાય ્ેિતા રોગની અગતાઉ્ી જ ઓળખ ્ઈ શકફે ્ેમજ જે ્ે ભૌગોવલિક 
વિસ્તારોમતાં િસિતાટ કર્તાં લિોકો મતાટટે આયુષ સતારિતારની ઉપલિબધ્તા િધતારિતા મતાટટે ક્પયુવનટી િેઈઝડ 
સવિથિલિનસ વસસટમ (CBSS)ની સ્તાપનતા કરિતાની હ્ી, અને આરોગય વશક્ષણનતા િગગો હતા્ ધરિતા મતાટટે 
દરટેક પંિતાય્, શૈક્ષવણક સંસ્તા વિગેરટેમતાં એક આરોગય વશક્ષણ ટીમ9 ની રિનતા કરિતાની હ્ી. આમ 
છ્તાં, ઓરડટમતાં એિું જાેિતા મળયું હ્ું કફે રતાજયમતાં CBSS ની સ્તાપનતા કરિતામતાં આિી ન હ્ી ્ેમજ 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ વજલ્તાઓમતાં કોઈ જ આરોગય વશક્ષણ ટીમની રિનતા કરિતામતાં આિેલિ 
ન હ્ી. PHOA અં્ગથિ્ મતાત્ર િતાળકોનતા પોષણ મતાટટે િતાલિ રસતાયણ ્ેમજ સિતાઈન ્લિુનતા ્ફેલિતાિતાને 
રોકિતા મતાટટે અમૃ્ પેય મતાટટે જ ખિથિ કરિતામતાં આવયો હ્ો. િધુમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે ભતાર્ 

8 પોષણની ખતામીઓ, રોગિતાળો ્્તા િેપી રોગો, મતાવનસક ્્તા િતાળ આરોગય, સતાર-સંભતાળ, વિગેરટેમતાં્ી ઉદ્ભિ્ી આરોગય સંિંધી સતામૂવહક 
સમસયતાઓનતા વનરતાકરણ મતાટટે.

9 આરોગય વયતાિસતાવયકો, વશક્ષકો, જાહટેર આરોગય િળિળકતારો, લિોકલિ સેલ્ ગિમવેનટ ડીપતાટથિમેનટ (LSGDs) મતાં્ી નતામતાંકન ્યેલિ સભયની િનેલિી.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

સરકતાર ્ર્્ી 10 ગતામોને આયુષ ગ્તામ ્રીકફે વિકવસ્ કરિતા મતાટટે ` 1.00 કરોડની રકમ મળટેલિ 
(2015-16) હોિતા છ્તાં ગુજરતા્ સરકતારટે કોઈ જ આયુષ ગ્તામ10 ની સ્તાપનતા કરટેલિ ન હ્ી.

ઓરડટ અિલિોકનનો સિીકતાર કર્તાં (જુન 2020) સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે હિે આયુષ ગ્તામ યોજનતા 
અંગે કતાયથિિતાહી ્ઈ િુકી છટે ્્તા ્મતામ આયુષ ગ્તામ અપેવક્ષ્ પ્રવૃવ્ઓ શરૂ કરશે.

2 1 2  ્યર થક  ા ાક ્ય રો ્ય કા્ય્ચ મનો અમલ ન થ્યો

શતાળતાએ જ્તાં િતાળકોની આરોગય સંિંધી જરૂરરયતા્ો11 ને પહોંિી િળિતા મતાટટે શતાળતાકીય આરોગય 
કતાયથિક્રમ (SHP) એ આયુષ સેિતાઓની હતાદથિ-સમી પ્રવૃવ્ઓમતાંની એક છટે. ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું 
હ્ું કફે SHP નતા અમલિીકરણ મતાટટે ભતાર્ સરકતારટે રતાજય આયુષ સોસતાયટી (SAS) ને ` 2.00 કરોડનું 
અનુદતાન છુટું કયુથિ હ્ું. (2014-17), આમ છ્તાં SAS શતાળતાકીય આરોગય પુમસ્કતાઓ ્ૈયતાર કરિતા 
મતાટટે મતાત્ર ` 0.43 લિતાખ જ ખિથિ કરી શકી હ્ી (્ફેબ્ુઆરી-2019). આમ, ભંડોળ ઉપલિબધ હોિતા છ્તાં 
રતાજયમતાં કતાયથિક્રમનું અમલિીકરણ ્યું ન હ્ું.

સરકતારટે કતાયથિક્રમનુ ં અમલિીકરણ ન ્િતા મતાટટે વશક્ષણ વિભતાગ સતા્ ે સકંલિનનો અભતાિ હોિતાનું  
કતારણ આગળ ધયુથિ હ્ુ ં(જનુ 2020). િધમુતા ંએિુ ંપણ જણતાિિતામતા ંઆવય ુહ્ુ ંકફે વશક્ષણ વિભતાગન ેસતા્ે 
સખીને આ મતાટટેનો એકશન-્લિતાનનુ ંઅતાખરીકરણ ્ઈ િકુયુ ંછટે અન ેઈમ્છ્ પરરણતામ મળેિિતામતાં 
આિશ.ે

2 1 2  ્યર રો ્ય સારસં ા  માટે ના ાક ્ય ાર

િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન આયુષ મતાટટે વિભતાગ દ્તારતા કરતાયેલિ અંદતાજપવત્રય જોગિતાઈ 
્્તા કરતાયેલિ ખિથિની વિગ્ો નીિે આપેલિતા કોષ્ક-1 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-1. વર્ચ 2014-19 દરનમયાન અંદાિપનત્રય જોગવાઈ તથા કરાયેલ ખર્ચની નવગતો
(` કરોિમાં)

િષથિ કુલિ અંદતાજપવત્રય 
્તાળિણી 
(આરોગય)

અંદતાજપવત્રય 
્તાળિણી 
(આયુષ)

આરોગય મતાટટેની 
કુલિ અંદતાજપવત્રય 

્તાળિણીમતાં્ી આયુષ 
મતાટટે ્તાળિતાયેલિ િજેટની 

ટકતાિતારી

ખિથિ િિ્(†)/વૃવદ્ધ(-)

2014-15 4718.52 298.79 6.33 289.05 9.74
2015-16 6153.54 296.88 4.82 232.97 63.91
2016-17 6821.22 214.78 3.15 222.15 (-)7.37
2017-18 7368.17 228.03 3.09 236.67 (-)8.64
2018-19 8172.38 281.39 3.44 275.03 6.36

કુલ 33233.83 1319.87 3.97 1255.87 64.00

(સત્રોત ઃ આયુર નનયામક કરેરી દ્ારા પુરી પિાયેલી માનહતી)

10 િ્થિણૂંક પરરિ્થિનનતા સંિતાર ્કી આયુષ આધતારર્ જીિનશૈલિીને પ્રોતસતાવહ્ કરિી, સ્તાવનક ઔષવધય જડીિુટ્ીઓની ઓળખ ્ેમજ ્ેમનતા 
ઓળખ ્ેમજ ્ેમનતા ઉપયોગ અંગે ્ેમજ આયુષ આરોગયલિક્ષી સેિતાઓ પુરી પતાડિતા અંગે ગ્તામ આરોગય કતાયથિકરોને ્તાવલિમ

11 આરોગય ્્તા પોષણ સંિંધી વશક્ષણ, ઘરગથ્ું ઉપિતાર ્ેમજ સ્તાવનક રી્ે ઉપલિબધ ઔષવધય િનસપવ્ઓ ્્તા ઘરગથ્ુ િગીિતામતાં ઔષવધય 
છોડ ઉગતાડિતાનતાં મહતિ અંગે વશક્ષણ, યોગનો અભયતાસ, આરોગય ્પતાસ, પતાંડુ રોગ, કૃવમનતા ઉપરિિનું વનરતાકરણ વિગેરટે.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપરોક્ત કોષ્ક એિું દશતાથિિે છટે કફે િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન આયુષ મતાટટે વિભતાગની 
અંદતાજપવત્રય જોગિતાઈનતા સરટેરતાશ મતાત્ર 3.97 ટકતા જેટલિી ્ તાળિણી કરિતામતાં આિી હ્ી, જે ઔષધની 
એલિોપે્ીક પદ્ધવ્ મતાટટેની જોગિતાઈની સરખતામણીએ ઘણી જ ઓછી હ્ી. રટેકોડથિસની િકતાસણીમતાં 
ઓરડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન કફેમનરિય પુરૂસકૃ્ યોજનતા-
NAM અં્ગથિ્ પ્રતાપ્ત `  91.64 કરોડમતાં્ી ગુજરતા્ સરકતાર મતાત્ર 51.34 કરોડ (56 ટકતા) જ િતાપરી 
શકી હ્ી ( મતાિથિ-૨૦૧૯). ભંડોળનતા અલપ-િપરતાશ પતાછળ મુખયતિે SAS ની રિનતા મોડે્ી ્િી, 
રતાજય નતાણતાં અવધકતારીની વનયુવક્ત મોડે્ી ્િી, કમથિિતારીગણની કમી, વિગેરટે કતારણો જિતાિદતાર હ્તાં. 
અનુદતાનો નો િપરતાશ ન ્િતાનતા પરરણતામે ભતાર્ સરકતાર ્ર્્ી યોજનતા અં્ગથિ્ તયતારિતાદનતા 
અનુદતાનો છુટતાં કરિતામતાં આવયતા ન હ્તાં.

સરકતારટે ભંડોળોનો િપરતાશ ન ્િતા મતાટટે મતાનિિળનતા અભતાિ ્ેમજ દટેખરટેખની કમી હોિતાનતા કતારણો 
આગળ ધયતાથિ હ્તાં. (જુન-૨૦૨૦). િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે ઓવડટની વટ્પણીને 
ગંભીર્તા્ી લિેિતામતાં આિશે ્ેમજ આ િતાિ્ે જરૂરી કતાયથિિતાહી કરિમતાં આિશે.
2 1 3 ્યર રો ્ય સાર સં ા નં ાન

2 1 3 1  હારના ઓના િવ ા  ( ) માં ઓનો સારો

ભતાર્ીય ઔષધની કફેવનરિય પરરષદ (CCIM) નતા ્્તા હોવમયોપ્ીની કફેવનરિય પરરષદ (CCH) નતા 
વનયમોનતા મુજિ એક કફેલિેનડર િષથિ (૩૦૦ વદિસ) દરવમયતાન સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની હોસપીટલિની 
OPD મતાં દરરોજ નતા દદદીઓની સરટેરતાશ નયૂનત્મ સંખયતા 120 ્ી 200 દદદીઓ12ની હોિી જોઈએ. 
કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી હોમસપટલિો ્ેમજ દિતાખતાનતાઓ મતાટટે આિતા કોઈ જ લિકયતાંક 
વનધતાથિરર્ કરિતામતાં આવયતા ન હ્તાં, આમ છ્તાં નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ વજલ્તાઓનતા DAOs એ 
દરટેક દિતાખતાનતા મતાટટે દરરોજનતા સરટેરતાશ 15 ્ી 30 દદદીઓ13નતા લિકયતાંક નક્ી કયતાથિ હ્તાં. ઓવડટમતાં 
એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ, કોલિેજો સતા્ે સંલિગ્ ્મતામ સતા્ હોમસપટલિોમતાં 
સતારિતાર પતામેલિ OPD દદદીઓની સંખયતા વનધતાથિરર્ નયૂનત્મ ધોરણ કર્તાં િધુ હ્ી, જેનો વયતાપ 
દરરોજનતા 164 ્ી 414 દદદીઓનો હ્ો (પડરનશષ્ટ-VII) નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ્મતામ 
દિતાખતાનતાઓમતાં પણ DAOs દ્તારતા વનધતાથિવર્ કરટેલિ ્ેનતા કર્તાં િધુ દદદીઓને સતારિતાર આપિતામતાં 
આિી હ્ી. કોલિેજો સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી હોમસપટલિો મતાટટે કોઈ જ મતાપદટંડ વનધતાથિરર્ કરિતામતાં 
આવયતા ન હોિતા છ્તાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે કોલિેજો સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ નિ હોમસપટલિો મતાં્ી પતાંિ હોમસપટલિોમતાં OPD દદદીઓનો ધસતારો સતારો હ્ો, જેનો વયતાપ 
દરરોજનતા 99 ્ી 279 દદદીઓનો હ્ો.

ઓવડટમતાં િધુ એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે OPD દદદીઓએ લિીધેલિ સતારિતારનતા કફેસ-પેપસથિ હોમસપટલિો 
દ્તારતા રતાખી લિેિતામતાં આિ્તાં હ્તાં ્્તા દદદીઓને કોઈ જ દસ્તાિેજ પુરતા પતાડિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં. 
પરરણતામે, દદદીઓ પતાસે અનય હોમસપટલિોમતાં જઈને સતારિતાર િતાલિુ રતાખી શકિતાનો કફે વદ્વ્ય અવભપ્રતાય 
લિેિતા મતાટટેનો વિકલપ રહટે્ો ન હ્ો.

હકીક્ો સિીકતાર્તાં (જુન 2020) સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે વિન-શૈક્ષવણક હોમસપટલિોમતાં OPD મતાટટેનતા 
નિતા લિકયતાંકો આપિતામતાં આવયતા છટે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે OPD નતા દદદીઓને 
પેપસથિ આપિતા મતાટટે ્મતામ હોમસપટલિો ્ેમજ દિતાખતાનતાઓને સૂિનતા આપિતામતાં આિશે.

12 ૬૦ વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશક્ષમ્તા ધરતાિ્ી કોલિેજ મતાટટે દરરોજનતા 120 દદદીઓ (િતાવષથિક 36000) અને 61 ્ી 100 વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા િતાળી 
કોલિેજ મતાટટે દરરોજનતા 200 દદદીઓ

13 દિતાખતાનતાઓનતા સ્તાનનતા આધતારટે નક્ી કરતાયેલિ.
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CCIM નતા વનયમનોમતાં સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની GAHs મતાં દતાખલિ કરતા્તાં દદદીઓનતા વિભતાગ (IPD) 
મતાં દરરોજની નયૂનત્મ 40 ટકતાની િેડ-ઓકયુપનસી ની જોગિતાઈ છટે, એટલિે કફે 60 વિદ્તા્દીઓની 
પ્રિેશ-ક્ષમ્તાિતાળી સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની હોમસપટલિો મતાટટે નયૂનત્મ 24 દદદીઓ અને 61 ્ી 100 
વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તાિતાળી સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની હોમસપટલિો મતાટટે નયૂનત્મ 40 દદદીઓ. 
CCHનતા વનયમનોમતાં સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની GHHs નતા IPDમતાં દરરોજની 30 ટકતાની િેડ-ઓકયુપનસી 
જોગિતાઈ છટે. એટલિે કફે 60 વિદ્તા્દીઓ સુધીની પ્રિેશ-ક્ષમ્તાિતાળી સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની હોમસપટલિો 
મતાટટે નયૂનત્મ છ દદદીઓ અને 61 ્ી 100 વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તાિતાળી સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની 
હોમસપટલિો મતાટટે નયૂનત્મ આઠ દદદીઓ કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી હોમસપટલિો મતાટટે આિી કોઈ 
જ જોગિતાઈ ન્ી. ઓવડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સંલિગ્ કોલિેજ 
સતા્ેની છ GAHs મતાં્ી િતાર14 હોમસપટલિોમતાં િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન દરરોજનતા 
દતાખલિ કરતા્તાં દદદીઓની સંખયતા 43 ્ી 82 દદદીઓ િચ્ે રહી હ્ી, જે વનધતાથિરી્ મયતાથિદતા કર્તાં િધુ 
હ્ી (પડરનશષ્ટ-VIII). જયતારટે, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની દટે્તાલિી (પતાટણ 
વજલ્ો) ખતા્ેની GHH મતાં દતાખલિ કરતાયેલિ દદદીઓની સંખયતા ્ેની સ્તાપનતા સમય (સ્ટટે્પિર 2012) 
્ી શૂનય હ્ી, જેની પતાછળ કમથિિતારીગણની કમી ખતાસ કરીને નસગોની કમી કતારણભૂ્ હ્ી.

કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી GAHs ્્તા GHHs મતાટટે દતાખલિ કરતા્તાં દદદીઓની નયૂનત્મ 
સંખયતાની કોઈ જ જોગિતાઈ ન હોિતા છ્તાં કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ નિ GAHs મતાં્ી સતા્ GAHs મતાં િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન દતાખલિ કરતા્તાં 
દદદીઓની સંખયતા દરરોજનતા ત્રણ ્ી 127 દદદીઓ િચ્ે રહી હ્ી. કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ ન હોય ્ેિી 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િતાકીની િે GAHs મતાં િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન દતાખલિ 
કરતા્તાં દદદીઓની સંખયતા IPD  કતાયથિર્ ન હોિતાને લિીધે શૂનય રહી હ્ી. રતાજપીપળતા ખતા્ેની GAH 
મતાં IPD, નસગો ્ેમજ ્તામતાથિવસસટોની જગયતાઓ મંજુર ન ્ઈ હોિતાને કતારણે મે-2008 ્ી કતાયથિર્ ન 
હ્ી, જયતારટે વસદ્ધપુર ખતા્ેની GAH મતાં IPD હોમસપટલિનતા મકતાનમતાં જગયતાનતા અભતાિને કતારણે જુલિતાઈ 
2012 ્ી કતાયથિર્ ન હ્ી. 

ઓરડટમતાં િધૂ એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે દતાખલિ કરતાયેલિ દદદીઓએ લિીધેલિ સતારિતારનતા કફેસ-પેપસથિ, 
હીસટરી ્્તા ્ેનો સતારતાંશ હોમસપટલિો દ્તારતા રતાખી લિેિતામતાં આિ્તાં હ્તાં ્્તા દદદીઓને કોઈ જ 
દસ્તાિેજ પુરતા પતાડિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં. પરરણતામે, દદદીઓ પતાસે અનય હોમસપટલિોમતાં જઈને સતારિતાર 
િતાલિુ રતાખી શકિતાનો  કફે વદ્વ્ય અવભપ્રતાય લિેિતા મતાટટેનો વિકલપ રહટે્ો ન હ્ો.

હકીક્ોનો સિીકતાર કર્તાં સરકતારટે (જુન -2020) જણતાવયું હ્ું કફે વિન-શૈક્ષવણક હોમસપટલિોમતાં IPD 
મતાટટેનતા નિતા લિકયતાંકો આપિતામતાં આવયતા છટે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે IPD 
નતા દદદીઓને પેપસથિ / ડીસિતાજથિ કતાડથિ આપિતા મતાટટે ્મતામ હોમસપટલિો ્ેમજ દિતાખતાનતાઓને સૂિનતા 
આપિતામતાં આિશે.

 ● સરકાર  ્યવ  હો પટલોમાં ઓપરે ન િથ ટસ્ચ ( ) ન  થાપના ન થ  અથવા તે િ ન
કા્ય્ચરત ર ા

CCIM (રરકિતાયરમેનટસ ઓ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ ્ ોર અનડરગ્ેજયુએટ આયુિવેદ કોલિેજીસ એનડ એટટે્ડ 
હોમસપટલિ) રટેગયુલિેશન, 2016મતાં સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની દરટેક GAH મતાં 136 પ્રકતારનતા સતાધનો ધરતાિ્તાં 

14 (i) ્તાપીિતાઈ GAH, ભતાિનગર (2014-19) અને (ii) GAH, જુનતાગઢ (2014-16) વસિતાય.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ત્રણ ઓપરટેશન વ્એટસથિ (શલય, શતાલિકય ્્તા ENT સવજથિકલિ / ઓપરટેટીિ પ્રોવસજર)ની સ્તાપનતા 
કરિતા મતાટટેની જોગિતાઈ છટે.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સલંિગ્ કોલિેજ સતા્ેની િ1ે5 GAHs મતાં ઓરડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે 
શતાલિકય16 શતાખતાનતા ્ેમજ ENT ઓપરટેટીિ પ્રોવસજર શતાખતાનતા સપેશયતાવલિસટ ડોકટસથિની ખતાલિી રહટેલિી 
જગયતાઓને કતારણે શરૂઆ્્ી જ ત્રણ OTs મતાં્ી િે OTs કતાયથિર્ ન હ્તાં.

આિી જ રી્ે, ઓરડટમતાં િધુ એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ 
ન હોય ્ેિી નિ GAHs મતાં્ી છ17 હોમસપટલિોમતાં OT ની સુવિધતા જ ઉપલિધ ન હ્ી. િતાકીની ત્રણ 
GAHs મતાં્ી જોડીયતા અને પતાટણ ખતા્ેની GAHs મતાં આિેલિતા OTs અનુક્રમે 1993 અને સ્ટટે્પિર 
2010્ી કતાયથિર્ ન હ્તાં, જેની પતાછળ સપેશયતાવલિસટ ડોકટસથિ ની ખતાલિી રહટેલિી જગયતા કતારણભૂ્ હ્ી.

આનતા પરરણતામે, સજથિરીની આિશયક્તા હોય ્ેિતા દદદીઓ ઉપરોક્ સુવિધતા્ી િંવિ્ રહ્તા હ્તાં અને 
્ેમણે જરૂરી સતારિતાર લિેિતા મતાટટે નજીકની GAHs મતાં જિું પડ્ું હ્ું. િધુમતાં, ઉપરોક્ત OTs મતાટટે 
ખરીદતાયેલિ સતાધનો પણ િણિપરતાયેલિતાં પડી રહ્તા હ્તાં. સરકતારટે અતા િતાિ્ે કોઈ જ િોક્સ જિતાિ 
આ્યો ન હ્ો.

 ● હો પટલોના  માં સા નોન  િ ન પલ તા

CCIM (રરકિતાયરમેનટસ ઓ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ ્ ોર અનડરગ્ેજયુએટ આયુિવેદ કોલિેજીસ એનડ એટટે્ડ 
હોમસપટલિ) રટેગયુલિેશન, 2016મતાં સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની દરટેક GAH નતા ત્રણ OTs (શલય, શતાલિકય 
્્તા ENT ઓપરટેટીિ પ્રોવસજર) મતાં 136 પ્રકતારનતા સતાધનોની આિશયક્તા મતાટટેની જોગિતાઈ છટે.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની છ GAHs 
મતાં્ી મતાત્ર એક18 જ હોમસપટલિમતાં વનધતાથિરર્ કરતાયેલિ આ 136 પ્રકતારનતા સતાધનો ઉપલિબધ હ્તાં. 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િતાકીની પતાંિ GAHs મતાં સતાધનોની વિન-ઉપલિબધ્તાની વિગ્ો નીિે 
આપેલિતા કોષ્ક-2 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-2 ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GAHs માં નનધા્ચડરત સંખયામાં સાધનો નવનાના OTs ની નવગતો

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 
સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની 

GAHs નતા નતામ

OTs મતાં ઉપલિબધ ન હોય ્ેિતા સતાધનોની સંખયતા (ટકતાિતારીમતાં) ઉપલિબધ ન હોય 
્ેિતા સતાધનોની 

કુલિ સંખયતા 
(136 મતાં્ી) 
(ટકતાિતારીમતાં)

શલય (68 મતાં્ી) શતાલિકય
(48 મતાં્ી)

ENT સવજથિકલિ / 
ઓપરટેટિી પ્રોવસજર 

(20 મતાં્ી)

અખડંતાનદં GAH, અમદતાિતાદ 13(19) 22(46) 07(35) 42(31)
GAH, કોલિિડતા, ગતાંધીનગર 26(38) 01(02) 01(05) 28(21)
GAH, િડોદરતા 19(28) 27(56) 15(75) 61(45)
GAH, જુનતાગઢ 08(12) 16(33) 02(10) 26(19)
્તાપીિતાઈ GAH, ભતાિનગર 14(21) 23(48) 06(30) 43(32)

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GAHs દ્ારા પુરા પિાયેલી માનહતી)

15 ્તાપીિતાઈ GAH. ભતાિનગર ્્તા GAH, કોલિિડતા, ગતાંધીનગર.
16 શતાલિકય એ આયુિવેદની એ શતાખતા છટે કફે જે આંખ, દતાં્, મતા્તાં ્્તા ગરદનનતા વિકતારો ને લિગ્તાં, ગળતા ઉપરનતા ભતાગને સંિંવધ્ રોગોની સતારિતાર 

મતાટટે કતામ કરટે છટે.
17 (i) સંજીિની GAH, અમદતાિતાદ, (ii) રૂકમણીિેન GAH, અમદતાિતાદ, (iii) GAH, ગતાંધીનગર, (iv) GAH, પતાટણ, (v) GAH, રતાજપીપળતા ્્તા 

(vi) GAH, ્ળતાજા. 
18 કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ ગુલિતાિકુંિરિતા GAH(GIA), જામનગર.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

ઉપરોક્ત કોષ્ક એિુ ંદશતાથિિ ેછટે કફે નમનૂતારૂપ િકતાસણી કરતાયલેિ સલંિગ્ કોલિજે સતા્નેી પતાિં GAHs 
કુલિ 136 પ્રકતારનતા સતાધનોની વનધતાથિરી્ આિશયક્તા ની સતામ ે19 ્ી 45 ટકતા જટેલિતા ંસતાધનો વિનતા જ 
કતાયથિર્ હ્ી. ઓવડટમતા ંએિુ ંપણ જોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે OTs મતા ંઉપલિબધ સતાધનોની સખંયતા ધોરણ- મજુિ 
વનધતાથિરર્ સખંયતા કર્તા ંઓછી હ્ી, એટલિ ેકફે નમનૂતારૂપ િકતાસણી કરતાયલેિ પતાિં GAHs મતા ંઉપલિબધ 
કુલિ 60 પ્રકતારનતા19 સતાધનોની સખંયતા વનધતાથિવર્ જથ્તા ંકર્તંા ઓછી હ્ી. OTs નતા વનધતાથિરી્ સતાધનોની  
વિન-ઉપલિબધ્તા OTs ની કતામગીરીમતા ં્મેજ વિદ્તા્દીઓનતા ભણ્રમતા ંઅગિડ્તા ઊભી કરી શકફે. 

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન -2020) કફે કોલિેજો સતા્ે સંલિગ્ હોય ્ ેિી હોમસપટલિોનતા ્ મતામ સત્તાવધશોને 
િતાકીનતા સતાધનોની આિશયક્તા પુરી કરિતા મતાટટે સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિી છટે.
2 1 3 3 ્યવ  હોિ પટલમાં ડા્ય ોિ ટક ્યિન સ (રેિડ્યોલો સોનો ા ) ન  પલ તા

CCIM (વરકિતાયરમેન્ટસ ઓ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ ્ોર અનડર-ગ્ેજયુએટ આયુિવેદ કોલિેજીસ એનડ 
એટટે્ડ હોસપીટલસ) રટેગયુલિેશનસ, 2016 નતા વશડ્ુલિ-1 મતાં એિું વનધતાથિરી્ કરિતામતાં આવયું છટે કફે દરટેક 
આયુિવેદ કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ હોવસપટલિમતાં એકસ-રટે રૂમ, ડતાક્કરૂમ, વ્લમ-ડ્રતાઈંગ રૂમ, વિગેરટે સવહ્નો 
રટેવડયોલિોજી/સોનોગ્તા્ી વિભતાગ હોિો જોઈએ, આમ છ્તાં, ઓવડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે-

 ● અખંડતાનંદ GAS સતા્ે સંલિગ્ હોવસપટલિ, અમદતાિતાદ ખતા્ે રટેવડયોલિોજી વિભતાગમતાં રટેવડયોલિોજી/
સોનોગ્તા્ીનતા મશીનો લિતાંિતા સમય્ી રટેવડયોલિોજીસટની જગયતાઓ ખતાલિી હોિતાનતા કતારણે  
િણ-િપરતાયેલિતા પડી રહટેલિતાં જોિતા મળયતાં હ્તાં.

 ● મોડેલિ GAC સતા્ે સંલિગ્ હોવસપટલિ, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર) ખતા્ે એકસ-રટે ્્તા સોનોગ્તા્ી 
યુવન્ટસ અનુક્રમે ડતાક્કરૂમ ન હોિતાનતા કતારણે ્ેમજ ટટેકવનશયન ની જગયતા ખતાલિી હોિતાનતા કતારણે 
ઉપયોગ મતાં લિેિતામતાં આિી રહ્તા ન હ્તાં. શતાલિકય સપેશયતાવલિસટ ની જગયતાઓ ખતાલિી હોિતાનતા 
કતારણે ડેનટલિ એકસ-રટે યુવનટ કતાયથિર્ ન હ્ું.

 ● GAC સતા્ ેસલંિગ્ હોવસપટલિ, િડોદરતા ખતા્ ેરટેવડયોલિોજી વિભતાગમતા ંસોનોગ્તા્ી મશીન ઉપલિબધ 
ન હ્ુ,ં મતાિથિ-2010 મતા ંખરીદ કરતાયલેિ એકસ-રટે મશીન ડતાક્કરૂમ ન હોિતાનતા કતારણ ેસ્તાવપ્ કયતાથિ 
વિનતાનંુ પડી રહ્ ંહ્ુ.ં અન ે ડિેલિપીંગ મટીરીયલિ/્ીલમ ્મેજ ્તાવલિમ પતામલેિ ટટેકવનશયનનતા 
અભતાિ ેડનેટલિ એકસ-રટે યવુનટ મતાિથિ-2009 ્ી ઉપોયગમતા ંલિિેતામતા ંઆિી રહં્ ન હ્ુ.ં

 ● ્તાપીિતાઈ GAC સતા્ે સંલિગ્ હોવસપટલિ, ભતાિનગર ખતા્ે રટેવડયોલિોજી/સોનોગ્તા્ી વિભતાગ 
રટેવડયોલિોજીસટની જગયતા ખતાલિી હોિતાનતા કતારણે કતાયથિર્ ન હ્ો. 

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે ્મતામ વકમં્ી મશીનરીઓ નો િપરતાશ કરિતા મતાટટે ્ેમજ 
ખતાલિી રહટેલિી જગયતાઓ આઉટસોસથિ કરી ને ભરિતા મતાટટે ્મતામ કોલિેજો ્્તા હોવસપટલિોને સૂિનતાઓ 
આપિતામતાં આિી છટે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે િડોદરતા ્્તા કોલિિતાડતા ખતા્ે ડતાક્કરૂમ 
પુરતાં પતાડિતાની િતાિ્ વિભતાગનતા પ્રોજેકટ ઈ્પ્લિીમેનટટેશન યુવનટ સતા્ે હતા્ ધરિતામતાં આિશે.
2 1 3  સા નો થાિપત ન કરા્યાં

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 16 હોવસપટલિોમતાં OPDs, OTs ્્તા લિેિોરટેટરીઓની સંયુક્ ભૌવ્ક 
િકતાસણીમતાં ઓવડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સતા્ હોવસપટલિોમતાં 

19 (i) અખંડતાનંદ GAH, અમદતાિતાદ (08 પ્રકતારનતા સતાધનો), (ii) સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની GAH, કોલિિડતાં, ગતાંધીનગર(09 પ્રકતારનતા સતાધનો), (iii) 
GAH, િડોદરતા(17 પ્રકતારનતા સતાધનો), (iv) GAH, જુનતાગઢ (14 પ્રકતારનતા સતાધનો) ્્તા (v) સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની ્તાપીિતાઈ GAH, ભતાિનગર 
(12 પ્રકતારનતા સતાધનો).
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

જાનયુઆરી 2010 ્ી મતાિથિ 2019 દરવમયતાન ખરીદ કરતાયેલિતા 377920 સતાધનો/યંત્રો સ્તાવપ્ કરતાયતાં 
વિનતાજ ખોલયતા વિનતાની પેકડ હતાલિ્મતાં (નરત્ર-1) જ પડી રહ્તાં હ્તાં (પડરનશષ્ટ-IX). નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ ત્રણ હોવસપટલિમતાં 8821 સતાધનો/યંત્રો સ્તાવપ્ કરતાયેલિતાં જોિતા મળયતાં હ્તાં, પરટં્ુ 
ટટેકવનશયનો ની વિન-ઉપલિબધ્તા, વિન-કતાયથિર્ OTs વિગેરટે કતારણોસર ્ ેમને ઉપયોગમતાં લિેિતા્તાં ન હ્તાં  
(નરત્ર-2), અને નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િતાર હોમસપટલિોમતાં ૩૦22 સતાધન/યંત્રો મરતામ્ નતા 
અભતાિે ઉપયોગમતાં લિેિતા્તાં ન હ્તાં.

નરત્ર-1 ઃ શ્ીમનત એમ. એ. એર. સરકારી આયુવવેદ 
હોસસપટલ, અમદાવાદ ખાતે લેબોરેટરી રૂમમાં ખોલયા 

નવનાની પેકિ નસથનતમાં પિી રહેલા સાધનો (30-04-2019)

નરત્ર-2 ઃ શ્ીમનત એમ. એ. એર. સરકારી આયુવવેદ 
હોસસપટલ, અમદાવાદ ખાતે વણવપરાયેલા પિી રહેલ 

એકસ-રે મશીન (26-04-2019)

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે રકંમ્ી મશીનરીઓ ને ્રી્ી િતાલિુ કરિતાં ્ેમજ જેનતા મતાટટે ્ે 
આપિતામતાં કફે પુરી પતાડિતામતાં આિી છટે એ હટે્ુ વસદ્ધ કરિતા નતા પ્રયતાસ કરિતા મતાટટે ્મતામ હોમસપટલિોને 
સુિનતાઓ આપિતામતાં આિી છટે.

2 1 3  ્યર હો પટલોમાં ો્યોથેરાપ  ન  સિવ ાન  પલ તા

CCIM રટેગયુલિેશનસ 2016 નતા વશડયુલિ-1 ્્તા CCH રટેગયુલિેશનસ 2013 મતાં એિું વનધતાથિરર્ કરિતામતાં 
આવયું છટે કફે સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની દરટેક હોમસપટલિમતાં એક ર્ઝીયો્ેરતાપી યુવનટ હોિું જોઈએ.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું છટે કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની સતા્ 
હોમસપટલિોમતાં્ી િે23 હોમસપટલિોમતાં ર્ઝીયો્ેરતાપીની સુવિધતા ઉપલિબધ ન હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની ર્ઝીયો્ેરતાપીની સુવિધતા ધરતાિ્ી િતાકીની પતાંિ હોમસપટલિોમતાં એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે GAH, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર વજલ્ો) મતાં ર્ઝીયો્ેરતાપીસટ ની જગયતા ખતાલિી 
હોિતાનતા કતારણે આ સુવિધતા ઓકટોિર 2019 ્ી કતાયથિર્ ન હ્ી, ્્તા GAH, િડોદરતામતાં આ સુવિધતા 
જગયતા નતા અભતાિે ્ેમજ સતાધનો/યંત્રો સટોર રૂમમતાં રતાખિતામતાં આિેલિ હોિતાનતા કતારણે અંશ્ઃ રી્ે 
જ કતાયથિર્ હ્ી. પરરણતામે, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સંલિગ્ કોલિેજ સતા્ેની આ હોમસપટલિોમતાં 
પેરટેવલિસીસનતા દદદીઓ, ઓ્ગોપેરડક દદદીઓ, વિગેરટે જિેતા ર્ઝીયો્ેરતાપી ની જરૂરરયતા્ િતાળતા દદદીઓને 
ર્ઝીયો્ેરતાપી મેળિિતા અનય જગયતાઓએ જિું પડ્ું હ્ું. 

20 (i) શ્ીમવ્ એમ. એ. એિ. સરકતારી આયુિવેદ હોવસપટલિ, અમદતાિતાદ-80, (ii) િી. એલિ. શેઠ GAH, પતાટણ-63, (iii) GAH, પતાટણ-117, (iv) 
GAH, રતાજપીપળતા-49, (v) GHH, દટે્તાલિી, પતાટણ-3466, (vi) GAH, ્ળતાજા, ભતાિનગર-02 ્્તા (vii) રૂકમણીિેન GAH, અમદતાિતાદ-02.

21 (i) GAH, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર)-05, (ii) GAH, ્ળતાજા, ભતાિનગર-82 ્્તા (iii) ગુલિતાિકુંિરિતા GAH (GIA), જામનગર-01.
22 (i) અખંડતાનંદ GAH, અમદતાિતાદ-02, (ii) ્તાપીિતાઈ GAH, ભતાિનગર-24, (iii) GAH જુનતાગઢ-03 ્્તા (iv) ગુલિતાિકુંિરિતા GAH (GIA), 

જામનગર-01.
23 અખંડતાનંદ GAH, અમદતાિતાદ ્્તા GHH, પતાટણ. 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે ર્ઝીયો્ેરતાપીની સુવિધતા પુરી પતાડી શકતાય ્ે મતાટટે 
ર્ઝીયો્ેરતાપીસટની જગયતાઓ ભરિતા મતાટટે જરૂરી પત્ર વયિહતાર કરિતામતાં આિશે.

2 1 3  થેલેસેિમ્યા પે ્યાલ ટ  કલન કસ

રતાજયમતાં આિેલિ પતાંિ GAHs મતાં ્ેલિેસેવમયતા સપેશયતાવલિટી રકલિનીકસ ઉપલિબધ હ્ી. ્ેલિેસેવમયતા ની 
એક સતારિતારમતાં ‘‘અજા રક્ િસ્ી24’’, ‘‘પુનરનિતા િટી25’’ (એક પ્રકતારની ટીકડી)’’ ્્તા ‘‘મજ્જા 
વસદ્ધ ધૃ્ (ઔષવધય ધી)26’’ સમતાવિષ્ હોય છટે.

રટેકોડથિસની િકતાસણીમતાં ઓરડટને િષથિ 2014 ્ ી 2019 (રડસે્પિર 2019 સુધી) નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન 
ઉપરોક્ પતાંિ વકલિનીકસમતાં ્ેલિેસેવમયતાની સતારિતાર લિે્તાં દદદીઓની સંખયતામતાં ઘટતાડતાનું િલિણ જોિતા 
મળયું હ્ું, જે નીિે આપેલિતા કોષ્ટક-૩ મતાં દશતાથિિિતામતાં આવયું છટે.

કોષ્ટક-૩ ઃ વર્ચ 2014 થી 2019 દરનમયાન થેલેસેનમયા ની સારવાર અપાયેલ દદદીઓની સંખયા

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 
્ેલિેસેવમયતા રકલિનીક ધરતાિ્ી 

GAHs

િષથિ 2014 ્ી 
2019 દરવમયતાન 
સતારિતાર અપતાયેલિ 
દદદીઓની કુલિ 

સંખયતા

સતારિતાર અપતાયેલિ દદદીઓની સંખયતા
જયતાર્ી 

વકલિનીક કતાયથિર્ 
ન્ી2014 2015 2016 2017 2018 2019

શ્ીમવ્ એમ. એ. એિ. 
GAH, અમદતાિતાદ

26 11 10 01 03 01 00 એવપ્રલિ 2018

અખંડતાનંદ GAH, અમદતાિતાદ 431 290 92 25 10 09 05 --
GAH, િડોદરતા 28 15 05 03 02 02 01 જુલિતાઈ 2019
GAH, જુનતાગઢ 21 10 00 10 00 01 00 મતાિથિ 2018
્તાપીિતાઈ GAH, ભતાિનગર 36 04 04 14 08 06 00 સ્ટટે્પિર 2018

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GAHs દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ કોષ્ક અખડંતાનદં GAH, અમદતાિતાદમતા ંદદદીઓમતા ંભતારટે ઘટતાડો ્યલેિ દશતાથિિલેિ છટે. ઓરડટમતાં 
એિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે મખુયતિ ેઆ હોમસપટલિમતા ંવનષણતાં્  િદૈ્ ની ગરેહતાજરીન ેકતારણ ેઘટતાડો ્ યો હ્ો.

ઓરડટને િધુ એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે અખંડતાનંદ GAH, અમદતાિતાદ ્્તા GAH, િડોદરતામતાં 
અનુક્રમે ઓકટોિર 2017 ્્તા ડીસે્પિર 2018 ્ી મજ્જા વસદ્ધ ધૃ્ નો સટોક ઉપલિબધ ન હ્ો, જેની 
પતાછળ ઓગષ્ 2017 ્ી સરકતારી આયુિવેદ ્તામથિસી, રતાજપીપળતા દ્તારતા ્ેનો પૂરિઠો પુરો પડતાયેલિ ન 
હોિતાનું કતારણ જિતાિદતાર હ્ું. પરરણતામે, પતાંિ રકલિનીકસમતાં્ી િતાર વકલિનીકસ વિન-કતાયથિર્ હ્ી 
અને આ GAHs મતાં ્ેલિેસેવમયતાની સતારિતાર પુરી પતાડિતાનો મૂળ ઉદ્ટેશ વસદ્ધ ્ઈ શકયો ન હ્ો.

સરકતારટે વનષણતાં્ િદૈ્ ની ગેરહતાજરી ની હકીક્ નો સિીકતાર કયગો હ્ો (જુન 2020) અને જણતાવયું 
હ્ું કફે આ સુવિધતા શકય હોય એટલિી ઝડપ ્ી ્રી્ી શરૂ કરિતા ્મતામને પ્રોતસતાવહ્ કરિતા મતાટટે 

24 સલિોટર હતાઉસ પતાસે્ી િકરીનું રક્ એકઠું કરિતામતાં આિે છટે અને ્ેનો નમૂનો એનીમલિ હસિનડરી વિભતાગ ને પરીક્ષણ અ્વે મોકલિિતામતાં આિે 
છટે. જો નમૂનતાનતા પરીક્ષણમતાં ્ે ઉપયુથિક્ જણતાય ્ો આ રક્ સતા્ે આયુિવેદીક એનટી કતાગયુલિનટ વમવશ્્ કરિતામતાં આિે છટે અને તયતારિતાદ ્ેને 
સતારિતાર મતાટટે ઉપયોગમતાં લિેિતામતાં આિે છટે.

25 વસરમ ્ફેરીટીન નતા સ્રને વનયંવત્ર્ કરિતા મતાટટે દદદીને આ ટીકડી આપિતામતાં આિે છટે.
26 ધી મતાં ઔષધો ્ેમજ અમસ્-મજ્જા ભેળિીને આ ધી ્ૈયતાર કરિતામતાં આિે છટે. આ ધી દદદી ને મોઢટે્ી આપિતામતાં આિે છટે અને ્ે BRC 

મો્ગોલિોજીમતાં સુધતારો લિતાિિતામતાં મદદ કરટે છટે.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

એક ્તાવલિમ યોજિતામતાં આિી છટે ્્તા રકલિનીકસ ને કતાયથિર્ કરિતા મતાટટે વનષણતાં્ સટતા્ની વનમણૂંક 
કરિતાની િતાિ્ હતા્ ધરિતામતાં આિી છટે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે મતાિથિ 2020 ્ી 
્તામથિસીએ મજ્જા વસદ્ધ ધૃ્ પુરૂં પતાડયું છટે.

2 1 3  ર ોન  પલ તા

વિશ્વ આરોગય સંસ્તા (WHO) એ એિી દિતાઓ કફે જે મોટતા ભતાગની િસ્ીની આરોગયલિક્ષી 
જરૂરરયતા્ોને સં્ોષી શકફે, ્ેમને અવનિતાયથિ ઔષધો ્રીકફે વયતાખયતાવય્ કરી છટે, એટલિે ્ે દરટેક સમયે, 
પયતાથિપ્ત મતાત્રતા મતાં ્્તા યોગય ડોઝનતા સિરૂપમતાં, જન-સમુહને પરિડી શકફે ્ેિી રકંમ્ે ઉપલિબધ હોિી 
જોઈએ. આયુષ મંત્રતાલિયે આયુિવેદ મતાટટે 277 અવનિતાયથિ ઔષધો (ED) ની યતાદી વનધતાથિરર્ કરલિે છટે., 
જેનતા સટોક ની વનભતાિણી ્મતામ આયુષ આરોગય સતારસંભતાળ કફેનરિોમતાં કરિી જરૂરી હ્ી. 

મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 15 GAHs મતાં 148 ્ી 251 EDs  નો સટોક 
ઉપલિબધ ન હ્ો (પડરનશષ્ટ-X). વિશ્ેષણમતાં એિું ઉજાગર ્યું હ્ું કફે િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા 
દરવમયતાન નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ્ મતામ GAHs મતાં 169 ્ ી 246 EDs નો સટોક એક િષથિ કર્તાં 
િધતારટે સમય મતાટટે ઉપલિબધ ન હ્ો, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 12 GAHs મતાં એક ્ી પતાંિ EDs 
છ મહીનતા ્ી એક િષથિનતા સમયગતાળતા મતાટટે ઉપલિબધ ન હ્ી અને નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 14 
GAHs મતાં એક ્ી 33 EDs છ મહીનતા કર્તાં ઓછતાં સમય મતાટટે ઉપલિબધ ન હ્ી. EDs નો સટોક 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સરકતારી આયુિવેદ દિતાખતાનતાઓમતાં પણ ઉપલિબધ ન હ્ો. નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ GAHs, મતાં ઓરડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા 
દરવમયતાન ED ની યતાદી વસિતાયનતા અનય ઔષધો નો સટોક પણ એક ્ી 1805 રદિસો સુધી નતા 
સમયગતાળતા મતાટટે ઉપલિબધ ન હ્ો. ઔષધોની અન-ઉપલિબધ પતાછળ િે સરકતારી ્તામથિસીઓ ્ેમજ િે 
કો-ઓપરટેટીિ ્તામથિસીઓ દ્તારતા પુરિઠો પૂરો ન પડતાયતાં નતા કતારણ જિતાિદતાર હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ ્તામથિસીઓમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે કતાિતા-મતાલિ નતા અભતાિે ્ેમજ કમથિિતારીગણની કમીને 
કતારણે પૂરિઠો પુરો પતાડી શકતાયો ન હ્ો.

ઔષધોની અન-ઉપલિબધ્તા નતા કતારણે હોમસપટલિો ્ેમજ દિતાખતાનતાઓનતા ડોકટરો અનય િૈકમલપક 
ઔષધો લિખી આપ્તાં હ્તાં, જે દદદીઓએ િજારમતાં્ી ઊંિી રકંમ્ િૂકિીને ખરીદિી પડ્ી હ્ી.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે દરટેક દિતાખતાનતા/હોમસપટલિ પ્રતાદટેવશક દદદીઓ નતા આધતારટે 
્ેમની મતાંગ ધરતાિ્ું જરૂરી મતાંગ-પત્ર આપે છટે, એટલિે ્મતામ EDs હોમસપટલિમતાં હો્ી ન્ી. આ 
જિતાિ સિીકતાયથિ ન હ્ો, કફેમકફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ હોમસપટલિો ્ેમજ દિતાખતાનતાઓ એ 
એિો જિતાિ આ્યો હ્ો કફે ્ેઓએ સંિંવધ્ ્તામથિસીઓ ને ્ેમની મતાંગ મોકલિી દીધી હ્ી, છ્તાં 
પણ જરૂરી ઔષધો પુરી પતાડિતામતાં આિી ન હ્ી. ઓવડટ એિો અવભપ્રતાય ધરતાિે છટે કફે સટોક ની  
અન-ઉપલિબધ્તા નતા વકસસતાઓ વનિતારી શકતાય ્ે મતાટટે હોમસપટલિો ્ેમજ દિતાખતાનતાઓને ઔષધો નો 
રૂકતાિટ-વિવહન પૂરિઠો મળી રહટે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતાટટે રતાજય સરકતારટે એક યોગય મતાળખું વિકસી્ 
કરિું જોઈએ.

2 1 3  રો  ક ્યા  સિમિતઓન  થાપના ન થ

સેિતાઓની ગુણિત્તામતાં સુધતારો લિતાિિતા, દદદીઓને સુવિધતાઓ પુરી પતાડિતા, હોમસપટલિો ્્તા અનય 
મકતાનોની નતાની-મરતામ્ો ્ેમજ સતાધનો/યંત્રોની મરતામ્ કરતાિિતા વિગેરટે હટે્ુ્ી ગુજરતા્ સરકતારટે 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

રતાજયમતાં આિેલિી ્મતામ આયુષ હોમસપટલિોમતાં રોગી કલયતાણ સવમવ્ઓ (RKS) ની સ્તાપનતા કરિતાનું 
નકકી કયુથિ હ્ું (જુલિતાઈ 2007). એવપ્રલિ 2017 મતાં ગુજરતા્ સરકતારટે આયુષ દિતાખતાનતાઓને સહતાયભૂ્ 
્ઈ શકફે ્ે મતાટટે DAOs ની ્મતામ ઓર્સોમતાં RKS ની સ્તાપનતા કરિતાનું નકકી કયુથિ હ્ું.

ઓરડટમતાં એિંુ જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 16 હોવસપટલિોમતાં્ી સતા્27 હોમસપટલિોમતાં 
્ેમજ નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ્મતામ આઠ DAOs મતાં RKsની સ્તાપનતા કરિતામતાં આિી ન હ્ી. 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િતાકીની નિ હોમસપટલિોમતાં્ી સતા્ હોમસપટલિોમતાં પ્રસ્તાવપ્ કરતાયેલિ 
RKS વિન-કતાયથિર્ જોિતા મળી હ્ી (વસિતાય કફે GAHs ગતાંધીનગર ્્તા જુનતાગઢ). ઓરડટને િધુ 
એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે RKS ્ર્્ી મળટેલિ અનુદતાનો ત્રણ હોમસપટલિોએ28 પર્ કયતાથિ હ્તાં. આમ, 
હોમસપટલિોમતાં RKS ની સ્તાપનતા કરિતાનો મૂળ હટે્ું વસદ્ધ ્યો ન હ્ો, અને દદદીઓને ગુણિત્તા-સભર 
સેિતાઓ, સુવિધતાઓ, વિગેરટે પુરી પતાડિતાનો ઊદ્ટેશ વસદ્ધ ્યતા વિનતાનો રહ્ો હ્ો.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે ્મતામ હોવસપટલિો ્્તા દિતાખતાનતાઓને RKS ની સ્તાપનતા કરિતા 
મતાટટે સુિનતાઓ આપિતામતાં આિી છટે.

2 1 3 9 હો પટલો તથા વા ાનાઓમાં માનવ સંસા નનં ્યવ થાપન

હોમસપટલિો/દિતાખતાનતાઓમતાં ગુણિત્તાસભર આયુષ સતારસંભતાળ સેિતાઓનું પ્રદતાન મોટતા પતાયે પુર્તાં 
મતાનિિળની ઉપલિબધ્તા ઉપર આધતાર રતાખે છટે, ખતાસ કરીને ડોકટરો, સટતા્-નસગો, પેરતા-મેડીકલિ ્્તા 
અનય સહતાયરૂપ સટતા્ની કફેડર ઉપર નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ GAHs ્્તા GHH મતાં િતાિી રૂપ 
સટતા્ની ઉપલિબધ્તાની વિગ્ો નીિે આપેલિતા કોષ્ટક-4 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-4 : નમૂનારૂપ હોસસપટલોમાં િોકટરો તથા સટાફ નસ્ચની ઉપલબધતા

િગયાઓ GAHs GHH
મંિુર કરાયેલ 

િગયાઓ 
(ટકાવારીમાં)

ભરેલી િગયાઓ 
(ટકાવારીમાં)

મંિુર કરાયેલ 
િગયાઓ 

(ટકાવારીમાં)

ભરેલી િગયાઓ 
(ટકાવારીમાં)

મેડીકલિ ઓર્સર
રટેસીડેનટ મેડીકલિ ઓ્ીસર (RMO)
સટતા્ નસથિ

59
15
133

58 (98)
11 (73)
83 (62)

06
04
18

03 (50)
00 (00)
00 (00)

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ હોસસપટલો દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ GAHs મતાં RMOs ્્તા સટતા્ નસગો (મેડીકલિ ઓર્સરો 
વસિતાય)ની કમી દશતાથિિે છટે. દટે્તાલિી (પતાટણ) ખતા્ેની નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ GHH મતાં RMO 
્્તા સટતા્ નસથિની અનુક્રમે ્મતામ િતાર ્્તા 18 મંજુર કરતાયેલિ જગયતાઓ ખતાલિી હ્ી. િધુમતાં, મંજુર 
કરતાયેલિ છ જગયતાઓની સતામે મતાત્ર ત્રણ જ (50 ટકતા) મેડીકલિ ઓ્ીસરો જ ઉપલિબધ હ્તાં. િધુંમતાં એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે-

 ● સતા્ GAHs મતાં િૈદ્-પંિકમથિ ઉપલિબધ ન હ્તાં.

27 (i) સંજીિની GAH, અમદતાિતાદ (ii) GAH, રતાજપીપળતા (નમથિદતા), (iii) GAH, વસદ્ધપુર (પતાટણ), (iv) િી. એલિ. શેઠ GAH, પતાટણ (v) GHH, 
દટે્તાલિી (પતાટણ), (vi) GAH જોડીયતા (જામનગર) અને (vii) ગુલિતાિકુંિરિતા GAH (GIA), જામનગર

28 (i) GAH, વસદ્ધપુર (પતાટણ), (ii) િી. એલિ. શેઠ GAH, પતાટણ અને (iii) GAH જોડીયતા (જામનગર)
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

 ● આયુિવેદ ્્તા હોવમયોપ્ીનતા નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 32 દિતાખતાઓમતાં્ી િે29 આયુિવેદ 
દિતાખતાનતાઓ ્્તા ત્રણ30 હોવમયોપ્ી દિતાખતાનતાઓ મેડીકલિ ઓર્સરની હતાજરી વિનતા જ 
કતાયથિર્ હ્તાં.

 ● નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 15 GAHs ્્તા 16 આયુિવેદ દિતાખતાનતાઓ મતાટટે ્તામતાથિવસસટ 
(કંપતાઉનડર)ની મંજુર કરતાયેલિ અનુક્રમે 71 ્્તા 18 જગયતાઓની સતામે અનુક્રમે મતાત્ર 46 
જગયતાઓ (65 ટકતા) ્્તા 10 જગયતાઓ (56 ટકતા) જ ભરટેલિી હ્ી.

 ● રતાજયમતાં આિેલિતા 33 વજલ્તાઓમતાં્ી મતાત્ર ત્રણ (નિ ટકતા) જ વજલ્તાઓમતાં વજલ્તા આયુિવેદ 
અવધકતારીઓ, કફે જે વજલ્તા સ્રટે આયુષનતા અમલિીકરણ ઉપર દટેખરટેખ રતાખિતા જિતાિદતાર હોય 
છટે, ્ે ઉપલિબધ હ્તાં.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે હમણતા ્ોડતાં સમય પૂિવે જ (જુન 2019) 147 હોવમયોપે્ી 
મેડીકલિ ઓર્સરોની ભર્ી કરિતામતાં આિી છટે, જયતારટે િૈદ્-પંિકમથિ ્્તા સટતા્-નસથિની ભર્ી-પ્રવક્રયતા 
પ્રગવ્મતાં છટે. હોવમયોપે્ી દિતાખતાનતાઓનતા ત્રણ મેડીકલિ ઓર્સરોને ત્રણ RMOs નો િધતારતાનો 
હિતાલિો સોંપિતામતાં આવયો હ્ો, ્્તા દિતાખતાનતાઓમતાં મેડીકલિ ઓર્સરોની ખતાલિી રહટેલિી જગયતાઓ 
અનય મેડીકલિ ઓર્સરોને િધતારતાનો હિતાલિો સોંપીને સંિતાવલિ્ કરિતામતાં આિે છટે.

ઓરડટનું એિું મં્વય છટે કફે રતાજય સરકતારટે આયુષ ડોકટરો, નસગો ્્તા ્તામતાથિવસસટોની ખતાલિી રહટેલિી 
જગયતાઓ ભરિતા મતાટટે કતાયથિિતાહી કરિી જોઈએ.

2 1  ્યર િ ક્ નં ાન

1780 િેઠકોની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી 27 આયુિવેદ કોલિેજો31 (ACs) 3525 િેઠકોની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા 
ધરતાિ્ી 36 હોવમયોપે્ી કોલિેજો32 (HCs) ્્તા યોગ અને વનસગગોપિતાર અંગે ્તાવલિમ આપ્ી િે 
ખતાનગી સંસ્તાઓ ્કી રતાજયમતાં આયુષ-વશક્ષણ આપિતામતાં આિે છટે. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 
સતા્ કોલિેજોમતાં્ી મતાત્ર િે જ કોલિેજો PG કોસથિ મતાટટે વશક્ષણ આપ્ી હ્ી. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ 
નમૂનતારૂપ િકતાસણતા કરતાયેલિ સતા્ કોલિેજોમતાં વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા UG કોસથિ મતાટટે 500 
વિદ્તા્દીઓની ્્તા PG કોસથિ મતાટટે 31 વિદ્તા્દીઓની હ્ી. ઓરડટમતાં એિુું જોિતા મળયું હ્ું કફે UG 
્્તા PG ની ્મતામ િેઠકો ભરટેલિી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિેજોમતાં જોિતા મળટેલિ ખતામીઓ 
હિે પછીનતા ્કરતાંઓમતાં િિથિિતામતાં આિી છટે.

2 1 1 અ ્યાસ મનો ્યાપ  અને િવ ાથ ઓન  હાજર  તથા સ તા ર

CCIM (વમનીમમ સટતાનડડથિઝ ઓ્ એજયુકફેશન ઈન ઈનડીયન મેડીસીન) રટેગયુલિેશનસ, 2016મતાં સંપૂણથિ 
અભયતાસક્રમનતા વયતાપને ધયતાનમતાં રતાખીને આયુિવેદ અભયતાસક્રમનતા દરટેક વિષય મતાટટે ્ીયરી ્્તા 
પ્રેકટીકલિ એમ િન્ે સત્રો મતાટટે શૈક્ષવણક-કલિતાકો વનધતાથિરી્ કરિતામતાં આવયતા છટે.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ સરકતારી આયુિવેદ કોલિેજો (GACs)મતાં વનધતાથિરી્ શૈક્ષવણક કલિતાકોનું 
અનુપતાલિન ્યું હોિતાનું આકલિન કરિતા ઓરડટટે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACs મતાં શૈક્ષવણક 
િષથિ 2017-18 કફે 2018-19 મતાટટે િેિલિર ઓ્ આયુિવેદીક મેડીસીન એનડ સજથિરી (BAMS) ની 

29 (i) આંિતાિતાડી, ડેડીયતાપતાડતા (નમથિદતા વજલ્ો) ્્તા (ii) ભતારિોડ (ભતાિનગર વજલ્ો)
30 (i) રતામનગર, કલિોલિ (ગતાંધીનગર વજલ્ો), (ii) જામનગર-શહટેર ્્તા (iii) વશહોર (ભતાિનગર વજલ્ો).
31 સરકતારી-5, ગ્તાનટ-ઈન-એઈડ-2 ્્તા ખતાનગી-20
32 સરકતારી-1, ગ્તાનટ-ઈન-એઈડ-4 ્્તા ખતાનગી-31
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

વયતાિસતાવયક ડીગ્ી મતાટટે પ્ર્મ, રદ્વ્ય, તૃ્ીય ્્તા ્તાઈનલિ િષથિનતા એક વિષયને લિગ્તા રટેકોડથિઝનું 
વિશ્ેષણ કયુથિ હ્ું. ્ીયરી સત્ર ્્તા પ્રેકટીકલિ સત્ર મતાટટે વનધતાથિરી્ શૈક્ષવણક કલિતાકો નીિે આપેલિતા 
કોષ્ટક-5 મતાં દશતાથિિિતામતાં આવયતા છટે.

પસંદ કરતાયેલિ વિષયો મતાટટેનતા વનધતાથિરી્ શૈક્ષવણક કલિતાકોની સતામે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ પતાંિ33 
કોલિેજો દ્તારતા ખરટેખર અપતાયેલિ શૈક્ષવણક કલિતાકોની વિગ્ો પડરનશષ્ટ-XIમતાં આપિતામતાં આિી છટે. 
વિશ્ેષણમતાં ઊજાગર ્યેલિ ખરટેખર શૈક્ષવણક કલિતાકોમતાં રહટેલિ કમી નીિે આપેલિતા કોષ્ટક-5 મતાં 
દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-5 ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs માં ખરેખર શૈક્ષનણક કલાકોની કમી

કોસ્ચ નનધા્ચડરત શૈક્ષનણક 
કલાકો

ખરેખર શૈક્ષનણક 
કલાકોની સરેરાશ

શૈક્ષનણક કલાકોમાં 
રહેલ કમીની સરેરાશ

શૈક્ષનણક કલાકોમાં 
રહેલ કમીની સરેરાશ 

ટકાવારી
થીયરી પ્રેકટીકલ થીયરી પ્રેકટીકલ થીયરી પ્રેકટીકલ થીયરી પ્રેકટીકલ

BAMS 
પ્ર્મ િષથિ

300 200 107 119 193 81 64 41

BAMS 
રદ્વ્ય િષથિ

200 200 109 84 91 116 46 58

BAMS 
તૃ્ીય િષથિ

200 100 112 74 88 26 44 26

BAMS 
્તાઈનલિ િષથિ34

100 200 124 169 00 31 00 16

કુલ 800 700 452 446 372 254 47 36

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)34

ઓરડટમતાં િધુ એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે CCIM ની સૂિનતાઓ (એવપ્રલિ 2012) અનુસતાર, પરીક્ષતામતાં 
િેસિતા મતાટટે દરટેક વિષયનતા ્ ીયરી ્ ેમજ પ્રેકટીકલિ સત્રોમતાં 75 ટકતા હતાજરીનતા મતાપદટંડ સતામે નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ પતાંિ GACsમતાં ્ીયરી ્્તા પ્રેકટીકલિ વિષયોમતાં અનુક્રમે 976 વિદ્તા્દીઓમતાં્ી 
મતાત્ર 415 (43 ટકતા) જ વિદ્તા્દીઓ ્ ્તા 819 વિદ્તા્દીઓમતાં્ી35 મતાત્ર 445 (54 ટકતા) જ વિદ્તા્દીઓની 
75 ટકતા હતાજરી રહી હ્ી (પડરનશષ્ટ-XII) જેની વિગ્ો આગળ આપેલિતા કોષ્ટક-6 મતાં દશતાથિિિતામતાં  
આિી છટે.

33 ગુલિતાિકુંિરિતા GAC (GIA), જામનગર વસિતાય, કફે જેનતા પસંદગી કરતાયેલિ વિષયોને લિગ્તા રટેકોડથિઝ ઓરડટને પુરતાં પતાડિતામતાં આવયતા ન હ્તાં.
34 નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ત્રણ કોલિેજો મતાટટે, કફેમકફે અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદટે રટેકોડથિઝ પુરતાં પતાડેલિ ન હ્તાં ્્તા મોડેલિ GAC, કોલિિડતાં, 

ગતાંધીનગરમતાં િો્ુ િષથિ 2019-20 મતાં જ શરૂ ્યેલિ હ્ું.
35 િરકસંવહ્તાનતા વિષય મતાટટે પ્રેકટીકલિ િગથિ વનધતાથિરર્ કરિતામતાં આવયતા ન્ી.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

કોષ્ટક-6 : નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs માં નવદ્ાથદીઓની હાિરીની નવગતો

કોસ્ચ નવદ્ાથદીઓની સંખયા 75 ટકા કરતા ઓછી 
હાિરી ધરાવતાં 

નવદ્ાથદીઓની સંખયા

હાિરીમાં કમી હોય તેવા 
નવદ્ાથદીઓની ટકાવારી

થીયરી પ્રેકટીકલ થીયરી પ્રેકટીકલ થીયરી પ્રેકટીકલ
BAMS પ્ર્મ િષથિ 300 300 88 98 29 33
BAMS રદ્વ્ય િષથિ 297 297 230 165 77 56
BAMS તૃ્ીય િષથિ 227 132 157 93 69 70
BAMS ્તાઈનલિ િષથિ36 152 90 86 18 57 20
કુલ 976 819 561 374 57 46

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)36

િષથિ 2017-18 મતા ંશરૂ ્યલેિ GHC, દટે્તાલિી (પતાટણ) દ્તારતા ્ીયરી ્્તા પ્રકેટીકલિ વિષયો મતાટટેનતા કોઈ જ 
હતાજરીપત્રક વનભતાિિતામતા ંઆવયતા ન હ્તા,ં જે્ ી ઓરડટ દ્તારતા કોલિજેમતા ંવિદ્તા્દીઓની હતાજરીની ્્તા 
ખરટેખર શકૈ્ષવણક કલિતાકોની ખતા્રી કરી શકતાઈ ન હ્ી. ઓરડટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે િષથિ 2018-19 
દરવમયતાન  રદ્વ્ય િષથિ BHMS કોસથિ (પ્ર્મ િિે)નતા વિદ્તા્દીઓ મતાટટે, સવજથિકલિ વિભતાગમતા ંશકૈ્ષવણક 
સટતા્ ઉપલિબધ ન હોિતાને કતારણ ેસવજથિકલિ મતાટટેનતા ્ીયરી ્્તા પ્રકેટીકલિ િગગો લિિેતામતા ંઆવયતા ન હ્તા.ં

વશક્ષણનતા વનધતાથિરર્ કલિતાકો પૂણથિ ન કરિતાં ્્તા વિદ્તા્દીઓ મતાટટેનતા િગગોમતાં આિશયક હતાજરીનો 
અભતાિની ઉપરોક્ત હકીક્ોની રતાજયમતાં BAMSમતાં વિદ્તા્દીઓની સ્ળ્તાની ટકતાિતારી ઉપર 
વિપરી્ અસર પહોંિી હ્ી, જેની વિગ્ો નીિે આપેલિતા કોષ્ટક-7 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-7 : રાજયમાં BAMSની પરીક્ષામાં બેઠેલા તથા ઉનતણ્ચ થયેલ નવદ્ાથદીઓની નવગતો

વર્ચ પરીક્ષામાં બેઠેલા 
નવદ્ાથદીઓની સંખયા

પરીક્ષામાં ઊનતણ્ચ 
થયેલ નવદ્ાથદીઓની 

સંખયા

પરીક્ષામાં નનષફળ 
થયેલ નવદ્ાથદીઓની 

સંખયા

પરીક્ષામાં નનષફળ 
થયેલ નવદ્ાથદીઓની 

ટકાવારી
2014-15 1,829 1,172 657 36
2015-16 1,810 1,275 535 30
2016-17 2,274 1,467 807 36
2017-18 2,686 1,631 1,055 39
2018-19 2,953 2,833 2,069 42
2019-20 6,175 3,368 2,807 45
કુલ 17,727 11,746 7,930 45

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

દટે્તાલિી ખતા્ેની સરકતારી હોવમયોપ્ી કોલિેજમતાં િષથિ 2018-19 (પ્ર્મ િેિ) નતા 49 ટકતા વિદ્તા્દીઓ 
વનષ્ળ રહ્તા હ્તાં.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે યોગય વનયમો ્્તા ધતારતાં-ધોરણોને કડક રી્ે અનુસરિતા મતાટટે ્ેમજ ્ીયરી 
્્તા પ્રેકટીકલિ સત્રો મતાટટે હતાજરીપત્રક વનભતાિિતા મતાટટે કોલિેજોને સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિી છટે.

36 નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ત્રણ કોલિેજો મતાટટે, કફેમકફે અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદટે રટેકોડથિઝ પુરતાં પતાડેલિ ન હ્તાં ્્તા મોડેલિ GAC, કોલિિડતાં, 
ગતાંધીનગરમતાં િો્ુ િષથિ 2019-20 મતાં જ શરૂ ્યેલિ હ્ું.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2 1 2  િવ ાથ ઓને માં ન કલ તાિલમ ન અપા

CCIM (પોસટ ગ્ેજયુએટ આયુિવેદ એજયુકફેશન) રટેગયુલિેશનસ, 2016 મુજિ 60 િેઠકો સુધીની પ્રિેશ-
ક્ષમ્તા ધરતાિ્તા UG કોસથિિતાળી PG સંસ્તામતાં હયતા્ િેડ-ક્ષમ્તા સુધી મલિનીકલિ વિષયોની 10 PG 
િેઠકો મતાનય ગણતાશે, જયતારટે મલિનીકલિ વિષયોની 10 કર્તાં િધતારટે PG િેઠકો મતાટટે 1:4 (વિદ્તા્દી ઃ 
િેડ-રટેવશયો-દર)નો દર જળિતાઈ ્ે રી્ે હયતા્ િેડ-ક્ષમ્તામતાં જરૂરી િધતારો કરિો પડશે.

અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદ 21 PG વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિે છટે. કોલિેજ સતા્ે સંલિગ્ 
હોમસપટલિની િેડ-ક્ષમ્તા PG કોસથિ મતાટટે પુર્ી ન હોિતા્ી કોલિેજે PG વિદ્તા્ીઓ મતાટટે શ્ીમવ્ એમ. 
એ. એિ. સરકતારી આયુિવેદ હોમસપટલિ, અમદતાિતાદ કફે જે કોલિેજ્ી લિગભગ નિ રકલિોમીટર દુર 
આિેલિી છટે, ્ેનતા 84 િેડ દશતાથિિેલિ હ્તાં. ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે કોલિેજનતા PG વિદ્તા્દીઓ 
મલિનીકલિ ્તાવલિમ મતાટટે શ્ીમ્ી એમ. એ. એિ. સરકતારી આયુિવેદ હોમસપટલિની IPDની મુલિતાકતા્ 
લિે્તા ન હ્તા. આનતા પરીણતામે, કોલિેજોમતાં વનધતાથિરી્ સંખયતામતાં િેડ ઉપલિબધ ન હોિતા્ી કોલિેજનતા PG 
વિદ્તા્દીઓ મલિનીકલિ ્તાવલિમનતા વનધતાથિરર્ કલિતાકો્ી િંવિ્ રહટેિતા પતા્પયતા હ્તાં. િળી, આ એિું પણ 
દશતાથિિે છટે કફે PG કોસથિ િતાલિુ કરિતા મતાટટેની મંજુરી મેળિિતાનતા મૂળ હટે્ુ્ી કોલિેજે અનય હોમસપટલિનતા 
િેડ દશતાથિવયતા હ્તાં.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે PG સકોલિર મતાટટેનતા CCIM નતા ધતારતા-ધોરણો મુજિ હોમસપટલિ 
્્તા િેડ મતાટટેનતા ્મતામ મતાપદટંડો પૂણથિ કરિતાની પ્રવક્રયતા પ્રગવ્મતાં છટે. હોમસપટલિનું એક નિું મકતાન 
મંજુર કરિતામતાં આવયું છટે, કફે જયતાં ્મતામ સુવિધતાઓ ઉપલિબધ ્શે.

ઓરડટ એિો અવભપ્રતાય ધરતાિે છટે કફે અભયતાસક્રમનો પુર્ો વયતાપ, વિદ્તા્દીઓની હતાજરી અને 
વિદ્તા્દીઓને IPDમતાં પુર્ી ખુલ્ી ્ક મળી શકફે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા રતાજય સરકતારટે ્મતામ કોલિેજોનતા 
િડતાઓને આિશયક સૂિનતાઓ જારી કરિી જોઈએ, કફે જે્ી લિોકોને ગુણિત્તાસભર આરોગય-સતારસંભતાળ 
સેિતાઓ પુરી પતાડી શકફે ્ેિતા પુર્ી ્તાવલિમ પતામેલિ મેડીકલિ ઓર્સરો પેદતા ્ઈ શકફે.

2 1 3 કોલે ન  લે ોરેટર ઓમાં સા નોન  અન પલ તા

CCIM (રીકિતાયરમેન્ટસ ઓ્ મીનીમમ સટતાનડડથિ ્ોર અનડર-ગ્ેજયુએટ આયુિવેદ કોલિેજીસ એનડ 
એટટેરડ (હોમસપટલસ) રટેગયુલિેશનસ, 2016 નતા વશડ્ુલિ-7 અનુસતાર, દરટેક GACમતાં 123 પ્રકતારનતા સતાધનો 
ધરતાિ્ી પતાંિ લિેિોરટેટરીઓ37 હોિી જોઈએ, ્્તા CCH (રરકિતાયરમેન્ટસ ઓ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ 
્ોર હોવમયોપ્ી કોલિેજીસ એનડ એટટેરડ હોમસપટલસ) રટેગયુલિેશનસ 2013 નતા વશડ્ુલિ-3 અનુસતાર દરટેક 
GHC મતાં 115 પ્રકતારનતા સતાધનો ધરતાિ્ી સતા્ લિેિોરટેટરીઓ38 હોિી જોઈએ.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું (એવપ્રલિ 2019 ્ી મતાિથિ 2020) કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિેજો 
(ગુલિતાિકુંિરિતા GAC (GIA), જામનગર વસિતાય)ની લિેિોરટેટરીઓમતાં વિદ્તા્દીઓને પ્રકેટીકલિ િગગો 
લિેિતા મતાટટે ્મતામ વનધતાથિરર્ પ્રકતારનતા સતાધનો ઉપલિબધ ન હ્તાં (પડરનશષ્ટ-XIII). નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ પતાંિ GACs મતાં વનધતાથિરર્ 123 પ્રકતારનતા સતાધનોની સતામે રહટેલિી સતાધનોની કમી 23 (19 ટકતા) 
્ી 58 (47 ટકતા) સુધીની રહી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ GHC,  દટે્તાલિી (પતાટણ)મતાં વનધતાથિરર્ 

37 (i) ર્ઝીયોલિોજી લિેિોરટેટરી, (ii) રસશતાસત્ર ્્તા ભૈષજય કલપનતા લિેિોરટેટરી, (iii) ્તામથિકોગ્ોઝી લિેિોરટેટરી, (iv) રોગ-વિજ્તાન લિેિોરટેટરી ્્તા (v) 
ડીસસેકશન હોલિ

38 (i) ર્ઝીયોલિોજી લિેિોરટેટરી, (ii) એનતાટોમી લિેિોરટેટરી, (iii) િતાયે કફેવમસટ્રી લિેિોરટેટરી, (iv) પે્ોલિોજી ્્તા મતાઈક્રો િતાયોલિોજી લિેિોરટેટરી, (v) 
ક્પયુવનટી મેડીસીન લિેિોરટેટરી, (vi) મેડીસીન ્્તા ટોકસીકોલિોજી લિેિોરટેટરી, અને (vii) હોવમયોપે્ીક ્તામથિસી.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

115 પ્રકતારનતા સતાધનોની સતામે 88 (77 ટકતા) પ્રકતારનતા સતાધનોની 
કમી હ્ી, અને કોલિેજની ્મતામ લિેિોરટેટરીઓ વિન-કતાયથિર્ હ્ી. 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિેજોની લિેિોરટેટરીઓની સંયુક્ત 
ભૌવ્ક િકતાસણીમતાં ઓરડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે મોડેલિ 
GAC, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર)ની લિેિોરટેટરીઓમતાં કફેટલિતાંક સતાધનો 
ઉપયોગમતાં લિેિતા્તા ન હ્તાં ્્તા ્ે ખોલયતા વિનતાની પેકડ મસ્વ્મતાં 
જ પડી રહ્તાં હ્તાં (નરત્ર-3) અને અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદની 
લિેિોરીટરીઓમતાં છ સતાધનો39 ઉપયોગમતાં ન લિઈ શકતાય ્ેિતા 
મતાલિૂમ પડ્તા હ્તાં. ઓરડટમતાં એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACs40 
મતાં કફેટલિતાક સતાધનો વનધતાથિરી્ સંખયતામતાં ઊપલિબધ ન હ્તાં.

લિેિોરટેટરીઓમતાં સતાધનોની અન-ઉપલિબધ્તા કફે ઓછતા સતાધનો ઉપલિબધ હોિતાનું એિું દશતાથિિે છટે કફે 
નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિેજોમતાં અભયતાસક્રમમતાં વનધતાથિરર્ િધું જ પ્રેકટીકલિ વશક્ષણ અપતાયું ન 
હ્ું, જે્ી વિદ્તા્દીઓ પ્રેકટીકલિ જ્તાન પતામિતા્ી િંવિ્ રહ્તા હ્તાં.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે CCIM નતા ધતારતા-ધોરણો અનુસતારની લિેિોરટેટરીઓ મતાટટે સંિંવધ્ 
કોલિેજોને આિશયક સતાધનો પુરતાં પતાડિતામતાં શ્ેષ્ઠ પ્રયતાસો કરિતામતાં આિશે.

2 1  ેકટ કલ વ  માટેના રિ ્ય જડ ટ  રાઓન  પલ તા

CCIM (રરકિતાયરમનેટ અૉ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ ્ોર UG આયિુવેદ કોલિજેીસ એનડ એટટે્ડ હોમસપટલસ) 
રટેગયલુિશેનસ, 2016નુ ંવશડ્લુિ-3 વનધતાથિરર્ કરટે છટે કફે ્ મતામ આયિુવેદ કોલિજેોમતા ં250 જા્નતા છોડ ધરતાિ્ો 
એક સવુિકવસ્ ઔષવધય િગીિો ્મેજ 25 ્ી 50 િોરસ મીટર (િો.મી.) વિસ્તારનો એક વનદશથિન-રૂમ 
ધરતાિ્ી હોિી જોઈએ. 60 વિદ્તા્દીઓની પ્રિશે-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી કોલેિજો મતાટટે િગીિતાનો વિસ્તાર 2500 
િો.મી. હોિો જોઈએ, જયતારટે 61 ્ી 100 વિદ્તા્દીઓની પ્રિશે-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી કોલિજેો મતાટટે િગીિતાનો 
વિસ્તાર 4000 િો.મી. હોિો જોઈએ. CCH (વમનીમમ સટતાનડડથિ ઓ્ એજયકુફેશન) રટેગયલુિશેનસ, 1983 
મતા ંદરટેક હોવમયોપ્ી કોલિજેનતા સતાવનધયમતા ંહોવમયોપે્ ીક વપ્રપરેટેશનસ મતાટટે ઉપયોગી છોડ ઊગતાડિતા મતાટટે 
એક ઔષવધય જડીિટુ્ીનતા િગીિતાની જોગિતાઈ વનધતાથિરી્ કરિતામતા ંઆિી છટે.

ઓવડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ મતાં્ી પતાંિ41 GACs મતાં ધતારતા-
ધોરણ મુજિનતા ઔષવધય િગીિતાની સુવિધતા હ્ી. અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદમતાં કોઈ જ િગીિો 
ન હ્ો, અને ્ેમણે  CCIM પતાસે્ી કોસથિ શરૂ કરિતાની મંજુરી મેળિિતા મતાટટે અમદતાિતાદ ્પયુવનવસપલિ 
કોપગોરટેશન (AMC) નો િગીિો દશતાથિવયો હ્ો. AMCએ આ િગીિતાનો લિોકો દ્તારતા ઉપયોગ ્તાય ્ે 
મતાટટે વિકતાસ કરિતાનતા હટે્ુ્ી ્ેની એક ખતાનગી કંપનીને સોંપણી કરી હ્ી. 

BAMS કોસથિ (રદ્વ્ય િષથિ)નતા અભયતાસક્રમ મુજિ દરટેક વિદ્તા્દીને ઔષવધય િગીિતા ખતા્ે 50 કલિતાકનતા 
પ્રેકટીકલિ િગગો પુરતાં પતાડિતાં જરૂરી હ્તાં ્્તા ક્ષેવત્રય જ્તાન મળી શકફે ્ે મતાટટે અને છોડની જા્ોની 
ખરીદી કરી શકફે ્ે મતાટટે અનય રતાજયોનો એક અભયતાસ-પ્રિતાસ કરિો ્રવજયતા્ હ્ો. ઓરડટમતાં 

39 હટેમર વમલિ, પલિરતાઈઝર એનડ વમક્ષર, ક્ષતારસૂત્ર કફેિીન હટેડ, ક્ષતારસૂત્ર િોક્ષ, સપતાઈરોમીટર ્્તા BMR એપતારટેટસ.
40 (i) મોડેલિ GAC, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર), 18 પ્રકતારનતા સતાધનો, (ii) GAC, િડોદરતા-37 પ્રકતારનતા સતાધનો (iii) અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદ-33 

પ્રકતારનતા સતાધનો (iv) ગુલિતાિકુંિરિતા GAC (GIA), જામનગર-10 પ્રકતારનતા સતાધનો, (v) GAC, જુનતાગઢ-23 પ્રકતારનતા સતાધનો ્્તા  
(vi) ્તાપીિતાઈ GAC, ભતાિનગર.

41 (i) મોડેલિ GAC, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર), (ii) GAC, િડોદરતા (iii) ગુલિતાિકુંિરિતા GAC (GIA), જામનગર (iv) GAC, જુનતાગઢ ્્તા  
(v) ્તાપીિતાઈ GAC ભતાિનગર.

નરત્ર-3 ઃ કોલવિા ખાતે દ્રવયગુણ 
લેબોરેટરીમાં પેકિ સસથનતમાં પિી 

રહેલાં સાધનો (12-12-2019)
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે અખંડતાનંદ GACનતા વિદ્તા્દીઓને ઔષવધય છોડ ઉપરનતા પ્રેકટીકલિ િગગો 
ગતાંધીનગર ખતા્ેનતા સટટેટ મેડીસીનલિ ્લિતાનટ િોડથિનતા એક િગીિતા ખતા્ે પુરતાં પતાડિતામતાં આવયતા હ્તાં. 
આમ છ્તાં, વિદ્તા્દીઓને પ્રેકટીકલિ ્તાવલિમનતા વનધતાથિરી્ 50 કલિતાક આપિતામતાં આવયતા ન હ્તાં, એટલિે 
કફે શૈક્ષવણક સત્રો 2015-16 ્્તા 2016-1742 દરવમયતાન 60 વિદ્તા્દીઓમતાં્ી 20 વિદ્તા્દીઓને મતાત્ર 
2½ કલિતાકની જ પ્રેકટીકલિ ્તાવલિમ  આપિતામતાં આિી હ્ી. શૈક્ષવણક સત્રો 2017-18 ્્તા 2018-19 
દરવમયતાન વિદ્તા્દીઓને કોઈ જ પ્રેકટીકલિ િગગો આપિતામતાં આવયતા ન હ્તાં. િધુમતાં, િષથિ 2014-19નતા 
સમયગતાળતા દરવમયતાન નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACsમતાં્ી કોઈપણ  GACએ વિદ્તા્દીઓ 
મતાટટે અભયતાસ-પ્રિતાસનું આયોજન કયુથિ ન હ્ું.

દટે્તાલિી (પતાટણ) ખતા્ે્ી GHCમતા ંઓરડટન ેએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે ઔષવધય િગીિતાન ેવિકસી્ કરિતા 
મતાટટે વનય્ કરતાયલેિ જમીનમતા ંઔષવધય છોડ ઉગતાડિતા મતાટટે કોલિજે ેકોઈ જ પગલિતા ંલિીધતા ન હ્તા.ં

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે કોલિેજો રૂ્-ટોપ જડીિુટ્ી િગીિો વિકસી્ કરિતાનું આયોજન 
કરટેલિ છટે ્ેમજ ્ેમણે CCIMની મતાગથિદવશથિકતા મુજિનતા િનસપવ્શતાસત્રીય િગીિો વિકસી્ કરિતા 
મતાટટે જમીનની ્તાળિણી કરિતા મતાટટે અરજ પણ કરટેલિ છટે. પો્તાનો િગીિો વિકસી્ ્તાય તયતાં સુધી 
AMCનો િગીિો એ એક સરકતારી વમલિક્ હોિતા્ી, એક વિકલપ ્રીકફે લેિિતામતાં આવયો હ્ો. GHC 
મતાટટે એિું જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે િહટેલિતામતાં િહટેલિી ્કફે યોજનતા પણૂથિ કરિતામતાં આિશે. જો કફે હકીક્ 
વિરદ્ છટે કફે આ કોલિેજોનતા વિદ્તા્દીઓ જડીિુટ્ી ઔષધો પરની પ્રેકટીકલિ ્ તાવલિમ્ી િંવિ્ રહ્તા હ્તાં. 
AMCનતા િગીિતાનો વિકલપ ્રીકફે ઉપયોગ કરતાયતાનો જિતાિ ઊવિ્ ન હ્ો, કફેમકફે ઓરડટમતાં એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે આ િગીિતાનો કોલિેજ દ્તારતા ઉપયોગ કરતા્ો ન હ્ો અને પ્રેકટીકલિ ્તાવલિમ ઉપર 
િિતાથિ કરતાયતા મુજિ સટટેટ મેડીસીનલિ ્લિતાનટ િોડથિનતા િગીિતા ખતા્ે પુરી પતાડિતામતાં આિી હ્ી.
2 1  ્યવ  કોલે માં ક્િ ક ામ્ચસ  તથા વ ા પર ક્  લે ોરેટર

CCIM (વરક્તાયરમેન્ટસ અૉ્ એટટે્ડ હોમસપટલસ) રટેગયુલિેશનસ, 2016 અનુસતાર દરટેક આયુિવેદ 
કોલિેજમતાં વિવિધ પ્રકતારનતા આયુિવેદ ઔષધો43 ્ૈયતાર કરિતા મતાટટેની સુવિધતાઓ ધરતાિ્ી એક શૈક્ષવણક 
્તામથિસી ્્તા ગુણિત્તા પરીક્ષણ લિેિોરટેટરી, એક કતાિતા-ઔષધ ભંડતાર, અને આં્રરક ઔષધ ઓળખની 
સુવિધતા હોિી જોઈએ.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે GAC, જુનતાગઢ વસિતાય નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACs 
મતાં્ી કોઈપણ GACમતાં શૈક્ષવણક ્તામદીસી ્્તા ઔષધ ગુણિત્તા પરીક્ષણ લિેિોરટેટરીની સુવિધતાઓ 
ન હ્ી. કોલિિડતા, ગતાંધીનગર ખતા્ેની મોડેલિ GACમતાં આ હટે્ુ મતાટટે ` 3.13 કરોડનતા ખિવે િતાંધકતામ 
કરતાયેલિ એક મકતાનનો ડીસે્પિર 2015 ્ી ઉપયોગ ્ઈ રહયો ન હ્ો. આયુિવેદ ્તામથિસી મતાટટે ડ્રગસ 
એનડ કોસમેટીકસ (D&C) એકટમતાં વનરધતાયતાથિ મુજિનતા રસશતાસત્ર ્્તા ભૈષજય કલપનતાનતા વિભતાગોમતાં 
જરૂરી મતાળખતાકીય ્ફેર્તારોનતા અભતાિે આ મકતાન ઉપયોગમતાં લિેિતાનું ન હ્ું.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે આ સુવિધતાની ગોઠિણ કરિતા મતાટટે પ્રયતાસો કરિતામતાં આિશે.
2 1  ક ન ્ય સં ો ન લે ોરેટર

CCIM (પોસટ ગ્જેયએુટ આયિુવેદ એજયકુફેશન) રટેગયલુિશેનસ, 2016મતા ંએિી જોગિતાઈ છટે કફે PG કોસથિનું 
વશક્ષણ આપ્ી દરટેક આયિુવેદ કોલિજેમતા ંકફેવનરિય સશંોધન લિિેોરટેટરી (CRL)ની આં્ રીક સવુિધતા હોિી 
જોઈએ.

42 ્તાવલિમ પુરી પડતાયેલિ વિદ્તા્દીઓની સંખયતા રટેકોડથિ ઉપર ઉપલિબધ ન હ્ી.
43 િુણથિ, િટી, ગુગળ, આષિ-અરરષ્, સ્ેહ-કલપ ્્તા લિિણ, લિોહ, અિલિેહ, કુપીપક્ રસતાયણ.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACsમતાં્ી અખંડતાનંદ GAC, 
અમદતાિતાદ ્ ્તા GAC, િડોદરતામતાં PG કોસથિ િલિતાિિતામતાં આિ્તાં હ્તાં. આમ છ્તાં, આ િન્ે કોલિેજોમતાં 
આ સુવિધતા ઉપલિબધ ન હ્ી. અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદ CRL મતાટટે એક ્તામથિસી કોલિેજ44 સતા્ે 
એક મેમોરટેનડમ ઓ્ અંડરસટટેનડીંગ (MoU) કરતાર કયુથિ હ્ું. આમ, આ કોલિેજોનતા PG વિદ્તા્દીઓ 
સંશોધનની સુવિધતા્ી િંવિ્ રહ્તા હ્તાં.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે આ આં્રરક-સુવિધતા સ્તાવપ્ કરિતા મતાટટે પ્રયતાસો કરિતામતાં 
આિશે.
2 1  વે સા ટ િવકિસત કરવ

CCIM ્્તા CCH નતા વનયમનો એિી જોગિતાઈ કરટે છટે કફે દરટેક આયિુવેદ ્્તા હોવમયોપ્ી કોલિજે કફે 
સસં્તા પો્તાની એક િિેસતાઈટ વિકવસ્ કરશ ેઅન ેકોસગો, વિદ્તા્દીઓની પ્રિશે-ક્ષમ્તા, પ્રિશે પતામલેિ 
વિદ્તા્દીઓની સખંયતા, શકૈ્ષવણક ્્તા વિન-શકૈ્ષવણક સટતા્ની ઉપલિબધ્તા, સશંોધન પ્રકતાશનો, વિગરેટે જિેી 
વિગ્ો અપલિોડ કરશ.ે િળી, એિી પણ જોગિતાઈ છટે કફે િિેસતાઈટમતા ંઆ વિગ્ો દર મહીનતાનતા પ્ર્મ 
સપ્તતાહમતા ંઅદ્્ન કરિી પડશ.ે ઓરડટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે નમનૂતારૂપ િકતાસણી કરતાયલેિ સતા્ 
કોલિજેોમતાં્ ી મતાત્ર િ4ે5 જ કોલિજેોએ પો્તાની િિેસતાઈટ વિકવસ્ કરટેલિ હ્ી. જો કફે એિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ું 
કફે િિેસતાઈટ પરની વિગ્ોન ેઆ કોલિજેો દ્તારતા વનયવમ્પણ ેઅદ્્ન કરિતામતા ંઆિ્ી ન હ્ી.

ઓરડટમતાં િધુ એિું જોિતા મળયું હ્ંુ કફે ગુલિતાિકુંિરિતા GAC (GIA), જામનગર વસિતાય નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ કોઈપણ કોલિેજ CCIM (વરક્તાયમેન્ટસ ઓ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ ્ોર UG આયુિવેદ 
કોલિેજીસ એનડ એટટે્ડ હોમસપટલસ) રટેગયુલિેશનસ, 2016મતાં વનરધતાયતાથિ મુજિ િહતારનતા દદદીઓનતા 
વિભતાગ ્્તા દતાખલિ કરતા્તાં દદદીઓનતા વિભતાગમતાં દદદીઓનતા રટેકોરઝથિ વનભતાિિતા મતાટટે િેિ-આધતારર્ 
કો્પ્યુટરતાઈઝડ સેનટ્રલિ રજીસટ્રેશન વસસટમ અમલિમતાં મૂકી ન હ્ી.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે આ િતાિ્ે કોલિેજોને આિશયક સુિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિશે.
2 1  નિસ  કોલેજ  ન થ

મોડલેિ GAC, કોલિિડતા (ગતાધંીનગર વજલ્ો)નતા પરરસરમતા ં િતાવષથિક 50 વિદ્તા્દીઓની પ્રિશે-ક્ષમ્તા 
ધરતાિ્ી એક આયિુવેદ નવસિંગ કોલિજેની સ્તાપનતાન ેગજુરતા્ સરકતારટે મજંરુ કરી હ્ી (2007-08). આમ 
છ્તા,ં ઓરડટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે કોલિજે મતાટટેનતા મકતાનનુ ંિતાધંકતામ ` 5.66 કરોડનતા ખિવે ડીસ્ેપિર 
2015મતા ંજ પણૂથિ ્ઈ ગયલેિ હોિતા છ્તા ંજનુ-2020ની મસ્વ્એ પણ કોલિજે શરૂ ્ઈ ન હ્ી. કોલિજે 
મતાટટે ગજુરતા્ સરકતારટે સતા્ જગયતા મજંરુ કરી હ્ી (મતાિથિ 2017), પરટં્ ુવસવનયર કલિતાક્કની મતાત્ર એક જ 
જગયતા ભરિતામતા ંઆિી હ્ી. સરકતારટે જણતાવયુ ંહ્ુ ં(જનુ 2020) કફે આિશયક કતાયથિિતાહી કરિતામતા ંઆિશ.ે
2 1 9 માં માનવ ન  પલ તા

( ) અનડર ે ્ય ટ ટા ન  કમ  

CCIM (રરકિતાયરમેન્ટસ ઓ્ વમનીમમ સટતાનડડથિ ્ ોર અનડર-ગ્ેજયુએટ આયુિવેદ કોલિેજીસ એનડ એટટે્ડ 
હોમસપટલસ) રટેગયુલિેશનસ, 2016મતાં પ્રિેશ-ક્ષમ્તા46 નતા આધતારટે પ્રતાધયતાપકો, રીડરો ્્તા વયતાખયતા્તાઓની 

44 એલિ. એમ. કોલિેજ ઓ્ ્તામદીસી, અમદતાિતાદ.
45 મોડેલિ GAC, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર) ્્તા ્તાપીિતાઈ GAC, ભતાિનગર
46 60 વિદ્તા્દીઓ સધુીની પ્રિશે-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી UG કોલિજે મતાટટે-દરટેક વિભતાગમતા ંઓછતામતા ંઓછતા એક પ્રતાધયતાપક/રીડર ્્તા વયતાખયતા્તા સતા્નેતા 

કોલિજેનતા 14 વિભતાગો મતાટટે કુલિ 15 પ્રતાધયતાપકો/રીડરો ્્તા 15 વયતાખયતા્તાઓ, 60 ્ી 100 વિદ્તા્દીઓની પ્રિશે-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી UG કોલિજે મતાટટે-દરટેક 
વિભતાગમતા ંઓછતામતા ંઓછતા એક પ્રતાધયતાપક, એક રીડર ્્તા એક ્ી િ ેવયતાખયતા્તાઓ સતા્ ેકુલિ 14 પ્રતાધયતાપકો, 14 રીડરો ્્તા 17 વયતાખયતા્તાઓ.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

જરૂરરયતા્ વનધતાથિરર્ કરિતામતાં આિી છટે. આમછ્તાં, ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે ઓકટોિર/
ડીસે્પિર 2019 ની મસ્વ્એ શૈક્ષવણક િષથિ 2019-20 મતાટટે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACsમતાં્ી 
િતાર (67 ટકતા) GACsમતાં વનધતાથિરર્ મતાપદટંડની સતામે શૈક્ષવણક સટતા્મતાં  42 ટકતાની કમી હ્ી, જે નીિે 
આપેલિતા કોષ્ક-8મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-8 ઃ શૈક્ષનણક વર્ચ 2019-20 માટે નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACsમાં શૈક્ષનણક સટાફની કમી

નમૂનારૂપ રકાસણી 
કરાયેલ GACs

પ્રાધયાપકો રીિરો વયાખયાા

પ્રવેશ-ક્ષમતા પ્રવેશ-
ક્ષમતા 

અનુસાર 
િરૂડરયાત

ખાલી 
(ટકાવારી)

પ્રવેશ-
ક્ષમતા 

અનુસાર 
િરૂડરયાત

ખાલી 
(ટકાવારી)

પ્રવેશ-
ક્ષમતા 

અનુસાર 
િરૂડરયાત

ખાલી 
(ટકાવારી

GAC, િડોદરતા 75 14 06 (43) 14 02 (14) 17 00 (00)
મોડેલિ GAC, 
કોલિિડતા 
(ગતાંધીનગર)

75 14 11 (79) 14 06 (43) 17 11 (65)

ગુલિતાિકુંિરિતા 
GAC (GIA), 
જામનગર

125 14 10 (71) 14 05 (36) 17 05 (29)

્તાપીિતાઈ GAC, 
ભતાિનગર

60 15 06 (40) - - 15 07 (47)

કુલ 335 57 33 (58) 42 13 (31) 66 23 (35)

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs દ્ારા પુરી પિાયેલ માનહતી)

100 વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્ી GHC, દટે્તાલિી (પતાટણ-વજલ્ો)મતાં ઓરડટમતાં એિું જોિતા 
મળયું હ્ું કફે ગુજરતા્ સરકતારટે એક વપ્રનસીપતાલિ, િતાર પ્રતાધયતાપકો, 10 રીડરો ્્તા નિ વયતાખયતા્તાઓની 
વનયુવક્ત મંજુર કરી હ્ી (2017-18), જો કફે આ જગયતાઓ વનયવમ્ સટતા્્ી ભરિતામતાં આિી ન હ્ી, 
અને ્ ેની એક વપ્રનસીપતાલિ, િે પ્રતાધયતાપકો, િે િતાર રીડરો ્ ્તા છ વયતાખયતા્તાઓને કરતાર-આધતારટે રોકીને 
વયિસ્તા કરિતામતાં આિી હ્ી. 

( ) પો ટ ેજ્ય ટ ક્િ ક ટા ન  કમ

CCIM (પોસટ ગ્ેજયુએટ આયુિવેદ એજયુકફેશન) રટેગયુલિેશનસ, 2016 અનુસતાર પોસટ-ગ્ેજયુએટ (PG) 
કોસગો શરૂ કરિતા મતાટટે દરટેક કોલિેજમતાં શૈક્ષવણક સત્ર 2017-18 ્ી UG કોસગો મતાટટે વનધતાથિરર્ કરતાયેલિ 
વશક્ષકો વસિતાયનતા િધતારતાનતા, દરટેક PG કોસગો મતાટટે ઓછતામતાં ઓછતા એક પ્રતાધયતાપક/રીડર ્્તા એક 
વયતાખયતા્તા હોિતા જોઈએ. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ કોલિેજોમતાં્ી PG કોસગો, િતાર47 PG વિભતાગો 
ધરતાિ્ી અખંડતાનંદ GAC, અમદતાિતાદમતાં ્ ્તા િે48 PG વિભતાગો ધરતાિ્ી GAC, િડોદરતામતાં ઉપલિબધ 
હ્તાં. ઓવડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે મતાિથિ -2019 ની વસ્વ્એ PG શૈક્ષવણક સટતા્ની 44 ટકતા જેટલિી 
કમી રહી હ્ી, જે નીિે આપેલિતા કોષ્ક-9 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

47 21 વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્તાં કતાયતા-વિકીતસતા, પંિકમથિ, શતાલિકય ્ંત્ર ્્તા શલય્ંત્ર
48 10 વિદ્તા્દીઓની પ્રિેશ-ક્ષમ્તા ધરતાિ્તાં વયગુણ ્્તા રસશતાસત્ર એિં ભૈષજય કલપનતા
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કોષ્ટક-9 ઃ શૈક્ષનણક વર્ચ 2019-20 માટે નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACsમાં શૈક્ષનણક સટાફની કમી

નમૂનારૂપ 
રકાસણી 

કરાયેલ GACs

પ્રાધયાપક રીિર વયાખયાતા
પ્રવેશ-
ક્ષમતા

મંિુર 
િગયા

ખાલી 
િગયા 

(ટકાવારી)

મંિુર 
િગયા

ખાલી 
િગયા 

(ટકાવારી)

મંિુર 
િગયા

ખાલી 
િગયા 

(ટકાવારી)
GAC, અમદતાિતાદ 21 05 03(60) 08 02(25) 16 08(50)
GAC, િડોદરતા 10 04 02(50) 04 02(50) 06 02(33)
કુલ 31 09 05(56) 12 04(33) 22 10(45)

(સત્રોત ઃ નમૂનારૂપ રકાસણી કરાયેલ GACs દ્ારા પુરી પિાયેલ માહીનત)

GAC, અમદતાિતાદમતાં િતાર PG વિભતાગોમતાં્ી િે વિભતાગમતાં પ્રતાધયતાપકની જગયતા 2016-17્ી ખતાલિી 
હ્ી.

વનધતાથિરર્ સંખયતામતાં શૈક્ષવણક સટતા્ વિનતા જ િતાલિ્ી કોલિેજોમતાં વ્યરી ્્તા પ્રેકટીકલિ સત્રોનતા શૈક્ષવણક 
કલિતાકોમતાં િતાંધછોડ ્ઈ શકફે છટે.

સરકતારટે એિું જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે ખતાલિી જગયતાઓની યતાદીનું સમયતાં્રટેનું મતાંગપત્ર મોકલિી 
દટેિતામતાં આવયુ છટે. આમ છ્તાં, ઓવડટની એિી ભલિતામણ છટે કફે રતાજય સરકતારટે વિદ્તા્દીઓને વશક્ષણની 
યોગય સુવિધતા મળી રહટે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતાટટે શૈક્ષવણક સટતા્ની ખતાલિી રહટેલિી જગયતાઓ ભરિતા મતાટટે 
કતાયથિિતાહી કરિી જોઈએ.

2 1  ્યર ામ્ચસ  ારા સેવા ાન

રતાજયમતાં આિેલિી ્ મતામ GAHs ્ ્તા આયુિવેદ દિતાખતાનતાઓ રતાજપીપળતા (નમથિદતા) ્ ્તા િડોદરતા ખતા્ે 
આિેલિી સરકતારી આયુિવેદ ્તામથિસીઓ પતાસે્ી ્ેમજ ડતાંગ ્્તા ઓઢિ (અમદતાિતાદ) ખતા્ે આિેલિી િે 
કો-ઓપરટેટીિ આયુિવેદ ્તામથિસીઓ પતાસે્ી ઔષધો ખરીદ્તાં હ્તાં.

2 1 1 લા સનસ ર  થવં તથા વતા પર ક્  ન થવાં

ડ્રગસ એનડ કોસમેટીકસ (D & C) વનયમો એિું વનધતાથિરર્ કરટે છટે કફે આયુિવેદ ઔષધ ઉતપતાદનક્તાથિ 
એકમોનતા લિતાઈસનસ ્ો જ રીનય કરિતામતાં આિશે, જો આયુિવેદમતાં વનધતાથિરર્ લિતાયકતા્ ્ેમજ અનુભિ 
ધરતાિ્ો કોઈ પૂણથિકતાલિીન ટટેકવનકલિ સટતા્ ઉતપતાદનકતાયથિનું વનરીક્ષણ કર્ો હોય.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે સરકતારી આયુિવેદ ્તામથિસી, િડોદરતાનું જાનયુઆરી 2016 મતાં સમતાપ્ત 
્યેલિ લિતાઈસનસ49, FDCA એ ્તામથિસી દ્તારતા પુરી પડતાયેલિી એિી ખોટી મતાવહ્ીનતા આધતારટે જાનયુઆરી 
2021 સુધી રીનયુ કયુથિ હ્ું કફે જેમતાં િે વનવૃ્ કમથિિતારીઓને50 ઔષધોનતા ઉતપતાદનકતાયથિનું ્ ેમજ ઔષધોની 
ગુણિ્તાનતાં પરીક્ષણ કતાયથિનું વનરીક્ષણ કર્તાં કમથિિતારીઓ ્ રીકફે દશતાથિિિતામતાં આવયતા હ્તાં. િધુ એિું પણ 
જોિતા મળયું હ્ું કફે ગુણિત્તા િકતાસિતા મતાટટેનતા લિતાયકતા્ ધરતાિ્તાં ટટેકવનકલિ સટતા્ની ગેરહતાજરીને કતારણે 
્તામથિસીમતાં ઔષધોનતા ઉતપતાદનકતાયથિનું ્્તા ઉતપતાદી્ કરતાયેલિ ઔષધોની ગુણિત્તાનું સ્ટટે્પિર-2014 
્ી નિે્પિર 2019 સુધીનતા સમયગતાળતા દરવમયતાન પરીક્ષણ ્યું ન હ્ું. ્તામથિસીએ સ્ટટે્પિર 2014 ્ી 
નિે્પિર 2019 દરવમયતાન ` 4.36 કરોડની રકંમ્નતા ઔષધો ઉતપતાદી્ કરીને વિવિધ હોમસપટલિો ્્તા 

49 લિતાઈસનસ નં. GA/1594
50 એક કમથિિતારી જાનયુઆરી 2013 મતાં વનવૃ્ ્યેલિ હ્ો, ્્તા િીજો કમથિિતારી ઓગષ્ 2014 મતાં વનવૃ્ ્યેલિ હ્ો.
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દિતાખતાનતાઓને ગુણિત્તા-પરીક્ષણો કયતાથિ વિનતા જ પુરતાં પતાડિતામતાં આવયતા હ્તાં. રતાજયમતાં સરકતાર દ્તારતા 
મતાનય લિેિોરટેટરીઓ ઉપલિબધ હોિતા છ્તાં ઔષધોનું કોઈ જ મતાનય લિેિોરટેટરી પતાસે પરીક્ષણ કરતાિિતામતાં 
આવયું ન હ્ું. ડીસે્પિર 2019 મતાં આઉટસોસથિ કરીને ટટેકવનકલિ કમથિિતારીની વનમણૂંક કરિતામતાં આિી 
હ્ી, જો કફે રસતાયણો, કતાિનતા પતાત્રો ્્તા સતાધનોનતા અભતાિે ગુણિ્તાનું પરીક્ષણ ્ઈ રહ્ં ન હ્ું.

રતાજપીપળતા ખતા્ેની સરકતારી ્તામથિસીમતાં ઓરડટને એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે લિતાયકતા્ ધરતાિ્તાં ટટેકવનકલિ 
સટતા્ની ગેરહતાજરીને કતારણે ઉતપતાદી્ કરતાયેલિ ઔષધોની ગુણિત્તાનું પરીક્ષણ મતાિથિ 2018 સુધી ્ઈ 
રહ્ં ન હ્ું, અને ` 33.25 કરોડની રકંમ્નતા ઔષધો હોમસપટલિો ્્તા દિતાખતાનતાઓને ગુણિત્તાનતા 
પરીક્ષણ કયતાથિ વિનતા જ પુરતાં પતાડિતામતાં આવયતા હ્તાં. િળી, એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે એવપ્રલિ 2018 
્ી ટટેકવનકલિ સટતા્ ઉપલિબધ હોિતા છ્તાં પરીક્ષણ મતાટટે જરૂરી રસતાયણો, કતાિનતા પતાત્રો ્્તા સતાધનોનતા 
અભતાિે ્તામથિસીમતાં ઔષધનોની ગુણિત્તાનું પરીક્ષણ ્્ું ન હ્ું.

ઓરડટને િધું એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે િડોદરતા ્ ્તા રતાજપીપળતા ્ તામથિસીઓ મતાટટે મંજુર કરતાયેલિ અનુક્રમે 
21 ્્તા 29 નતા સટતા્ની સતામે, ડીસે્પિર 2019 ની મસ્વ્એ દરટેક ્તામથિસી ખતા્ે મતાત્ર િે જ સટતા્ની 
વનમણૂંક કરિતામતાં આિી હ્ી. રતાજપીપળતામતાં મેનેજરની ્્તા િડોદરતામતાં ્તામતાથિસીસટ જેિી િતાિીરૂપ 
જગયતાઓ ખતાલિી જોિતા મળી હ્ી.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે િડોદરતાનતા હિતાલિો સંભતાળ્તા ્તામથિસી મેનેજરને હયતા્-િતાલિું 
અવધકતારીઓની વિગ્ો દશતાથિિીને પ્રવક્રયતાની ભૂલિ-સુધતારણતા કરિતા મતાટટે સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિશે, 
અને FDCAની કવમશનર-કિેરી સતા્ે લિતાઈસનસ જારી કરિતાની િતાિ્ હતા્ ધરિતામતાં આિશે. િધુમતાં, 
સરકતારટે ગુણિત્તા-પરીક્ષણ ન ્િતા અંગેની હકીક્ોનો સિીકતાર કરીને જણતાવયું હ્ું કફે ડીસે્પિર 2019 
્ી હિે આઉટસોસથિ કરીને એક ગુણિત્તા વનયંત્રણ વનરીક્ષકની વનમણૂંક કરિતામતાં આિી છટે. સટતા્ની 
કમી અંગે સરકતારટે જણતાવયું હ્ું િડોદરતામતાં ્તામતાથિવસસટનો હિતાલિો એક મેડીકલિ ઓર્સરને સોંપિતામતાં 
આવયો છટે, ગુણિત્તા-વનયંત્રણ મતાટટે રતાજપીપળતામતાં એક જગયતા ્ ્તા િડોદરતામતાં િે જગયતાઓ આઉટસોસથિ 
કરીને ભરિતામતાં આિી છટે અને િડોદરતા ખતા્ે એક ક્પપતાઉનડરને ્ ્તા રતાજપીપળતા ખતા્ે િે ક્પપતાઉનડરને 
િધતારતાનું કતામ સોંપિતામતાં આવયું છટે.

2 1 2 માન્ય લા સનસ િવના જ ્યવ ક ર ોનં પા ન થ્યં

આયુષ મંત્રતાલિય દ્તારતા જારી કરતાયેલિ (જુલિતાઈ 2018) સૂિનતાઓ અનુસતાર, જો ગુડ મેનયુ્ફેકરીંગ પ્રેકટીસ 
(GMP)નું અનુપતાલિન ન ્્ું હોય ્ો AS & H ઔષધો ઉતપતાદી્ કર્તાં એકમોનતા લિતાઈસનસ રદ 
કરિતા જોઈએ અ્િતા રીનયુ ન કરિતા જોઈએ.

ઓઢિ, અમદતાિતાદ ખતા્ેની કો-ઓપરટેટીિ ્તામથિસી51નું ઉતપતાદન-લિતાઈસનસ ડીસે્પિર 2016 મતાં સમતાપ્ત 
્યું હ્ું અને ્તામથિસીએ રીનયુઅલિ મતાટટે અરજી કરી હ્ી. FDCA નતા ડ્રગ ઈનસપેકટર દ્તારતા જણતાિેલિી, 
લિતાઈસનસનતા રીનયુઅલિ આપ્તા પહટેલિતાં કરતાયેલિ એકમનતા વનરીક્ષણમતાં મતાલિૂમ પડેલિ (જુલિતાઈ 2017) 
અવનયવમ્્તાઓ52ને આધતારટે લિતાઈસનસ રીનયુ કરિતામતાં આવયુ ન હ્ું. અને ્ે એક િંધ-એકમ ્રીકફે 
નોંધિતામતાં આવયું હ્ું. આમ છ્તાં, ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે ્તામથિસી પતાસે મતાનય લિતાઈસનસ ન 

51 ગુજરતા્ આયુિવેદીક વિકતાસ મંડળ ્તામથિસી
52 કોઈ જ લિેિલિ લિગતાડયતા વિનતા અયોગય રી્ે સટોક વનભતાિિો, વિવિધ વિભતાગોનતા ક્ષવ્ગ્સ્ શેરસ, િેિને લિગ્તા રટેકોડથિની અયોગય રી્ે  

વનભતાિણી, ક્પપેલિઈનટ રજીસટસથિ/રીકોલિ રજીસટસથિ ન વનભતાિિતા, રતાખી મૂકતાયેલિ નમૂનતાઓ મતાટટેનતા રૂમની અન-ઉપલિબધ્તા, પેકીંગ મતાટટેનતા રૂમોની 
અન-ઉપલિબધ્તા પૂણથિ રી્ે ઉતપતારદ્ પ્રોડક્ટસનો સટોક વનભતાિિતા મતાટટેની અલિતાયદી જગયતાનો અભતાિ, ક્ષવ્ગ્સ્ મકતાન, આરોગયપ્રદ ન હોય ્ેિી 
મસ્વ્, ઔષધોની શેલ્-લિતાઈ્ ન દશતાથિિિી, વિગેરટે.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

હોિતા છ્તાં, િષથિ 2017-18 ્્તા 2018-19 દરવમયતાન ગુજરતા્ સરકતારટે ્તામથિસી પતાસે્ી `1.34 કરોડની 
રકંમ્નતા ઔષધો ખરીદ કયતાથિ હ્તાં. ઓરડટને િધું એિું પણ જોિતા મળયું હ્ું કફે આયુિવેદ ્તામથિસી, 
જામનગર પતાસે જાનયુઆરી 2005 ્ી મતાનય લિતાયસનસ ન હોિતા છ્તાં ગુલિતાિકુંિરિતા GAH (GIA), 
જામનગરએ આ ્તામથિસી પતાસે્ી િષથિ 2014-19નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન ` 3.78 કરોડની રકંમ્નતા 
ઔષધો ખરીદ કયતાથિ હ્તા. આ એિું દશતાથિિે છટે કફે રતાજયમતાં આયુિવેદ ઔષધોનું ગેરકતાયદટેસર ઉતપતાદન 
વનિતારિતા મતાટટે, મતાનય લિતાઈસનસ ધરતાિ્ી આયુિવેદ ્તામથિસીઓ જ કતાયથિર્ રહટે ્ે સુવનવચિ્ કરિતા મતાટટે 
ગુજરતા્ સરકતારટે કોઈ જ યોગય દટેખરટેખ મતાટટેનું ્ંત્ર મતાળખું સ્તાવપ્ કયુિં ન હ્ું.

સરકતારટે જણતાવયુ ંહ્ુ ં(જનુ 2020) કફે હિ ેઓઢિ ્ તામથિસીન ેલિતાઈસનસ આપિતામતા ંઆવયું ંછટે. જો કફે ઓરડટને 
એિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે FDCAએ 19 જનુ 2020નતા રોજ જ ્તામથિસીન ેમતાનય્તા સટદી્ીકફેટ જારી કયુથિ 
હ્ુ,ં જમેતા ંએિુ ંજણતાિિતામતા ંઆવયુ ંહ્ુ ંકફે લિતાઈસનસનતા રીનયઅુલિ મતાટટેની અરજી પ્રવક્રયતામતા ંછટે. હકીક્ 
વિરદ્ છટે કફે મતાનય લિતાઈસનસ ન ધરતાિ્ી હોય ્િેી ્તામથિસી પતાસે્ ી ઔષધો ખરીદિતામતા ંઆવયતા હ્તા.ં
2 1 3 ્યવ  ર ો પર સમાિ  સમ્ય ન ા્ચવવો

D&C (પતાિંમો સધુતારો) વનયમો, 2016 મજુિ ઓગષ્ 2016 ્ ી આયિુવેદીક, વસદ્ધ ્ ્તા યનુતાની ઔષધોની 
સમતાવપ્તની ્તારીખ ઔષધનતા ખોખતા ંકફે પકેીંગનતા લિિેલિ ઉપર સસુપષ્રી્ ેદશતાથિિિી જરૂરી હ્ી.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે કો-ઓપરટેટીિ આયુિવેદ ્ તામથિસી, ડતાંગ વસિતાય, િતાકીની ત્રણ આયુિવેદ 
્તામથિસીઓમતાં્ી કોઈપણ ્તામથિસી ઓગષ્ 2016 િતાદ ઉતપતાદી્ કરતાયેલિ ઔષધોની સમતાવપ્ત ્તારીખો 
દશતાથિિ્ી ન હ્ી. ડતાંગ ખતા્ેની ્તામથિસીએ મતાિથિ-2017 ્ી સમતાવપ્ત ્તારીખ દશતાથિિિતાનું શરૂ કયુથિ હ્ું, જો 
કફે એિું જોિતા મળટેલિ કફે મતાત્ર અમુક ઔષધો ઉપર જ ્ તારીખ દશતાથિિિતામતાં આિી રહી હ્ી. ઓરડટ દ્તારતા 
અંગુવલિનદદેશ કરતાયતા િતાદ જ િન્ે સરકતારી ્ તામથિસીઓ (રતાજપીપળતા ્ ્તા નમથિદતા) એ ્ તારીખ દશતાથિિિતાનું 
શરૂ કયુિં હ્ું (ડીસે્પિર 2019).

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે (જુન-2020) કફે દટેખરટેખ રતાખ્તા સુપરિતાઈઝરી સટતા્નતા અભતાિે, આઉટસોસથિ 
કરતાયેલિ કતામદતારો નિે્પિર 2019 સુધી સમતાવપ્ત ્તારીખ મુરિતાંરક્ કર્તા ન હ્તાં. જો કફે ડીસે્પિર 2019 
્ી આ સુધતારી લિેિતામતાં આવયું છટે.
2 1   ન પેકટરો ારા પા નકતા્ચ કમોનં િનર ક્

D&C વનયમો એિું વનધતાથિરર્ કરટે છટે કફે આયુિવેદ (વસદ્ધ સવહ્) કફે યુનતાની ઔષધોનતા ઉતપતાદનક્તાથિ 
એકમોનું આયુષ ડ્રગ ઈનસપેકટરો દ્તારતા િષથિમતાં ઓછતામતાં ઓછતા િે િતાર વનરીક્ષણ કરિતામતાં આિશે, અને 
્ેઓ લિતાઈસનસની શર્ોનું પતાલિન ્ઈ રહ્ં હોિતા અંગે ખતા્રી કરશે.

રતાજયમતા ંઆિલેિી 587 ્તામથિસીઓ મતાં્ ી 578 ્તામથિસીઓ આયિુવેદ ઔષધોનુ ંઉતપતાદન કર્ી હ્ી, જયતારટે 
િતાકીની નિ ્તામથિસીઓ હોવમયોપ્ી ઔષધોનુ ંઉતપતાદન કર્ી હ્ી. ઓરડટમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે 
રતાજયમતા ંડ્રગ ઈનસપકેટરોએ આયિુવેદ ઔષધો ઉતપતાદનક્તાથિ એકમોનતા વનધતાથિરર્ સખંયતામતા ંવનરીક્ષણો કયતાથિ 
ન હ્તા. િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન વનરીક્ષણો કયતાથિ ન હ્તા.ં િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા 
દરવમયતાન વનરીક્ષણોમતા ંરહટેલિી કમી ની ટકતાિતારી 78 ટકતા (2017-18) ્ ી 95 ટકતા (2014-15) િચ્ ેરહટેિતા 
પતામી હ્ી, જ ેપડરનશષ્ટ-XIVમતા ંદશતાથિિિતામતા ંઆિી છટે.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ આઠ વજલ્તાઓમતાં, મતાિથિ-2019ની મસ્વ્એ આયુિવેદ ્્તા યુનતાની 
ઔષધોનું ઉતપતાદન કર્તાં કુલિ 221 એકમો આિેલિતા હ્તાં. ઓરડટમતાં  એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ વજલ્તાઓનતા ડ્રગ ઈનસપેકટરોએ વનધતાથિરી્ સંખયતામતાં વનરીક્ષણો કયતાથિ ન હ્તાં. િષથિ 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન કરતાયેલિ વનરીક્ષણોમતાં રહટેલિ કમીની ટકતાિતારી 25 ટકતા્ી 100 ટકતા 
િચ્ે રહટેિતા પતામી હ્ી. જે પડરનશષ્ટ-XIVમતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે. આ દશતાથિિે છટે કફે ડ્રગ ઈનસપેકટરો 
દ્તારતા ઉતપતાદનક્તાથિ એકમોનતા વનરીક્ષણ કરિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં. વનરીક્ષણો ન ્િતાં પતાછળ, આયુષ 
ડ્રગ ઈનસપેકટરોની વનમણૂંક ન ્િી ્ેમજ ફકરાં નં. 2.1.5.8 મતાં િિથિિતામતાં આવયતા મુજિ આયુષનો 
િધતારતાનો હિતાલિો સંભતાળ્તા એલિોપે્ીક ડ્રગ ઈનસપેકટરોને કતામની સોંપણી હોઈ શકફે.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે ઉતપતાદનક્તાથિ એકમોનતા વનધતાથિરી્ વનરીક્ષણો ્તાય ્ે સુવનવચિ્ 
કરિતાની િતાિ્ FDCAની કવમશનર કિેરી સતા્ે હતા્ ધરિતામતાં આિશે.
2 1  ્યર ર ોના નમૂનાઓનં ક કર  તથા પર ક્

D&C વનયમો એિું વનધતાથિરી્ કરટે છટે કફે આયુષ ડ્રગ ઈનસપેકટરો ઉતપતાદનક્તાથિ એકમોમતાં્ી આયુષ 
ઔષધોનતા નમૂનતાઓ લિેશે અને ્ે પરીક્ષણ મતાટટે મોકલિશે.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન, મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ 
રતાજયમતાં આયુષ ઔષધોનતા મતાત્ર 1,349 નમૂનતાઓ જ લિેિતામતાં આવયતા હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ આઠ વજલ્તાઓમતાં, ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે 221 આયુષ ઉતપતાદનક્તાથિ એકમોમતાં્ી 
મતાત્ર 56 (25 ટકતા) એકમોમતાં્ી જ પરીક્ષણ અ્વે નમૂનતાઓ લિેિતામતાં આવયતા હ્તાં, અને િષથિ 2014-19 
નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન સરકતારી આયુિવેદ ્તામથિસીઓમતાં્ી કોઈ જ નમૂનતાઓ લિેિતામતાં આવયતા ન 
હ્તાં. િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન ડ્રગ ઈનસપેકટરોએ એક પણ નમૂનો લિીધો ન હ્ો.

 ● ્યર ર ોના નમૂનાઓના પર ક્ પ ર ામો

્ૂડ એનડ ડ્રગ લિેિોરટેટરી (FDL), િડોદરતા ડ્રગ ઈનસપેકટરો પતાસે્ી મળટેલિતાં ્મતામ આયુષ  
ઔષધોનતા પરીક્ષણ કરટે છટે. પરીક્ષણ પરરણતામો ત્રણ શ્ેણીઓમતાં જારી કરિતામતાં આિ્તાં હ્તાં, એટલિે 
કફે સટતાનડડથિ-ક્ોવલિટી (SQ), નોટ ઓ્ સટતાનડડથિ-ક્ોવલિટી (NSQ) ્્તા મતાત્ર ્તારણો (SQ/NSQનો 
ઉલ્ેખ કયતાથિ વિનતાનતા). FDL, િડોદરતામતાં િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન પરીક્ષણ કરતાયેલિ 
નમૂનતાઓનતા પરીક્ષણ-પરીણતામોની વિગ્ો નીિે આપેલિતા કોષ્ક-10 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-10 ઃ વર્ચ 2014-19 દરનમયાન પરીક્ષણ કરાયેલ આયુર ઔરધોના નમૂનાઓ પરીક્ષણ-પડરણામોની નવગતો

વર્ચ લેવામાં 
આવેલ આયુર 

ઔરધોના 
નમૂનાઓની 

સંખયા

પરીક્ષણ 
કરાયેલ આયુર 

ઔરધોના 
નમૂનાઓની 

સંખયા53

SQ 
િણાયેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા

NSQ 
િણાયેલ 

નમૂનાઓની 
સંખયા

SQ/NSQના 
ઉલ્ેખ કયા્ચ 

નવનાના 
નમૂનાઓની 

સંખયા

NSQ િણાયેલ 
કે કોઈ િ 

સટાનિિ્ચ દશા્ચવયું 
ન હોય તેવા 
નમૂનાઓની 
ટકાવારી

1 2 3 4 5 6 7
2014-15 281 245 105 31 109 57
2015-16 250 344 63 12 269 82
2016-17 359 325 24 14 287 93
2017-18 294 302 22 13 267 93
2018-19 165 304 09 17 278 97

કુલ 1,349 1,520 223 87 1,210 85
(સત્રોત ઃ FDCA કનમશ્નર-કરેરી દ્ારા પુરી પિાયેલી માહીતી)53

53 આમતાં િષથિ 2014-15 પહટેલિતા લિેિતામતાં આિેલિ નમૂનતાઓ પણ સતામેલિ છટે.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપરોક્ત કોષ્ક એિુ ં દશતાથિિ ેછટે કફે િષથિ 2014-19નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન પરીક્ષણ કરતાયલેિ 1,520 
નમનૂતાઓમતાં્ ી 87 (5.72 ટકતા) નમનૂતાઓ સટતાનડડથિ ક્ોવલિટીનતા ન હોિતાનુ ંએટલિ ેકફે NSQ હોિતાનુ ંજણતાયું 
હ્ુ.ં D&C એકટ ્્તા વનયમો એિુ ંવનધતાથિરર્ કરટે છટે કફે સરકતારી વિશે્ષક ્નેતા રરપોટથિમતા ંનમનૂતાઓ 
SQ છટે કફે NSQ ્ ે્રવજયતા્પણ ેિોક્સ રી્ ેઉલ્ખે કરશ.ે આમ છ્તા,ં એિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે FDL, 
િડોદરતાએ 1,210 નમનૂતાઓ (79.61 ટકતા)ની ગણુિત્તા વિષ ેકોઈ જ અવભપ્રતાય વયક્ત કયગો ન હ્ો. 

FDL, િડોદરતાએ જણતાવયું હ્ું (જાનયુઆરી 2020)કફે વનધતાથિરર્ સટતાનડડથિનતા અભતાિે અવભપ્રતાય આપિતામતાં 
આવયો ન હ્ો. આ જિતાિ સિીકતાયથિ ન્ી, કફેમકફે D&C વનયમો એિી જોગિતાઈ કરટે છટે કફે જેનતા મતાટટે 
કોઈ જ ્તામતાથિકોવપયતા પરીક્ષણો કફે પૃથ્કરણની વનધતાથિરી્ રી્ો ઉપલિબધ ન હોય ્ેિી પેટનટ કફે 
પ્રોપ્રતાઈટરી મેડીસીનસ મતાટટે અનય કોઈ સટતાનડડથિ-પુસ્કો કફે જનથિલસમતાં અપતાયેલિ પરીક્ષણ ્્તા રી્ને 
અનુસરિતા જરૂરી હ્તાં.

 ●  ર ોને પા ા ર  લેવા

NSQ ઔષધોનંુ િજારમતા ં્્ુ ંિેંિતાણ અટકતાિિતા મતાટટે ્મેન ેપતાછતા ખેંિી લિિેતા જરૂરી છટે, કફેમ કફે ્ે 
લિોકોનતા આરોગયને જોખમતાિ ેછટે. NSQ ઔષધોનતા 87 રકસસતાઓમતાં્ ી 30 રકસસતાઓન ેલિગ્તા રટેકોડથિઝની 
ઓરડટટે િકતાસણી કરી હ્ી, અને ્ મેતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે મતાત્ર ત્રણ જ રકસસતાઓમતા ંNSQ ઔષધોને 
પતાછતા ંખેંિિતામતા ંઆવયતા હ્તા ં; જયતારટે િતાકીનતા 27 રકસસતાઓમતા ંNSQ ઔષધોનો િપરતાશ ્ઈ િકૂયો 
હ્ો, કફેમ કફે ઔષધોને પતાછતા ંખેંિિતા મતાટટેની નોટીસો FDL, િડોદરતા ્ર્્ી પરરક્ષણ-પરરણતામો પ્રતાપ્ત 
્યતાની ્તારીખ્ી એક ્ી પતાિં મવહનતાનો સમય વિ્ી ગયતા િતાદ જ જારી કરિતામતા ંઆિી હ્ી.

 ● ર ોના પર ક્ માં થતો િવલં

D&C વનયમોમતાં એિી જોગિતાઈ (02 ્ફેબ્ુઆરી 2017 ્ી અમલિીકૃ્) છટે કફે નમૂનતાની પ્રતાવપ્તની 
્તારીખ્ી 60 રદિસ નતા સમય સુધીમતાં ઔષધ-નમૂનતાનું પરીક્ષણ કરિતાનું રહટેશે. ઓરડટમતાં એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે 01 ્ફેબ્ુઆરી 2017 ્ી 31 મતાિથિ 2019 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન FDL, િડોદરતાને 
પ્રતાપ્ત ્યેલિતા 547 આયુષ-ઔષધનતા નમૂનતાઓમતાં્ી 346 નમૂનતાઓનતા પરીક્ષણ નમૂનતા પ્રતાપ્ત ્યતાની 
્તારીખ્ી 60 રદિસો િતાદ વિલિંિ્ી કરિતામતાં આવયતા હ્તાં. આિો વિલિંિ િે ્ી 229 રદિસોનો રહ્ો 
હ્ો. નમૂનતાઓનતા પરીક્ષણમતાં રહટે્તા વિલિંિને લિીધે પરીક્ષણમતાં ખોટતા પરરણતામો મળી શકફે છટે.

સરકતારટે એિું જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે FDCA સતા્ે આ િતાિ્ હતા્ ધરિતામતાં આિશે. ઓરડટની 
એિી ભલિતામણ છટે કફે રતાજય સરકતારટે દદદીઓ દ્તારતા NSQ ઔષધોનો િપરતાશ ્્ો અટકતાિી શકતાય 
્ે મતાટટે નમૂનતાઓનતા સમયસરનતા પરીક્ષણ ્તાય ્ેમજ સમયસર પરીક્ષણ-પરરણતામો જારી ્તાય ્ે 
સુવનવચિ્ કરિું જોઈએ.

2 1  ૂલકતા્ચ પા કો િવ  કા્ય્ચવાહ  કરવ

D&C વનયમો FDCA ને, જો લિતાઈસનસધતારક લિતાઈસનસની શર્ોનું પતાલિન કરિતામતાં વનષ્ળ જાય 
્ો લિતાઈસનસ રદ કરિતાની કફે સ્વગ્ કરિતાની સ્તા આપે છટે. સેનટ્રલિ ડ્રગસ કનટ્રોલિ ઓગવેનતાઈઝેશન 
(CDSCO) એ NSQ જાહટેર કરતાયેલિ ઔષધોનતા નમૂનતાઓ પર કતાયથિિતાહી કરિતા મતાટટેની મતાગથિદવશથિકતા 
જારી કરી હ્ી (ડીસે્પિર 2008). CDSCO ની આ મતાગથિદવશથિકતામતાં NSQ ઔષધોને િનતાિટી ્્તા 
ભેળસેળયુક્ત ઔષધો, મહદ્અંશે વન્પન-કક્ષતાનતા ઔષધો અને નતાની ખતામીયુક્ત ઔષધોની શ્ેણીમતાં 
વિભતાજી્ કરિતામતાં આવયતા છટે. મતાગથિદવશથિકતામતાં એિી પણ જોગિતાઈ છટે કફે જો ઔષધો મહદ્અંશે 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

વન્પનકક્ષતાનતા જણતાય ્ ો એ િતાિ્ની ઉતપતાદનક્તાથિનતા સ્ળટે ્ પતાસ કરિી જોઈએ. જો ગુનતાહી્ ઈરતાદો 
કફે મહદ્ િેદરકતારી સ્તાવપ્ ્તાય ્ો કતાયેદસરની કતાયથિિતાહી કરિતાનો મતાગથિ અપનતાિિો જોઈએ.

િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન NSQ ઔષધો ્ રીકફે જાહટેર કરતાયલેિ ઔષધોનતા 87 રકસસતાઓમતાં્ ી 
30 રકસસતાઓન ેલિગ્તા રટેકોડથિઝની ઓરડટટે કરટેલિી િકતાસણીમતા ંએિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે 15 રકસસતાઓમતાં 
લિતાઈસનસ સ્વગ્ કરિતામતા ંઆવયુ ં હ્ુ,ં 12 રકસસતાઓમતા ં િે્ િણીઓ આપિતામતા ંઆિી હ્ી અને 
િતાકીનતા ત્રણ રકસસતાઓ િતાિ્ ેપ્રવક્રયતા િતાલિ ુહ્ી. સ્વગ્ કરતાયલેિ 15 લિતાઈસનસોમતા ંઅિેુ ંજોિતા મળયું 
હ્ુ ંકફે સતા્ રકસસતાઓમતા ંલિતાઈસનસ મતાત્ર એક જ રદિસ મતાટટે, િતાર રકસસતાઓમતા ંલિતાઈસનસ મતાત્ર િ ેજ 
રદિસ મતાટટે, િ ેરકસસતાઓમતા ંલિતાઈસનસ મતાત્ર ત્રણ જ રદિસ મતાટટે અન ેિતાકીનતા િ ેરકસસતાઓમતા ંલિતાઈસનસ 
મતાત્ર પતાિં જ રદિસ મતાટટે સ્વગ્ કરિતામતંા આવયતા હ્તંા. આ એિુ ંદશતાથિિ ેછટે કફે NSQ ઔષધોનતા ંઉતપતાદન 
મતાટટે ભલૂિક્તાથિ ઉતપતાદકો વિરૂદ્ધ FDCA દ્તારતા કડક કતાયથિિતાહી કરિતામતા ંઆિ્ી ન હ્ી.

ઓરડટમતાં િધુ એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે ડ્રગસ ઈનસપેકટરોને ્ેમનતા વનરીક્ષણ દરવમયતાન NSQ કતાિતા 
મતાલિનો સટોક, પતાછતા ખેંિી લિેિતાયેલિ NSQ ઔષધોનો સટોક ્્તા વસરપ િનતાિિતા મતાટટે NSQ કતાિતા 
મતાલિનો િપરતાશ ્્ો હોિતાનતા રકસસતા ધયતાનમતાં આવયતા હોિતા છ્તાં પણ ઈનસપેકટરો દ્તારતા આિો મતાલિ 
જપ્ત કરિતા મતાટટે કફે આિતા મતાલિનો નતાશ કરિતા મતાટટે કોઈ જ કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિી ન હ્ી. પ્રોડકટ 
િનતાિિતાની મંજુરી વિનતા જ એક ઔષધનું ઉતપતાદન કરતા્ું હોિતાનો એક રકસસો ડ્રગ ઈનસપેકટરનતા 
ધયતાનમતાં આિેલિ હોિતા છ્તાં પણ ઉતપતાદક વિરૂદ્ધ કોઈ જ કતાયથિિતાહી હતા્ ધરિતામતાં આિી ન હ્ી. આ 
એિું દશતાથિિે છટે કફે D&C એકટ ્્તા વનયમોની જોગિતાઈઓને કડક રી્ે લિતાગુ કરિતાનું ડ્રગ ઈનસપેકટરો 
દ્તારતા સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિ્ું ન હ્ું.

સરકતારટે ભલૂિક્તાથિ ઉતપતાદકો વિરૂદ્ધ કતાયથિિતાહી ન ્ઈ હોિતાની િતા્ની પુવષ્ કર્તાં (જુન 2020) જણતાવયું 
હ્ું કફે આ િતાિ્ FDCA સતા્ે હતા્ ધરિતામતાં આિશે.

2 1   ારા િન ા્ચ રત પર ક્ ો ન થ્યાં

્તામતાથિકોવપયતા લિેિોરટેટરી ્ોર ઈનડીયન મેડીસીન, ગતાંધીનગર દ્તારતા પ્રકતાવશ્ AS&U નતા પરીક્ષણ 
મતાટટેનતા પ્રોટોકોલિમતાં વિવિધ ઔષધો મતાટટે કરિતાં જરૂરી પરીક્ષણોની વિગ્ો, વિવિધ મતાપદટંડોની મયતાથિદતા 
અને પરીક્ષણની રી્ ધરતાિ્તાં િોક્સ સિરૂપો વનધતાથિરર્ કરિતામતાં આવયતા છટે.

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે FDL, િડોદરતા દ્તારતા ઔષધોની ઓળખ, શુદ્ધ્તા ્્તા ક્ષમ્તા 
નક્ી કરિતા મતાટટેનો મતાત્ર મૂળભૂ્ પરીક્ષણો જ કરિતામતાં આિ્તાં હ્તાં, જયતારટે ભતારટે ધતા્ું (લિીડ, 
પતારો, કફેરમીયમ, આસવેવનક), મતાઈક્રોિીયસ કનટટેમીનેશન (ટોટલિ િેકટટેરીયલિ કતાઉનટ, ટોટલિ ્ંગલિ 
કતાઉનટ), િોક્સ પે્ોજન (E, કોલિી, સેલિમોનેલિતા, SPP, S. ઓરરયસ, સયુડોમોનતાઝ એરૂગીનોઝતા) ્ ્તા 
પેસટીસતાઈડ રટેસીડયુનતા સ્ર નક્ી કરિતા મતાટટેનતા પરીક્ષણો કરિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં. િધુમતાં, FDL, 
િડોદરતા દ્તારતા રજુ કરતા્તાં પરીક્ષણ-પરરણતામો પ્રોટોકોલિમતાં વનધતાથિરર્ િોક્સ સિરૂપ મુજિનતાં ન હ્તાં.

FDL, િડોદરતાએ ઓરડટ અિલિોકનનો સિીકતાર કયગો હ્ો (જાનયુઆરી 2020). સરકતારટે જણતાવયું હ્ું 
(જુન-2020) કફે આ િતાિ્ FDCA સતા્ે હતા્ ધરિતામતાં આિશે.

2 1  ્યર  ન પે ટરો તથા િવ ેરકોન  કમ

ડ્રગસ એનડ કોસમેટીકસ વનયમો, 1945 (D&C વનયમો) મતાં આયુિવેદ, વસદ્ધ કફે યુનતાની (ASU) વસસટમમતાં 
ડીગ્ી/ડી્લિોમતા કફે આયુિવેદ ્તામથિસીમતાં ડીગ્ીની નયૂન્મ શૈક્ષવણક લિતાયકતા્ ધરતાિ્તાં ડ્રગ ઈનસપેકટરોની 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

વનમણૂંક મતાટટેની જોગિતાઈ કરિતામતાં આિી છટે. ્ ેમતાં ASU વસસટમમતાં ડીગ્ીની નયૂન્મ લિતાયકતા્ ્ ેમજ 
ઔષધોનતા વિશ્ેષણમતાં ઓછતામતાં ઓછતાં ત્રણ િષથિનો અનુભિ ધરતાિ્તાં વિશ્ેષકોની વનમણૂંક મતાટટેની 
પણ જોગિતાઈ કરિતામતાં આિી છટે. િધુમતાં, ભતાર્ સરકતારનતા વનદદેશો (જુલિતાઈ 2018) અનુસતાર, રતાજયમતાં 
ઉતપતાદનક્તાથિ દર 30 એકમો દીઠ એક ડ્રગ ઈનસપેકટરની વનમણૂંક કરિતાની રહટેશે.

મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ રતાજયમતાં કુલિ 587 આયુષ ઉતપતાદનક્તાથિ એકમો આિેલિતા હોઈ, ભતાર્ 
સરકતારનતા વનદદેશો મુજિ 20 આયુષ ડ્રગ ઈનસપેકટરો વનમણૂંક કરિતા જરૂરી હ્તાં. આમ છ્તાં, એિું 
જોિતા મળયું હ્ું કફે ASU કફે આયુિવેદ ્તામથિસી ડીગ્ીની લિતાયકતા્ ધરતાિ્તાં કમથિિતારીઓની વનમણૂંક 
કરિતાનતા િદલિે ગુજરતા્ સરકતારટે, વિભતાગનતા ્મતામ 80 એલિોપે્ીક ડ્રગ ઈનસપેકટરોને આયુષ ડ્રગ 
ઈનસપેકટરો ્રીકફે જાહટેર કયતાથિ હ્તાં. આિી જ રી્ે, D&C વનયમોમતાં વનધતાથિરર્ ASU ની નયૂનત્મ 
લિતાયકતા્ સુવનવચિ્ કયતાથિ વિનતા જ પતાંિ એલિોપે્ીક સરકતારી વિશ્ેષકોને આયુષ સરકતારી વિશ્ેષકો 
્રીકફે જાહટેર કરિતામતાં આવયતા હ્તાં. આમ, એકમો દ્તારતા ઉતપતાદી્ આયુષ ઔષધોની ગુણિત્તાની 
િકતાસણી ્્તા વિશ્ેષણ કરિતાનો મૂળ હટે્ું આિશયક લિતાયકતા્નતા અભતાિે વસદ્ધ ્યતા વિનતાનો રહી 
જઈ શકફે.

સરકતારટે એિું જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે આ િતાિ્ FDCA સતા્ે હતા્ ધરિતામતાં આિશે. ઓરડટની 
એિી ભલિતામણ છટે કફે દદદીઓને ગુણિત્તા-સભર ઔષધોનો પૂરિઠો સુવનવચિ્ કરિતા મતાટટે રતાજય સરકતારટે 
વનધતાથિરર્ ASU લિતાયકતા્ ધરતાિ્તા ડ્રગ ઈનસપેકટરો ્્તા વિશ્ેષકોની વનમણૂંક કરિતા મતાટટે જરૂરી 
પગલિતાં લિેિતા જોઈએ.
2 1  ્યર સં ો નને િવકસ ત કરવં

2 1 1 ક તા કન

ભતાર્ સરકતારનતા ભડંોળમતાં્ ી શ્ીમવ્ એમ.એ.એિ. સરકતારી આયિુવેદ હોમસપટલિ, અમદતાિતામતાં  
` 3.79 કરોડ54નતા ખિવે એક ઉતકૃષ્્તા કફેનરિ (CoE)ની સ્તાપનતા કરિતામતંા આિી હ્ી ( ફ્ેબ્આુરી 2013). પ્ર્મ 
પતાિં િષથિ દરવમયતાન પણૂથિ કરિતા મતાટટે CoEને પતાિં પ્રવૃવ્ઓ સોંપિતામતા ંઆિી હ્ી. આમ છ્તંા, ઓરડટમતાં 
એિુ ંજોિતા મળયુ ંહ્ુ ંકફે સ્તાપનતા કયતાથિનતા છ િષથિ કર્તા ંપણ િધ ુસમય વિ્ી જિતા છ્તા ંCoE એ સોંપતાયલેિ 
પ્રવૃવ્ઓ પણૂથિ કરટેલિ ન હ્ી, એટલેિ કફે ્ ે(i) નયનુ્મ 7500 દદદીઓની સતામ ેમતાત્ર 300 દદદીઓનો જ 
નયરુોલિોજીકલિ વિકતારમતા ંઆયિુવેદીક સતારિતારની અસરકતારક્તા ઉપરનો ડટેતા ઉભો કરીન ે્ નેુ ંદસ્તાિજેીકરણ 
કરી શકયુ ંહ્ુ,ં (ii) 18 નયરુોલિોજીકલિ કંડીશનસમતાં્ ી મતાત્ર એક (હટેમી્લિજેીયતા) જ મતાટટે સટતાનડડથિ આયિુવેદીક 
સતારિતાર વિકવસ્ કરી શકયુ ંહ્ુ,ં (iii) 10 નયરુોલિોજીકલિ વિકતારોમતાં્ ી એક (હટેમી્લિજેીયતા) જ મતાટટે સશંોધન-
અભયતાસ અ વ્ે મલિનીકલિ ટ્રતાયલિ મતાટટેનો પ્રોટોકોલિ વિકવસ્ કરી શકયુ ંહ્ંુ, (iv) નયરુોલિોજીકલિ વિકતારોની 
સતારિતાર અગં ેકરિતાની કુલિ નિ કતાયથિશતાળતાઓ ્ ્તા કોન્રનસો ની સતામ ેએકનુ ંપણ આયોજન કરી શકયુ ંન 
હ્ુ,ં અન ે(v) પીયર રરવય ુજનથિલિમતંા નયરુોલિોજીકલિ વિકતારોની આયિુવેદીક સતારિતાર ઉપર મૌવલિક સશંોધન 
લિખેનતા પ્રકતાવશ્ કરિતાનતા 15 પપેસથિની સતામ ેએક પણ પપેર પ્રકતાવશ્ કરિતામતંા આવયો ન હ્ો.

હટેમી્લિજેીયતા વસિતાયની કોઈ જ નયરુોલિોજીકલિ કનડીશન મતાટટે કોઈ જ સશંોધન કતાયથિ કફે પ્રોટોકોલિનુ ંકતાયથિ 
્ય ુન હોિતાની િતા્ન ેસરકતારટે પવુષ્ આપી હ્ી (જનુ 2020) અન ેજણતાવયુ ંહ્ુ ંકફે આ િતાિ્ ેભતાર્ 
સરકતારનુ ંિધ ુમતાગથિદશથિન આિશયક છટે. િધમુતા ંએ િતા્ની પણ પવુષ્ કરિતામતા ંઆિી હ્ી કફે નયરુોલિોજીકલિ 
વિકતારની આયિુવેદીક સતારિતાર અગં ેકોઈ જ સશંોધન-લિખે પ્રકતાવશ્ કરિતામતા ંઆવયો ન હ્ો.

54 ` 3.07 કરોડ હોવસપટલિનતા રીનોિેશન, વિસ્રણ અને આધુનીકરણ મતાટટે ્્તા ` 0.72 કરોડ સતાધનો અને ્રનીિર િગેરટેની ખરીદ પ્રવક્રયતા મતાટટે
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2 1 2 ડવાન ડ ્યવ  રસર્ચ સેનટરન  થાપના

ગુજરતા્ સરકતારટે મોડેલિ GAC સંલિગ્ હોમસપટલિ, કોલિિડતા (ગતાંધીનગર) ખતા્ે એક એડિતાનસડ આયુિવેદ 
રરસિથિ સેનટર શરૂ કરિતાનું નક્ી કયુથિ હ્ું (મે-2017). આમ છ્તાં, ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે 
જુન-2020ની મસ્વ્એ પણ ગુજરતા્ સરકતારટે કોલિેજમતાં આ સંશોધન કફેનરિ શરૂ કયુથિ ન હ્ું. કફેનરિ શરૂ ન 
કરિતાનતા કોઈ જ કતારણો રટેકોડથિ ઉપર ઉપલિબધ ન હ્તાં. સરકતારટે પુવષ્ કરી હ્ી (જુન-2020) કફે મંજુર 
કરતાયેલિ જગયતાઓ ભરતાઈ ન હોિતા્ી કફેનરિ કતાયથિર્ ન હ્ું.

2 1 3 રા ્ય ્યર અિ ્યાન અંત ્ચત સં ો ન

(i) દતાહોદ વજલ્તાનતા ગ્તામીણ વિસ્તારોનતા રકશોરોમતાં પતાંડુરોગનો ઘટતાડો કરિતામતાં આયુિવેદ ભૂવમકતા  
(` 30.65 લિતાખ), (ii) સતાિરકતાંઠતા વજલ્તાનતા ગ્તામીણ વિસ્તારોની મવહલિતાઓમતાં પતાંડુરોગનો ઘટતાડો 
કરિતામતાં આયુિવેદની ભૂવમકતા (` 30.65 લિતાખ), (iii) એક આરદજાવ્ વજલ્તામતાં વસકલિ-સેલિ ક્રતાઈવસસમતાં 
્્તા વસકલિ સેલિ પતાંડુરોગનતા રકસસતાઓમતાં ઋગણતાિસ્તામતાં ઘટતાડો કરિતામતાં આયુિવેદની ભૂવમકતા  
(` 30.65 લિતાખ) અને (iv) આરદ-જાવ્ વિસ્તારમતાં પતાંિ િષથિ્ી નતાની ઉટંમરનતા િતાળકોની પોષણ 
વિષયક મસ્વ્ ઉપર આયુિવેદ ઔષધોની અસર (` 31.52 લિતાખ); આ િતાર યોજનતાઓ મતાટટે રીકરીંગ 
સહતાયનતા રૂપમતાં ` 1.23 કરોડની દરખતાસ્, અવભયતાન-વનયતામક કિેરી(NAM) એ મંજુર કરી હ્ી 
(જુન 2018).

આયુષ વનયતામક-કિેરીએ આમતાં્ી ત્રણ યોજનતાઓ55 (અનુક્રમ નં. i, iii ્ ્તા iv) ઈનડીયન ઈનસટીટ્ુટ 
ઓ્ પમબલિક હટેલ્ (IIPH), ગતાંધીનગરને ્તાળિી હ્ી અને પ્ર્મ હપ્તતા ્રીકફે ` 30.97 લિતાખનું 
અનુદતાન છુટું કયુથિ હ્ું. વનયતામક કિેરી દ્તારતા િો્ી યોજનતાનતા અમલિ મતાટટેની એજનસી નક્ી કરિતાનું 
હજુ િતાકી હ્ું. ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ુ કફે મતાિથિ 2020 ની મસ્વ્એ IIPH િે યોજનતાઓ 
(અનુક્રમ નં. (iii) વસિતાયની) અંગે મતાત્ર િેઈઝલિતાઈન સિવેક્ષણ જ પૂણથિ કરી શકી હ્ી.

ઓવડટ એિો અવભપ્રતાય ધરતાિે છટે કફે સંશોધન પ્રવૃવ્ઓનો વિકતાસ કરિતા મતાટટે ્ેમજ ્મતામ સંશોધન 
યોજનતાઓ નતા પરરણતામો મેળિી શકતાય ્ે મતાટટે ્ેમને વનવચિ્ સમયતાિવધમતાં પૂણથિ કરિતા મતાટટે રતાજય 
સરકતારટે પગલિતાં લિેિતા જોઈએ.

સરકતારટે એિું જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે IIPH ખતા્ે િે યોજનતાઓ અં્ગથિ્ સંશોધન કતાયથિ િતાલિુ છટે, જે 
્ોડતાં સમયમતાં પૂણથિ કરિતામતાં આિશે. િધુમતાં એિું પણ જણતાિિતામતાં આવયું હ્ું કફે િતાકીની યોજનતાઓ 
મતાટટે જરૂરી કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિશે.

2 1  ે રે  તથા િનર ક્

2 1 1 ્યર વા ાનાઓના િનર ક્

ઔષધો ્્તા યંત્રોની ઉપલિબધ્તા ્ેમજ દિતાખતાનતાઓ દ્તારતા સિૂનતાઓનું અનુપતાલિન ્િતાનું સુવનવચિ્ 
કરિતા મતાટટે H&FWD એ દરટેક DAO દ્તારતા દર મહીને આઠ આયુષ દિતાખતાનતાઓનતા વનરીક્ષણ 
કરિતાનો લિકયતાંક વનધતાથિરી્ કયગો હ્ો (ઓગષ્ 2002), આમ છ્તાં, ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે 

55 (i) દતાહોદ વજલ્તાનતા વલિમખેડતા ્તાલિુકતામતાં વનિતાસી-આશ્મશતાળતાનતા વિદ્તા્દીઓ ્ેમજ શતાળતા િહતારનતા ્રૂણિયનતા છોકરતાં ્્તા છોકરીઓમતાં 
પતાંડુરોગ ઘટતાડિતામતાં આયુિવેદની ભૂવમકતા (` 32.07 લિતાખ), (ii) પતાંિ િષથિ્ી નતાની િયનતા િતાળકોનતા પોષણ વિષયક મસ્વ્ ઉપર આયુિવેદ ઔષધોની 
અસર (` 30.20 લિતાખ), અને (ii) SCA નતા ઓળખ કરતાયેલિ રકસસતાઓમતાં વસકલિ સેલિ ક્રતાઈવસસ ્્તા ઋગણતાિસ્તા ઘટતાડિતામતાં આયુિવેદની ભૂવમકતા 
(` 30.65 લિતાખ)
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

DAO, અમદતાિતાદ વસિતાય નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િતાકીનતા સતા્ વજલ્તાઓનતા કોઈપણ DAO 
એ દિતાખતાનતાઓનતા િતાવષથિક વનરીક્ષણો વનધતાથિરી્ સંખયતામતાં કયતાથિ ન હ્તાં. િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા 
દરવમયતાન સતા્ DAOs પૈકી કરતાયેલિ વનરીક્ષણોમતાં રહટેલિ કમી નિ ટકતા ્ી 100 ટકતા િચ્ે રહી હ્ી. 
જે નીિે આપેલિતા કોષ્ટક-11 મતાં દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

કોષ્ટક-11 ઃ વર્ચ 2014-19 દરનમયાન DAOs દ્ારા કરાયેલ દવાખાનાઓના નનરીક્ષણ ની નવગતો

નમૂનારૂપ રકાસણી 
કરાયેલ નિલ્ાઓ

નનરીક્ષણનો 
વાનર્ચક લકયાંક

2014-15 
(ટકાવારી)

2015-16 
(ટકાવારી)

2016-17 
(ટકાવારી)

2017-18 
(ટકાવારી)

2018-19 
(ટકાવારી)

અમદતાિતાદ 96 122 (127) 98(102) 114(119) 119(124) 130(135)
ગતાંધીનગર 96 60 (63) 118(123) 87(91) 60(63) 49(51)
પતાટણ 96 17(18) 10(10) 17(18) 03(03) 04(04)
નમથિદતા 96 02(02) 05(05) 22(23) 24(25) 15(16)
જામનગર 96 36(38) 10(10) 51(53) 10(10) 45(47)
િડોદરતા 96 10(10) 17(18) 29(30) 36(38) 64(67)
જુનતાગઢ 96 05(05) 11(11) 20(21) 03(03) 11(11)
ભતાિનગર 96 00(00) 00(00) 00(00) 00(00) 19(20)

(સત્રોત ઃ નમૂના રૂપ રકાસણી કરાયેલ DAOs ની ઓડફસના રેકોિ્ચઝ માંથી એકઠી કરાયેલ માહીનત)

વનરીક્ષણ મતાં રહટેલિી કમી નતા પરરણતામે ્કરતા નં. 2.1.3.7 મતાં િિથિિતામતાં આવયતા મુજિ દિતાખતાનતાઓમતાં 
EDL ્્તા અનય ઔષધોનો અન-ઉપલિબધ્તા રહટેિતા પતામી હ્ી.

સરકતારટે એિું જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે DAOs દ્તારતા દિતાખતાનતાઓનતા વનયવમ્ વનરીક્ષણ ્તાય ્ે 
મતાટટે ્ેમનતા જોિ-િતાટથિમતાં લિકયતાંક વનધતાથિરી્ કરિતાની સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિી છટે.

2 1 2 હે થ મેનેજમેનટ ન ોમ ન િસ ટમ

NAM ની મતાગથિદવશથિકતાઓમતાં હટેલ્ મોનીટરીંગ ઈન્ોમવેશન વસસટમ (HMIS) ની સ્તાપનતા કરિતા 
મતાટટેની ્ ેમજ રતાજયકક્ષતાએ એક હટેલ્ MIS મેનેજર ધરતાિ્તાં એક ઈિેલયુએશન સેલિ મતાટટેની જોગિતાઈ 
છટે. આમ છ્તાં, ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે ડીસે્પિર 2019 ની મસ્વ્એ ગુજરતા્ સરકતારટે 
રતાજયમતાં યોજનતાનતા અમલિીકરણ ઉપર દટેખરટેખ રતાખિતા મતાટટે વનધતાથિરર્ કરતાયતા મુજિ HMIS વિકવસ્ 
કરટેલિ ન હ્ી, ્ેમજ હટેલ્ MIS મેનેજરની વનમણૂંક કરટેલિ ન હ્ી.

સરકતારટે ઓરડટ અિલિોકન નો સિીકતાર કર્તાં (જુન 2020) જણતાવયું હ્ું કફે NAM હટેઠળ એક સધન 
HMIS િનતાિિતાની પ્રવક્રયતા િતાલિુ છટે.

2 1  પસંહાર

ઓરડટમતાં એિું જોિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ શૈક્ષવણક GAHs ્્તા GHH એ 
CCIM ્્તા CCH નતા વનયમનોમતાં વનધતાથિરર્ દદદીઓની નયૂન્મ સંખયતાની સતામે િધુ સંખયતામતાં 
દદદીઓને OPD ્્તા IPD સેિતાઓ પુરી પતાડી હ્ી. આમછ્તાં, ઓવડટ દરવમયતાન નીિેની ખતામીઓ 
જોિતા મળી હ્ી.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

NHM ્્તા NAM મતાં PHCs, CHCs ્્તા DHs ખતા્ે આયુષ સેિતાઓ ્તાળિીને આયુષને  
મુખય પ્રિતાહમતાં સમતાવિષ્ કરિતાનંુ વનરધતારિતામતાં આવયું હ્ું, આમ છ્તંા, H&FWD દ્તારતા  
1474 PHCs મતાં્ી મતાત્ર 911 PHCs મતાં જ આયુષ ડોકટરોને કરતાર-આધતાવર્ વનંમણૂંક આપી  
શકતાઈ હ્ી, અને રતાજયમતાં આિેલિતા 363 CHCs ્્તા 24 DHs મતાં આયુષ ડોકટરોને કોઈ 
જ વનમણૂંક કરિતામતાં આિી ન હ્ી. ્તામથિસીઓ ્કી આયુષ ઔષધો  ્ેમજ યંત્ર/સતાધનો ની 
પુર્ી સુવિધતા પુરતાં પતાડિતા મતાટટેનતા વયિસ્તા્ંત્રને સ્તાવપ્ કરિતામતાં આરોગય-કવમશનર કિેરી ્્તા 
આયુષ-વનયતામક કિેરી િચ્ે સંકલિન નતા અભતાિે આ PHCs નતા ડોકટરો આયુષ સેિતાઓ પુરી પતાડી 
શકયતા ન હ્તાં.

રતાજયમતાં આિેલિતા ૩૩ વજલ્તાઓમતાં્ી આઠ વજલ્તાઓમતાં આયુષ હોમસપટલિો ઉપલિબધ ન હ્ી. 
આયોજન કરતાયેલિ યોજનતાઓ કતંા ્ો હતા્ ધરિતામતાં આિી ન હ્ી, અ્િતા ્ો પૂણથિ કરતાયેલિ 
યોજનતાઓને ઉપયોગમતાં લિેિતા્ી ન હ્ીp જેમતાં આયુષ સેિતાઓની સુવિધતા વિનતાનતા િે વજલ્તાઓમતાં 
GAHs ની સ્તાપનતા કરિતા મતાટટે આયોજન કરતાયેલિી યોજનતાઓ સતામેલિ હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ હોમસપટલિોમતાં સ્તાવપ્ કરતાયેલિ 15 િેલિનેસ સેનટરો મતાં્ી સતા્ સેનટર વિન-કતાયથિર્ હ્તાં. 
િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન H&FWD ની કલુિ અંદતાજપત્રીય જોગિતાઈમતાં્ી સરટેરતાશ 
મતાત્ર 3.97 ટકતા જ આયુષ મતાટટે ્તાળિિતામતાં આિી હ્ી. NAM અં્ગથિ્ ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા 
ભતાર્ સરકતાર ્ર્્ી પ્રતાપ્ત અનુદતાનનતા મતાત્ર 56 ટકતા નો જ િપરતાશ ્ઈ શકયો હ્ો. નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ 15 GAHs મતાં્ી 10 GAHs મતંા OTs ની સુવિધતાઓ કતંા ્ો ઉપલિબધ જ ન હ્ી 
અ્િતા ્ ો વિન-કતાયથિર્ હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ હોમસપટલિોમતંા OTs,  લિેિોરટેટરીઓ ્ ્તા 
ડતાયગ્ોસટીક એકમો મતાટટેનતા CCIM ્્તા CCH વનયમનો મતાં વનધતાથિવર્ કરતાયેલિતા સતાધનો કતાં ્ો 
ઉપલિબધ જ ન હ્તાં, અ્િતા ્ો ્ે િણ-િપરતાયેલિતા પડી રહ્તા હ્તંા. વનષણતંા્ િૈદ્ની ગેરહતાજરીને 
કતારણે નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ હોમસપટલિોનતા નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ ્ેલિેસેમીયતા 
સપેશયતાવલિટી રકલિનીકસ મતાં ્ેલિેસેવમયતાની સતારિતાર લિે્તાં દદદીઓની સંખયતામતાં ઘટતાડતા નું િલિણ જોિતા 
મળયું હ્ું. મતાિથિ-2019 ની મસ્વ્એ, નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 15 GAHs મતાં 251 EDs મતાં્ી 
148 EDs નો સટોક ઉપલિબધ ન હ્ો. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ કફેટલિીક હોમસપટલિોમતાં સતાધનો/
યંત્રો કતાં ્ો િણિપરતાયેલિ પડી રહટેલિતાં અ્િતા ્ો િપરતાશ ન કરી શકતાય ્ેિી મસ્વ્મતાં જોિતા મળયતાં 
હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ GAHs ્્તા GHH મતાં રટેસીડેનટ મેડીકલિ ઓર્સરો, નસગો, િૈદ્-
પંિકમથિ ્્તા ્તામતાથિવસસટ જેિી િતાિીરૂપ જગયતાઓની કમી જોિતા મળી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ 32 આયુિવેદ ્્તા હોવમયોપ્ી દિતાખતાનતાઓમતંા્ી પતાંિ દિતાખતાનતાઓ મેડીકલિ ઓ્ીસર 
વિનતાજ કતાયથિર્ હ્તાં.

આયુષ મેડીકલિ કોલિેજોમતાં અભયતાસક્રમનો પૂણથિ્ઃ વયતાપ શંકતાસપદ જોિતા મળયો હ્ો, કફેમકફે વ્યરી 
્્તા પ્રેકટીકલિ એમ િન્ેનતા સત્રો મતાટટે અપતાયેલિ ખરટેખર શૈક્ષવણક કલિતાકો, CCIM વનયમનો, 2016 
અં્ગથિ્ વનધતાથિરર્ શૈક્ષવણક કલિતાકો કર્તાં ઘણતાં જ ઓછતા હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ GACs 
મતાં વ્યરી ્્તા પ્રેકટીકલિ વિષયોની વનધતાથિરર્ 75 ટકતા હતાજરી અનુક્રમે મતાત્ર 43 ટકતા વિદ્તા્દીઓ ્્તા 
54 ટકતા વિદ્તા્દીઓ જ ધરતાિ્તાં હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ છ GACs મતાં્ી િતાર GACs મતાં 
શૈક્ષવણક સટતા્ (પ્રતાધયતાપકો, રીડસથિ ્્તા વયતાખયતા્તાઓ) ની કમી જોિતા મળી હ્ી. વશક્ષણનતા વનધતાથિવર્ 
કલિતાકો પૂણથિ ન કરિતા, વિદ્તાવ્થિઓ મતાટટેનતા િગગોમતાં આિશયક હતાજરીનો અભતાિ ્્તા શૈક્ષવણક સટતા્ની 
કમી હોિતાની ઉપરોક્ હકીક્ોની રતાજયમતાં BAMS મતાં વિદ્તા્દીઓની સ્ળ્તા ની ટકતાિતારી ઉપર 
વિપરી્ અસર પહોંિી હ્ી, કફેમ કફે પરીક્ષતામતાં 45 ટકતા વિદ્તા્દીઓ વનષ્ળ રહ્તા હ્તાં. નમૂનતારૂપ 
િકતાસણી કરતાયેલિ કોલિેજોમતાં્ી કોઈપણ કોલિેજ પતાસે ઔષધો/દિતાઓ ્ૈયતાર કરિતા ની પ્રેકટીકલિ 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

્તાવલિમ પુરી પતાડિતા મતાટટે શૈક્ષવણક ્તામથિસી ્્તા ગુણિત્તા પરીક્ષણ લિેિોરટેટરી ની સુવિધતા ઉપલિબધ ન 
હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િે કોલિેજો કફે જે PG કોસથિ પુરતાં પતાડ્ી હ્ી, ્ેમતાં PG કોસથિ મતાટટેની 
આં્રીક CRL ની સુવિધતા ઉપલિબધ ન હ્ી.

નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ િે સરકતારી આયુિવેદ ્ તામથિસીઓ મતાં ઉતપતાદી્ કરતાયેલિ ઔષધો, ગુણિત્તા-
પરીક્ષણ કયતાથિ વિનતાજ પુરતાં પતાડિતામતાં આિ્તા હ્તા. ઓઢિ, અમદતાિતાદ ખતા્ેની કો-ઓપરટેટીિ ્તામથિસી 
મતાનય લિતાઈસનસ વિનતાજ ઔષધો ઉતપતાદી્ કરીને પુરતાં પતાડ્ી હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 
્તામથિસીઓમતાં્ી કોઈપણ ્તામથિસી ઔષધોની સમતાવપ્ત ્તારીખનો દશતાથિિ્ી ન હ્ી. નમૂનતારૂપ િકતાસણી 
કરતાયેલિ વજલ્તાઓનતા ડ્રગ-ઈનસપેકટરો આયુિવેદ ્્તા હોવમયોપ્ી ઔષધોનતા ્મતામ ઉતપતાદનક્તાથિ 
એકમો નતા વનધતાથિરર્ વનરીક્ષણો કરિતામતાં વનષ્ળ રહ્તા હ્તાં. િષથિ 2014-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન 
પરીક્ષણ કરતાયેલિ આયુષ-ઔષધોનતા 1,520 નમૂનતાઓ મતાં્ી 87 નમૂનતાઓ પ્રમતાણભુ્ ગુણિત્તા 
વિનતાનતા ‘નોટ ઓ્ સટતાનડડથિ કિોવલિટી’ નતા જોિતા મળયતા હ્તાં. નમૂનતારૂપ િકતાસણી કરતાયેલિ 30 
રકસસતાઓમતાં્ી 27 રકસસતાઓમતાં NSQ ઔષધો પતાંછતા ખેંિિતામતાં આવયતા ન હ્તાં અને ઔષધો િપરતાય 
ગયેલિતા મતાલિૂમ પડયતા હ્તાં. ઓરડટમતાં FDL દ્તારતા ઔષધ-નમૂનતાઓ નતા પરીક્ષણમતાં ્્તા વિલિંિનતા 
્ેમજ વનધતાથિરી્ પરીક્ષણો ન ્્તા હોિતાનતા રકસસતાઓ જોિતા મળયતાં હ્તાં. D&C વનયમો કફે જે ASU 
ની નયૂન્મ લિતાયકતા્ વનધતાથિરી્ કરટે છટે, ્ેની વિરૂધધ ગુજરતા્ સરકતારટે રતાજયમતાં હયતા્ એલિોપે્ીક ડ્રગ 
ઈનસપેકટરો ્્તા વિશ્ેષકો ને આયુષ મતાટટે જાહટેર કયતાથિ હ્તાં.

છ િષથિ કર્તાં પણ િધુ સમય વિ્ી ગયો હોિતા છ્તાં CoE ્ેને સોંપતાયેલિ સંશોધન ની પતાંિ પ્રવૃવ્ઓ 
પૂણથિ કરી શકયું ન હ્ું. NAM અં્ગથિ્ ની સંશોધન-યોજનતાઓ પૂણથિ ્યેલિ ન હ્ી. િષથિ 2014-19 
નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન DAOs દ્તારતા આયુષ દિતાખતાનતાઓ નતા વનરીક્ષણોમતાં કમી જોિતા મળી  
હ્ી.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2.2 ગુિરાતમા માનનસક આરોગય સંભાળ

2 2 1 તાવના

મતાનવસક આરોગય સંભતાળ મતાનવસક સુખતાકતારીને પ્રોતસતાહન, મતાનવસક અસિસ્્તાનતાં વનિતારણ, 
અને મતાનવસક અસિસ્્તા્ી અસરગ્સ્ લિોકોની સતારિતાર અને પુનિથિસન સતા્ે સંિંવધ્ છટે. 
મતાનવસક આરોગય સંભતાળ મેનટલિ હટેલ્ એકટ (MH એકટ), 1987 દ્તારતા સંિતાવલિ્ છટે. એવપ્રલિ, 
2017મતાં GOI મેનટલિ હટેલ્ એકટ, 1987 રદ કયગો અને મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્તા વયવક્તઓ મતાટટે 
મતાનવસક આરોગય સંભતાળની સેિતાઓ પૂરી પતાડિતા અને મતાનવસક આરોગય સંભતાળ દરવમયતાન 
આિી વયવક્તઓનતા હક્ોની સુરક્ષતા, પ્રોતસતાહન અને હક્ો પરરપૂણથિ કરિતા મતાટટે મેનટલિ હટેલ્કફેર 
એકટ, 2017 લિતાગુ કયગો. રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણ (2015-16) મુજિ, રતાષ્ટીય સ્રટે 
િસ્ીનતા 10.60 ટકતા અને ગુજરતા્મતાં 13 િષથિ્ી િધુ િયની કુલિ િસ્ીનતા 7.40 ટકતા લિોકો એક 
અ્િતા ્ે્ી િધુ મતાનવસક અસિસ્તા્ી અસરગ્સ્ છટે. રતાજયમતંાની િતાર મતાનવસક આરોગય મતાટટેની 
હોમસપટલિો (HMHs) વિવશષ્ મનોવિકીતસતા સેિતાઓ પહોંિતાડિતા મતાટટે છટે. આ ઉપરતાં્ છ સરકતારી 
મેડીકલિ કોલિેજો (GMCs) અને વજલ્તા મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ56 હટેઠળ ્મતામ 33 વજલ્તા 
સ્રની હોમસપટલિોમતાં સ્તાપનતા ્યેલિ વજલ્તા મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ (DMHP) એકમોમતા 
મનોવિરકતસતાની સેિતાઓ પણ ઉપલિબધ છટે. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન, રતાજય સરકતારટે ̀  147 કરોડની57 
(રતાજયનતા આરોગયલિક્ષી િજેટની ્તાળિણીનતા 0.50 ટકતા) મતાનવસક આરોગય સેિતાઓ પર ્તાળિણી 
કરી છટે. આ પૈકી, ` 108 કરોડ (73 ટકતા) િતાર HMHs મતાટટે અને િતાકીનતાં ` 39 કરોડ મતાનવસક 
આરોગય કતાયથિક્રમ અને મનોવિરકતસતા સેિતાઓનો ભૌવ્ક મતાળખતાગ્ વિકતાસ મતાટટે ્તાળિિતામતાં 
આવયતાં હ્તંા. રતાજય મતાનવસક આરોગય સત્તામંડળ (SMHA), રતાજય સરકતાર હટેઠળનતા મતાનવસક 
આરોગય સેિતાઓ સંદભવે વનયમન, વિકતાસ અને સંકલિન મતાટટેની સિગોચ્ સંસ્તા છટે.

રતાજયમતાં, મતાનવસક આરોગય સેિતાઓ અને મતાનવસક રી્ે િીમતાર વયવક્તઓનતાં પુનિથિસનનતાં  
આકરણ અને અસરકતારક્તાનતા મૂલયતાંકન મતાટટે મતાનવસક આરોગય સંભતાળની સમીક્ષતાનું ઓડીટ હતા્ 
ધયુિં હ્ુ. (એવપ્રલિ-નિે્પિર, 2019) રતાજય મતાનવસક આરોગય સત્તામંડળ કિેરી ખતા્ે ્મતામ િતાર 
HMHs58 છ GMCs59 અને 33 DMHP એકમોનતા એકમો60 2015-19નતાં સમયગતાળતાને લિગ્તાં 
રટેકોડથિની ઓરડટ દ્તારતા િકતાસણી હતા્ ધરિતામતાં આિી હ્ી. DHMP એકમોની પસંદગી રટેનડમ 
સે્પપવલિંગ વિધતાઉટ રર્લિેસમેનટની પધધવ્ અપનતાિીને કરિતામતાં આિી હ્ી. MH એકટ, 1987, અે 
નેશનલિ ઈનસટીટ્ુટ ઓ્ મેનટ હટેલ્ એનડ નયુરો સતાયનસ (NIMHANS), િેંગલિુરૂ દ્તારતા સૂિિિતામતાં 
આિેલિ મતાનવસક હોમસપટલિોમતાં સંભતાળનતાં લિઘુત્મ ધોરણો, GOI દ્તારતા જારી કરતાયેલિ વજલ્તા મતાનવસક 
આરોગય કતાયથિક્રમની મતાગથિદવશથિકતાઓ અને SMHA દ્તારતા જારી કરતાયેલિ સિૂનતાઓ મૂલયતાંકનનતા મતાપદટંડ 
્રીકફે અપનતાિેલિ હ્તાં.

56 GOI દ્તારતા મતાનવસક આરોગય, વનિતારણ અને મતાનવસક અસિસ્તાઓની સતારિતાર િધતારિતા વજલ્તા સ્રટે શરૂઆ્ કરી (1996).
57 જેમતાં GMCs/વજલ્તા હોમસપટલિોનતા મનોવિરકતસતા વિભતાગોનતાં િહીિટી ખિથિનો સમતાિેશ કરિતામતા આવયો ન્ી.
58 અમદતાિતાદ, ભૂજ, જામનગર અને િડોદરતા
59 અમદતાિતાદ, ભતાિનગર, જામનગર, રતાજકોટ, સુર્ અને િડોદરતા
60 અમરટેલિી, િનતાસકતાંઠતા (પતાલિનપુર), દતાહોદ, ગતાંધીનગર, ગીર-સોમનતા્તા (િેરતાિળ), જુનતાગઢ, નમથિદતા (રતાજપીપળતા) પોરિંદર, પંિમહતાલિ (ગોધરતા), 

સતાિરકતાંઠતા (વહટંમ્નગર અને સુર્)
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઓડિટનાં તારણો

2 2 2 ન િતઓ  ્યોજના અને કા્ય ાક ્ય િતસા

12 રતાજયોમતા61 હતા્ ધરતાયેલિ રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણ62 (2015-16) જણતાિે છટે કફે રતાષ્ટીય 
સ્રટે િસ્ીનતા 10.60 ટકતા અને ગુજરતા્મતાં 13 િષથિ્ી િધુ િયની કુલિ િસ્ીનતા 7.40 ટકતા લિોકો (િસ્ી 
ગણ્રી 2011 મુજિ આશરટે 32.00 લિતાખ) એક અ્િતા ્ે્ી િધુ મતાનવસક અસિસ્્તા્ી અસરગ્સ્ 
છટે. સમસયતાની વિશતાળ્તાને કતારણે, મતાનવસક આરોગય સમસયતાઓને દૂર કરિતા મતાટટે, વયુહતાતમક, એકીકૃ્ 
અને સિથિગ્તાહી નીવ્ રતાખિી ્ે સમજદતારી છટે. ઓરડટમતાં, રતાજયમતા મતાનવસક આરોગય સંભતાળની 
સુધતારણતા મતાટટે નીવ્ઓ, યોજનતા અને િહીિટી પ્રવ્ભતાની ઉણપ નીિે િ્યતાથિ મુજિ જણતાયુ હ્ું-

2 2 2 1 રા ્ય માનિસક રો ્ય ન િત

રતાજય સરકતારટે આરોગય ક્ષેત્રનતા વિકતાસ મતાટટે અગ્્તા વયુહરિનતા સિૂિિતાનતાં હટે્ું સતા્ે એક અવભયતાન63 
ની રિનતા કરી (એવપ્રલિ 2002). અવભયતાનનતા અહટેિતાલિનતાં આધતારટે, એવપ્રલિ-2009 મતા ગુજરતા્ મતાનવસક 
આરોગય સંભતાળ નીવ્નો ડ્રતા્ટ ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયો હ્ો. નીવ્નો ધયેય સમુદતાય આધતારર્ 
મતાનવસક આરોગય સંભતાળ મતાટટે પ્રોતસતાહન, વનિતારણ, સતારિતાર અને પુનિથિસન સવહ્ અસરકતારક, 
કતાયથિક્ષમ અને પયતાથિપ્ત જોગિતાઈ ્ેમજ કતાયથિપધધવ્નો વિકતાસ કરિતાનો હ્ો. ્ેમ છ્તાં, રતાજય સરકતારટે 
સૌપ્ર્મ આરોગયનીવ્ (SHP ્ૈયતાર કરિતાનું નક્ી કયુિં હોિતા્ી નીવ્ને મંજૂરી આપિતામતાં આિી ન 
હ્ી. ઓરડટમતાં જણતાયુ હ્ું કફે SHPને 2016મતાં મંજૂરી મળી હઈ હોિતાં છ્તાં, મે-2020 સુધી મતાનવસક 
આરોગય સંભતાળ નીવ્ની મંજૂરીની રતાહ જોિતાઈ રહી હ્ી.

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું (જૂન-2020) કફે મેનટલિ હટેલ્કફેર એકટ, 2017 અને મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણનતાં 
્તારણોને ધયતાનમતાં રતાખીને ડ્રતાફટ નીવ્ સુધતારણતા હટેઠળ છટે.

2 2 2 2 ક ન લાન અને જેટન  ા વ

રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણે ભલિતામણ કરટેલિ છટે કફે ગંભીર મતાનવસક અસિસ્્તા,64 સતામતાનય 
મતાનવસક અસિસ્્તા65 અને પદતા્થિનતા ઉપયોગને લિગ્ી સમસયતાઓ66 ને આિરી લિેિતા મતાટટે, રતાજયોએ 
િતાવષથિક એકશન ્લિતાનો વિકસી્ કરિતા જોઈએ કફે જેમતાં વનધતાથિરી્ અને વયતાખયતાવય્ પ્રવૃવ્ ઘટકો, 
નતાણતાકીય જોગિતાઈઓ, જરૂરી સુવિધતાઓને મજિૂ્ િનતાિિી, મતાનિ સંસતાધનો અને દિતાની હટેર્ફેર 
સમય મયતાથિદતામતાં આિરી લિેિતાયેલિ હોય. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે રતાજયને મતાનવસક આરોગય સંભતાળની 
સુધતારણતા મતાટટે વયતાપક યોજનતાઓ વયિમસ્્ રી્ે વિકસતાિેલિ ન હ્ી. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન, રતાજય 
સરકતારટે ̀  147 કરોડ67 ની (રતાજયનતાં આરોગયલિક્ષી િજેટની ્ તાળિણીનતાં 0.50 ટકતા) મતાનવસક આરોગય 
સેિતાઓ પર ્તાળિણી કરી છટે. આ પૈકી, ` 108 કરોડ (73 ટકતા) િતાર HMH, મતાટટે અને િતાકીનતા 
` 39 કરોડ મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ અને મનોવિરકતસતા સેિતાઓનતા ભૌવ્ક મતાળખતાકીય વિકતાસ 
મતાટટે ્તાળિિતામતાં આવયતાં હ્તંા. આરોગય વયિસતાવયકોની ્ંગી, મતાનવસક આરોગય સંભતાળ પૂરી પતાડ્ી 

61 ઉત્રમતાં પંજાિ અને ઉત્રપ્રદટેશ દવક્ષણમતાં ઃ ્તાવમલિનતાડુ અને કફેરતાલિતા પૂિથિમતાં ઃ ઝતારખંડ અને પવચિમ િંગતાળ, પવચિમમતાં ઃ રતાજસ્તાન અને ગુજરતા્ 
મધયમતાં મધયપ્રદટેશ અને છ્ીસગઢ અને ઉત્ર-પુિથિમતાં ઃ આસતામ અને મણીપુર

62 NIMHANS, િેંગલિુરૂ દ્તારતા હતા્ ધરતાયેલિ
63 રતાજય સરકતારટે ઈમનડયન ઈનસટીટ્ુટ ઓ્ મેનેજમેનટ, અમદતાિતાદ અને િતાપુ ટ્રસટ, પૂણેનતાં સહકતાર્ી સતા્ે મળીને કયુથિ
64 અસિસ્્તા જેિી કફે વસજોફ્ફેવનયતા, િતાય પોલિર અસિસ્્તા જે મતાનવસક પધધવ્ઓ ઉતપન્ કરટે છટે
65 ્ણતાિ, વિં્તામય અસિસ્્તા, િતાધય્તા-મનોગ્સ્ અસિસ્્તા, વિગેરટેનો આમતાં સમતાિેશ કરિતામતાં આિેલિ છટે.
66 આલકોહોલિ, ડ્રગસ, ્મતાકુ જેિતા પદતા્ગોનતા સેિનને કતારણે લિતાગણીમય વિક્ષેપ
67 જેમતાં GMCs/વજલ્તા હોમસપટલિોનતા મનોવિરકતસતા વિભતાગનતાં િહીિટી ખિથિનો સમતાિેશ કરિતામતાં આવયો ન્ી.
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હોમસપટલિોમતાં મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓનો અભતાિ, અને પુનિથિસન સુવિધતાઓનો અભતાિ સૂિિે છટે કફે 
મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમોને સુઘડ આયોજન અને ભંડોળની ્તાળિણીમતાં િધતારતા સતા્ે સુવયિમસ્્ 
િનતાિિતાની જરૂર છટે.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન-2020) કફે મતાનવસક વિમતાર લિોકોનતા કલયતાણ મતાટટે વનિતારણ, પ્રોતસતાહન, 
સમુદતાય આધતારર્ સતારિતાર, આં્ર-ક્ષેત્રીય જોડતાણ સહી્નતા એકશન ્લિતાન છ મવહનતામતાં ્ૈયતાર 
કરિતામતા આિશે. પરરકમલપ્ યોજનતાને અમલિમતાં મૂકિતા મતાટટે મતાનવસક આરોગય પરનતા િજેટ ખિથિમતાં 
પણ િધતારો કરિતામતાં આિશે.

2 2 2 3 મેનટલ હે થકર ટ  201 નં અમલ કર

મતાનવસક આરોગય સંભતાળ પૂરી પતાડિતા દરવમયતાન સુરક્ષતા ્ેમજ એિતા લિોકોનતાં હક્ પરરપૂણથિ કરિતા 
અને પ્રોતસતાવહ્ કરિતા મતાટટે મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્તા લિોકોની સેિતા મતાટટે ભતાર્ સરકતારટે મેનટ હટેલ્ 
એકટ, 1987 રદ કયગો (એવપ્રલિ-2017) અને મતાનવસક હટેલ્કફેર એકટ, 2017 લિતાગું કયગો. એકટનો ઉદ્ટેશ 
દટંડનીય અપરતાધ ્રીકફે આતમહતયતા કરિતાનતા પ્રયતાસને વનયંવત્ર્ કરિતા, ઈલિેકટ્રોકોનિલસીિ ઉપિતાર 
પધધવ્નતાં ઉપયોગને પ્રવ્િંવધ્ કરિતાનો અને સતામુદતાવયક જીિનનતાં અવધકતાર, ગુપ્ત્તા, મતાનવસક 
રી્ે વિમતાર લિોકોને કતાનૂની સહતાય પૂરી પતાડિતાનો પણ છટે. આ એકટ વનય્ કરટે છટે કફે રતાજય સરકતાર 
હટેઠળ, મતાનવસક આરોગય સેિતાઓ સંદભવે દરટેક રતાજય સરકતાર વનયમન, વિકતાસ અને સંકલિન મતાટટે 
રતાષ્ટપવ્ની સંમવ્ પ્રતાપ્ત ્યતાની ્તારીખ્ી નિ મવહનતાનતા સમયગતાળતાની અંદર રતાજય મતાનવસક 
આરોગય સત્તામંડળ (SMHA)ની સ્તાપનતા કરશે. SMHAનતા મુખય કતાયગોમતાં રતાજયની ્મતામ મતાનવસક 
આરોગય સંભતાળ સંસ્તાઓની નોંધણી, ગુણિત્તા અને સેિતાની જોગિતાઈનતાં ધોરણો વિકસતાિિતા, 
મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની નોંધણી વિગેરટેનો સમતાિેશ ્ તાય છટે. ઓરડટમતાં જણતાવયું હ્ું કફે મેનટલિ 
હટેલ્ કફેર એકટ, 2017ની એવપ્રલિ 2017મતાં રતાષ્ટપવ્ની સંમવ્ની પ્રતાવપ્ત અને GOIએ અવધસૂવિ્ કરટેલિ 
(જાનયુઆરી-2018) કતાયદતાનું અમલિીકરણ પણ જુલિતાઈ 2018્ી કરી દીધેલિ હોિતા છ્તાં, રતાજય સરકતારટે 
SMHA ની ઓગષ્-2019મતાં ્ેની રિનતા કરી હ્ી. િધુમતાં, SMHAનું િંધતારણ અપૂણથિ હ્ું કતારણ 
કફે રતાજય સરકતારટે એકટ હટેઠળ જરૂરરયતા્ મુજિ વિનસત્તાિતાર સભયો68 ની વનમણૂક કરી ન્ી. િધુમતાં, 
એકટનતા અમલિીકરણ મતાટટે વનયમો અને જોગિતાઈઓની અને ્રરયતાદોનતાં વનિતારણ મતાટટે સમીક્ષતા 
િોડથિની રિનતાં, વિગેરટે મે-2020 સુધી પણ કરિતામતાં આિી ન હ્ી. આમ, મતાનવસક આરોગય સંભતાળ 
અને સેિતાઓ પ્રદતાન કર્ી િખ્ે મતાનવસક રી્ે વિમતાર વયવક્તઓનતાં હક્ને પ્રોતસતાહન આપિતા અને 
્ેને પૂણથિ કરિતા મતાટટેનતા મેનટલિ હટેલ્કફેર એકટ, 2017મતાં દશતાથિવયતા મુજિ પ્રતાપ્ત કરી શકતાયો ન્ી.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ંુ (જુન-2020) કફે કોવિડ-19 અને લિોકડતાઉનને કતારણે SMHAનતાં વિન-સત્તાિતાર 
સભયોની વનમણૂક અને રતાજય મતાનવસક આરોગય વનયમો ફ્ફેમ ્ઈ શકફેલિ ન્ી અને ઓકટોિર 2020 
સુધીમતાં ્ઈ જશે.

2 2 3 માનિસક િ માર નં િનવાર  અને માનિસક રો ્યને ો સાહન

મતાનવસક વિમતારીન ુવનિતારણ કરિુ ંઅન ેમતાનવસક આરોગયન ેપ્રોતસતાહન આપિતાનતા મખુય ક્ષતે્રો પર ધયતાન 
આપિ ુજરૂરી છટે, કતારણ કફે મતાનવસક વિમતારીનતા ંસિભતાિ અન ેવયતાપક્તતા પર જ્તાનનો વયતાપક અભતાિ છટે. 

68 મતાનવસક હોમસપટલિોનતા િડતા, પ્રખયતા્ મનોવિરકતસક ્િીિી સતાયકોલિોજીસટ, મતાનવસક વિમતારી હોય અ્િતા ્યેલિી હોય ્ેિતા લિોકોનું પ્રવ્વનવધતિ 
કર્ી વયવક્તઓ, મતાનવસક વિમતાર લિોકોને સતારિતાર-સંભતાળ આપનતાર, વિગેરટે
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

મતાનવસક વિમતારીની સમસયતાઓ ધરતાિ્ી વયવક્તઓન ેલિતાછંનનો સતામનો કરિો પડ ેછટે અન ે્ે્ ી ્મેનતાં 
પરરિતારો ઘણીિખ્ વિમતારીની હતાજરીને સિીકતારિતા મતાટટે ્યૈતાર ન્ી. ગજુરતા્નતા ્મતામ વજલ્તાઓમતાં 
(i) મતાવહ્ી, વશક્ષણ અને સદંટેશતાવયિહતાર (IEC), (ii) વનધતાથિરર્ દખલિગીરી, (iii) આઉટડોર દદદીઓ 
મતાટટે CHCs ખતા્ેનતા વિરકતસતાલિયો દ્તારતા મતાનવસક વિમતારી વનિતારણ અન ેમતાનવસક આરોગય સિેતાઓનતા 
પ્રોતસતાહન મળેિિતાનતા ંહટે્ ુસતા્ ેવજલ્તા મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ (DMHP) નો અમલિ કરિતામતા ંઆિે 
છટે. નમનૂતા ્પતાસલેિ વજલ્તાઓમતા ંઆ ઘટકોનતા અમલિીકરણ મતાટટે નીિ ેિિતાથિ કરિતામતા ંઆિી છટે-
2 2 3 1  માિહત  િ ક્  અને સં ે ્યવહાર ( )

IEC નો ઉદટે્શ-મતાનવસક અવયિસ્્તાને અકલિંરક્ કરિતા સરકતારી આરોગય સંભતાળ સંસ્તાઓમતાં 
્ેમનતા સંિતાલિનની ઉપલિબધ્તા, વિમતાર વયવક્તઓ અને ્ેમનતાં પરરિતારને સતારિતારનતાં ્તાયદતાઓની 
વિશેષ્તા વિશે સમુદતાયને સંિેદનશીલિ કરિતાનો છટે. IEC પ્રવૃવ્ઓ સતામૂવહક મતાધયમ, િહતારનતા 
મતાધયમ, લિોક મતાધયમ અને આં્ર વયવક્તતિ સંદટેશતા વયિહતાર દ્તારતા હતા્ ધરિતામતાં આિનતાર હ્ી. 
HMH, અમદતાિતાદ રતાજયસ્રની IEC પ્રવૃવ્ઓ મતાટટેની નોડલિ એજનસી હ્ી, જયતારટે DMHP 
એકમો વજલ્તા સ્રટે IEC પ્રવૃવ્ઓ મતાટટે જિતાિદતાર હ્તાં. િષથિ 2018-19 દર્પયતાન, રતાજયસ્રની 
એજનસીએ IECની પ્રવૃવ્ઓ પર ` 2.02 કરોડનતા ્તાળિેલિ ભંડોળમતાં્ી ` 1.77 કરોડનો ખિથિ કયગો 
હ્ો. વજલ્તા સ્રટે IEC પ્રવૃવ્ઓ મતાટટે દર િષવે સંિંવધ્ DMHP એકમોને ` 2.00 લિતાખનું અનુદતાન 
છુંટું કરિતામતાં આિ્ુ હ્ું. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન નમૂનતા- ્ પતાસેલિ DMHP ઘટકોએ IEC પ્રવૃવ્ઓ 
પર ્તાળિતાયેલિ ` 0.53 કરોડનતાં ભંડોળમતાં્ી ` 0.40 કરોડનો ખિથિ કયગો હ્ો. ઓવડટમતાં જણતાયું હ્ુ કફે 
રતાજયસ્રટે અ્િતા વજલ્તાસ્રટે યોજનતાકીય રી્ે જાગૃ્્તા લિતાિિતા મતાટટે િતાવષથિક એકશન ્લિતાન ્ૈયતાર 
કરિતામતાં આવયો ન્ી. રતાજયની નોડલિ એજનસીએ IEC પ્રવૃવ્ઓ અસરકતારક રી્ે હતા્ ધરી ન હ્ી, 
કતારણ કફે IEC સતામગ્ીની69 26,800 િસ્ુઓમતાં્ી 22,534 (84 ટકતા) સટોરમતાં િણિહેંિતાયેલિ પડી રહી 
હ્ી અને મતાનવસક આરોગય પરનતા 11 TV સ્ળોનતા આઠ સ્ળ પર એક્ી િે િષથિ મતાટટે પ્રસતારણ 
કરિતામતાં આવયુ ન હ્ુ. નમૂનતા ્ પતાસેલિ વજલ્તાઓમતાં IEC પ્રવૃવ્ઓ મતાટટેનું અનુદતાન70 , મનોવિરકતસતા 
વિભતાગનતાં ઈનડોર દદદીની ્તાઈલિ, નતાની કફેરી િેગસ, વિગેરટેની પ્રતાવપ્ત મતાટટે ઉપયોગ કરિતામતાં આવયો 
હ્ો, કફે જેનતાં પર મતાનવસક અવયિસ્્તાનતાં વિનહો અને લિક્ષણો દશતાથિિિતામતાં આવયતા હ્તાં. વજલ્તા સ્રટે 
નમૂનતા ્પતાસેલિ વજલ્તાઓમતાં પણ IEC ની પ્રવૃવ્ઓ અપૂર્ી જોિતા મળી હ્ી, કફેમ કફે વદિતાલિ લિેખન 
દ્તારતા સતામૂવહક જાગૃ્્તા અને જાહટેર સભતા 11 નમૂનતા-્પતાસેલિ DMHP એકમોમતાં્ી મતાત્ર ત્રણ71 મતાં 
જ કરિતામતાં આિી હ્ી. આમ છ્તાં, મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સતા્ે સંકળતાયેલિ િોડથિ અ્િતા િેનરો 
નમૂનતા-્પતાસેલિ 11 DMHP એકમોમતાં્ી િ7ે2 મતાં પ્રદવશથિ્ કયતાથિ હોિતાનુ જોિતા મળયું ન હ્ું.
સરકતારટે જણતાવયું હ્ુ (જુન 2020) કફે IEC પ્રવૃવ્ઓનતાં યોગય આયોજન અને અસરકતારક અમલિીકરણ 
મતાટટે સંિંવધ્ અવધકતારીઓને સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિી છટે. િધુમતાં, જણતાવયું હ્ું કફે અમુક IEC 
સતામગ્ી વજલ્તા એકમોને િહેંિી દટેિતામતાં આિી હ્ી અને િતાકીનતાં TV સ્ળોએ પ્રસતારણ કરિતા મતાટટેની 
વયિસ્તા કરિતામતાં આિી છટે.
2 2 3 2 લિક્ત હ તક્ેપ

લિવક્ષ્ હસ્ક્ષેપ (TI) નું લિકય ્ ણતાિ વયિસ્તાપન અને નિળતા લિોકોમતાં ્ ્ી આતમહતયતાને વનિતારિતાનું 
છટે. રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણ (2015-16) જણતાિે છટે કફે િસ્ીની લિગભગ એક ટકતા િસ્ી 

69 િોપતાવનયતા, િતાટથિસ, ્તાલિીમ મોડ્ુલિ, વિગેરટે
70 ્મતામ DMHP એકમોને પ્રવ્ િષથિ રૂ. 2.00 લિતાખ
71 દતાહોદ, જુનતાગઢ અને પોરિંદર
72 અમરટેલિી અને ગતાંધીનગર
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ઉચ્ આતમઘતા્ી જોખમ હટેઠળ છટે. સિવેક્ષણ એ પણ જણતાિે છટે કફે ગુજરતા્મતાં આતમહતયતાનતા િનતાિોનો 
દર પ્રવ્ લિતાખની િસ્ીએ રતાષ્ટીય સ્રટે (10.60) કર્તા િધતારટે (11.70) જોિતા મળયો હ્ો. આમ, 
લિવક્ષ્ હસ્ક્ષેપનું અસરકતારક અમલિીકરણ ખૂિ મહતિનું હ્ું. રતાજય સરકતારટે DMHP એકમો સતા્ે 
પરતામશથિ કરીને પ્રવૃવ્ઓ હતા્ ધરિતા મતાટટે િે વિન-સરકતારી સંસ્તાઓ (NGOs) સતા્ે સમજૂવ્ કરતાર 
(MoU) કયતાથિ. લિોકોને મતાનવસક અસિસ્્તા, ઉપલિબધ્તા અને સતારિતારનતા કતાયદતાની વિશેષ્તા, ્ણતાિ 
વયિસ્તાપન, વિગેરટે વિશે વશવક્ષ્ કરિતા મતાટટે ્ તાવલિમ પતામેલિ સમુદતાય આરોગય કતાયથિકરો દ્તારતા પ્રવૃવ્ઓ 
હતા્ ધરિતામતાં આિનતાર હ્ી. DMHP એકમોને ્ેમનતાં પો્તાનતાં દ્તારતા અ્િતા સ્તાવનક NGOs દ્તારતા 
TI પ્રવૃવ્ઓ હતા્ ધરિતા મતાટટે અવધકૃ્ કરિતામતાં આવયતાં હ્તાં. ખિથિને પહોંિી િળિતા મતાટટે, પરિતાનગી 
આપિતા પતાત્ર ખિથિ, પ્રવૃવ્ દીઠ ` 5000 અ્િતા િતાસ્વિક ખિથિ જે ઓછું હોય ્ે હ્ો. િષથિ 2015-19 
દરવમયતાન, નમૂનતા ્પતાસેલિ DMHP એકમોએ 4,919 પ્રવૃવ્ઓ કરી હ્ી અને ` 1.60 કરોડનો ખિથિ 
કરિતામતાં આવયો હ્ો.
ઓરડટમતાં TI પ્રવૃવ્ઓમતાં ઉણપ નીિે િ્યતાથિ મુજિ જણતાઈ હ્ી -

 ● MoU મુજિ, પ્રવૃવ્ઓ શરૂ કર્તાં પહટેલિતા, પ્રવૃવ્ઓની સૂવિ, ્તાલિીમની રૂપરટેખતા, ્તાલિીમ 
મોડ્ુલિ વિગેરટે પૂરું પતાડિતાનું હ્ું. DMHP એકમનતાં પ્રવ્વનવધની હતાજરીમતાં પ્રવૃવ્ઓ 
હતા્ ધરિતાની હ્ી. આમ છ્તાં, કોઈપણ NGO દ્તારતા નમૂનતાં-્પતાસેલિ DMHP એકમોમતાં 
ન ્ો અગતાઉ્ી આયોજન રજૂ કરિતામતાં આવયુ હ્ંુ કફે ન ્ો DMHP એકમોની દટેખરટેખ 
હટેઠળ પ્રવૃવ્ઓ હતા્ ધરિતામતાં આિી હ્ી, પરરણતામ સિરૂપ, કરિતામતાં આિ્ી પ્રવૃવ્ઓની 
ગુણિ્તાની ખતા્રી ્ઈ શકી ન્ી.

 ● DMHP મતાગથિદવશથિકતા મુજિ, પ્રવૃવ્ઓ શતાળતાઓ, કોલિેજો, કતાયથિસ્ળો, શતાળતામતાં ન હોય ્ેિતા 
રકશોરો/ ્રૂણોનો વિસ્તાર, શહટેરી ઝૂંપડપટ્ી, વિગેરટે ખતા્ે શરૂ કરિતાની હ્ી. DMHP એકમ 
અ્િતા NGOs એ શતાળતાઓ, કોલિેજો અને ગ્તામ પંિતાય્ો ખતા્ે પ્રવૃવ્ઓ કરી હ્ી. આમ 
છ્તાં, નમૂનતા-્પતાસેલિ કોઈપણ વજલ્તાઓમતાં પ્રવૃવ્ કતાયથિસ્ળો અને શહટેરી ઝૂપડપટ્ી વિસ્તાર 
ખતા્ે હતા્ ધરિતામતાં આિી ન હ્ી કફે જયતાં ક્રમશઃ ભતારણ અને ્ણતાિને કતારણે મતાનવસક 
અસિસ્્તાની સંિેદનશીલિ્તા હોઈ શકફે છટે.

 ● અનુદતાનની વિલિંવિ્ પ્રતાવપ્તને કતારણે મોટતાભતાગની પ્રવૃવ્ઓ િષથિમતાં જાનયુઆરી અને મતાિથિ 
મવહનતા િચ્ે શરૂ કરિતામતાં આિી હ્ી. વયતાપક કિરટેજને િદલિે, નમૂનતાં ્પતાસેલિ વજલ્તાઓમતાં 
પતાંિ ્ી 23 ્તાલિીમ કતાયથિક્રમો એક જ સંસ્તામતાં ગોઠિિતામતાં આવયતાં હ્તાં.

આમ, લિવક્ષ્ હસ્ક્ષેપ કતાયથિક્રમ યોગય આયોજન વિનતા અને સંિેદનશીલિ િસ્ીમતાં પ્રવશક્ષણની 
ગુણિત્તાની ખતા્રી કયતાથિ વિનતા િલિતાિિતામતાં આિ્ો હ્ો.
સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું (જુન 2020) કફે TI પ્રવૃવ્ઓનો વયિમસ્્ અમલિ કરિતા અને ઓરડટ દ્તારતા 
જણતાિિતામતાં આિેલિ ખતામીઓને સુધતારિતા જરૂરી સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિી છટે.
2 2 3 3  સામૂિહક રો ્ય કન ો ાતે ટ પે નટ િર ક સાલ્ય
DMHP ની મતાગથિદવશથિકતામતાં જણતાિેલિ છટે કફે વજલ્તા હોમસપટલિ ખતા્ે વજલ્તા હોમસપટલિની એક નસથિ સતા્ે 
મનોવિરકતસક વનયમી્ સમયતાં્રટે દરટેક CHCs ખતા્ે આઉટ-પેશનટ વિરકતસતાલિયોની મુલિતાકતા્ લિેશે. 
ઓવડટમતાં જણતાવયુ હ્ું -

 ● નમૂનતા-્પતાસેલિ 11 વજલ્તામતાં્ી મનોવિરકતસકની જગયતા ખતાલિી રહટેલિ હોિતાને કતારણે, અમરટેલિી 
અને જુનતાગઢમતાં કતાયથિર્ 22 CHCs મતાં્ી કોઈપણ CHCs મતાં આઉટ-પેશનટની વિરકતસતા હતા્ 
ધરિતામતાં આિ્ી ન હ્ી.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

 ● નમૂનતા ્પતાસેલિ વજલ્તામતાં્ી નમથિદતા અને પોરિંદર વજલ્તાની વજલ્તા હોમસપટલિની  
કતામગીરી પ્રશંસનીય જોિતા મળી હ્ી, કતારણ કફે આઉટ-પેશનટ વિરકતસતાલિયો દરટેક CHCs 
મતાં અને આયોજનિધધ હતા્ ધરિતામતાં આિ્તાં હ્તાં. પરરણતામ સિરૂપ, િષથિ 2017-19  
દરવમયતાન આ વજલ્તાઓની આઠ CHCs ખતા્ે 1,976 દદદીઓન7ે3 સતારિતાર આપિતામતાં આિી 
હ્ી.

 ● િતાકી રહટેલિ સતા્ વજલ્તાઓમતાં, આ વજલ્તાઓમતાં કતાયથિર્ 107 CHCs મતાં્ી મતાત્ર 4674 ખતા્ે  
વિરકતસતાલિય હતા્ ધરિતામતાં આિ્તા હ્તાં, કતારણ કફે 10 ્ી 12 CHCs નો સમતાિેશ કરટેલિતા 
તયતાં મતાત્ર એક જ મનોવિરકતસક હ્તાં. િષથિ 2017-19 દરવમયતાન, આ 46 CHCs ખતા્ે 9,472 
દદદીઓનો ધસતારો ્યો હ્ો. 

આમ, આઉટ-પેશનટ વિરકતસતાલિયો, નમૂનતાં ્પતાસેલિ વજલ્તાઓમતાં કતાયથિર્ 129 CHCs નતાં 54 (42 
ટકતા) મતાં જ હતા્ ધરિતામતાં આિ્તાં હ્તાં.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે ્ મતામ CHCs નો સમતાિેશ કરિતા ્ િક્તાિતાર રી્ે જે વજલ્તાઓમતાં 
િતાર્ી િધતારટે CHCs છટે ્ેમતાં મનોવિરકતસકની મંજૂર કરતાિેલિ સંખયતાિળમતાં િધતારો કરિતામતાં આિશે. 
િધુમતાં, જણતાવયું હ્ું કફે મનોવિરકતસક અને લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટની ખતાલિી પડી રહટેલિ જગયતાઓ 
ભરિતાનતા પ્રયત્ો િતાલિું છટે.

2 2  માનવ સંસા ન અને મા ા ત સિવ ા

2 2 1 માનવ સંસા નન  પલ તા

ગુણિત્તાયુક્ત મતાનવસક આરોગય સંભતાળની સેિતાઓ પહોંિતાડિતા મતાટટે પયતાથિપ્ત સંખયતામતાં મનોવિરકતસકો, 
લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટો અને મનોવિરકતસ સતામતાજીક કતાયથિકરોની ઉપલિબધ્તાની પૂિથિ-જરૂરરયતા્ છટે. 
ઓરડટમતાં ્મતામ મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિો (HMHs) અને વજલ્તા મતાનવસક આરોગય 
કતાયથિક્ષમ (DMHP) એકમોમતાં મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની ઉણપ નીિે િ્યતાથિ મુજિ જણતાઈ 
હ્ી-

( )  માં માનિસક રો ્ય ્યવસાિ્યકોન  પલ તા

મતાનવસક હોમસપટલિોમતાં સંભતાળનતાં નયુનત્મ ધોરણો પરની નેશનલિ ઈનસટીટ્ુટ ઓ્ મેનટલિ હટેલ્ 
એનડ નયુરો સતાયનસ (NIMHANS) ની મતાગથિદવશથિકતા દર 50 િેડ દીઠ એક જગયતા મનોવિરકતસકની 
અને િે જગયતા લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટ અને િે જગયતા મનોવિરકતસક સતામતાવજક કતાયથિકરની 
હોિતાનુ સૂિિે છટે. મતાિથિ 2019ની મસ્વ્એ ્મતામ HMHs મતાં વનય્ કરતાયેલિ સંખયતાિળ (PS) અને 
મંજુર કરતાયેલિ સંખયતાિળ (SS) ની સતામે મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની ઉપલિબધ્તા કોષ્ટક-1 
મતાં દશતાથિિેલિ છટે-

73 નમથિદતા- િતાર CHCs ખતા્ે 1,719 દદદીઓ પોરિંદર -િતાર CHCs ખતા્ે 257 દદદીઓ
74 િનતાસકતાંઠતા -27 પૈકી 8 દતાહોદ -21 પૈકી 8, ગતાંધીનગર- 10 પૈકી 8, ગીર સોમનતા્ - 8 પૈકી 2, ગોધરતા-13 પૈકી 7, સતાિરકતાંઠતા-13 પૈકી 6 અને 

સુર્ - 15 પૈકી - 7
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

કોષ્ટક-1 ઃ માર્ચ 2019 ની સસથનતએ HMHs મા માનનસક આરોગય વયવસાનયકોની ઉપલબધતા

HMHs બેિની 
સંખયા

PS અને SS ની સામે માનનસક આરોગય વયવસાનયકોની 
ઉપલબધતા

PS અને SS સામે 
અછતની ટકાવારી

PS SS ભરાયેલ 
િગયાઓ

ખાલી પિી રહેલ 
િગયાઓ

PS SS

અમદતાિતાદ 300 30 21 08 13 73 62
ભૂજ 16 05 05 02 03 60 60

જામનગર 50 05 03 02 01 60 33
િડોદરતા 300 30 09 03 06 90 66
કુલ 666 70 38 15 23 79 61

(સત્રોત ઃ HMHs દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની વનય્ સંખયતાિળ સતામે 60 અને 90 ટકતા િચ્ે અને 
મંજૂર કરતાયેલિ સંખયતાિળ સતામે 33 અને 66 ટકતા િચ્ે અછ્ હોિતાનું દશતાથિિે છટે. િતાર HMHs પૈકી 
મતાત્ર અમદતાિતાદમતાં મનોવિરકતસકનો અનુસ્તા્ક અભયતાસક્રમનો પ્રતારટંભ કરિતાને કતારણે મંજૂર કરતાયેલિ 
સંખયતાિળમતાં િધતારો કયગો હ્ો. મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની િચ્ે, HMHs મતાં મનોવિરકતસકની 
62 ટકતા જગયતાઓ, સતાયકોલિોજીસટની 50 ટકતા જગયતા અને મનોવિરકતસક સતામતાવજક કતાયથિકરોની 56 
ટકતા જગયતાઓ ખતાલિી પડેલિી હ્ી. િષથિ 2018-19 મતાં HMH જામનગરની પરરવસ્વ્ વિં્તાજનક હ્ી 
કતારણકફે મનોવિરકતસકની જગયતા ખતાલિી પડી રહટેલિ હ્ી. ભૂજ HMH મતાં લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટની 
જગયતા િષથિ 2008 ્ી ખતાલિી પડેલિી હ્ી. આરોગય વયિસતાવયકોની અછ્ હોિતાને કતારણે, દદદીઓનતાં 
સતામતાવજક સતાયકોલિોજીકલિ, લિીનીકલિ અને મનોવિરકતસતાનતાં મૂલયતાંકન મતાટટે વિકસી્ પ્રોટોકોલિનું 
પતાલિન HMH અમદતાિતાદ વસિતાય ્મતામ HMHs મતાં કરિતામતાં આવયું ન હ્ું.

( )  ટકોમાં માનિસક રો ્ય ્યવસાિ્યકોન  પલ તા

વજલ્તા સ્રટે મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સેિતા વજલ્તા હોમસપટલિોનતાં DMHP એકમો અને મનોવિરકતસતા 
વિભતાગ દ્તારતા વનયવમ્ રી્ે પૂરી પતાડિતામતાં આિી રહી છટે. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન, રતાજય 
સરકતારટે મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ હટેઠળ 18 મનોવિરકતસક, 27 લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટ અને 
26 મનોવિરકતસક સતામતાજીક કતાયથિકરોની વનમણૂક કરી હ્ી. આમ છ્તાં, મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ 
મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ હટેઠળ મંજૂર કરતાયેલિ મનોવિરકતસકની 27 જગયતાઓ પૈકી નિ (33 ટકતા), 
લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટની 33 જગયતાઓ પૈકી છ (18 ટકતા) અને મનોવિરકતસક સતામતાજીક કતાયથિકરોની 
33 જગયતાઓ પૈકી સતા્ (21 ટકતા) જગયતાઓ ખતાલિી પડી રહટેલિ હ્ી. મનોવિરકતસક અને લિીનીકલિ 
સતાયકોલિોજીસટોની સેિતાઓ પતાંિ75 અને 10 DMHP એકમોમતાં76 ઉપલિબધ ન હ્ી. મતાનવસક આરોગય 
વયિસતાવયકોની અછ્ને કતારણે નમૂનતા ્પતાસેલિ 11 વજલ્તાઓ પૈકી િે77 (18 ટકતા) મતાં મતાનવસક 
વિમતાર લિોકો મતાટટે ઈનડોર સેિતા ઉપલિબધ ન હ્ી.

ઉપર જણતાિેલિ હકીક્ો દશતાથિિે છટે કફે મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની અછ્ને કતારણે HMHs અને 
DMHP મતાં મતાનવસક આરોગય સંભતાળની ડીલિીિરીએ ઘણુ સહન કરિું પડ્ું છટે. ઓરડટનું મં્વય 
એિું છટે કફે આ મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સુવિધતાઓની સંસ્તાકીય ક્ષમ્તાને મજિૂ્ કરી શકતાય છટે.

75 અમરટેલિી, છોટતા ઉદટેપુર, દટેિભૂવમ દ્તારકતા, મવહસતાગર અને િલિસતાડ
76 આહિતા-ડતાંગ, અમરટેલિી, અરિલ્ી, ભરૂિ, ભતાિનગર, છોટતા ઉદટેપુર, મવહસતાગર, નમથિદતા, સુર્ અને િલિસતાડ
77 અમરટેલિી અને પંિમહતાલિ
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે, િષથિ 2015-19 દરવમયતાન મનોવિરકતસક અને સતાયકોલિોજીસટની 
જગયતાઓ મતાટટે ભર્ી ્ ઈ ગઈ છટે. મનોવિરકતસકની 28 જગયતાઓ અને સતાયકોલિોજીસટની 23 જગયતાઓ 
ભરિતા મતાટટે ગુજરતા્ જાહટેર સેિતા આયોગમતાં્ી પરરણતામોની રતાહ જોિતાઈ રહી છટે.
2 2 2 માનવ સંસા નનો િવકાસ

( ) માનવસં ્યા ના વ ારા માટે ્યોજનાનં અમલ કર

મતાનિ આરોગય વયિસતાવયકોની અછ્ એ વિં્ તાનો મદુો છટે. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ, મનોવિરકતસતાનતાં 
અભયતાસક્રમ મતાટટે ગજુરતા્ની છ સરકતારી મડેીકલિ કોલિજેો (GMCs) મતા ંમજંરૂ કરતાયલેિ સંખયતા પ્રવ્િષથિ મતાત્ર 
2878 છટે. લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીમતા ંમતાસટર ઓ્ ર્લિોસો્ી (M.Phil) અભયતાસક્રમ મતાટટે, સરકતારી સસં્તાન79 
મતા ંમતાનય કરતાયલેિ સખંયતા પ્રવ્િષથિ મતાત્ર 12 છટે. મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની અછ્ ઘટતાડિતા, સરકતારટે, 
રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ હટેઠળ મતાનિસખંયતાિળનતા ંવિકતાસ મતાટટે િ ેયોજનતાઓ શરૂ કરી (એવપ્રલિ 
2009). જમેતા,ં (i) િ થ્િમતાન મતાનવસક આરોગય સસં્તાઓમતા ંસધુતારો કરીન ેસનેટર ઓ્ એકસીલિનસ (ઉતકૃષ્્તા 
કફેનરિ) (CoE) ની સ્તાપનતા અને (ii) મનોવિરકતસતા, લિીનીકલિ સતાયકોલિોજી, મનોવિરકતસ સતામતાજીક કતાયથિ અને 
મનોવિરકતસ નવસિંગમતા ંઅનુસ્તા્ક અભયતાસક્રમોનો પ્રતારટંભ કરિતા મતાટટે મડેીકલિ કોલિજેો અન ેહોમસપટલિોમતાં 
િધતારો કરિતાનો સમતાિશે ્તાય છટે. ઓરડટમતા ંજણતાયુ ંહ્ુ ંકફે-

 ● HMH અમદતાિતાદ ખતા્ે ` 23.79 કરોડની કફેનરિીય સહતાય સતા્ે ઉતકૃષ્્તા કફેનરિની સ્તાપનતા 
કરિતામતાં આિી હ્ી (2016). CoE એ મનોવિરકતસતા મતાટટે રડ્લિોમેટ ઈન નેશનલિ િોડથિ 
(DNB) અભયતાસક્રમ, મનોવિરકતસ સતામતાજીક કતાયથિ મતાટટે મતાસટર ઓ્ સોશીયલિ િક્ક (MSW) 
અભયતાસક્રમ, નવસથિગ મતાટટે રડ્લિોમતા ઈન સતાયકીયતાટ્રીક નવસિંગ (DPN) અભયતાસક્રમ શરૂ 
કરિતાનતા હ્તા. ઓકટોિર-2019 ની મસ્વ્એ િતાર અભયતાસક્રમો પૈકી ્ફેકલટીની ખતાલિી પડી 
રહટેલિ જગયતાને કતારણે લિીનીકલિ સતાયકોલિોજી મતાટટે M.Phil અભયતાસક્રમ શરૂ કરી શકતાયો ન્ી, 
જયતારટે શૈક્ષવણક જગયતાઓની નતામંજૂરીને કતારણે મનોવિરકતસ કતાયથિ મતાટટે MSW અભયતાસક્રમ 
શરૂ કરી શકતાયો ન્ી.

 ● મેડીકલિ કોલિેજની સંખયતામતાં િધતારો કરિતાની યોજનતા હટેઠળ છ GMCs પૈકી GMC, રતાજકોટ 
અને GMC, સુર્ પસંદ કરિતામતાં આિી હ્ી (એવપ્રલિ 2009). ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે 
મનોવિરકતસ નવસિંગ મતાટટેનતા અભયતાસક્રમ શરૂ કરિતા મતાટટે GMC, રતાજકોટ અને લિીનીકલિ 
સતાયકોલિોજી મતાટટેનો અભયતાસક્રમ શરૂ કરિતા મતાટટે GMC, સુર્ને GoI ની નતાણતાકીય સહતાય 
પૂરી પતાડિતામતા આિી હ્ી (મતાિથિ 2011). આમ છ્તાં, ઓકટોિર-2019 ની મસ્વ્એ આ િંને 
GMCs મતાં કોઈપણ અભયતાસક્રમ શરૂ કરી શકતાયતા ન્ી. GMC, રતાજકોટનતા મનોવિરકતસતા 
વિભતાગનતા િડતાએ જણતાવયું હ્ું કફે જરૂરી મતાળખતાગ્ રિનતા ન ્િતાને કતારણે અભયતાસક્રમ શરૂ 
કરી શકતાયો ન્ી. GMC, સુર્નતાં મનોવિરકતસતા વિભતાગનતાં િડતાએ અભયતાસક્રમ શરૂ ન ્િતા 
મતાટટે ્ફેકલટીઓની વનમણૂક કરિતામતાં પડ્ી મુશકફેલિીઓનું કતારણ દશતાથિવયું હ્ું.

આમ, મતાનવસક આરોગય મતાટટે મતાનિ સંસતાધનોમતાં િધતારો કરિતાની યોજનતાનો મુખય ઉદ્ટેશ મુખયતિે 
પરતાસ્ ્યો હ્ો.
સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે લિીનીકલિ સતાયકોલિોજી અને મનોવિરકતસ સતામતાવજક કતાયથિનતા 
અભયતાસક્રમો મતાટટે ્ફેકલટીઓની વનમણૂક કરિતા મતાટટેનું કતાયથિ પ્રગવ્ હટેઠળ છટે. મંજૂર કરિતામતાં આિેલિ 
અભયતાસક્રમોને શરૂ કરિતા મતાટટે GMCs ને સહતાય પણ પૂરી પતાડિતામતાં આિશે.

78 ડોકટર ઓ્ મેડીસીન (MD)-19 અને રડ્લિોમેટ ઈન નેશનલિ િોડથિ (DNB)-09
79 ઈનસટીટ્ુટ ઓ્ િીહટેિીયરલિ, સતાયનસ, ગુજરતા્ ્ોરટેનસીક સતાયનસ યુવનિવસથિટી, ગતાંધીનગર
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

( ) માનિસક રો ્ય ્યવસાિ્યકોન  તાલ મ

DMHP ની મતાગથિદવશથિકતા ઉતકૃષ્્તા કફેનરિ (CoE) ખતા્ ેસરકતારી હોમસપટલિોનતા ંકમથિિતારીગણ (કમથિિતારીઓ)
ન ે્તાલિીમ આપિતાની જોગિતાઈ કરટેલિ છટે. સતામવુહક આરોગય કફેનરિો (CHCs) અન ેપ્રતા્વમક આરોગય 
કફેનરિો (PHCs) નતા ્િીિી અવધકતારીઓ અન ેપરેતા-મડેીકલિ સટતા્ન ેતિરર્ વનદતાન, સતામતાનય મતાનવસક 
અસિસ્્તા અને રટે્રલિ સિેતાઓનુ ંસિંતાલિન કરિતા મતાટટે વજલ્તા હોમસપટલિ ખતા્ ે્ તાલિીમ આપિતામતા ંઆિી 
હ્ી. મતાગથિદવશથિકતાઓ, જાગૃવ્નતા વનમતાથિણ મતાટટે સમદુતાયનતા આરોગય કતાયથિકરો અન ેસમદુતાયનતા ંિૂટંતાયલેિતા 
પ્રવ્વનવધઓન ેસિંદેનતાતમક ્તાલિીમ આપિતાની પણ જોગિતાઈ કરી છટે. ઓરડટમતા ંજણતાયુ ંહ્ુ ંકફે-

 ● િષથિ 2015-19 દરવમયતાન HMH, અમદતાિતાદનતાં CoE ખતા્ે 5,277 આરોગય કમથિિતારીઓને 
્તાલિીમ આપિતા 75 ્તાલિીમ કતાયથિક્રમોનું આયોજન કરિતામતાં આવયું હ્ું. CoE દ્તારતા વિકસી્ 
્તાલિીમ મોડયુલિ મુજિ, ્િીિી અવધકતારી, સટતા્ નસથિ અને આરોગય કતાયથિકરો મતાટટે ્તાલિીમનો 
સમયગતાળો અનુક્રમે 14 રદિસ, છ રદિસ અને પતાંિ રદિસનો હ્ો. આમ છ્તાં, આ આરોગય 
કમથિિતારીઓ મતાટટે ્તાલિીમનો સમયગતાળો મતાત્ર એક રદિસનો રતાખિતામતાં આવયો હ્ો. આ 
દશતાથિિે છટે કફે ્ તાલિીમ મતાટટે ્ ૈયતાર કરિતામતાં આિેલિ અભયતાસક્રમોને અપેક્ષતા મુજિ આિરી લિેિતામતાં 
આવયતા ન હ્તાં.

 ● HMH, અમદતાિતાદટે, ્ક્ત પો્તાનતા સટતા્ મતાટટે જ 11 ્તાલિીમ કતાયથિક્રમોનું આયોજન કયુિં હ્ું. 
આમ છ્તાં, રતાજયમતાં કતાયથિર્ ત્રણ HMHs મતાં કમથિિતારીઓ મતાટટે એક પણ ્તાલિીમનું આયોજન 
કરિતામતાં આવયું ન હ્ું.

 ● ASHA િક્કરો અને શતાળતાનતાં વશક્ષકોને તિરર્ વનદતાન મતાટટે ્તાલિીમ આપિી મહતિપૂણથિ છટે, 
કતારણકફે, સૌપ્ર્મ રકશોરતાિસ્તા દરવમયતાન ઘણી મતાનવસક અસિસ્્તાનતાં વિહ્ો અને લિક્ષણો 
દટેખતાય છટે. ASHA િક્કરો અને શતાળતાનતા વશક્ષકો મતાટટેનું ્તાલિીમ મોડયુલિ પણ વિકસતાિિતામતાં 
આવયું હ્ું. આમ છ્તા, રડસે્પિર-2019 ની મસ્વ્એ ્ેઓ મતાટટે એકપણ ્તાલિીમ કતાયથિક્રમનું 
આયોજન કરિતામતાં આવયું ન હ્ું.

 ● PHCs અને CHCsનતાં આરોગય કમથિિતારીઓને મતાનવસક વિમતારીનતા તિરર્ વનદતાન અને 
સતામતાનય મતાનવસક અસિસ્્તાનતાં સંિતાલિન મતાટટે નમૂનતા ્ પતાસેલિ કોઈપણ DMHP એકમો દ્તારતા 
અ્િતા CoE ખતા્ે ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી ન હ્ી.

 ● નમનૂતા ્પતાસલેિતા કોઈપણ વજલ્તાઓમતા,ં સમદુતાયનતા આરોગય કતાયથિકરો અન ેસમદુતાયનતા ંિૂટંતાયલેિતા 
પ્રવ્વનવધઓને ્તાલિીમ આપિતા સિંદેનતાતમક ્તાલિીમ કતાયથિક્રમનુ ંઆયોજન કરિતામતા ંઆવયુ ંન હ્ુ.ં

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે વનય્ કરટેલિ અભયતાસક્રમોને અનુસરિતા મતાટટે રહટેણતાંક સુવિધતાઓ 
િનતાિિતામતાં આિી રહી છટે. NIMHANS નતાં સહકતાર સતા્ે ડીજીટલિ એકફેડમીની પણ સ્તાપનતા કરિતામતાં 
આિી છટે. આજ સુધી, 350 આરોગય વયિસતાવયકોને ઓનલિતાઈન ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી છટે. PHCs 
અને CHCs ખતા્ે આરોગય વયિસતાવયકોને આ કફેનરિોમતાં મનોવિરકતસતાની સેિતા િધતારિતા ્તાલિીમ 
આપિતામતાં આિે છટે.

2 2 3 િતક મા ા ત સિવ ાન  પલ તા

હોમસપટલિોમતાં પયતાથિપ્ત ભૌવ્ક મતાળખતાગ્ સુવિધતા એ ગુણિ્તાસભર આરોગય સંભતાળ સેિતાઓ 
પહોંિતાડિતા મતાટટેની એક અવ્ આિશયક જરૂરરયતા્ છટે. ઓરડટમતાં નમૂનતા ્પતાસેલિ હોમસપટલિોમતાં 
અપૂર્ી મતાળખતાગ્ સુવિધતાને કતારણે સેિતાઓમતાં ખતામીઓ જણતાઈ હ્ી, જે નીિે િ્યતાથિ મુજિ છટે-
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

 ● મતાનવસક હોમસપલિોમતાં સંભતાળનતા નયુનત્મ ધોરણો પરની NIMHANSની મતાગથિદવશથિકતા વનય્ 
કરટે છટે કફે દરટેક દદદીને સિ્ંત્ર િેડ હોિો જોઈએ. અમદતાિતાદ અને િડોદરતા HMHs મતાં 300 
િેડની ક્ષમ્તા સતામે અનુક્રમે 323 અને 332 દદદીઓ દતાખલિ ્યેલિતા હોિતાનુ જોિતા મળયું હ્ું. 
HMH, ભૂજમતાં પરરમસ્વ્ વિં્તાજનક હ્ી. કફે જયતાં 16 િેડની ક્ષમ્તા સતામે વનયમી્પણે 34 
્ી 52 દદદીઓ દતાખલિ ્યેલિતા હોિતાનું જોિતા મળયુ હ્ું. પરરણતામ સિરૂપ, દદદીઓ નીિે જમીન 
પર સૂ્ેલિતા હોિતાનું જોિતા મળયું હ્ું.

 ● મતાનવસક હોમસપટલિોમતાં સંભતાળનતા નયુનત્મ ધોરણો પરની NIMHANS ની મતાગથિદવશથિકતા, 
સિ્ંત્ર જેરીએટ્રીક, િતાઈલડ અને ડ્રગ-એડીકશન, િોડથિ મતાટટે જોગિતાઈ કરટે છટે. આમ  
છ્તાં, એકપણ HMHs મતાં સિ્ંત્ર જેરીએટ્રીક અને િતાઈલડ િોડથિની સ્તાપનતા કરિતામતાં આિી 
ન્ી. સિ્ંત્ર ડ્રગ-એડીકશન િોડથિ મતાત્ર HMH િડોદરતામતાં જ િનતાિિતામતાં આવયો હ્ો. 
આમ, ્ મતામ િયજૂ્નતા દદદીઓ અને એડીકશન ધરતાિ્તા દદદીઓ એક સતા્ે રતાખિતામતાં આિ્તાં 
હ્તાં.

 ● મતાનવસક હોમસપટલિોમતાં સંભતાળનતા નયુનત્મ ધોરણો પરની NIMHANS ની મતાગથિદવશથિકતાઓ, 
જોગિતાઈ કરટે છટે કફે મતાનવસક હોમસપટલિોમતાં ‘‘ટૂંકતાગતાળતાનતાં આઈસોલિેશન રૂમો’’ વસિતાય 
ઈનટટેનસીિ કફેર યુવનટ (ICU), ઈમરજનસી દિતાઓ, ઓમકસજન, સકશન સુવિધતાઓ, વિગેરટે 
સતાધનો સતા્ે સજ્જ હોિતા જોઈએ. આમ છ્તાં, કોઈપણ HMHs મતાં ICU ની સ્તાપનતા કરિતામતાં 
આિી ન હ્ી. HMHs નતાં િડતાએ જણતાિેલિ કફે સતામતાનય કટોકટીનો સતામનો કરિતા મતાટટે 
હોમસપટલિો સજ્જ હ્ી. આમ છ્તાં, અતયં્ ગંભીર કફેસો સંભતાળિતા મતાટટે, દદદીઓને સરકતારી 
મેડીકલિ કોલિેજોમતાં મોકલિિતામતાં આિે છટે.

 ● DMHP મતાગથિદવશથિકતા વજલ્તા હોમસપટલિોમતાં 10 િેડનતા સિ્ંત્ર િોડથિ મતાટટે જોગિતાઈ કરટે છટે. 
11 નમૂનતા-્પતાસેલિ હોમસપટલિો પૈકી, પતાંિ વજલ્તા હોમસપટલિો80મતાં મનોવિરકતસ દદદીઓને 
જનરલિ િોડગોમતાં દતાખલિ કરિતામતાં આિ્તાં હ્તાં, કતારણ કફે મનોવિરકતસ દદદીઓ મતાટટે સિ્ંત્ર 
િોડથિ સ્પતાયેલિ ન હ્તાં. DH સતાિરકતાંઠતામતાં, મનોવિરકતસતા મતાટટે સિ્ંત્ર મનોવિરકતસતા િોડથિ 
હોિતા છ્તાં, મનોવિરકતસ દદદીઓને સકીન િોડથિનતા દદદીઓ સતા્ે રતાખિતામતાં આવયતાં હ્તા. આમ, 
હોમસપટલિમતાં દતાખલિ મનોવિવકતસ દદદીઓમતાં િેપ લિતાગી જિતાનું જોખમ હ્ું.

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે HMH, અમદતાિતાદમતાં જેરીએટ્રીક, િતાઈલડ અને ડ્રગ-એડીકશન 
િોડગોનતા કિજા લિેિતામતાં આવયતાં છટે (મતાિથિ 2020). આ સમસયતાઓ દૂર કરિતા HMH, િડોદરતા ખતા્ે 
સિ્ંત્ર જેરીએટ્રીક િોડથિનતા િતાંધકતામ મતાટટે અને ભૂજ ખતા્ે 50 િેડ ધરતાિ્ી હોમસપટલિનતાં નિતા વિલડીંગ 
મતાટટે કતામગીરી અંગેનતા હુકમો પહટેલિે્ી જ જારી કરિતામતાં આવયતા હ્તાં. ્મતામ DMHP એકમોમતાં 10 
િેડિતાળતા સિ્ંત્ર િોડગોની ખતા્રી કરિતા પ્રયતાસો કરિતામતાં આિશે.

દદદીઓનતા ઘસતારતાની સરખતામણીમતાં િેરસની અછ્, ICU ની સ્તાપનતા ન ્િી, ્ેમજ HMHs 
મતાં સિ્ંત્ર િોડગો જેિતા કફે િતાઈલડ, જેરીએટ્રીક અને ડ્રગ-એડીકશન િોડગો અને DMHP મતાં મતાનવસક 
અસિસ્્તા ધરતાિ્તા દદદીઓ મતાટટે સિ્ંત્ર િોડગોની વિન ઉપલિબધ્તા એક વિં્તાનો વિષય છટે. ઓરડટનું 
મં્વય એિું છટે કફે મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સુવિધતાઓની સંસ્તાકીય ક્ષમ્તાને મજિૂ્ કરિતા મતાટટે 
જરૂરી મતાળખું િનતાિી શકતાય છટે.

80 અમરટેલિી, િનતાસકતાંઠતા, ગીર-સોમનતા્, નમથિદતા અને પંિમહતાલિ
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2 2  માનિસક રો ્ય સં ા  અને સેવાઓન  ડલ વર
2 2 1 ાથિમક રો ્ય સં ા  સાથે માનિસક રો ્ય સં ા નં ક કર
રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણ (NMHS) મતાં કોઈપણ મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સમસયતાની 
સતારિતારનું અં્ર 83 ટકતા નોંધતાયું છટે. સતારિતાર અં્ર ઘટતાડિતા મતાટટે, NMHS એ પ્રતા્વમક આરોગય 
સંભતાળ સતા્ે મતાનવસક આરોગયનતા એકીકરણ મતાટટેની ભલિતામણ કરટેલિ. DMHP મતાગથિદવશથિકતામતાં, 
પ્રતા્વમક સ્રટે આિશયક મતાનવસક આરોગય સંભતાળ પૂરી પતાડિતા સિંંવધ્ DMHP એકમ ખતા્ે PHCs 
અને CHCs નતાં આરોગય કમથિિતારીઓની મનોવિરકતસ ્તાલિીમ મતાટટે પણ જોગિતાઈ કરી છટે. ઓરડટમતાં 
જાણિતા મળયું હ્ું કફે નમૂનતા-્પતાસેલિ કોઈપણ DMHP એકમોએ આરોગય કમથિિતારીઓને ્તાલિીમ 
આપી ન હ્ી. નમૂનતા-્પતાસેલિ વજલ્તાઓમતાં, આ વજલ્તાઓમતાં, કતાયથિર્ 129 CHCs મતાં્ી મતાત્ર 
46 (36 ટકતા) મતા મનોવિરકતસ લિીનીકનું આયોજન કરિતામતાં આવયું હ્ું. જે દશતાથિિે છટે કફે પ્રતા્વમક 
આરોગય સંભતાળ સતા્ે મતાનવસક આરોગય સંભતાળનું PHCs નતાં સ્રટે કરિતાનું હજુ સુધી િતાકી છટે અને 
આંવશક રી્ે CHCs નતાં સ્રટે કરિતામતાં આિે છટે.
સરકતારટે જણતાવયું હ્ંુ (જુન 2020) કફે મનોવિરકતસતા સેિતાઓ પૂરી પતાડિતા સેનટર ઓ્ એકસીલિનસ 
(ઉતકૃષ્્તા કફેનરિ) ખતા્ે PHCs અને CHCs નતાં આરોગય કમથિિતારીઓને પણ ્ેઓનતાં સંિંવધ્ કફેનરિો 
ખતા્ે ્તાલિીમ આપિતામતાં આિશે.
2 2 2 િજ ા તરન  હો પટલો ાતે માનિસક રો ્ય સં ા ન  સેવાઓ
મનોવિરકતસતા સેિતાઓ ્મતામ વજલ્તાનતાં DMHP એકમોમતાં ઉપલિબધ હ્ી. DMHP એકમો વસિતાય, 
્મતામ છ સરકતારી મેડીકલિ કોલિેજો (GMCs) નતાં મનોવિરકતસતા વિભતાગ દ્તારતા પણ મતાનવસક આરોગય 
સંભતાળની સેિતાઓ પૂરી પતાડિતામતાં આિી રહી હ્ી. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન, 11 નમૂનતા ્પતાસેલિ 
DMHP એકમો અને GMCs મતાં અનુક્રમે 2, 20, 61481 અને 8, 68, 20482 દદદીઓનો ઘસતારો હ્ો. 
ઓરડટમતાં નમૂનતા-્પતાસેલિ DMHP એકમો અને GMCs ની સેિતાઓમતાં નીિે િ્યતાથિ મુજિ ખતામીઓ 
જણતાઈ હ્ી-

 ● DMHP એકમ, અમરટેલિીમતાં કતાયમી મનોવિરકતસક ઉપલિબધ ન હોિતાને કતારણે અને DMHP 
એકમ, પંિમહતાલિમતાં સિ્ંત્ર મનોવિવકતસતા િોડથિની ઉપલિબધ્તા ન હોિતાને કતારણે ઈનડોર સુવિધતા 
ઉપલિબધ ્ઈ ન હ્ી.

 ● છ GMCs અને 11 નમૂનતા ્પતાસેલિ DMHP એકમો પૈકી લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટની 
સેિતાઓ મતાત્ર GMCs (અમદતાિતાદ અને સુર્) અને ત્રણ DMHP એકમો (દતાહોદ, ગતાંધીનગર 
અને ગીર-સોમનતા્) મતાં જ ઉપલિબધ હ્ી. જેને પરરણતામે િતાકીની િતાર GMCs અને આઠ 
DMHP એકમોમતાં દદદીઓની મતાનવસક મસ્વ્નું મૂલયતાંકન કરિતામતાં આિી રહ્ં ન્ી.

 ● આક્રમક્તા ધરતાિ્તા દદદીઓની વયિસ્તા કરિતા ભૌવ્ક મતાળખતાગ્ સુવિધતા જેિી કફે, 
આઈશોલિેશન રૂમ, િંધ િોડથિ, વિગેરટે કોઈપણ GMCs અને નમૂનતા ્ પતાસેલિ DMHP એકમોમતાં 
ઉપલિબધ ન હ્ી. જેને પરરણતામે, આ હોમસપટલિોમતાં એટટેનડનટ (સહિ્દી) વસિતાય દદદીઓને 
દતાખલિ કરિતામતાં આિ્તાં ન હ્તાં.

2 2 3 માનિસક રો ્યન  હો પટલો ાતે માનિસક રો ્ય સં ા ન  સેવાઓ

રતાજય સરકતાર દ્તારતા ્ક્ત મતાનવસક રી્ે વિમતાર લિોકોની સતારિતાર મતાટટે જ િતાર83 મતાનવસક આરોગય 
મતાટટેની હોમસપટલિો (HMHs) ની સ્તાપનતા કરી છટે. આઉટડોર અને ઈનડોર દદદીઓની સેિતાઓ 

81 OPD-2, 16, 678 અને IPD-3,936
82 OPD-8, 49, 649 અને IPD-18, 555
83 અમદતાિતાદ, ભૂજ, જામનગર અને િડોદરતા ખતા્ે
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

વસિતાય, HMHs દદદીઓની વિભતાિનતાતમક (જ્તાન) ક્ષમ્તા અને વયિસતાવયક કૌશલય વિકસતાિિતા મતાટટે 
વયિસતાવયક ઉપિતાર પધધવ્ પણ પૂરી પતાડ્ી હ્ી. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન િતાર HMHs ખતા્ે 
5,97,05284 અને 17,97285 દદદીઓને આઉટડોર અને ઈનડોર સેિતાઓ પૂરી પતાડિતામતાં આિી હ્ી. 
ઓરડટમતાં મતાનવસક આરોગય સેિતાઓની રડલિીિરીમતાં નીિે િ્યતાથિ મુજિ ખતામીઓ જણતાઈ હ્ી-

 ● ના સામા ક  સા કોલો કલ  ન કલ (ત ) અને મનોિર ક સાનં મૂ ્યાંકન

મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિોએ વનદતાન કરિતા, વયિસ્તાપન, મતાનવસક અસિસ્્તા્ી પીડી્ 
દદદીઓની સતારિતાર મતાટટે એક રૂપરટેખતા વિકસતાિેલિ છટે, ્ે મનોવિરકતસ સતામતાજીક કતાયથિકરો્ી શરૂ ્તાય 
છટે, જે દદદીઓની મૂળભૂ્ મતાવહ્ી, સતામતાજીક અને આવ્થિક મસ્વ્, મતાનવસક્તાનો અભયતાસ, અને 
ભૂ્કતાળનતાં ્િીિી ઈવ્હતાસ રટેકડથિ કરટે છટે. લિીનીકલિ સતાયકોલિોજીસટ દદદીની મતાનવસક પરરમસ્વ્ઓ 
જેિી કફે વિિતાર, મૂડ, રિમષ્ િ્થિણૂંક, વનણથિયશવક્ત, વિગેરટે પર અવભપ્રતાય રટેકડથિ કરટે છટે. મેડીકલિ ઓ્ીસર 
લિીનીકલિ અિલિોકનો રટેકડથિ કરટે છટે અને અં્મતાં મનોવિરકતસતા સતારિતાર આપિતા મતાટટે રી્ (કોષથિ) 
્ૈયતાર કરટે છટે.

ઓરડટટે દરટેક HMHs મતાં વનદતાન કરિતા, વયિસ્તાપન અને દદદીઓની સતારિતાર મતાટટે વિકસતાિિતામતાં 
આિેલિ રૂપરટેખતા અનુસરિતામતાં આિ્ી હ્ી કફે નહી ્ેની ખતા્રી કરિતા 100 ઈનડોર-કફેસોની 
નમૂનતા ્પતાસ કરટેલિ હ્ી. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે HMH, અમદતાિતાદમતાં નમૂનતાં ્પતાસેલિ 
્મતામ 100 કફેસોમતાં રૂપરટેખતા અનુસરિતામતાં આિ્ી હ્ી, જે ખરટેખર પ્રશંસનીય છટે. HMH 
િડોદરતામતાં કોઈપણ કફેસમતાં મનોવિરકતસ સતામતાવજક કતાયથિકરનતા અવભપ્રતાય નોંધિતામતાં આિેલિ ન 
હ્તા. જયતારટે 12 કફેસોમતાં સતાઈકોલિોજીસટનો અવભપ્રતાય નોંધિતામતાં આવયતાનું જોિતા મળયું હ્ું. 
HMH જામનગરમતાં, કોઈપણ કફેસમતાં સતાઈકોલિોજીસટનો અવભપ્રતાય નોંધિતામતાં ન આવયતાનું જોિતા 
મળયું હ્ું. HMH, ભૂજમતાં એકપણ કફેસમતાં ન ્ો સતાઈકોલિોજીસટ કફે ન ્ો સતામતાવજક કતાયથિકરનો 
અવભપ્રતાય નોંધિતામતાં આવયો હ્ો. 

ઓરડટનું મં્વય એિું છટે કફે HMH, અમદતાિતાદ દ્તારતા અનુસરિતામતાં આિ્ી રૂપરટેખતાની જેમ અનય 
HMHs નતા િડતાઓ રૂપરટેખતાનતાં અનુસરણ મતાટટે જરૂરી પગલિતાઓ લિઈ શકફે છટે.

 ● િન ાન કરત  સેવાઓ

હોમસપટલિમતાં પુર્તા પ્રમતાણમતાં સેિતાની ઉપલિબધ્તા રોગની ઓળખ અને સતારિતાર મતાટટેની રી્ ્ૈયતાર 
કરિતા મતાટટે આિશયક છટે. મતાનવસક હોમસપટલિોમતાં સંભતાળનતા નયુનત્મ ધોરણો પરની NIMHANS 
મતાગથિદવશથિકતા જોગિતાઈ કરટે છટે કફે હોમસપટલિ પતાસે વનયવમ્ પણે લિોહી અને પેશતાિની ્પતાસ, વલિવ્યમ 
એસટીમેશન86, એકસ-રટે, ઈલિેકટ્રોકતારડથિયતાેગ્તામ (ECG), ઈલિેકટ્રોએનસે્લિોગ્તામ (EEG), વિગેરટે વનદતાન 
મતાટટેની સુવિધતાઓ હોિી જોઈએ. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે HMH, અમદતાિતાદમતાં, એકસ-રટે વસિતાય 
વનય્ કરતાયેલિ વનદતાન સુવિધતાઓ ઉપલિબધ હ્ી. જયતારટે HMH, િડોદરતામતાં એકસ-રટે, ECG અને 
EEGની સેિતા ઉપલિબધ ન હ્ી. HMH, ભૂજ અને HMH, જામનગર પતાસે વનદતાન પ્રયોગશતાળતા ન 
હ્ી. જેને પરરણતામે, HMHs ભૂજ અને જામનગરમતાં જરૂરી પરીક્ષણો કતાં ્ો લિોહી અને પેશતાિનતાં 
સે્પપલિ (નમૂનતાં) મોકલિતાિીને અ્િતા કતાં ્ો દદદીને સરકતારી મેડીકલિ કોલિેજમતાં મોકલિીને કરિતામતાં 

84 આઉટડોર સેિતાઓ (અમદતાિતાદ- 1,80,920; ભૂજ-1,37,223; જામનગર-27,102 અને િડોદરતા-2,51,807)
85 ઈનડોર સેિતાઓ (અમદતાિતાદ-6,509; ભૂજ-1,544; જામનગર-179 અને િડોદરતા-9,740)
86 વલિવ્યમ દિતા શરૂ કર્તાં પહટેલિતા રોગ વનિતારક સ્ર નક્ી કરિતા મતાટટે લિોહીમતાં વલિવ્યમનતા સ્રને મતાપિતા



55

કર   અનપાલન ઓ ડટ

આિ્તા હ્તાં. હોમસપટલિમતાં પ્રયોગશતાળતાની અનઉપલિબધ્તા એ ગંભીર િતાિ્ છટે કતારણકફે પતાયતાનતા 
વનદતાનની કોઈપણ સમયે જરૂરીયતા્ ઉભી ્ઈ શકફે છટે.

 ● નિસ  સેવાઓ

ઈનડોર દદદીઓની અતયં્ સંભતાળ લિેિતા મતાટટે, ્મતામ HMHsમતાં નવસિંગ સટટેશનોની સ્તાપનતાં કરિતામતાં 
આિી હ્ી. નસસીંગ સટતા્ને સમયસર અને દદદીઓની પરરમસ્વ્મતા ્યેલિ સુધતારણતાનતા87 મૂલયતાંકનની 
નોંધ કરિતાની કતામગીરી સોંપિતામતાં આિી હ્ી. ઓરડટમતાં જણતાવયું હ્ું કફે HMH, અમદતાિતાદ HMH, 
ભૂજમતાં વનય્ કરતાયેલિ દિતાઓનો દદદીઓ દ્તારતા િપરતાશની નવસિંગ સટતા્ દ્તારતા ખતા્રી કરિતામતાં આિી 
રહી છટે. જયતારટે HMH, િડોદરતામતાં આંવશક રી્ે અનુસરિતામતાં આિ્ું હ્ું. દરટેક HMHમતાં નમૂનતા 
્પતાસેલિ 100 ઈનડોર કફેસોમતાં્ી, HMH િડોદરતામતાં 27 કફેસોમતાં અને HMH, ભૂજમતાં 74 કફેસોમતાં 
દદદીઓની પરરમસ્વ્મતાં ્યેલિ સુધતારણતાનતા મૂલયતાંકન નોંધતાયેલિ ન હોિતાનું જોિતા મળયું હ્ું. HMH 
જામનગરમતાં નવસિંગ સંભતાળમતાં મોટટેભતાગે ખતામીઓ જોિતા મળી હ્ી, કતારણકફે નમૂનતા ્ પતાસેલિ કોઈપણ 
કફેસોમતાં ન ્ો દદદીઓ દ્તારતા દિતાઓનતાં િપરતાશનું કફે ન ્ો દદદીઓની પરરમસ્્ીમતાં ્યેલિ સુધતારણતાનતા 
મૂલયતાંકનની નોંધ કરિતામતાં આિી હ્ી. HMHsનતાં િડતા ઓરડટ અિલિોકનો સતા્ે સંમ્ ્યેલિ અને 
જણતાિેલિ કફે નવસિંગ સંભતાળ સુધતારણતા મતાટટે પગલિતા લિેિતામતાં આિશે.

 ● વાઓન  પલ તા

ગુણિત્તાયુક્ત આરોગય સંભતાળ સેિતાઓનતાં વિ્રણમતાં દિતાઓ અવિર્પણે મળિી એ આિશયક છટે. 
ઓરડટમતાં જણતાવયું હ્ું કફે દરટેક HMHsમતા વનય્ કરતાયેલિ દિતાઓ આઉટડોર અને ઈનડોર એમ િંને 
દદદીઓને વનઃશુલક પૂરી પતાડિતામતાં આિ્ી હ્ી. HMH, ભૂજ વસિતાય ્મતામ HMHsમતાં દિતાઓની 
ઉપલિબધ્તા સં્ોષકતારક જણતાઈ હ્ી. HMH, ભૂજમતાં, 150 દિતાઓ પૈકી 33 ્ી 53 દિતાઓ ્ૂટક-્ૂટક 
ધોરણે જથ્તામતાં ઉપલિબધ ન હ્ી. મતાિથિ 2019ની મસ્વ્એ, HMH પતાસે દિતાઓ ખરીદિતાનુ ભંડોળ 
હોિતા છ્તાં, 33 દિતાઓ જે ત્રણ્ી િધુ મવહનતાઓ મતાટટે ઉપલિબધ ન હ્ી. જેને પરરણતામે, આઉટડોર 
દદદીઓને સતારિતાર મતાટટે લિખી આપિતામતાં આિેલિ દિતાઓ સિખિવે ખરીદ કરિતા દિતાણ કરિતામતાં આિ્ુ 
હ્ું. HMH, ભૂજે દિતાઓની ઉપલિબધ્તા ન હોિતા મતાટટે સ્તાવનક ખરીદીની સત્તા મયતાથિરદ્ હોિતાનુ 
કતારણ દશતાથિિેલિ હ્ું. રજૂ કરતાયેલિ જિતાિ વયિહતારૂ ન્ી કતારણ કફે જથ્તામતા ન હોય ્ે ઈ-ટટેનડર દ્તારતા 
પ્રતાપ્ત કરી શકતાય છટે.

સરકતારટે જણતાવયુ (જુન-2020) કફે ઓરડટ દ્તારતા વનરદથિષ્ ખતામીઓ દૂર કરિતા મતાટટે ્મતામ HMHsને 
સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિશે.
2 2  માનિસક િ માર  રાવતા ્યિ ઓન પનવ્ચસન

2 2 1 પનવ્ચસન સ વડતાઓન  પલ તા

પુનિથિસનએ લિતાંિતા સમય્ી સ્તાયી અપંગ્્તાને દૂર કરિતા મતાનવસક આરોગય સેિતાઓનો એક 
મહતિપૂણથિ ઘટક છટે. અને દદદીઓનું સતામતાવજક અને િૌમધધક કૌશલય વિકસતાિિતા મતાટટે મદદ કરટે છટે, 
જે ્ેઓને સતામતાવજક મુખય પ્રિતાહમતાં એકીકૃ્ કરિતા મતાટટે જરૂરી છટે આ જે દદદી સિ્ંત્ર રી્ે રહી 
શક્તા ન હોય અને જેની સંભતાળની જરૂરરયતા્ હોય, ્ેને મતાટટે લિોંગ-સટટેયલિ હોમ, જે દદદીને હોમસપટલિ 
સતા્ે લિતાંિતા સમય સુધી ્મતામ સેિતાઓની જરૂરરયતા્ ન્ી પરટં્ુ સિ્ંત્ર રી્ે રહટેિતા મતાટટે કુશળ્તાની 
જરૂર છટે ્ેને મતાટટે હતા્-િે હોમની સ્તાપનતા કરિતાની જરૂર છટે. મતાિથિ 2019ની મસ્વ્એ એક ્ી પતાંિ 

87 દૈવનક જીિનધોરણ, િ્થિણૂક, સંદટેશતાવયિહતાર વિગેરટે પ્રવૃવ્ઓની ક્ષમ્તા
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િષથિ્ી હોમસપટલિમતાં્ી રજા આપિતા યોગય છટે ્ેિતા 131 દદદીઓ88 ને રજા આપિતામતાં આિી ન્ી. 
કતારણકફે રતાજયએ સિ્ંત્ર મતાવલિકીનતાં અ્િતા NGOs સહયોગ્ી મતાનવસક વિમતાર લિોકો મતાટટે કોઈપણ 
પુનિથિસન કફેનરિોની સ્તાપનતા કરી ન્ી. ઓડીટમતાં જણતાયું હ્ું કફે ભટક્તાં દદદીઓને ્ ેમનતાં પરરિતાર સતા્ે 
્રી એક કરિતા, મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિો (HMHs) એ એક કતાયથિપધધવ્ વિકસતાિી છટે. 
HMHsની ટીમ, NGO સતા્ે મતાનવસક રી્ે વિમતાર લિોકોને, ્ ેઓનતાં કુટુંિ અને સરનતામતાં શોધી કતાઢિતા 
પુનરતાિવ્થિ્ પરતામશથિ કરટે છટે. તયતારિતાદ ્ેઓ સંભતાળ આપનતારતાઓનો સંપક્ક કરટે છટે અને હકીક્ોની 
િકતાસણી કયતાથિ િતાદ દદદીઓ ્ેઓને સોંપે છટે. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન, િતાર HMHsમતાં દતાખલિ 
કરિતામતાં આિેલિ ભટક્તા 963 દદદીઓ89 મતાં્ી 720 દદદીઓ90 HMHs દ્તારતા ્ેઓનતાં પરરિતાર સતા્ે ્રી 
એક કયતાિં હ્તાં અને 75 દદદીઓ જુદતા જુદતા આશ્યસ્તાનોમતાં91 મોકલિિતામતાં આવયતા હ્તા. 720 દદદીઓનું 
્ેમનતાં પરરિતાર સતા્ે પુનઃવમલિન એ અતયં્ પ્રશંસનીય છટે. ્ેમ છ્તાં, એિતા દદદીઓનતા પુનિથિસનમતાં 
પડકતાર છટે જેઓ કયતા રહટે છટે ્ેનતાં કોઈ સગડ ન્ી અ્િતા કુટુંિ ્ેઓને સિીકતારિતા ્ૈયતાર ન્ી

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું (જુન 2020) કફે મતાનવસક વિમતાર લિોકોનતાં પુનિથિસનનતાં મુદ્તાને હલિ કરિતા 
મતાટટે સવમવ્ની રિનતાં કરિતામતાં આિી છટે. સતામતાવજક નયતાય અને અવધકતારી્તા વિભતાગ દ્તારતા સતા્ 
વજલ્તાઓમતાં પુનિથિસન કફેનરિની સ્તાપનતા કરિતા 2020-21નતા અંદતાજપત્રમતાં જોગિતાઈ કરી છટે. મતાનવસક 
વિમતાર લિોકોનતા પુનિથિસન મતાટટે રસ ધરતાિ્તા NGOs સતા્ે િિતાથિ પણ યોજાઈ રહી છટે.
2 2 2 ્યવસાિ્યક પરાર પ િત

વયિસતાવયક ઉપિતાર પધધ્ી્ી પ્રતારટંવભક સતારિતાર પછી મસ્ર િ્થિણૂક હોિી એ દદદીઓનતાં પુનિથિસન 
મતાટટે એક અસરકતારક પરરમતાણ છટે. આ ઉપિતાર પધધવ્નો ઉદ્ટેશ દદદીમતાં વિભતાિનતાતમક ક્ષમ્તા અને 
વયિસતાવયક કૌશલય વિકસતાિિતાનો છટે જે ્ેઓને હસ્ક્ષેપનતાં આયોવજ્ અભયતાસક્રમ દ્તારતા સિ્ંત્ર 
અને ગૌરિપૂણથિ જીિન જીિિતા સશક્ત િનતાિે છટે. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે HMH અમદતાિતાદ અને 
HMH, િડોદરતામતાં વયિસતાવયક પધધવ્ વિભતાગ સ્પતાયેલિ છટે. દૈવનક જીિનધોરણ શીખિતાની પ્રવૃવ્ઓ 
આપિતા વસિતાય, વયિસતાવયક કૌશલય ્ તાલિીમો, જેિી કફે દરજીકતામ, સુ્તારીકતામ, િુકિતાઈનડીંગ, ર્નતાઈલિ 
િનતાિિું, સતાિરણી િનતાિિી, વિગેરટે પણ આઉટડોર અને ઈનડોર દદદીઓને આપિતામતાં આિી રહી 
છટે. કતામમતા રોકતાયેલિતા દદદીઓએ કરટેલિ ઉતપતાદનોનતા િેિતાણ દ્તારતા મળટેલિ ન્તામતાં્ી પ્રોતસતાહન પણ 
આપિતામતાં આિ્ું હ્ું. આમ છ્તાં, વયિસતાવયક ઉપિતાર પધધવ્ HMH ભૂજમતાં ઉપલિબધ ન હ્તા 
અને વયિસતાવયક ઉપિતારક અને કૌશલયની ્તાલિીમ આપનતાર વશક્ષકોની જગયતા ખતાલિી પડી રહટેલિ 
હોિતાને કતારણે HMH, જામનગરમતાં આંવશક રી્ે ઉપલિબધ હ્ી. HMH, અમદતાિતાદ અને HMH, 
િડોદરતાનતા વયિસતાવયક ઉપિતાર પધધવ્ વિભતાગની કતામગીરી પ્રશંસનીય જણતાઈ હ્ી અને ભૂજ અને 
જામનગરની HMHsમતાં પણ આિતા જ પ્રકતારની વયિસ્તા ્િી જોઈએ.
સરકતારટે જણતાવયું (જુન 2020) કફે વયિતાસતાવયક ઉપિતારકની વનમણૂક મતાટટે પ્રયત્ો કરિતામતાં આિશે 
અને આ િંને HMHs ખતા્ે વયિસતાવયક ઉપિતારક પધધવ્ પ્રદતાન કરિતા જરૂરી મતાળખતાગ્ સુવિધતાનુ 
વનમતાથિણ કરિતામતાં આિશે.
2 2  ્યથાથ્ચ ાલ ઓ

સરકતારટે મતાનવસક વિમતાર લિોકોની સંભતાળ મતાટટે પહટેલિ કરી જે ઓરડટ દ્તારતા ય્તા્થિ પ્રણતાલિી ્રીકફે નોંધ 
કરિતામતાં આિી હ્ી. જેની નીિે િિતાથિ કરિતામતાં આિી છટે-

88 79-પુરુષ અને 52-મવહલિતા
89 HMH, અમદતાિતાદ-461, HMH-ભૂજ-164 HMH, જામનગર-19 અને HMH, િડોદરતા-319
90 ગુજરતા્નતાં 427 દદદીઓ અને અનય રતાજયોનતાં 293 દદદીઓ
91 નતારી સંરક્ષણ ગૃહ, વભક્ષુક ગૃહ અને ખતાનગી આશ્યસ્તાનો



57

કર   અનપાલન ઓ ડટ

2 2 1 ટકતા ઓ માટે ાર હે પલા ન સેવાઓન  થાપના

2011મતાં HMH, અમદતાિતાદ ખતા્ે અને 2015મતાં િડોદરતા ખતા્ે આધતાર હટેલપલિતાઈન સેિતાઓની સ્તાપનતા 
મતાટટે રતાજય સરકતારટે NGO સતા્ે કરતાર કરટેલિ. આધતાર ટીમ સતાયકોલિોજીસટ, સતામતાવજક કતાયથિકરો, પુરુષ 
અને સત્રી એટટેનડનટ, વિગેરટેની િનેલિી હોય છટે. મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્ી ભટક્ી શંકતાસપદ વયવક્તને 
લિગ્ી મતાવહ્ી જાહટેરજન્તામતાં્ી કોલિ દ્તારતા પ્રતાપ્ત ્્તા, આધતાર હટેલપલિતાઈન ટીમ પોલિીસની મદદ િડે 
વયવક્તને સતારિતાર મતાટટે HMH ખતા્ે લિતાિે છટે. શતારીરરક અને સતાઈકોલિોજીકલિ ્પતાસ કરી, જો જરૂરી 
હોય ્ો નતામદતાર વજલ્તા નયતાયતાલિયનતા સિીકૃવ્ આદટેશ અં્ગથિ્ દદદીને હોમસપટલિમતાં દતાખલિ કરિતામતા 
આિે છટે જે MH એકટ, 1987મતાં દશતાથિિેલિ છટે. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન, આધતાર હટેલપલિતાઈન ટીમે 
ટ્રીટમેનટ મતાટટે HMH, અમદતાિતાદમતાં ભટક્તા 329 દદદીઓને અને HMH, િડોદરતામતાં 230 ભટક્તા 
દદદીઓને લિતાિી અને િિતાિિતામતાં આિેલિ દદદીઓને ્ેમનતા પરરિતાર સતા્ે પુનઃવમલિનમતાં NGO સવક્રય 
ભૂવમકતા ભજિે છટે. સ્તાવપ્ પ્રણતાવલિઓની નિીન્તા એ વયવક્તને મોટી મદદ કરટે છટે કફે જેઓ પો્તાની 
મતાનવસક મસ્વ્ અંગે મતાહી્ગતાર ન્ી અને જેને મનોવિરકસ્તા સંભતાળની જરૂરરયતા્ છટે.

2 2 2 વા અને વાનો ્યાલ

સરકતારટે NGOs સતા્ે હીલિીંગ અને િ્થિણૂક સંિંધી સમસયતાઓ મતાટટે મહટેસતાણતા ખતા્ે જાણી્ી હઝર્ 
સૈયદ અલિી મીરતા દતા્તારની દરગતાહની મુલિતાકતા્ લિે્ી વયવક્તઓને મનોવિરકતસતા સેિતાઓ પૂરી પતાડિતા 
કરતાર કરટેલિ (2008). NGO દદદીને મનોવિરકતસતા લિીનીક સેિતાઓ, દિતાઓ મતાગથિદશથિન પૂરુ પતાડી અને 
વનદશથિન આપે છટે. િષથિ 2015-19 દર્પયતાન 3,645 નિતા કફેસો અને 38,446 પ્રતયતારૂવપ કફેસો NGO દ્તારતા 
વનયંવત્ર્ કરિતામતા આિેલિ હ્તાં.

2 2  પસંહાર

રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગય સિવેક્ષણ (2015-16) મુજિ 13 િષથિ્ી િધુ િયની કુલિ િસ્ીનતા 7.40 ટકતા 
લિોકો એક અ્િતા િધુ મતાનવસક અસિસ્્તા્ી અસરગ્સ્ છટે. ગુજરતા્મતાં આતમતાહતયતાનતાં િનતાિનો 
દર પ્રવ્ લિતાખ િસ્ીએ રતાષ્ટીય સ્ર (10.60) કર્તા િધતારટે (11.70) જોિતા મળયો હ્ો. ઓરડટમતાં 
નીવ્ઓ, યોજનતા અને િહીિટી પ્રવ્ભતાિમતાં ઉણપ જણતાઈ હ્ી, કતારણ કફે  (i) 2009 મતાં ્ ૈયતાર કરતાયેલિ 
રતાષ્ટીય મતાનવસક આરોગયનીવ્, મે-2020ની મસ્વ્એ મંજૂર ્યેલિ ન હ્ી, (ii) વનધતાથિરર્ પ્રવૃવ્ઓ 
મતાટટે એકશન ્લિતાન ્ૈયતાર ન હ્ો, (iii) મતાનવસક આરોગય સેિતાઓ મતાટટે રતાજયનતા આરોગય લિક્ષી 
િજેટનતા મતાત્ર 0.50 ટકતા ્તાળિિતામતા આવયતા હ્તાં, (iv) GOI દ્તારતા મતાનવસક આરોગય સંભતાળ અને 
સેિતા પૂરી પતાડિતા અને મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્ી વયવક્તઓની સુરક્ષતા, પ્રોતસતાહન અને ્ ેમનતાં હક્ોને 
પૂણથિ કરિતા મતાટટે મેનટલિ હટેલ્કફેર એકટ, 2017 લિતાગુ કરતાયો હ્ો. જેનો મે-2020 ની મસ્વ્એ અમલિ 
કરિતામતાં આવયો ન હ્ો. મતાનવસક વિમતારીનતા વનિતારણ અને મતાનવસક આરોગય સંભતાળ સેિતાઓનતાં 
પ્રોતસતાહન મતાટટે વજલ્તા મતાનવસક આરોગય કતાયથિક્રમ (DMHP) નતા ઉદ્ેશ, આયોજનમતાં ખતામીઓ, 
જાગૃવ્ અવભયતાનનો અમલિ અને લિવક્ષ્ હસ્ક્ષેપ ને કતારણે હજુ સુમધધ પ્રતાવપ્ત હટેઠળ છટે. ્મતામ િતાર 
મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિો અને DMHP એકમોમતાં મતાનવસક આરોગય વયિસતાવયકોની ્ ીવ્ર 
અછ્ ધયતાનમતાં આિેલિ. મતાનિ સંખયતાિળનતાં વિકતાસ અને પ્રતારટંવભક વનદતાન મતાટટેનતા  ્તાલિીમ કતાયથિક્રમ 
્ેમજ મતાનવસક વિમતારીનતાં વયિસ્તાપન મતાટટેની યોજનતાઓ અસરકતારક આયોજન અને અમલિનતા 
અભતાિે ઈમ્છ્ પરીણતામ આપી શકી ન્ી. જેને પરરણતામે PHCs નતાં સ્રટે મતાનવસક આરોગય 
સંભતાળ પ્રતા્વમક આરોગય સંભતાળ સતા્ે સંકવલિ્ કરી શકતા્ી ન્ી અને CHCs નતાં સ્રટે આંવશકપણે 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

સંકવલિ્ કરતાયેલિ હ્ી. પસંદ કરતાયેલિ િે DMHP એકમોમતાં મનોવિરકતસક અને સિ્ંત્ર િોડથિની વિન-
ઉપલિબધ્તાને કતારણે ઈનડોર સેિતાઓ ઉપલિબધ ન હ્ી. સતામતાજીક, સતાયકોલિોજીકલિ, લિીનીકલિ અને 
મનોવિરકતસતા સતારિતાર મતાટટે વિકસતાિેલિ રૂપરટેખતા HMH, અમદતાિતાદ વસિતાયની HMHs મતાં આંવશક 
રી્ે અનુસરિતામતાં આિ્ી હ્ી. સરકતારટે, મતાનવસક વિમતારી ધરતાિ્તા લિોકો મતાટટે પુનિથિસન કફેનરિની 
સ્તાપનતા કરી ન હ્ી. પુનિથિસન કફેનરિની ગેરહતાજરીમતાં મતાનવસક આરોગય મતાટટેની હોમસપટલિોમતાં રજા 
આપિતા લિતાયક 131 દદદીઓ 1 ્ી 5 િષથિ સુધી દુઃખી ્ઈ રહ્તા હ્તાં. અમદતાિતાદ અને િડોદરતાની 
HMHs મતાં વયિસતાવયક ઉપિતારપધધવ્ની કતામગીરી પ્રશંસનીય, પરટં્ુ ભૂજ અને જામનગરની HMHs 
મતાં ઉણપ જણતાઈ હ્ી. ઓરડટમતાં, ભટક્તા દદદીઓનતાં િિતાિ અને સતારિતાર મતાટટે આધતાર હટેલપલિતાઈન 
સેિતાની સ્તાપનતા અને વનયમસરની/ સંસ્તાકીય મનોવિરકતસતા સતારિતાર પુરતા પતાડિતાની સતા્ોસતા્ 
શ્ધધતા્ી ્ંદુરસ્ િનતાિિતાનો દિતા અને દુિતાનો ખયતાલિ પ્રશંસનીય જોિતા મળયો હ્ો.
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2.3 આરોગય અને પડરવાર કલયાણ નવભાગના પ્રોિેકટ ઇસ્પ્લમેનટેશન યુનનટની કામગીરી 

2 3 1 તાવના 

યુરોપીયન કવમશન દ્તારતા પૂરતા પડતાયેલિતા ભંડોળમતાં્ી રતાજય સરકતારનતા અસરગ્સ્ વિસ્તારોનતા 
ભૂકંપ િતાદનતા પુનવિથિકતાસ કતાયથિક્રમનતા અમલિીકરણ મતાટટે આરોગય અને પરરિતાર કલયતાણ 
વિભતાગ(H&FWD) અં્ગથિ્ એક જુ્ ્રીકફે પ્રોજેકટ ઇમ્પ્લિમેનટટેશન યુવનટ (PIU) ની સ્તાપનતા 
(જુલિતાઈ 2002) કરિતામતાં આિી હ્ી. ભૂકંપ પુનવિથિકતાસ કતાયથિક્રમ અં્ગથિ્ મંજૂર ્યેલિતા કતાયગો પૂણથિ 
્યતા િતાદ  H&FWD એ વિભતાગ અં્ગથિ્ની િતાંધકતામની પ્રવૃવ્ઓ કરિતા મતાટટે  PIU િતાલિુ 
રતાખિતાનો વનણથિય (્ફેબ્ુઆરી 2006) કયગો હ્ો. અને ્ે મુજિ જાહટેર આરોગય કતાળજી મતાટટેની 
સેિતાઓ92 (PHFs) ની િતાંધકતામની પ્રવૃવ્ઓને મતાગથિ અને મકતાન  (R&B) વિભતાગ પતાસે્ી લિઈ  
PIU ને ્િદીલિ કરિતામતાં આિી હ્ી. તયતારિતાદ PHFs ની જાળિણી અને સમતારકતામ (M&R) 
ને લિગ્તા કતાયગો પણ  PIU ને સોંપિતામતાં (મે 2012)  આવયતા હ્તા.  િષથિ 2014-19, દરવમયતાન નિતા 
િતાંધકતામો અને M&R ને લિગ્તા કતાયગો ઉપર PIU એ ્ેમને ્તાળિતાયેલિ ` 9,017 કરોડ93 સતામે  
` 5,833 કરોડ (65 ટકતા) નો ખિથિ કયગો હ્ો. 

અનુપતાલિન ઓરડટ કરિતાનો હટે્ુ (i) યોગય કતામગીરી મતાટટે સંસ્તારકય મતાળખું સ્તાપિતામતાં આવયું 
હ્ું, (ii) કતાયથિની મંજૂરી, ટટેનડરરટંગ અને કતાયથિ કરિતા મતાટટે વનય્ કરતાયેલિ ધોરણોનું અનુસરણ કરતાયું 
હ્ું, (iii) નિતા િતાંધકતામો અને M&R કતાયગો મતાટટે પૂરતા પતાડિતામતાં આિેલિ ભંડોળનતા વહસતાિો યોગય 
રી્ે રખતાયતા હ્તા અને ્ેનો કતાયથિસતાધક રી્ે િપરતાશ ્યો હ્ો કફે કફેમ ્ે િકતાસિતાનો હ્ો. ઓરડટ 
નતા હટે્ુઓ વસધધ કરિતા મતાટટે ગુજરતા્ પમબલિક િક્કસ  (GPW) મેનયૂઅલિ 1987, ટટેનડર દસ્તાિેજો, 
ગુજરતા્ ્તાઇનતામનસયલિ રૂલસ અને રતાજય સરકતાર દ્તારતા જારી કરિતામતાં આિેલિ સૂિનતાઓને મૂલયતાંકન 
મતાટટે મતાપદટંડ ્રીકફે સિીકતારિતામતાં આવયતા હ્તા. ઓરડટટે PIU નતા મુખય કતાયતાથિલિય અને આઠ વજલ્તા94 
એકમોનતા રટેકોરઝથિ ્પસયતા હ્તા. વજલ્તાઓની પસંદગી પ્રોિેિીલિીટી પ્રોપોશનેટ ટુ સતાઇઝ વિધતાઉટ 
રર્લિેશમેનટ પદ્ધવ્્ી કરિતામતાં આિી હ્ી. િષથિ  2014-19 દરવમયતાન પસંદ કરતાયેલિ વજલ્તાઓમતાં 
અપતાયેલિ 805 કતાયગો મતાં્ી વિસતૃ્ ્પતાસ મતાટટે વિિેકતાધીન્તાને આધતારટે 136 કતાયગો અને છ પ્રોજેક્ટસ95 
મતાં્ી િતાર પસંદ કરતાયતા હ્તા. િતાંધકતામની અને જાળિણીની ગુણિ્તાનતા મૂલયતાંકન મતાટટે પસંદ કરતાયેલિ 
94 વિમલડંગની સંયુક્ત સ્ળ ્પતાસ96 પણ કરિતામતાં આિી હ્ી, PIU નતા  CE સતા્ે પ્રતારટંવભક વમરટટંગ  
(05 ઓગષ્  2019) નતા રોજ યોજિતામતાં આિી હ્ી, જેમતાં ઓરડટનો હટે્ુ ઓરડટનતા મતાપદટંડ, ઓરડટનતા 
વયતાપ અને કતાયથિ પદ્ધવ્ની િિતાથિ કરિતામતાં આિી હ્ી. 

92 સરકતારી હોમસપટલિોમતાં પ્રતા્વમક, રદ્્ીય અને તૃ્ીય સ્રની ્્તા સુપર સપેવશયતાવલિસટ આરોગય કતાળજીની સતારિતાર પૂરી પતાડિતામતાં આિે છટે. 
93 ખૂલિ્ી વસલિકનતા ` 683.71 કરોડ સતામેલિ છટે. 
94 દતાહોદ અને િલિસતાડ (આરદજાવ્ ગ્ુપ), અમદતાિતાદ, મહટેસતાણતા અને સતાિરકતાંઠતા  (અનય ગ્ુપ), જામનગર, ક્છ અને રતાજકોટ  (સૌરતાષ્ટ અને ક્છ 

ગ્ુપ)
95 આરોગય કતાળજી સંસ્તાનોનતા એકંદર વિકતાસ મતાટટેનતા કતાયગોની સંખયતા ધરતાિે છટે . 
96 PIU નતા કમથિિતારીઓ સતા્ે 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઓડિટના તારણો 

2 3 2  ન  સં થા ક્ય ્યવ થા 

2 3 2 1 સં થા ક્ય મા ં અને  તર ્ય સંરાલન િનર ક્  તથા સિમક્ા 

H&FWD એ PIU ને નિતા િતાંધકતામનતા (્ફેબ્ુઆરી 2006) ્્તા જાહટેર આરોગય કતાળજીની 
સગિડ્તાઓની જાળિણી અને સમતારકતામ (M&R) (મે 2012) ને લિગ્તા ્્તા H&FWD ની અનય
શતાખતાઓનતા97 કતાયગો સોં્યતા હ્તા. ઓકટોિર 2008 મતાં રતાજય સરકતારટે, િધ્તાં જ્તાં કતાયથિિોજ ને 
પહોંિી િળિતા મતાળખતાને સુરિઢ િનતાિિતા મતાટટે PIU ને ગુજરતા્ સટટેટ હટેલ્કફેર ડેિલિોપમેનટ કોપગોરટેશન 
(GSHIDC) મતાં ્િદીલિ કરિતાનું નક્ી કયુિં હ્ું. િજેટમતાં આ હટે્ુને લિઈ આરટંવભક નતાણતાંની98 
જોગિતાઈ પણ કરિતામતાં આિી હ્ી. આમ છત્તા જુલિતાઈ 2020 સુધીમતાં PIU  ને GSHIDC મતાં ્ િદીલિ
કરિતાનો વનણથિય અમલિમતાં મૂકી શકતાયો ન હ્ો, જે મતાટટેનતા કતારણો રટેકોરઝથિ પર ન હ્તા. 

H&FWDનતા અવધક મુખય સવિિ સરકતારી સ્રટે PIUનતા િડતા છટે. મુખય ઈજનેર (CE) એ PIU 
નતા કતાયથિકતારી, નતાણતાકીય અને ટટેકવનકલિ િડતા છટે. અવધક્ષક ઈજનેરો (SEs) સતા્ ક્ષેવત્રય સ્રટે99 અને 
કતાયથિકતારી ઈજનેરો (EEs) વજલ્તા સ્રટે ્ેમને સહતાય કરટે છટે. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ PIU મતાં 270 
ટટેકવનકલિ સટતા્ અને 84 વિન-ટટેકવનકલિ સહતાયક સટતા્ હ્ો. 

H&FWD એ H&FWD નતા ACS ની અધયક્ષ્તા હટેઠળ િે કવમટી (i) કતાયગોની મંજૂરી મતાટટેની િહીિટી 
મંજૂરી કવમટી (AAC) ્્તા (ii) કોનટ્રતાકટની મંજૂરી મતાટટે નતાણતાકીય અને ટટેનડર મંજૂરી કવમટીઓ 
(FTAC) ની રિનતા કરી હ્ી (2008). આરોગય કવમશ્નર (CoH) દ્તારતા આં્ રરક સંિતાલિન કવમટીની 
િેઠકમતાં અને વિભતાગીય સવમક્ષતા િેઠકમતાં સતાપ્તતાવહક ધોરણે કતાયગોની નતાણતાકીય ્્તા ભૌવ્ક પ્રગવ્ની 
દટેખરટેખ કરિતામતાં આિ્ી હ્ી. આમ છત્તા, એિું ધયતાને આવયું હ્ું કફે િેઠકની મીવન્ટસ ્ ૈયતાર કરિતામતાં 
આિ્ી ન હ્ી. ઉપરતાં્, ACS અ્િતા CoH નતા િડપણ હટેઠળ, PIU દ્તારતા કરિતામતાં આિેલિ કતાયગોની 
પ્રગવ્ અને કતાયગોની ગુણિ્તાની ખતાત્રી મતાટટે  વિવશષ્ અલિગ કવમટીની રિનતા કરિતામતાં આિી ન હ્ી. 
PIU ની સંસ્તાકીય વયિસ્તા (i) વનયમો અને પધધવ્ઓનું મતાળખું (ii) ગુણિત્તા વનયંત્રણ પ્રણતાલિી 
અને (iii) વહસતાિો, ઓરડરટટંગ અને નતાણતાકીય વયિસ્તાપન પ્રણતાલિી  આગળનતા ્કરતાઓમતાં િિતાથિ કયતાિં 
મુજિ સુરિઢ ન હ્ી. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) PIU નતા કતાયગોની સવમક્ષતા મતાટટે કવમટીની વિસતૃ્ રિનતા કરિતામતાં 
આિશે અને કતાયગોની સુરિઢ દટેખરટેખ પ્રણતાલિી શકય િનતાિિતા મતાટટે કતાયગોનતા ગુણિત્તાની ખતાત્રીિધધ્તાની 
સુરિઢ્તા મતાટટે હોદ્તા મુજિ કતાયગોનતા વનરીક્ષણની અિવધને લિગ્ી વિસતૃ્ મતાગથિદવશથિકતાઓ જારી કરિતામતાં 
આિશે  

2 3 2 2 કટલાક કા્ય માં િન ક ાં કામના અને અમક સામાન પૂરો પાડવાના કરારો 

ટટેનડરરટંગ અને કોનટ્રતાકટ સંિતાલિન મતાટટેનતા વનયમો અને પદ્ધવ્ઓ વયતાપક અને સુસપષ્ હોય એ કતાયથિને 
રક્તાય્, કતાયથિક્ષમ, અસરકતારક અને પતારદવશથિ્તા્ી િલિતાિિતા મતાટટે જરૂરી છટે. GPW મેનયુઅલિ, 1987 
મતાં દશતાથિિેલિ છટે કફે કોનટ્રતાકટમતાં પ્રિેશ પહટેલિતા કોનટ્રતાકટનતા દસ્તાિેજોનતા લિખતાણ મતાટટે કતાયદતાકીય અને 
નતાણતાકીય સલિતાહ લિેિી જોઈએ. એિું પણ દશતાથિિેલિ છટે કફે કોનટ્રતાકટ મતાટટેની શર્ો િોક્સ અને વનવચિ્ 

97 ્ૂડ અને ડ્રગસ લિેિોરટેટરીઓ, નવસિંગ કોલિેજો, સટતા્ ક્તાટથિસથિ, હોસટટેલસ વિગેરટે
98 િજેટમતાં િષથિ 2008-09 મતાં આરટંવભક શેર મૂડી (આરટંવભક નતાણતાં) ` 50 લાખ અને વર્ષ 2009-10 ` 25 લાખની દરખાસ્ત હ્તી. 
99 કતાયગો કરિતા મતાટટે PIU એ SEs નતા િડપણ હટેઠળ રતાજયનું સતા્ ક્ષેત્રોમતાં વિભતાજન કયુિં હ્ું
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

હોિી જોઈએ અને ્ેમતાં અવનવચિ્્તા કફે વિપરર્્તા મતાટટે કોઈ અિકતાશ ન હોિો જોઈએ. કોનટ્રતાકટનતા 
સંિતાલિન મતાટટે PIU એ ્ેમનતા પો્તાનતા આગિતા વનયમો અને પદ્ધવ્ઓ વનય્ કયતાિં ન હ્તા. કતાયથિનતા 
સંિતાલિન મતાટટે PIU એ R&B વિભતાગ દ્તારતા વનય્ કરતાયેલિ ધોરણો100  સિીકતાયતાથિ હ્તા. 

ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે સંિંવધ્ વજલ્તાઓમતાં PIU નતા કતાયતાથિલિયનતા મકતાનનતા વનઃશુલક િતાંધકતામ મતાટટે 
પતાંિ કતાયગો101 મતાટટેનતા ટટેનડર દસ્તાિેજોમતાં ખતાસ શર્ો ઉમેરિતામતાં આિી હ્ી. આ શર્ો કતાયદતાકીય 
અને નતાણતાકીય સલિતાહ લિેિતાયતા િગર જ ઉમેરિતામતાં આિી હ્ી, જે કોનટ્રતાકટ સંિતાલિનનતા મૂળભૂ્ 
વસદ્ધતાં્ો સતા્ે સુસંગ્ ન હ્ું. આ મકતાનોનતા પ્રમતાણમતાપ પણ નોંધિતામતાં આવયતા ન હ્તા. ્ેજ રી્ે, 
અનય  33 કતાયગોમતા1ં02, કો્પ્યુટસથિ, લિેપ-ટો્સ, રડવજટલિ કફેમેરતાઓ, કતાયતાથિલિય મતાટટે ્ વનથિિર વિગેરટે વનઃશુલક 
પૂરું પતાડિતા મતાટટે કરતાર દસ્તાિેજોમતાં ખતાસ શર્ો ઉમેરિતામતાં આિી હ્ી. આ કતાયગો અને આ સતામતાન 
અંગે વિગ્િતાર િણથિન કરટેલિ ન હ્ું. આ કતાયગોની  અને સતામતાનની અંદતાવજ્ રકંમ્ પણ ્ૈયતાર કરતાઇ 
ન હ્ી. આમ, વનય્ કતાયથિની રકંમ્ ઉપર આ કતાયગો અને સતામતાનને લિઈ ્યેલિ િધતારતાની શકય્તાઓ 
નકતારી ન શકતાય. ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાયું હ્ું કફે ઉપરોક્ત સતામતાન પૂરો પતાડિતાની શર્ો ધરતાિ્તા 
પસંદ કરતાયેલિ 23 કતાયગોમતાં્ી મતાત્ર નિ કતાયગોમતાં રટેકોરઝથિ ઉપર આ સતામતાન પ્રતાવપ્તનતા પ્રમતાણપત્ર જોિતામતાં 
આવયતા હ્તા. આ સૂવિ્ કરટે છટે કફે કોનટ્રતાકટનતા મૂળભૂ્ વસદ્ધતાં્ોનતા ઉલં્ઘન ઉપરતાં્ કરતારમતાં દશતાથિિેલિ 
સતામતાનની પુ્થિ્તા પણ સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિી ન હ્ી. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) કતાયતાથિલિય સ્તાપિતા અને અનય જરૂરરયતા્ િતાળી િસ્ુઓની 
ખરીદી મતાટટે અલિગ ભંડોળ ઉપલિબધ કરતાિતાયું ન હ્ું મતાટટે મતાંગિતામતાં આિેલિ રકંમ્ોમતાં આ કરતાર 
સતામેલિ કરિતામતાં આવયો હ્ો. ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાવયુ હ્ું કફે હતાલિમતાં આિી શર્ો શતામેલિ કરિતાની 
પ્ર્તા અમલિમતાં ન્ી અને ટટેનડર કરતારમતાં પૂરી પતાડિતામતાં આિેલિ િસ્ુઓ અંગે સવમક્ષતા કરિતામતાં આિશે 
અને સટોર સંિતાલિન પણ સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિશે.  

ઓરડટનું એિું મં્વય છટે કફે PIU ની સ્તાપનતા અને ્ેમનતા કતાયગો મતાટટે સરકતારટે અલિગ ભંડોળ પૂરું પતાડિું 
જોઈએ 
2 3 2 3  વ ા િન્યંત્ર  ાલ  

ગુણિત્તા વનયંત્રણ એ િતાંધકતામ પ્રવૃવ્નું એક અગતયનું પતાસું છટે. PIU એ કતામગીરી દરવમયતાન  
કતાયગોની ગુણિત્તા સુવનવચિ્ કરિતા કતાયથિકતારી ઈજનેર(EE) નતા િડપણ હટેઠળ ત્રણ ગુણિત્તા વનયંત્રણ 
(QC) એકમો સ્તા્યતા હ્તા. R&B વિભતાગમતાં CE નતા સિ્ંત્ર િડપણ હટેઠળ QC એકમો કતાયથિર્ છટે. 
આમ છત્તા, PIU મતાં એિું જોિતાયું હ્ું કફે CE નતા િડપણ હટેઠળ QC એકમો કતાયથિર્ હ્તા કફે જેઓ PIU 
નતા નતાણતાકીય અને ટટેકવનકલિ િડતા પણ હ્તા. ઉપરતાં્, એિું જોિતાયું હ્ું કફે રતાજકોટ ખતા્ેનું QC એકમ 
સટતા્ની ્ંગીનતા કતારણે વિન કતાયથિર્ હ્ું અને PIU એ CE અને SE દ્તારતા કરતાયેલિ કતાયથિનતા વનરીક્ષણો 
મતાટટેનતા કોઈજ ધોરણો વનય્ કયતાથિ ન હ્તા. ફકરા 2.3.6 મતાં િિતાથિ કયતાથિ મુજિ હયતા્ ગુણિત્તા વનયંત્રણ 
પ્રણતાલિીનું મતાળખું અપયતાથિપ્ત જણતાયું હ્ું. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) ગુણિત્તા વનયંત્રણ એકમો મતાટટે સટતા્ની વનમણૂંક અને 
પ્રમતાણભૂ્ કતાયથિ પદ્ધવ્ મતાટટે ગુણિત્તા વનયંત્રણ મેનયુઅલિ ્ૈયતાર કરિતાની કતાયથિિતાહી, પ્રવક્રયતા હટેઠળ છટે. 

100 શેડયુઅલિ ઓ્ રટે્ટસ,(SoR), ટટેનડર દસ્તાિેજો, કોનટ્રતાકટની શર્ો, કતાયથિની વિગ્ો, વિગેરટે .
101 જામનગર  (01), રતાજકોટ (02), સતાિરકતાંઠતા (01), અને િલિસતાડ (01)
102 અમદતાિતાદ (10), િનતાસકતાંઠતા (01), ગતાંધીનગર  (02), જામનગર (02), ક્છ (05), ખેડતા  (02), મહીસતાગર  (01), મહટેસતાણતા (04),  રતાજકોટ (01), 

સતાિરકતાંઠતા (03) અને સુરટેનરિનગર (02).
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

2 3 2  િહસા ો  ઓ ડ ટ  અને ના ાક ્ય સંરાલન ાલ  

િષથિ 2014-19 દરવમયતાન PIU દર િષવે સરટેરતાશ ` 1,100 કરોડનો ખિથિ કરટે છટે. વિશતાળ ખિથિ કરિતા 
છત્તા, PIU કોઈ જ યોગય વહસતાિ પ્રણતાલિી, ઓરડરટટંગ કફે કતાયથિક્ષમ નતાણતાકીય સંિતાલિન ધરતાિ્ું ન હ્ું. 
ઓરડટમતાં ફકરા 2.3.7 મતાં િિતાથિ કયતાથિ મુજિ વહસતાિોની જાળિણી, વહસતાિોનતા િતાવષથિક ઓરડટ અને 
નતાણતાકીય સંિતાલિનને લિગ્ી કફેટલિીક ખતામીઓ ધયતાને આિી હ્ી. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે  (જુલિતાઈ 2020) PIU ન ્ો સોસતાયટી છટે કફે ન ્ો િોડથિ/કોપગોરટેશન કફે જે્ી 
કતાયદતાકીય રી્ે PIU ને િતાટથિડથિ એકતાઉનટનટ દ્તારતા ઓરડટ કરતાિિું જરૂરી ન્ી. આમ છત્તા િતાટથિડથિ 
એકતાઉનટનટ દ્તારતા વહસતાિોનતા ઓરડટ હજુ પણ વયિહતારમતાં છટે.

2 3 3 મંજૂર  અં ાજ  કમત માટે ોલ  લ ાવનારન  પસં  અને કોન ા ટ પવા માટે િન્યત 
કરા્યેલ ોર ોનં અનસર  

GPW મેનયુઅલિમતાં િતાંધકતામ પ્રવૃવ્ઓ હતા્ ધરિતા મતાટટેનતા ધોરણો વનય્ કરતાયેલિતા છટે. PIU  દ્તારતા 
અનુસરિતામતાં આિ્તા િતાંધકતામ પ્રવૃવ્ઓનતા ્િક્તાઓનું વિત્રણ નીિે દશતાથિિેલિ છટે - 

ાં કામ િતઓના ત ાઓનં િરત્ર  

PIU નતા રટેકોરઝથિ પર્ી કોનટ્રતાકટ આપિતા મતાટટેનતા વિવિધ ્ િક્તાઓમતાં્ી ્ તારિેલિતા ઓરડટ અિલિોકનોની 
િિતાથિ આગળનતા ્કરતાઓમતાં કરિતામતાં આિી છટે.  

2 3 3 1 વહ વટ  મંજૂર  

GPW મેનયુઅલિમતાં દશતાથિિેલિ છટે કફે િતાંધકતામ મતાટટેની જગયતાની ઉપલિબધ્તા અને દરખતાસ્ની સધધર્તાની 
ખતાત્રી કયતાથિ િતાદ જ િહીિટી મંજુરી (AA) આપિી જોઈએ. H&FWD એ કતાયગોને મંજુરી આપિતા 
િહીિટી મંજુરી કવમટી (AAC) ની રિનતા કરી (ઓકટોિર 2008) હ્ી. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે 
દરટેક િતાંધકતામો અને સમતારકતામનતા કતાયગો મતાટટે AAC પતાસે્ી AA લિેિી જરૂરી હ્ી ્ેમ છત્તા પસંદ 
કરતાયેલિતા જાળિણી અને સમતારકતામને લિગ્તા 13 કતાયગો PIU એ AAC ની મંજૂરી લિીધતા િગર જ 
આ્યતા હ્તા. િષથિ 2014-19 દરવમયતાન કતાયગો મતાટટે અપતાયેલિ AAs અને મતાિથિ 2019 મતાં કતાયગોની મસ્વ્ 
આગળ કોષ્ટક-1 મતાં દશતાથિિેલિ  છટે –
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

 કોષ્ટક  1: વર્ચ 2014-19 દરનમયાન અપાયેલ AAs અને માર્ચ 2019માં કાયષોની સસથનત 
વર્ચ કાયષોની સંખયા કે 

િેના માટે AA 
અપાયેલ હતી 

કાયષોની સસથનત (સંખયા માં)
પૂણ્ચ થયેલ 

કાય્ચ
પ્રગનતમાં હોય 

તેવા કાય્ચ 
છોિી દેવાયેલ 

કાયષો 
િમીનના મુદ્ાને લઈ 
રાલુ ન કરાયેલ હોય 

તેવા કાયષો 

ટેનિરનો તબક્ો 
બાકી હોય તેવા 

કાયષો 
2014-15 608 549 18 18 11 12
2015-16 2,280 1183 134 179 635 149
2016-17 454 205 82 18 85 64
2017-18 1,646 206 282 33 766 359
2018-19 1,516 8 79 16 663 750
કુલ 6,504 2,151 595 264 2,160 1,334

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

આગળનું કોષ્ક દશતાથિિે છટે કફે, િષથિ 2014-19 દરવમયતાન 6,504 મતાં્ી મતાત્ર 2,151 (33 ટકતા) કતાયગોને 
AA આપિતામતાં આિી હ્ી,  જે મતાિથિ 2019 સુધીમતાં પૂણથિ ્િતા જોઈ્તા હ્તા. ઉપરતાં્ 2,160 (33 ટકતા) 
કતાયગો િતાંધકતામ મતાટટે જમીનની ઉપલિબધ્તા ન હોિતાને કતારણે િતાલિુ ્ ઈ શકયતા ન હ્તા, જયતારટે 264 (િતાર 
ટકતા) જરૂરરયતા્ની ્ફેર આકતારણી કરીને પડ્તાં મુકતાયતા હ્તા. ઓરડટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ું કફે િતાંધકતામ 
મતાટટે જમીનની ઉપલિબધ્તા ન હોિતાને કતારણે િતાલિુ ન કરતાયતા હોય ્ેિતા 2,160 કતાયગો પૈકી 1,993 કતાયગો 
(92 ટકતા) પ્રતા્વમક આરોગય કતાળજીની સગિડ્તાઓ103મતાટટેનતા િતાંધકતામને લિગ્તા હ્તા. આ દશતાથિિે 
છટે કફે AAs મેળિિતા મતાટટે િતાંધકતામ મતાટટે જગયતાની ઉપલિબધ્તા અને દરખતાસ્ની સધધર્તા સુવનવચિ્ 
કરિતાની GPW મેનયુઅલિની  જોગિતાઇઓનું સંવનષ્ઠ્તા્ી પતાલિન ્યું ન હ્ું.

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) જાળિણી અને સમતારકતામને લિગ્તા કતાયગો મતાટટે AA લિેિી જરૂરી 
ન્ી. જિતાિ સિીકતાયથિ ન્ી કતારણકફે H&FWD દ્તારતા જારી કરતાયેલિ સિૂનતાઓ (ઓકટોિર 2008)  
મુજિ દરટેક કતાયગો મતાટટે AAC ની મંજૂરી જરૂરી છટે. હતા્ ઉપર ન લિેિતાયેલિ હોય ્ ેિતા કતાયગો મતાટટે સરકતારટે 
યોગય જમીનની ્તાળિણી ન ્ઈ હોિતાનું કતારણ આગળ (જુલિતાઈ 2020)  ધયુિં હ્ું અને જણતાવયુ હ્ું 
કફે AA/ટટેકવનકલિ મંજૂરી, ટટેનડરરટંગ પહટેલિતા િતાંધકતામ મતાટટેની જમીનની ઉપલિબધ્તા સુવનવચિ્ કરિતા 
પગલિતાઓ લિેિતામતાં આિશે. 

2 3 3 2 ્યોજન  કા્ય્ચન  િવ તો અને અં ા  

GPW મેનયુઅલિમતાં જોગિતાઈ છટે કફે જે કતાયગો મતાટટે AA અપતાઈ િૂકી હોય ્ેિતા કતાયગો મતાટટેનતા આયોજન, 
કતાયથિની વિગ્ો અને કતાયથિનતા અંદતાજો ્ુરટં્જ ્ૈયતાર કરિતા જોઈએ.  ઓરડટમતાં વિસતૃ્ અંદતાજોનતા 
આખરીકરણમતાં અમયતાથિદ વિલિંિ ્યતાનું જણતાયું હ્ું જેમ કફે પસંદ કરતાયેલિ 135 મતાં્ી 55 કતાયગોનતા 
સંદભથિમતાં AA મળયતા િતાદ્ી ટટેનડરો મંગતાિિતા િચ્ેનો સમયગતાળો 12 મવહનતા્ી 71 મવહનતા સુધીનો 
હ્ો. અંદતાજો ્ૈયતાર કરિતામતાં ્્ો વિલિંિ આખરટે કતાયથિ વિલિંિ્ી પૂણથિ ્િતામતાં પરરણતામે છટે. 

સરકતારટે (જુલિતાઈ 2020) વિલિંિ મતાટટે િોખખી જમીન ઉપલિબધ ન હોિતાનતા, સુપર સપેવશયતાવલિટી 
હોમસપટલિો, વજલ્તા હોમસપટલિો વિગેરટેનતા ્િીિી સત્તાધીશોની જરૂરરયતા્ મુજિ આયોજન ્ૈયતાર 
કરિતામતાં લિતાગ્ો િધતારતાનો સમય, અને PIU મતાં આયોજન અને રૂપરટેખતા ્ૈયતાર કરિતા સમવપથિ્ 
સટતા્ ન હોિતાનતા કતારણો  આગળ ધયતાથિ હ્તા.  ઉપરતંા્ િધુમતાં જણતાવયુ હ્ું કફે PIU આ હટે્ુ મતાટટે 
સલિતાહકતારોની સેિતાઓનો લિતાભ લિે છટે. 

103 પેટતા કફેનરિો (1,863) અને પ્રતા્વમક આરોગય કફેનરિો (130)
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2 3 3 3 ે અલ ઓ  રે સ ( ) માં ન હો્ય તેવા વ ારાન  વ તઓના કા્ય્ચના મૂ ્યનં અનવેર  

કોનટ્રતાકટ કરતારની કલિમ 14 (3) મતાં  જોગિતાઈ છટે કફે જો કોઈપણ કતાયથિમતાં િધતારતાનું કફે ્ફેર્તાર કરટેલિ હોય 
્ેિતા કતાયગો  સમતાવિષ્ હોય કફે જેનતા મતાટટે કોનટ્રતાકટમતાં કફે શેડ્ુઅલિ ઓ્ રટે્ટસ(SoR) મતાં મૂલય દશતાથિિેલિ 
ન હોય ્ેિતા પ્રકતારનતા કતાયગો િે SEs ની કવમટી દ્તારતા નક્ી કરતાયેલિ મૂલય મુજિ ્િતા જોઈએ.

ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે  PIU એ પસંદ કરતાયેલિ 52 કતાયગો મતાટટે િધતારતાનતા કતાયગો  સતા્ે કરતાયેલિ એિતા 
કતાયથિ મતાટટે સંિંવધ્ એજનસીઓને ` 205 કરોડ િૂકિતાયતાં હ્તા. િધતારતાનતા કતાયગોનતા મૂલયનતા પૃથ્કરણ 
મતાટટે PIU એ િજારમતાં્ી ભતાિ મંગતાવયતા ન હ્તા. પસંદ કરતાયેલિ કતાયગોમતાં, િધતારતાનતા કતાયગો મતાટટે 
રકમં્ોનું મૂલયતાંકન (SoR મતાં નતા હોય ્ેિી) કોઈ કવમટી દ્તારતા કરતાયું ન હ્ું. આમ, એજનસી કફે જેમનતા 
દ્તારતા આ કતાયગો કરિતામતાં આવયતા હ્તા ્ ેમનતા દ્તારતા પ્રસ્ુ્ કરિતામતાં આિેલિ ભતાિ પત્રકોનતા આધતારટે  CE 
એ િધતારતાનતા કતાયગોનતા મૂલય મતાટટે મંજૂરી આપી હ્ી.

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) SoR મતાં સમતાવિષ્ ન હોય ્ેિી િસ્ુઓ મૂલય મતાટટે  ્ે 
િસ્ુનું મૂલય પ્રિ્થિમતાન િજારમતાં્ી મેળિેલિ ત્રણ ભતાિપત્રકનતા આધતારટે નક્ી કરિતામતાં આિે છટે કફે 
જેમની  સલિતાહકતારો કફે ક્ષેવત્રય કિેરી દ્તારતા ્પતાસ કરિતામતાં આિે છટે મૂલય પૃથ્કરણ મતાટટે નીિતામતાં 
નીિી રકંમ્ને ધયતાને લિેિતામતાં આિે છટે. ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાવયુ હ્ું કફે જુલિતાઈ 2019 મતાં િધતારતાનતા 
કતાયગોનતા મૂલય નક્ી કરિતા મતાટટે કવમટીની રિનતા કરિતામતાં આિી હ્ી અને િધતારતાનતા કતાયગોનતા મૂલય 
નક્ી કરિતા મતાટટે અલિગ મતાગથિદવશથિકતા િનતાિિતામતાં આિશે.  ભતાિ પત્રકો મેળવયતાનો જિતાિ સિીકતાયથિ 
ન્ી કતારણકફે PIU દ્તારતા ભતાિપત્રકો મંગતાિતાયતા ન હ્તા પરટં્ુ જે એજનસી કતાયથિ કર્ી હ્ી ્ેમનતા નતામે 
ભતાિપત્રકો મંગતાિિતામતાં આવયતા હ્તા. 
2 3 3  વ ારાનો ર્ચ 

 ● સામાન્ય વ તઓના કા્ય્ચને વ ારાના વ તઓ તર ક વામાં વ  

ઓરડટમતાં સતામતાનય િસ્ુઓને િધતારતાની િસ્ુઓ ગણિતાનું, િધતારતાની િસ્ુ ્રીકફે ટટેલિીવિઝન ની 
ખરીદી, એક જ  િસ્ુનતા કતાયથિ મતાટટે અલિગ મૂલય વિગેરટે રકસસતાઓ આગળ કોષ્ટક 2 મતાં દશતાથિવયતા મુજિ 
ધયતાને આવયતા હ્તા-

કોષ્ટક 2: વધારાની વસતુઓની મંિૂરીમાં અનનયનમતતા 

અનુ.નં. યોજનતાનું નતામ ઓરડટ નું અિલિોકન 
1 ગુજરતા્ મેરડકલિ એજયુકફેશન 

રરસિથિ સોસતાયટી (GMERS) 
હોમસપટલિ, િડનગર 

300 િેડની હોમસપટલિનતા િતાંધકતામનું કતાયથિ ` 104 કરોડની ટટેનડર રકંમ્ે આપિતામતાં આવયું 
હ્ું (મે 2014). તયતારિતાદ, પ્રિ્થિમતાન એજનસીને િધતારતાનતા કતાયથિ ્રીકફે િધતારતાનતા ત્રણ 
મતાળનું િતાંધકતામ  ` 11.67 કરોડની રકંમ્ે અપતાયું હ્ું  (ઓગષ્  2016).  કોનટ્રતાકટનતા 
કરતાર મુજિ એજનસીનતા વિલિ મતાં્ી ટટેનડર રકંમ્નતા 10.37 ટકતા  િટતાિ કતાપિતાનો હ્ો. 
રટેકોરઝથિની ્પતાસમતાં એિું જણતાયું કફે ` 11.67 કરોડનતા િૂકિણતાંમતાં્ી ` 9.10 કરોડની 
િૂંકિણી િટતાિ કતા્યતા િગર જ કરિતામતાં આિી હ્ી. જો આ િસ્ુને િધતારતાનતા કતાયથિ 
્રીકફે કરતાિિતામતાં ન આિી હો્ ્ો ` 0.94 કરોડ િટતાિ ્રીકફે કોનટ્રતાકટરનતા વિલિ મતાં્ી 
કતાપિતામતાં આવયતા હો્. સરકતારટે ઓરડટનું અિલિોકન સિીકતાયુિં હ્ું  (જુલિતાઈ 2020) અને 
જણતાવયુ હ્ું કફે એજનસી પતાસે્ી ` 0.94 કરોડની િસૂલિતા્ કરિતામતાં આિશે. 

2 ગુજરતા્ કફેનસર રરસિથિ 
ઇમનસટટ્ૂટ,અમદતાિતાદ 

િધતારતાની િસ્ુ ્રીકફે અલિગ અલિગ સતાઇઝનતા 67 ટટેલિીવિઝન પૂરતા પતાડિતા અને 
ઈનસટોલિેશન િતાજથિનતા  PIU એ એજનસીને ` 34.33 લિતાખ િુકવયતા હ્તા. કોનટ્રતાકટરનતા 
ન્તા ્રીકફે એક એકમનતા 15 ટકતા ઉમેરીને ટટેલિીવિઝનની રકંમ્ નક્ી કરતાઇ હ્ી, જેમતાં 
એકમ દીઠ ` 500 ઈનસટોલિેશન િતાજથિનતા  અને કુલિ રકંમ્નતા એક ટકતા લિેિર સેસ હ્ી. 
PIU એ કોનટ્રતાકટરનો ન્ો ઉમેયગો ન હો્ ્ ો ̀ 4.43 લિતાખ િિતાિી શકતાયતા હો્. સરકતારટે 
જણતાવયુ હ્ું કફે (જૂન 2020) નતાણતાકીય િોકસતાઇ રતાખિતા આિી િસ્ુઓનતા મૂલયનું 
પૃથ્કરણ કરિતા મતાટટેની સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિશે. 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

અનુ.નં. યોજનતાનું નતામ ઓરડટ નું અિલિોકન 
3 CHA પરરસર ખતા્ેની 1200 

િેડની હોમસપટલિ,  અમદતાિતાદ 
ટ્રોમતા સેનટર અને 1200 િેડની હોસપીટલિમતાં ક્ષવ્ સુધતારિતા PIU એ મતાઇક્રો કોંક્રીટ  
(M-300 ગ્ેડ) કતાયથિ કરતાવયુ હ્ું. 1200 િેડની હોસપીટલિમતાં મતાઇક્રો કોંક્રીટ કતાયથિ પ્રિ્થિમતાન 
એજનસીને િધતારતાનતા કતાયથિ ્રીકફે આ્યું હ્ુ, જયતારટે ટ્રોમતા સેનટરનું કતામ e-ટટેનડરરટંગ ્ી 
આપિતામતાં આવયું હ્ું. PIU એ િંને કતાયગો મતાટટે રકંમ્ોનું પૃથ્કરણ કયુિં હ્ું. ્ેમ છત્તા, 
1200 િેડની  હોમસપટલિનો મતાઇક્રો કોંક્રીટ કતાયથિનો એકમ દીઠ રકંમ્ ટ્રોમતા સેનટર કર્તાં 
` 47,211 જેટલિો િધુ હ્ો. PIU એ ટ્રોમતા સેનટર મતાટટે મેળિેલિ રકંમ્ સિીકતારી હો્ ્ો  
` 1.51 કરોડ િિતાિી શકતાયતા હો્. સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) િતાંધકતામનતા 
્િક્તાઓ, કતાયથિ કરિતાની પદ્ધવ્, કતાયથિ કરિતાનો સમયગતાળો અને િંને વિલડીંગ મતાટટેની 
એજનસીઓ અલિગ હ્ી. આમ મતાઇક્રો કોંક્રીટ કતાયથિ ્ોડી પતાડીને ્ફેર રિનતા  કરીને 
કતાયથિ કરતાયું હ્ું જે્ી િધતારટે જથ્તામતાં મતાઇક્રો કોંક્રીટ કતાયથિ કરતાયું હ્ું. જિતાિ સિીકતાયથિ 
ન્ી  કતારણકફે િંને કતાયગો મતાટટેનતા િસ્ુઓનતા રકંમ્ પૃથ્કરણમતાં ્ફેર રિનતાનતા કતાયગો 
સતામેલિ હ્તા, િધતારતાની િસ્ુઓ મતાટટેનતા સિીકતારતાયેલિ રકંમ્ પણ અલિગ હ્ી. આિું 
વનિતારી શકયું હો્ જો ટટેનડરની કલિમ મુજિ SEs ની કવમટી દ્તારતા રકંમ્ નક્ી 
કરિતામતા આિી હો્. 

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતીનું પૃથથકરણ)

 ● અરો સ અં ા  અન ેકા્ય્ચના ્યાપમા ંસ ારાઓન ેલ  કોન ા ટ અપા્યા પ  થ્યલે વ ારાનો ર્ચ 

કોનટ્રતાકટ કરતારની કલિમ 14 મતાં જોગિતાઈ છટે કફે ટટેનડરમતાં દશતાથિિેલિ જથ્તા કર્તાં 30 ટકતા ્ી િધતારટે 
જથ્તામતાં કતાયથિ ્તાય ્ો જે િષથિમતાં િધતારતાનું કતાયથિ કરિતામતાં આવયું હોય ્ે િષથિ નતા SoR મતાં દશતાથિિેલિ 
રકંમ્ મુજિ િધતારતાનતા જથ્તામતાં કરતાયેલિ કતાયથિની િૂકિણી કરિતાની રહટેશે. પસંદ કરતાયેલિ 136 મતાં્ી 30 
કતાયગો ટટેનડરમતાં દશતાથિિેલિ જથ્તા કર્તાં 30 ટકતા્ી િધતારટે જથ્તામતાં કરતાયેલિ કતાયથિને લિઈ  જથ્તાનો ્્તાિ્ 
હ્ો જે ખતામીયુક્ત અંદતાજો (17 કતાયગો) અને કતાયગો અપતાયતા પછી કતાયથિનતા વયતાપમતાં કરટેલિ સુધતારતાઓ (13 
કતાયથિ)  ને લિઈ ઉદભવયતા હ્તા. પરરણતામે PIU  એ ટટેનડરમતાં દશતાથિિેલિ રકંમ્ ને િદલિે અદ્્ન SoR 
મુજિ કલિમ 14 પ્રમતાણે 30 ટકતા કર્તાં િધતારટે જથ્તાનતા કતાયથિ કરતાયતા ખતા્ે  ` 29.68 કરોડનો ખિથિ કયગો 
હ્ો. જેમતાં 13 રકસસતાઓમતાં ટટેનડર આ્યતા પછી કતાયથિનતા વયતાપમતાં કરતાયેલિ સુધતારતા પેટટે ` 22.46 કરોડ 
અને 17 રકસસતામતાં ખતામી યુક્ત અંદતાજોને લિઈ ` 7.42 કરોડ છટે. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે  (જલુિતાઈ 2020) સક્ષમ અવધકતારીની મંજૂરી મેળવયતા િતાદ કતાયથિ કરિતામતાં આવયું 
હ્ું. આમ છ્તાં, ટટેનડરોમતાં ટટેનડર પ્રવક્રયતા ્યતા િતાદ સુધતારતાઓ ઘટતાડિતા ્િીિી સત્તાધીશો સતા્ે 
સંકલિન કવમટીની રિનતા કરિતા યોગય કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિશે. 

2 3  ટેનડર િ ્યા 

ટટેકવનકલિ મંજૂરી મળયતા િતાદ જાહટેર ખરીદીની પ્રવક્રયતાનો પ્ર્મ ્િક્ો પતારદશદી પદ્ધવ્્ી સંભવિ્ 
રકંમ્ ભરનતાર પતાસે્ી સપધતાથિતમક રકંમ્ મેળિિતા મતાટટે ટટેનડર અંગેનતા દસ્તાિેજો આપિતાનો  છટે. GPW 
મેનયુઅલિમતાં કોનટ્રતાકટ આપિતા મતાટટેનતા વિવિધ ્ િક્તાઓ ઉપરનતા ધોરણો દશતાથિિેલિ છટે.  PIU એ GPW 
મેનયુઅલિનતા ધોરણોનું અનુસરણ ન કયતાથિ હોિતાનતા મોટી સંખયતામતાં રકસસતાઓ ઓરડટમતાં નીિે િિતાથિ કયતાથિ 
મુજિ ધયતાને આવયતા હ્તા-

2 3 1  ટેનડરો મં ાવવા 

GPW મેનયૂઅલિમતાં ̀  20 લિતાખ્ી ઉપરની અંદતાવજ્ રકંમ્ ધરતાિ્તા કતાયગો મતાટટે ઇંમગલિશ અને ગુજરતા્ી 
અખિતારમતાં જરૂરી મતાવહ્ી સતા્ે ટટેનડર મંગતાિિતાની નોરટસ (NIT) પ્રકતાવશ્ કરિતા મતાટટે દશતાથિિેલિ 
છટે. એિું પણ દશતાથિિેલિ છટે કફે NIT પ્રવસદ્ધ ્યતાની ્તારીખ્ી જ ટટેનડર પેપર ઉપલિબધ હોિતા જોઈએ. 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

િષથિ 2014-19 દરવમયતાન પ્રકતાવશ્ NIT ની િકતાસણીમતાં જણતાયું હ્ું કફે, 524 મતાં્ી 488 NIT (93 
ટકતા) મતાત્ર ગુજરતા્ી અખિતારમતાં જ પ્રકતાવશ્ ્યતા હ્તા. જે સંભવિ્ રકંમ્ ભરનતાર િચ્ે સીવમ્ 
સપધતાથિતમક્તા રતાખે છટે. NIT સતામૂવહક કતાયથિ મતાટટે કતાયથિ જૂ્નતા વિગ્િતાર િણથિન િગર જ પ્રકતાવશ્ 
કરિતામતાં આિી હ્ી. કતાયથિનતા વિગ્િતાર િણથિનની ગેરહતાજરીમતાં સંભવિ્ રકંમ્ ભરનતારએ ્ે જોિતા 
િેિસતાઇટની મુલિતાકતા્ લિેિી પડ્ી હ્ી કફે જેમતાં ટટેનડર મુકિતામતાં આવયતા હ્તા. ઓરડટમતાં િધુમતાં જણતાયું 
હ્ું કફે 469 કતાયગો આપિતા મતાટટેનતા ટટેનડર પેપર અખિતારોમતાં NITs પ્રવસધધ કરતાયતાનતા ત્રણ મવહનતા િી્ી 
ગયતા િતાદ િેિસતાઇટ પર મૂકિતામતાં આવયતા હ્તા. કુલિ 162 કતાયગો મતાટટેની NITs તયતારિતાદ રદ કરિતામતાં 
આિી હ્ી, કતારણકફે જરૂરી દસ્તાિેજો104 ઉપલિબધ ન હોિતાને PIU ટટેનડર દસ્તાિેજો િેિસતાઇટ પર 
મૂકી શકયું ન હ્ું. આ દશતાથિિે છટે કફે રકંમ્ મંગતાિિતા મતાટટેની પ્રણતાલિીમતાં ઔવિતય અને પતારદવશથિ્તાનો 
અભતાિ હ્ો. 

સરકતારટે ઓરડટનું અિલિોકન સિીકતાયુિં હ્ું (જુલિતાઈ 2020) અને જણતાવયુ હ્ું કફે કતાયગો મતાટટેની જાહટેરતા્ો 
ઇંમગલિશ અખિતારમતાં પણ આપિતામતાં આિશે અને ટટેનડર દસ્તાિેજો ્ૈયતાર કરતાયતા િતાદ જ જાહટેરતા્ 
આપિતામતાં આિશે. િધુમતાં જણતાવયુ હ્ું કફે રતાજયનતા પ્રિ્થિમતાન વનયમો અને પધધવ્ઓનું અનુસરણ 
કરિતા કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિશે.

2 3 2 કમત તત કરવા માટે અપ્યા્ચ  સમ્ય મ્યા્ચ ા 

સરકતારટે કોરી ટટેનડર નકલિો આપિતા અને રકંમ્ પ્રસ્ુ્ કરિતાની આખરી ્ તારીખ િચ્ેનો સમયગતાળો105  
વનય્ (મતાિથિ 2007) કયગો હ્ો. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે, પસંદ કરતાયેલિતા 136 મતાં્ી 47 કતાયગો 106 (35 
ટકતા) મતાટટે રકંમ્  ટૂંકતા સમયગતાળતાની નોરટસ દ્તારતા મંગતાિિતામતાં આિી હ્ી. રકંમ્ ભરિતા મતાટટેનો 
વનય્ સમયગતાળો અને ખરટેખર અપતાયેલિ સમયગતાળતા િચ્ેનો ્્તાિ્ એક ્ી 18 રદિસોનો હ્ો. 
ટટેનડર ભરનતારને ઓછતા સમયગતાળતાની નોરટસ આપિી એ રકંમ્ ભરનતારને ્ેનું મૂલયતાંકન કરિતા અને 
ટટેકવનકલિ અને નતાણતાકીય રકંમ્ને સિતાિંગી રી્ે ્ૈયતાર કરિતા પયતાથિપ્ત સમય ન અપતાયતાનું સૂવિ્ કરટે છટે. 
જેને લિઈ ટટેનડર પ્રવક્રયતામતાં સીવમ્ સપધતાથિતમક્તા ્ઈ હોિી જોઈએ, કતારણકફે કતાયગોમતાં રકંમ્ ભરનતારની 
સંખયતા મતાત્ર િે ્ી પતાંિ િચ્ેની હ્ી. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે  (જુલિતાઈ 2020) આરોગય સેિતાઓની ્તાતકતાવલિક જરૂરરયતા્ હોિતાને કતારણે ટૂંકતા 
ગતાળતાની ટટેનડર નોરટસ આપિતામતાં આિી હ્ી. જો કફે રકંમ્ ભરિતા મતાટટેની વનય્ સમય મયતાથિદતાની 
જોગિતાઈ સુવનવચિ્ કરિતા જરૂરી કતાયથિિતાહી કરિતામતાં આિશે.

2.3.4.3 પૂવ્ચ લા્યક િનવ નોને મંજૂર  અને મૂ ્યાંકન 

GPW મેનયૂઅલિમતાં મતાત્ર એિી જ નતાણતાકીય રકંમ્ ખોલિિતા દશતાથિિેલિ છટે કફે જેમની રકંમ્ પૂિથિ લિતાયક 
(PQ) રકંમ્મતાં ટટેકવનકલિ રી્ે લિતાયક હોય. H&FW વિભતાગે સૂિનતાઓ જાહટેર કરી હ્ી (મે 2017) કફે 
` સતા્ કરોડ ્ી ` 10 કરોડની િચ્ેનું  કોનટ્રતાકટ મૂલય ધરતાિ્તા  PQ રકંમ્ને કવમટી107 દ્તારતા મંજૂરી 
આપિતામતાં આિશે. આ મુજિ રકંમ્નતા ટટેકવનકલિ મૂલયતાંકન મતાટટે PIU દ્તારતા મસક્રવનંગ કવમટી (પરખ 
સવમવ્) ની રિનતા (જૂન 2017) કરિતામતાં આિી હ્ી. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે PIU એ વિભતાગની 

104 વિલસ ઓ્ ક્ોનટીટી, લિે-આઉટસ, રડઝતાઈન વિગરટે .
105 ` એક કરોડ્ી ઓછતા મૂલયનતા કતાયથિ મતાટટે 15 રદિસો, ` એક કરોડ્ી ` ત્રણ કરોડ સુધીનતા મૂલયનતા કતાયગો મતાટટે  21 રદિસો ` ત્રણ કરોડ્ી િધતારટે 

મૂલયનતા કતાયથિ મતાટટે 30 રદિસો 
106 અમદતાિતાદ (15), દતાહોદ (05), જામનગર (04), ક્છ (06), મહટેસતાણતા (08), રતાજકોટ (02), સતાિરકતાંઠતા (04) અને િલિસતાડ (03)
107 િે અવધક્ષક ઈજનેરો, સંિંધી્ વિભતાગીય કતાયથિકતારી ઈજનેર અને વિભતાગીય વહસતાિી અવધકતારી ધરતાિ્ી કવમટી 
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સૂિનતાઓનું અનુસરણ કયુિં ન હ્ું, કતારણકફે  PQ મતાટટેની મંજૂરી મસક્રવનંગ કવમટીને િદલિે મુખય ઈજનેર 
દ્તારતા આપ્ી હ્ી. એિું પણ ધયતાનમતાં આવયું હ્ું કફે વિભતાગમતાં કફે ન ્ો PIUમતાં, ` 10 કરોડ્ી 
િધતારટે મૂલયનતા કોનટ્રતાકટ ધરતાિ્તા  PQ નતા મૂલયતાંકનને  મતાટટે કોઈજ પ્રણતાલિી ન હ્ી. કોઈ વનવચિ્ 
સૂિનતાઓનતા અભતાિે  ` 10 કરોડ અને  ` 223 કરોડ િચ્ેનતા મૂલય ધરતાિ્તા108 કોનટ્રતાકટ મતાટટેની 21 
િોલિીઓ, ` 10 કરોડ્ી ઓછતા મૂલયની રકંમ્ ભરનતારની જેમજ, ્ેજ પદ્ધવ્્ી મંજૂર કરિતામતાં આિી  
હ્ી.  

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) કવમટી દ્તારતા PQ નતા મૂલયતાંકન કરતાિિતા  મતાટટે કતાયથિિતાહી 
કરિતામતાં આિશે. 

2 3  નવા ટેનડરો ન મં ાવા્યા

િતાંધકતામનતા સમતારકતામ અને વિદ્ુ્ M&R કતાયગો મતાટટે PIU એ િતાવષથિક દર કરતાર (ARC)109 આ્યતા 
હ્તા. ARC ની મતાનય્તા એક િષથિ છટે. પસંદ કરતાયેલિ કતાયગોની િકતાસણીમતાં જણતાયું હ્ું કફે ત્રણ વિદ્ુ્ 
ARC 110 ટટેનડરોની મતાનય્તાનો સમયગતાળો ત્રણ ત્રણ મવહનતા મતાટટે િતાર ્ી દશ િખ્ િધતારિતામતાં 
આવયો હ્ો. તયતારિતાદ નિી રકંમ્ મંગતાિિતામતાં આિ્તા આ ત્રણ કતાયગો અગતાઉનતા  ` 223.82 લિતાખનતા 
ARC સતામે ̀  153.92 લિતાખની રકંમ્ે ARC (મતાિથિ-જૂન 2019) અપતાયતા હ્તા. જો ARC મતાટટે સમયસર 
ટટેનડરો મંગતાિતાયતા હો્ ્ો નીિતા દરનો લિતાભ લિઈ શકતાયો હો્.

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) ̀  1.00 કરોડ્ી ઉપરનતા િધતારતાનતા કતાયગો સક્ષમ અવધકતારી  દ્તારતા 
વનયવમ્ કરતાયતા હ્તા, અને એ પણ ખતા્રી આપી હ્ી કફે અગતાઉનતા ARC નો સમયગતાળો પૂણથિ ્્તાં 
પહટેલિતાજ ARC મતાટટે નિતા ટટેનડરોને અંવ્મ સિરૂપ આપિતામતાં આિશે. 

2 3  થાપ ્ય અને ં ાર  ડ ા ન માટેના પરામ ્ચકારનં કા્ય્ચ ટેનડર મં ા ્યા વ ર અપા્યં 

ઉદ્ોગ અને ખતાણ વિભતાગે દરટેક સરકતારી વિભતાગોમતાં જરૂરી સેિતાઓનતા આઉટ-સોસથિ મતાટટે અને દરટેક 
પ્રકતારનતા િતાંધકતામ મતાટટે e-પ્રોકયુરમેનટ (ઈલિેકટ્રોવનક ખરીદ) પ્રણતાલિીની શરૂઆ્ (નિે્પિર 2006) કરી 
હ્ી. જાનયુઆરી 2007 ્ી ` 50 લિતાખ અને ્ે્ી િધતારટે મૂલયનતા કોનટ્રતાકટ મતાટટે e-પ્રોકયુરમેનટ પ્રણતાલિી 
સિીકતારિી એ દરટેક વિભતાગ મતાટટે ્રવજયતા્ હ્ું. 

ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે અમદતાિતાદ વસવિલિ હોસપીટલિમતાં સુવિધતાઓ િધતારિતા PIU એ દરખતાસ્ 
મતાટટેનતા અરજપત્રો (RFP) e-ટટેનડર દ્તારતા મંગતાિિતાને િદલિે મતાત્ર િતાર પરતામશથિકતારો પતાસે્ી (નિે્પિર 
2006) મંગતાવયતા હ્તા. મુખય આયોજન, મતાળખતાની રડઝતાઈન, સ્તાપતય સેિતાઓ વિગેરટે RFP મતાં સતામેલિ 
હ્તા. િતાર મતાં્ી િે પરતામશથિકતાર કવમટી સમક્ષ પ્રદશથિન કરિતા ્ૈયતાર ્ઈ ગયતા હ્તા. ઓછતામતાં ઓછી 
` 94.26 લિતાખ111 ની ટટેનડર રકંમ્ે પરતામશથિકતારને કતામ સોંપતાયું (્ફેબ્ુઆરી 2007) હ્ું. એજનસીએ 
વિભતાગ સતા્ે પરતામશથિ કરી મુખય આયોજન ્ૈયતાર કયુિં (ઓગષ્ 2008)  હ્ું. મુખય આયોજન પ્રમતાણે 
કતાયથિની અંદતાવજ્ રકંમ્ ` 911.68 કરોડ નક્ી ્ઈ હ્ી. PIU એ મતાળખતાની રડઝતાઈન અને વિસતૃ્ 
સ્તાપતય મતાટટે ્ેજ એજનસીને અંદતાવજ્ રકંમ્નતા 2.5 ટકતાનતા દરટે ` 23.29 કરોડનો કોનટ્રતાકટ આ્યો 
(જૂન 2011) હ્ો. કોનટ્રતાકટ એિી દલિીલિ સતા્ે અપતાયો હ્ો કફે એજનસી આ કતાયથિ્ી સતારી રી્ે 

108 જૂન 2017 અને મતાિથિ 2019 િચ્ે 
109 PIU, ARC ટટેનડરો સતામતાનય રી્ે  ` એક કરોડની મયતાથિદતામતાં મંગતાિે છટે 
110 અમદતાિતાદ (01), જામનગર (01) અને િલિસતાડ (01)
111 ` 72.26 લિતાખ મુખય આયોજન અને  ` 22.00 લિતાખ રડઝતાઈનીંગ મતાટટે 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

પરરવિ્ છટે મતાટટે નિી રકંમ્ મંગતાિિી દૂરદવશથિ્તા ભયુિં ન હોઈ શકફે. e-ટટેનડર પદ્ધવ્ અપનતાવયતા િગર 
જ ̀  23.29 કરોડનો કોનટ્રતાકટ આપિો એ સરકતારની ઉપયુથિક્ત સૂિનતાઓ સતા્ે સુસંગ્ ન્ી. ઓરડટમતાં 
િધુમતાં જણતાયું હ્ું કફે અનય વિકતાસ કતાયગો મતાટટેનતા આજ પ્રકતારનતા કતાયગોમતાં e-ટટેનડર પદ્ધવ્ દ્તારતા 
અંદતાવજ્ રકંમ્નતા 0.38 ટકતા અને 1.68 ટકતા લિેખે કોનટ્રતાકટ અપતાયો હ્ો. આમ e-ટટેનડર પદ્ધવ્્ી 
ઓછી રકંમ્ો મળિતાની શકય્તાઓ નકતારી શકતાય નહીં. પરતામશથિકતારનું કતામ સં્ોષજનક પણ જણતાયું 
ન હ્ું કતારણકફે સરકતારને ખતામી સુધતારિતાને લિઈ િધતારતાનો ખિથિ કરિો પડ્ો હ્ો કફે જે પરતામશથિકતાર 
સ્તાપતયકતાર દ્તારતા ્ૈયતાર કરતાયેલિ વિમલડંગની ખતામી યુક્ત રડઝતાઈનનતા પરરણતામ સિરૂપ ઉદભવયો હ્ો. 
ઉપરતાં્ વિભતાગે ફકરા 2.3.5.2 મતાં િિતાથિ કયતાથિ મુજિ પરતામશથિકતાર પતાસે્ી વયતાિસતાવયક િેદરકતારી મતાટટે 
દટંડની િસૂલિતા્ કરિી જોઈએ. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) પ્રોજેકટનતા મતાળખતાની રડઝતાઈનમતાં એકસૂત્ર્તા જાળિિતા 
સહતાયક સગિડ્તા ્રીકફે ્ેજ પરતામશથિકતાર રખતાયતા હ્તા. જિતાિ સિીકતાયથિ ન્ી કતારણકફે આિતા ખુિજ 
મોટતા પ્રોજેકટ મતાટટે ખુલ્તા ટટેનડરો અને યોગય કતાળજી દ્તારતા પરતામશથિકતારની પસંદગી કરિતામતાં આિી ન 
હ્ી. 

ઓરડટનો મ્ એ છટે કફે PIU એ મંજૂરી, અંદતાજો, ટટેનડરરટંગ અને કોનટ્રતાકટ આપિતા મતાટટેનતાં ધતારતા-
ધોરણોનું અનુસરણ સુવનવચિ્ કરિતા અને સરકતારનતા નતાણતાકીય વહ્ોનતા સંરક્ષણ મતાટટે યોગય પગલિતાઓ 
લિેિતા જોઇએ.

2 3   કા્ય ન  અમલવાર  

2 3 1 કા્ય ન  િત  

મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્ એ પસંદ કરતાયેલિ પ્રોજેક્ટસ અને પસંદ કરતાયેલિ વજલ્તાઓમતાં નમૂનતા ્પતાસમતાં 
PIU નતા સ્રટે અપતાયેલિ કતાયગોની મસ્વ્ નીિે કોષ્ટક-3 મતાં દશતાથિિેલિ છટે - 

કોષ્ટક 3 : માર્ચ 2019માં કાયષોની સસથનત 

કાય્ચનું વણ્ચન અપાયેલા 
કાયષોની 
સંખયા 

પૂણ્ચ થયેલ 
કાયષોની સંખયા  
(ટકાવારીમાં)

નનયત સમયમાં 
પૂણ્ચ થયેલ 

કાયષો  
(ટકાવારીમાં)

પ્રગનતમાં હોય 
તેવા કાયષોની 

સંખયા  
(ટકાવારીમાં)

શરૂ િ ન 
થયા હોય 

તેવા કાયષોની 
સંખયા  

(ટકાવારીમાં)
PIU પૂણથિ રી્ે 2,401 1,494 (62) 734(49) 703 (29) 204 (09)
નમૂનતા ્પતાસ  કરતાયેલિ 
વજલ્તાઓમતાં પસંદ 
કરતાયેલિ કતાયગો 

 136 80 (59) 14(18)  22 (16) 34 (25)

વસવિલિ હોમસપટલિ 
અમદતાિતાદ 

 66  47 (71) 15(32)  19 (29) 00 (00)

GMERS મેરડકલિ કોલિેજ 
િડનગર  

 05  05 (100) 01(20) - -

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દશતાથિિે છટે કફે િષથિ 2014-19 દરવમયતાન, મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ PIU કુલિ કતાયગોનતા 
62 ટકતા અને નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલિ વજલ્તાઓમતાં અપતાયેલિ, પસંદ કરતાયેલિ કતાયગોનતા 59 ટકતા કતાયગો જ 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

પૂણથિ કરી શકયું હ્ું. પસંદ કરતાયેલિ પ્રોજેક્ટસમતાં વસવિલિ હોમસપટલિ અમદતાિતાદ કફે જેનતા 66 મતાં્ી  19 
કતાયગો પ્રગવ્મતાં હ્તા, ્ે સીિતાયનતા ્મતામ કતાયગો પૂણથિ ્યતા હ્તા.  PIU એ કોનટ્રતાકટ આપ્તા પહટેલિતા 
જમીનની ઉપલિબધ્તા સુવનવચિ્ કરિી જોઈ્ી હ્ી, કતારણકફે 204 જેટલિતા કતાયગો શરૂ ન ્િતા એ એક 
ગંભીર મુદ્ો છટે. ઓરડટમતાં પૂણથિ ્ યેલિતા 80 મતાં્ી 20 કતાયગોમતાં પેટતા કફેનરિો  (SCs) નતા િે ્ ી 10 મકતાનોનતા 
િતાંધકતામને એકજ કતાયથિમતાં સમતાિી લિેિતાયતાનું જણતાયું હ્ું.  10 કતાયગોમતાં સમતાિતાયેલિતા 52 મતાં્ી 19 એકમ 
પૂણથિ ન ્યતા હોિતા છત્તા PIU એ અવનયવમ્ રી્ે આ િધતાજ 10 કતાયગો પૂણથિ ્યેલિ િ્તાવયતા હ્તા. આ 
દશતાથિિે છટે કફે પૂણથિ ્યેલિ િ્તાિતાયેલિ કતાયગો કર્તાં ખરટેખર પૂણથિ ્યેલિ કતાયગોની સંખયતા ઓછી હોય શકફે 
છટે. એિું ધયતાન ઉપર આવયું હ્ું કફે પૂણથિ ્યેલિતા 1,494 કતાયગોમતાં્ી મતાત્ર 734 કતાયગો (49 ટકતા) વનય્ 
સમય મયતાથિદતામતાં પૂણથિ ્યતા હ્તા. નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલિ વજલ્તાઓમતાં પસંદ કરતાયેલિ કતાયગોમતાં કુલિ 80 
કતાયગોમતાં્ી 14 (18 ટકતા) વનય્ સમય મયતાથિદતામતાં પૂણથિ ્યતા હ્તા. ઓરડટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ું કફે પસંદ 
કરતાયેલિતા દરટેક કતાયથિમતાં એિી દલિીલિ સતા્ે સમય મયતાથિદતામતાં િધતારો કરિતામતાં આવયો હ્ો કફે એજનસી 
કતાયથિનતા વિલિંિ મતાટટે જિતાિદતાર ન્ી એજ દશતાથિિે છટે કફે કતાયગોમતાં વિલિંિ PIU ને લિીધે ્યો હ્ો. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) જમીનની ઉપલિબધ્તા ન હોિતા, જમીનમતાં ્કરતાર, જૂનતા 
મતાળખતાને ્ ોડી પતાડિતા જમીનનો નીિતાણ િતાળો વિસ્તાર, હોમસપટલિ સત્તાવધકતારીઓ દ્તારતા આયોજનમતાં 
િદલિતાિ વિગેરટે કતારણોસર કતાયથિ પુણથિ ્ િતામતાં વિલિંિ ્ યો હ્ો. આમ છત્તા, પ્રોજેકટ પૂણથિ કરિતામતાં ્ ્ો 
વિલિંિ દૂર કરિતા યોગય કતાળજી રતાખિતામતા આિશે. 

2 3 2  નક ા અને ડ ા નમાં ામ  

PIU એ વસવિલિ હોમસપટલિ અમદતાિતાદ અને ગુજરતા્ મેરડકલિ એઝયુકફેશન એનડ રરસિથિ સોસતાયટી  
(GMERS) ની મેરડકલિ કોલિેજ અને હોસપીટલિમતાં સ્તાપતય અને મતાળખતાકીય રડઝતાઈન મતાટટે 
પરતામશથિકતારની સેિતા લિીધી હ્ી. પસંદ કરતાયેલિ િતાર પ્રોજેક્ટસની િકતાસણીમતાં જણતાયું હ્ું કફે વસવિલિ 
હોમસપટલિ અમદતાિતાદનતાં કોઈ પણ વિમલડંગમતાં આગ લિતાગિતા દરવમયતાન જીિહતાવન્ી િિિતા કટોકટીનતા 
મતાગથિ (રટે્પપ, ઢતાવળયો) મતાટટેની જોગિતાઈ ન હ્ી. ઉપરતાં્, હોમસપટલિ સત્તાધીશોની વિનં્ી મુજિ, ટ્રોમતા 
સેનટરમતાં ઉપરતાં્ 1200 િેડની હોસપીટલિમતાં નિી િનતાિતાયેલિ અતાં્ર દીિતાલિો જીિન રક્ષક સતાધનો112  
લિગતાડિતાનતા હટે્ુ ્ી ્ોડી પતાડિતામતાં આિી હ્ી. આ ઉપરતાં્ આગળ િિતાથિ કયતાથિ મુજિ વિલડીંગોમતાં 
ખતામી યુક્ત રડઝતાઈનને લિઈ ` 37.86 કરોડનો િધતારતાનો ખિથિ ્યતાની ઘટનતાઓ ધયતાનમતાં આિી હ્ી-

(i) વસવિલિ હોસપીટલિમતાં વિકતાસનતા ભતાગ રૂપે 1200 િેડની હોમસપટલિ અને ટ્રોમતા સેનટરનું િતાંધકતામ 
કરિતાનું હ્ું. આયોજન મુજિ દરટેક મતાળ ઉપર હીરટટંગ િેમનટલિેસન એનડ એર કનડીશવનંગ 
(HVAC)(્તાપમતાનને આરતામદતાયક અિસ્તામતાં રતાખિતા મતાટટેની પ્રણતાલિી) ની સગિડ્તા પૂરી 
પતાડિતાની હ્ી. HVAC ની નવલિકતાઓને પસતાર કરતાિિતા વિમલડંગનતા વિમમતાં ઘણતાજ સ્ળોએ 
કટ આઉટસ113 (ખતાંિતાઓ) કરિતામતાં આવયતા હ્તા. પરરણતામે વિમલડંગનતા િીમમતાં ્ીરતાડો પડી 
હ્ી. આ ખતામીને વનિતારિતા PIUએ ઇંરડયન ઇમનસટટ્ૂટ ઓ્ ટટેક્ોલિોજી (IIT), કતાનપુરનો 
સંપક્ક કયગો હ્ો. IIT કતાનપુરની ટીમે ્ેમનતા રરપોટથિમતાં દશતાથિવયુંકફે મૂળ રડઝતાઈન સંપૂણથિ રી્ે 
અક્ષમ અને ્ેમતાં વિવિધ ખતામીઓ હ્ી જેિીકફે વિમમતાં કટ આઉટસ મતાટટેની અયોગય જગયતા, 
ભૂકંપ વિસ્તારને ધયતાનમતાં લિે્તા નિળું મતાળખતાકીય િંધતારણ, સ્ંભોનું અવનયવમ્ સ્તાપન 
વિગેરટે. PIU એ IIT દ્તારતા દશતાથિિેલિ ખતામીઓનતા વનરતાકરણ મતાટટે ` 30.62 કરોડ114 નો ખિથિ 

112 મલટી-પેરતામોનીટર, િેનટીલિેટસથિ વિગેરટે 
113 વિમમતાં કટ આઉટ ની સતાઇઝ : પહોળતાઈ - 450 mm, ઊંડતાઈ  ( ઊંિતાઈ)-500 ્ી 600 mm અને લિંિતાઈ -800 mm
114 વશયર િોલિનતા િતાંધકતામનતા ` 26.10 કરોડ ,મતાઇક્રો કોંક્રીરટટંગનતા  ` 4.12 કરોડ અને IIT ની પરતામશથિ ્ી નતા ` 0.40 કરોડ 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

કયગો હ્ો. જો વિમલડંગોની રડઝતાઈન અને આયોજન પૂર્ી મહટેન્ સતા્ે ્ૈયતાર કરતાયું હો્ ્ો 
` 30.62 કરોડનો ખિથિ વનિતારી શકતાયો હો્. સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) ટ્રોમતા સેનટર 
અને 1200 િેડની હોમસપટલિનું િતાંધકતામ એ બૃહદ પરરમતાણીય છટે, HVACની નવલિકતાઓને 
લિઈ ઉદભિેલિી ખતામીઓ સુધતારિતા આ ખિથિ કરિતામતાં આવયો હ્ો. ખતામી યુક્ત રડઝતાઈનને 
લિઈ પરતામશથિકતારની ્ી મતાં્ી ` 0.54 કરોડ રોકિતામતાં આવયતા હ્તા. જિતાિ સિયં દશતાથિિે છટે કફે 
રડઝતાઈન યોગય કતાળજી સતા્ે િનતાિતાઇ ન હ્ી. 

(ii) GMERS, િલિસતાડમતાં હોમસપટલિ વિમલડંગનું િતાંધકતામ ` 167.92 કરોડની રકંમ્ે અપતાયું  
(જૂન 2011) હ્ું. પરતામશથિકતારટે રટેડીયોલિોજી વિભતાગ વિમલડંગનતા ગ્તાઉનડ ફલિોર (ભોય્વળયે) 
પર િનતાિિતાની રડઝતાઈન ્ૈયતાર કરી હ્ી. PIU નતા કમથિિતારીઓએ પરતામશથિકતારને વિલડીંગનું 
મ્લિન્ લિેિલિ 0.15 મીટર ્ી િધતારી 0.90 મીટર કરિતા સિૂન કયુિં હ્ું. ્ેમ છત્તા પરતામશથિકતાર 
દ્તારતા વિમલડંગનું મ્લિન્ લિેિલિ િધતારિતામતાં આવયું ન હ્ું. િોમતાસતા દરવમયતાન નીિું મ્લિન્ લિેિલિ 
હોય ગ્તાઉનડ ફલિોર પર પતાણી જમતા ્યું હ્ું. હોમસપટલિ સત્ધીશોએ ગ્તાઉનડ ફલિોરનો કબજો 
લિેિતા ઇનકતાર કયગો હ્ો, કતારણકફે રટેડીયોલિોજીકલિ સતાધનો115. લિગતાિિતા મતાટટે આ જગયતા અનુકૂળ 
ન હ્ી. પરરણતામે, PIU એ  ` 6.07 કરોડનતા ખિવે રટેડીયોલિોજી વિભતાગ મતાટટે નિું વિલડીંગ 
િતાંધયું (્ફેબ્ુઆરી 2015) હ્ું. જો યોગય કતાળજી સતા્ે વિમલડંગનું મ્લિન્ લિેિલિ િનતાવયું હો્ 
્ો નિતા વિલડીંગનતા િતાંધકતામનો ` 6.07 કરોડનો ખિથિ વનિતારી શકતાયો હો્.  સરકતારટે જણતાવયુ 
હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) હોમસપટલિ વિલડીંગનતા િતાંધકતામ પૂણથિ ્યતા િતાદ ્િીિી સત્તાધીશોએ 
ગ્તાઉનડ ફલિોરનું મ્લિન્ લિેિલિ િધતારિતા કહ્ં હ્ું. જો કફે, ્િીિી સત્તાધીશોની મતાંગ સિીકતારિતા 
યોગય ન હ્ી. ્િીિી સત્તાધીશોની વિનં્ીને આધતારટે રટેડીયોલિોજી વિભતાગ નિતા વિમલડંગમતાં 
્ફેરિિતામતાં આવયું હ્ું. એ હકીક્ રહી કફે અયોગય રડઝતાઈનને લિઈ નિતા વિમલડંગની જરૂરરયતા્ 
ઊભી ્ઈ હ્ી.

(iii) GMERS, િડનગર નો પ્રોજેકટ ` 324.69 કરોડનતા ખિવે પુણથિ ્યો હ્ો. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું 
કફે હોમસપટલિ અને હોસટટેલિ વિલડીંગ ્ ળતાિની નજીકનતા વિસ્તારમતાં િતાંધિતામતાં આવયતા હ્તા. જૂન 
2016 મતાં હોમસપટલિ ્િીિી સત્તાધીશોને આંવશક રી્ે ઉપયોગમતાં લિેિતા હસ્તાં્રર્ કરિતામતાં 
આિી હ્ી. ઉચ્ ભૂજળ સ્રને લિઈ સોક-પીટ ગંદુ પતાણી શોષી શક્ી ન હ્ી. પરરણતામે, ગંદુ 
પતાણી વનવચિ્ અં્રતાલિમતાં સોક-પીટમતાં્ી િહતાર િહી જ્ું હ્ું. આ સમસયતાનતા વનરતાકરણ મતાટટે 
જુલિતાઈ 2018 મતાં ` 1.05 કરોડનતા ખિવે સીિરટેજ ટ્રીટમેનટ ્લિતાનટ (STP)  િનતાિિતામતાં આવયો 
હ્ો. જયતારટે હોમસપટલિ જૂન  2016 મતાં ્િીિી સત્તાધીશોને આંવશક રી્ે ઉપયોગમતાં લિેિતા 
હસ્તાં્રર્ કરિતામતાં આિી હ્ી. PIU એ આ િિગતાળતાનતા સમયમતાં ગંદતા પતાણીનતા વનકતાલિ 
મતાટટે ` 1.17 કરોડનો ખિથિ કયગો હ્ો. જો હોમસપટલિ વિમલડંગનતા િતાંધકતામની સતા્ોસતા્  STP 
નું કતાયથિ િતાલિુ કરિતામતાં આવયું હો્ ્ો  ` 1.17 કરોડનો ખિથિ વનિતારી શકતાયો હો્. એિું પણ 
ધયતાનમતાં આવયું હ્ું કફે ગંદતા પતાણીનતા વનકતાલિ મતાટટે કરતાયેલિ ખિથિ પરતામશથિકતાર પતાસે્ી િસૂલિિતામતાં 
આવયો ન હ્ો. સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) જમીન ટુકડે ટુકડે આપિતામતાં આિી 
હ્ી મતાટટે હોમસપટલિ વિલડીંગનતા િતાંધકતામની સતા્ે STP નું કતાયથિ કરિતામતાં આવયું ન હ્ું, આમ 
H&FWD પ્રોજેકટનું યોગય આયોજન કરી શકયું ન હ્ુ. 

ઓરડટનો મ્ એિો છટે કફે વિભતાગ દ્તારતા ઉપરોક્ત વિમલડંગમતાં ખતામીયુક્ત રડઝતાઈન મતાટટે પરતામશથિકતારની 
ભૂવમકતા ્પતાસિી જોઈએ અને ્ેમની સતામે યોગય પગલિતાં લિેિતા જોઈએ.  

115 CT સકફેન, એકસ-રટે વિગરટે 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2 3 3 કા્ય માં તાલમેલ ન હોવાને કાર ે ્યથ્ચ ર્ચ 

મેરડકલિ કોલિેજો અને હૉમસપટલિોનતા િતાલિુ પ્રોજેક્ટસમતાં વિમલડંગનતા િતાંધકતામને િે ્ િક્તાઓમતાં િહેંિિતા 
આયોજન કરિતામતાં આવયું હ્ું-  (i) કોર અને શેલિ116 નું િતાંધકતામ અને (ii) અનય સતાધન-સુવિધતાઓ્ી 
સુસજ્જ કરી કતાયથિ પૂણથિ કરિું. ઓરડટમતાં પસંદ કરતાયેલિતા પ્રોજેક્ટસનતા કતાયગોમતાં િે ્િક્તાઓ િચ્ે 
આગળ કોષ્ટક-4 મતાં દશતાથિવયતા મુજિ ્તાલિમેલિની ખતામી જણતાઈ હ્ી-

કોષ્ટક  4 : બે તબક્ાના કાયષો વચ્ે તાલમેલનો અભાવ 

પ્રોજેક્ટસનું નતામ પ્રથમ તબક્ો 
પૂણ્ચ થયાની 

તારીખ 

પ્રથમ 
તબક્ાના 
બાંધકામમાં 
કરાયેલ ખર્ચ  
(` કરોિમાં)

બીજા તબક્ાના 
કાય્ચ માટે કાય્ચ 

આદેશ અપાયાની 
તારીખ 

િૂન 2020 માં 
કાય્ચની સસથનત 

IKDRC117, અમદતાિતાદ સ્ટટે્પિર 2016 97.50 મે 2018 પ્રગવ્મતાં છટે 

ટ્રોમતા સેનટર, અમદતાિતાદ 
(છ મતાળનું વિલડીંગ)

મતાિથિ 2017 86.78 એવપ્રલિ 2018 આંવશક રી્ે પુણથિ ્યું 
હ્ું. મોડ્ુલિર OT 
મતાટટે ત્રણ મતાળમતાં કતાયથિ  
પ્રગવ્મતાં છટે. 

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)117

ઉપરનું કોષ્ક કતાયથિનો પ્ર્મ ્િક્ો પૂણથિ ્િતા અને િીજો ્િક્ો િતાલિુ ્િતા િચ્ે નોંધપતાત્ર અં્ર 
દશતાથિિે છટે. જો PIU એ અલિગ ્િક્તાનતા કતાયગોનો ્તાલિમેલિ યોગય રી્ે આયોવજ્ કયગો હો્ ્ો 
ઉદ્ટેશી્ લિતાભ િહટેલિો પ્રતાપ્ત કરી શકતાયો હો્. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) કતાયથિનો પહટેલિો ્િક્ો પૂણથિ ્યો હ્ો. જો કફે, ્િીિી  
ગેસ-પતાઇપલિતાઇન પ્રણતાલિી અને ઓપેરશન વ્યેટરનતા ટટેકવનકલિ વિિરણોને અંવ્મ રૂપ આપિતામતાં 
વિલિંિને કતારણે આગળનો ્ િક્ો હતા્ પર લિેિતાયો ન હ્ો. જિતાિ સિીકતાયથિ ન હ્ો કતારણકફે ઓરડટમતાં 
જણતાયું હ્ું કફે PIU દ્તારતા મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓ ્તાતકતાવલિક પૂરી પતાડિતા વિલડીંગનતા િતાંધકતામનતા 
્મતામ ્િક્તાઓ િચ્ેનતા અં્રને યોગય રી્ે જાળિિતા ધયતાન અપતાયું ન હ્ું.

2 3  વ  વપરા્યેલ િ ડ સ 

િતાંધકતામ પૂણથિ ્યતા િતાદ PIU સંિંવધ્ િપરતાશક્તાથિઓને વિલડીંગ હસ્તાં્રર્ કરટે છટે. PIU એ 
પસંદ કરતાયેલિ વજલ્તાઓમતાં સંિંવધ્ િપરતાશક્તાથિઓને પૂણથિ ્યેલિ 80 મતાં્ી 26 વિલડીંગ, 
િતાંધકતામ પૂણથિ ્યતાની ્તારીખ્ી હસ્તાં્રર્ કરિતામતાં ત્રણ ્ી 19 મવહનતાઓ લિીધતા હોિતાનું 
ઓરડટમતાં ધયતાને આવયું હ્ું.  PIU દ્તારતા પૂરી પડતાયેલિ મતાવહ્ી મુજિ, જૂન 2020 ની મસ્વ્એ   
` 196.94 કરોડનતા ખિવે િતાંધિતામતાં આિેલિ પતાંિ વિમલડંગસ આગળ કોષ્ટક 5 મતાં દશતાથિવયતા મુજિ યતા ્ો 
ઉપયોગમતાં જ લિેિતાયતા ન હ્તા યતા ્ો આંવશક રી્ે ઉપયોગમતાં લિેિતાયતા હ્તા –

116 શેલિ અને કોરની વિભતાિનતા (અ્િતા મૂળ િતાંધકતામ) એ છટે કફે વિકતાશક્તાથિનો વયતાપ મૂળ વિમલડંગની રડઝતાઈન અને િતાંધકતામનો છટે વિમલડંગનો કબજો 
આ્યતા પહટેલિતા અનય િતાંધકતામ અને િહતારનતા અનય કતાયગો પુણથિ કરિતામતાં આિે છટે

117 ઈનસટીટયુટ ઓ્ કીડની ડીસીઝ એનડ રીસિથિ સેનટર
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

કોષ્ટક 5: િૂન 2020 ની સસથનતએ વણ વપરાયેલા નબસલિંગસ 

નામ ખર્ચ   
(` કરોિમાં) 

કયારથી 
વપરાશમાં નથી નબસલિંગની સસથનત 

સટટેમ સેલિ ઇમનસટટ્ૂટ, સુર્ 57.86 ઓગષ્ 2015 સુધતારતાઓ કયતાથિ િતાદ મકતાનને જનરલિ 
હોમસપટલિ ્રીકફે ઉપયોગમતાં લિેિતાનું વિભતાગે 
નક્ી કયુિં હ્ું (ઓકટોિર 2019) જો કફે જૂન 
2020 સુધી કતામગીરી િતાલિુ ્ઈ ન હ્ી. 

રકડની હોમસપટલિ, સુર્ 55.57 રડસે્પિર 2015 સુધતારતાઓ કયતાથિ િતાદ વિમલડંગને સુપર-
સપેવશયતાવલિટીહોમસપટલિ ્રીકફે ઉપયોગમતાં 
લિેિતાનો વિભતાગે વનણથિય કયગો (ઓગષ્  2018) 
હ્ો જો કફે જૂન  2020 સુધી કતામગીરી િતાલિુ 
્ઈ ન હ્ી

કફેનસર હોમસપટલિ, રતાજકોટ 52.56 એવપ્રલિ 2016 દૈવનક કતાળજી મતાટટેની સેિતાઓ મતાટટે મકતાનનો  
20 ટકતા િતાંધકતામ ્યેલિ ભતાગ ઉપયોગમતાં 
લિેિતા્ો હ્ો. મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓ ન 
હોિી, સટતા્ની વનમણૂંક ન ્િતાને લિઈ 
દદદીઓ મતાટટે   24 X 7 નતા ધોરણે ઇન-ડોર 
સેિતાઓ કતાયથિર્ ન હ્ી. 

નવસિંગ સકૂલિ, િલિસતાડ 19.28 જૂન 2012 મરેડકલિ કોલિજે દ્તારતા જલુિતાઈ 2012 અન ેજલુિતાઈ 
2017 િચ્ ેવિમલડગં હટંગતામી ધોરણે ઉપયોગમતાં 
લિિેતાયુ ંહ્ુ.ં તયતારિતાદ, વિમલડગં િણ િપરતાયલેિ 
પડી રહ્ ં હ્ુ.ં હતાલિમતા ં COVID-19 ની 
સતારિતાર મતાટટે રોકતાયલેિ સટતા્નતા ક્ોરેંટતાઇન 
સનેટર ્રીકફે ઉપયોગમતા ંલિિેતાય છટે. 

GMERS હોમસપટલિ, િડનગર 
(િધતારતાનતા ત્રણ મતાળ)

11.67 રડસે્પિર 2015 સજાિટ કતાયગો મતાટટેનતા ટટેનડરો મંગતાિતાયતા હ્તા. 
જો કફે, કતાયથિ આદટેશ અપતાયતા ન હ્તા. 

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

વિમલડંગનતા હસ્તાં્રણમતાં ્િીિી સ્તાધીશો દ્તારતા ્વનથિિર જરૂરરયતા્ અને વિમલડંગમતાં સુધતારતાઓને 
લિઈ વિલિંિ ્યો હોિતાનું PIU  એ (જુલિતાઇ 2020) જણતાવયુ હ્ું. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઇ 2020) કફેનસર હોમસપટલિ રતાજકોટ અને નવસિંગ સકૂલિ િલિસતાડ આ 
િૈવશ્વક મહતામતારીની મસ્વ્મતાં કોિીડ હોમસપટલિ ્રીકફે કતાયથિર્ છટે. જિતાિ સિીકતાયથિ ન્ી કતારણ કફે જે 
હટે્ુ મતાટટે વિમલડંગસ િતાંધિતામતાં આવયતા હ્તા ્ે વિ્ળ રહ્ો હ્ો. સરકતારટે સટટેમસેલિ ઇમનસટટ્ૂટ સુર્ 
અને રકડની હોમસપટલિ સુર્નતા સંદભથિમતાં િોક્સ જિતાિ આ્યો ન હ્ો. 

સરકતારટે વિમલડંગોનું િતાંધકતામ કતાયથિ િતાલિુ કર્તા પહટેલિતા યોગય આયોજન કરિતા અને આ વિમલડંગસને  
્ુરટં્જ ઉપયોગમતાં લિેિતા જરૂરી કતાયથિિતાહી કરિી જોઈએ. 

2 3  વતા િન્યંત્ર  

કતાયથિની જરટલિ્તા અને જાહટેર ભડંોળનતા મોટતા પતાય ેરોકતાણન ે ધયતાન ેલિે્ તા જાહટેર પ્રોજકે્ટસનતા કતાયથિમતાં  
ગણુિત્તા વનયતં્રણ અતયં્  મહતિનુ ંછટે કફે જમેતા ંવનરીક્ષણ, સતામગ્ીનુ ંપરરક્ષણ અન ેકતાયથિ કૌશલિ સમતાવિષ્ 
છટે. ઓરડટમતા ંગણુિત્તા વનયતં્રણમતા ંકફેટલિીક ખતામીઓ નીિ ેિિતાથિ કયતાથિ મજુિ ધયતાન ેઆિી હ્ી -

2 3 1  કા્ય નં િનર ક્  

કતામગીરી દરવમયતાન કતાયગોની ગણુિત્તા સવુનવચિ્ કરિતા PIU એ ત્રણ ગણુિત્તા વનયતં્રણ (QC)  એકમો 
સ્તા્યતા હ્તા. ઓરડટમતા ંજણતાયુ ંહ્ુ ંકફે િષથિ 2014-19 દરવમયતાન આપિતામતા ંઆિલેિ 2,401 કતાયગો મતાં્ ી 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

ટટેકવનકલિ સટતા્ની મતાત્ર 16 ટકતા ઘટ હોિતા છત્તા 1,636 કતાયગોની (68 ટકતા) કતામગીરીની ગણુિ્તા અગંે 
વનરીક્ષણ કરિતામતા ંઆવયુ ંન હ્ુ.ં નમનૂતા ્ પતાસ કરતાયલેિતા વજલ્તાઓમતા ંિષથિ 2014-19 દરવમયતાન અપતાયલેિ 
136 મતાં્ ી મતાત્ર 108 કતાયગો (79 ટકતા) ની કતામગીરીની ગણુિત્તા અગં ેQC રટમ દ્તારતા વનરીક્ષણ કરિતામતાં 
આવયતા ન હ્તા. એિુ ંપણ ધયતાનમતા ંઆવયુ ંહ્ુ ંકફે QC રટમ દ્તારતા િષથિમતા ં્પતાસિતા જોઈ્તા કતાયથિની સખંયતા 
અગં ેPIU અન ેH&FWD દ્તારતા કોઈજ ધોરણો નક્ી કરિતામતા ંઆવયતા ન હ્તા. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) QC મેનયૂઅલિ િનતાિિતામતાં આિશે અને એ મુજિ દરટેક કતાયગોને 
આિરી લિે એિી રી્ે વનરીક્ષણો મતાટટેની સંખયતા વનય્ કરિતામતાં આિશે. 
2 3 2 વ ા િન્યંત્ર  માટેના રેકો ્ચનો અ્યો ્ય િન ાવ 

ઓરડટમતાં ગુણિત્તા વનયંત્રણને લિગ્તા રટેકોરઝથિનતા વનભતાિમતાં કફેટલિીક ખતામીઓ નીિે કોષ્ટક-6 મતાં 
દશતાથિવયતા મુજિ ધયતાને આિી હ્ી -  

કોષ્ટક  6 : રેકોરઝ્ચના નનભાવમાં ખામીઓ 

અનુ. 
નં.  

રજીસટરનું નતામ રજીસટર વનભતાિનો હટે્ુ ઓરડટનું અિલિોકન 

1 મેઝરમેનટ િુક આઇટમ પ્રમતાણે ્યેલિ દરટેક 
કતામગીરીની નોંધ અને 
ટટેકવનકલિ અવધકતારી દ્તારતા 
્ેનું વનરીક્ષણ 

નમૂનતા ્ પતાસ કરતાયેલિ આઇટમની વિગ્ોનું કતાયથિકતારી 
ઈજનેરનું સહી સતા્ેનું પ્રમતાણપત્ર પસંદ કરતાયેલિ એક 
પણ કતાયથિમતાં જોિતા મળયું ન હ્ું. ઘૂંટતાયેલિતા લિખતાણની 
ઘટનતાઓ પણ ધયતાને આિી હ્ી. 

2 િક્ક ઓડથિર િુક CE/SE/EE દ્તારતા કરતાયેલિ 
વનરક્ષણની નોંધ 

પસંદ કરતાયેલિ 136 કતાયગોમતાં વનરીક્ષણ અવધકતારીની 
રટ્પણીઓ રટેકોરઝથિ પર જોિતામતાં આિી ન હ્ી.  37 
કતાયગોનતા સંદભથિમતાં િક્ક ઓડથિર િુક પણ વનભતાિિતામતાં 
આિી ન હ્ી. 

3 વિમલડંગ મતાટટેનું 
સ્તાયી રજીસટર 

વિમલડંગની મસ્વ્નું  
વનય્કતાલિીન મૂલયતાંકન 

નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલિ એક પણ વજલ્તાઓમતાં 
રજીસટર વનભતાિિતામતાં આવયું ન હ્ું PIU દ્તારતા 
વનય્ કતાલિીન વનરીક્ષણ મતાટટેનતા ધતારતા-ધોરણો પણ 
વનય્ કરતાયતા ન હ્તા.  

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતીનું પૃથથકરણ)

ઉપરોક્ત અિલિોકનો દશતાથિિે છટે કફે PIU ની ગુણિત્તા વનયંત્રણ પ્રણતાલિી ખતામી યુક્ત છટે. 

નમનૂતા ્પતાસ કરતાયલેિ 94 PHFs118ની સયંકુ્ત સ્ળ ્પતાસમતા ંઓરડટન ે જરૂરી સગિડ્તાઓ અને 
કતામગીરીની ગણુિત્તામતા ંખતામીઓ ધયતાન ેઆિી હ્ી જિેીકફે (i) 16 PHFs ન ેજોડ્ો મતાગથિ િનતાિતાયો ન 
હ્ો અ્િતા અપયતાથિપ્ત પહોળતાઈ ધરતાિ્ો હ્ો, (ii) 14 PHFs મતંા પરરસરન ે્ર્ી દીિતાલિો હ્ીજ નહીં 
અ્િતા્ો આંવશક રૂપ ેહ્ી. (iii) 17 PHFs મતા ંરદવયતાગં વયવક્તઓ મતાટટે રટે્પપ િનતાિતાયતા જ ન હ્તા કફે 
અપયતાથિપ્ત પહોળતાઈ ધરતાિ્તા હ્તા કફે અનય હટે્ુઓ મતાટટે ઉપયોગમતા ંલિિેતા્તા હ્તા અન ે(iv) 22 PHFs 
મતા ંરદવયતાગં વયવક્તઓ મતાટટેનતા શૌિતાલિયોમતા ંપકડિતા મતાટટેનતા હટેનડ-િતાર હ્તા જ નહી કફે અપયતાથિપ્ત હ્તા. 

ઓરડટમતાં ગુણિત્તા અને કતાયથિ કૌશલિ ને લિગ્તા મુદ્તાઓ જેિતાકફે (i) 20 PHFs મતાં ભોંય્વળયતાની અને 
રદિતાલિોની ટતાઇલસ ્ૂટી ગઈ હ્ી (ii) 41 PHFs મતાં નુકશતાન પતામેલિ ્લિતાસટર અ્િતા છ્ો અને 
રદિતાલિોમતાં ્ીરતાડો  (iii) 12 PHFs મતાં પરરસરો અ્િતા રૂમો મતાં પતાણી ભરતાયેલિું (iv) 43 PHFs મતાં 
પતાણી ટપકિતા અ્િતા દીિતાલિો અને છ્ો મતાં્ી પતાણી િુંિતાકનતા વનશતાનો અને 22 PHFs પરરસરમતાં 

118 અમદતાિતાદ(12), દતાહોદ(10), જામનગર(10), ક્છ(10), મહટેસતાણતા(10), રતાજકોટ(10), સતાિરકતાંઠતા(14) અને િલિસતાડ(18) 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

નકતામતા ઘતાસ અને ઝતાડી ઝતાંખરતાઓ સતા્ ન કરિતા અને નિ PHFs વિન-આરોગયપ્રદ જગયતાએ કતાયથિર્ 
હ્તા જેિી કફે  ઢોરિતાડતા અ્િતા કિરતા એકઠતા કરિતાની જગયતાઓની નજીક કતાયથિર્ હોિતાનું ધયતાને આવયું 
હ્ું. િીજી અનય ખતામીઓ પણ ધયતાને આિી હ્ી જે પડરનશષ્ટ-XV મતાં આપેલિ છટે. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) રજીસટરોને વનયવમ્ અને યોગય રી્ે વનભતાિિતાની સૂિનતા  
આપિતામતાં આિી હ્ી , ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાવયુ હ્ું કફે વિમલડંગની સંયુક્ત સ્ળ ્પતાસ દરવમયતાન 
ધયતાનમતાં આિેલિ ખતામીઓ િહટેલિી ્કફે સુધતારિતામતાં આિશે. 

ઓરડટ નો મ્ એ છટે કફે કતાયગોની કતામગીરીની ગુણિત્તા સુવનવચિ્ કરિતા કતાયગોનતા વનય્ કતાલિીન 
વનરીક્ષણો મતાટટે PIU એ જરૂરી પગલિતાં લિેિતા જોઈએ.  
2 3    ના િહસા ો અને ના ાક ્ય ્યવ થાપન 

2 3 1  અન ાનનો પ્યો  

ગુજરતા્ ટ્રેઝરી રુલસ 2000, (GTR) મતાં સ્તાવનક સંસ્તાઓ, ધતાવમથિક, સખતાિ્ી અ્િતા શૈક્ષવણક વિગેરટે 
સંસ્તાઓને સહતાયક અનુદતાન સિરૂપે ભંડોળ ્િદીલિ કરિતા જોગિતાઈ છટે. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ુ કફે 
H&FWD ની વિવિધ શતાખતાઓએ રતાજયનતા િજેટમતાં મંજૂર ્યેલિ િતાંધકતામ કતાયગો મતાટટે GTR મુજિ 
PIU સહતાયક અનુદતાન મતાટટે પતાત્ર્તા ન ધરતાિ્ું હોિતા છત્તા PIU ને સહતાયક અનુદતાન સિરૂપે ભંડોળ 
મુક્ત કયુિં હ્ું. ઉપરતાં્ H&FWD એ PIU ને ્િદીલિ કરતાયેલિ અનુદતાન, PIU દ્તારતા સંપૂણથિ પણે 
ઉપયોગમતાં ન લિેિતાયું હોિતા છત્તા ખિથિ ્રીકફે નોંધયું હ્ું. િષથિ  2014-19 દરવમયતાન PIU ને મળટેલિ 
અનુદતાન અને કરતાયેલિ ખિથિની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક-7 મતાં દશતાથિિેલિ છટે- 

કોષ્ટક 7 : વર્ચ 2014-19 દરનમયાન PIU દ્ારા મેળવાયેલ અનુદાન અને કરાયેલ ખર્ચ  
(` કરોિમાં)

વર્ચ ખૂલતી નસલક GoG/GoI તરફથી 
મેળવેલ અનુદાન 

કુલ પ્રા્ય 
ભંિોળ 

સરકારને પરત 
કરાયેલ રકમ 

કરવામાં 
આવેલ ખર્ચ 

બંધ નસલક OB સનહત મળેલ કુલ 
અનુદાન સામે ખર્ચની 

ટકાવારી 
2014-15 683.71 1,902.49 2,586.20 0.00 1,644.47 941.73 64
2015-16 941.73 1,615.88 2,557.61 2.69 1,415.56 1,139.36 55
2016-17 1,139.36 1,332.93 2,472.29 859.00 1,141.64 471.65 46
2017-18 471.65 1,394.25 1,865.90 15.76 880.76 969.38 47
2018-19 969.38 2,088.42 3,057.80 750.00 751.01 1,556.79 25
કુલ 8,333.97 1,627.45 5,833.44

(સત્રોત: PIU દ્ારા પૂરી પિાયેલ માનહતી)

ઉપરનું કોષ્ક દશતાથિિે છટે કફે પ્રતા્ય ભંડોળની સતામે કરતાયેલિ ખિથિની ટકતાિતારી 25 અને 64 ટકતા િચ્ેની 
હ્ી. નતાણતાકીય િષથિને અં્ે િણ િપરતાયેલિ રકમ સરકતારી ખતા્તામતાં પર્ જમતા કરતાિિતા અંગે અનુદતાન 
આદટેશોમતાં દશતાથિિતાયું હોિતા છત્તા PIU એ િણ િપરતાયેલિ રકમ ગુજરતા્ સટટેટ ્તાઇનતામનસયલિ સવિથિસીઝ 
વલિવમટટેડ (GSFSL) મતાં જમતા કરી હ્ી. ઓરડટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ું કફે PIU એ િણ િપરતાયેલિ 
અનુદતાન ` 1157.02 કરોડ (2016-17) મહટેસૂલિી આિક ્રીકફે અને ` 750 કરોડ (એવપ્રલિ 2018) 
અનુદતાન પર્ કરિતાને િદલિે વસવિલિ રડપોવઝટ ્રીકફે સરકતારી ખતા્તામતાં જમતા કરટેલિ હ્તા. મતાિથિ 2019 
ની મસ્વ્એ PIU એ GSFSL મતાં ` 1838.04 કરોડ મુદ્ી ્તાપણ ્રીકફે રતાખયતા હ્તા એિું જણતાયું 
હ્ું કફે ગુજરતા્ સરકતારનતા નતાણતાં વિભતાગ દ્તારતા, GSFSL મતાં એક િષથિ કર્તાં િધતારટે સમય્ી મુદ્ી 
્તાપણ ્રીકફે રખતાયેલિ િણ િપરતાયેલિ રકમ કોનસોવલિડેટટેડ ્ંડ મતાં પર્ કરિતા સૂિનતાઓ અપતાયતા હોિતા 
છત્તા PIU એ ભંડોળ પર્ કયુિં ન હ્ું. 
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) ભંડોળ GSFSL પતાસે રતાખી મૂકિતામતાં આવયું હ્ું કતારણકફે જયતારટે 
કતામ િતાલિુ ્ િતા્ી જરૂરરયતા્ ઊભી ્ તાય તયતારટે ઉપયોગમતાં લિઈ શકતાય. જિતાિ સિીકતાયથિ ન હ્ો કતારણકફે 
અનુદતાન મુક્ત કરતાયતાનતા આદટેશો અનુસતાર નતાણતાકીય િષથિની સમતાવપ્તએ િણ િપરતાયેલિ અનુદતાન 
સરકતારી ખતા્તામતાં પર્ કરિતાનું હ્ું. રતાજય સરકતારટે, સરકતારની સૂિનતાઓ/વનયમોનું અનુસરણ ન ્ િતા 
િદલિ જિતાિદતારી નક્ી કરિી જોઈએ, કતારણકફે આ ગંભીર મુદ્ો છટે. 

2 3 2 મહેસૂલ  વકોના અ્યો ્ય િહસા ો  

ગુજરતા્ ટ્રેઝરી રુલસ 2000 નતા વનયમ 25 (1) મુજિ સરકતારી અવધકતારીને ગુજરતા્ રતાજયની મહટેસૂલિ 
પેટટે મળટેલિ કફે મેળિેલિ દરટેક રકમ ્ ે મળયતા પછીનતા િે રદિસમતાં પૂરટેપુરી સરકતારી ખતા્તામતાં જમતા કરતાિિી 
જોઈએ. ઓરડટમતાં જણતાયું હ્ું કફે  મતાિથિ 2019 સુધીમતાં એકઠી કરતાયેલિ ̀  302.19 કરોડની રકમ PIU એ 
જમતા કરતાિી ન હ્ી. આમ છત્તા ઓરડટટે ધયતાન દોર્તા PIU એ ` 460.51 કરોડની પ્રતા્ય મહટેસૂલિમતાં્ી 
` 395.94 કરોડ (ઓગષ્  2019 અને મતાિથિ 2020 િચ્ે) સરકતારી ખતા્તામતાં પર્ કયતાથિ હ્તા, અને મતાિથિ 
2020 ની મસ્વ્એ ` 64.57 કરોડની રકમ િતાકી રહી હ્ી. 

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) ઓગષ્ 2019 સુધીની ્મતામ મહટેસૂલિી આિક સરકતારી 
ખતા્તામતાં મોકલિી દટેિતાઈ છટે, અને દરટેક પ્રકતારની આિકો સરકતારી ખતા્તામતાં પર્ કરિતા િધુ કતાયથિિતાહી 
કરિતામતાં આિશે. રતાજય સરકતારટે ટ્રેઝરી રૂલસમતાં દશતાથિવયતા મુજિ સરકતારી આિક જમતા કરતાિિતામતાં 
વિલિંિ મતાટટે જિતાિદતારી નક્ી કરિી જોઈએ. 

2 3 3  અન ાનો અન્યત્ર વા વામાં ્યા 

્તાઇનતામનસયલિ પતાિર(ડેવલિગેશન) રૂલસ 1998, નતા વનયમ 6 મુજિ જો ખિથિ કરિતા મતાટટે ભંડોળ પ્રતા્ય ન 
હોય ્ો પ્રતાપ્ત ્યેલિ મંજૂરી સતામે કોઈ પણ ખિથિ ન કરિતા દશતાથિિેલિ છટે. ઉપરતાં્ ગુજરતા્ ્તાઇનતામનસયલિ 
રુલસ 1971, નતા વનયમ 169 (1) અં્ગથિ્ નોંધ 4 મુજિ એક કતાયથિ મતાટટે મંજૂર કરતાયેલિ ભંડોળ અનય 
કતાયથિ મતાટટે િતાળિું જોઈએ નહીં. ઓરડટમતાં નીિે િિતાથિ કયતાથિ મુજિ આ વનયમોની જોગિતાઈ વિરુદ્ધ ભંડોળ 
ઉપયોગમતાં લિેિતાની ઘટનતાઓ ધયતાને આિી હ્ી -

 ● િષથિ 2014-19 દરવમયતાન PIU એ મેળિેલિ ` 321.03 કરોડ સતામે, ` 392.11 કરોડ (M&R) મતાં 
ખિથિ કયતાથિ હ્તા. ઘટ પૂરિતા PIU એ વિધતાનસભતાની મંજૂરી િગર જ મૂડી ખિથિ જોગિતાઈ મતાં્ી  
` 71.08 કરોડ મહટેસૂલિી ખિથિ ્ર્ િતાળયતા હ્તા. ભંડોળની અનયત્ર િતાળિતાની જરૂરરયતા્ ઊભી 
્િતાનતા કતારણો (i)  આરોગય કતાળજીની સગિડ્તાઓ મતાટટેની સંખયતાઓ િધિતા અને િષગો િષથિ 
હયતા્ સગિડ્તાઓમતાં િધતારો ્િતા છ્ત્તા િષથિ  2011-12 ્ી M&R નતા અનુદતાનોમતાં િધતારો 
ન ્યો અને (ii) M&R કતાયગોનતા ભંડોળમતાં્ી જેનેરરક ડ્રગઝ રરટટેલિ સટોરનું િતાંધકતામ કરિતાને 
લિઈને હ્તા. 

 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) M&R કતાયગો મલુિ્િી રતાખી શકતાય નહીં અને અપૂર્તા 
અનુદતાન મળયતા હ્તા. જે્ી મૂડીગ્ ખિથિમતાં્ી આ ખિથિ કરિતામતાં આવયો હ્ો, ઉપરતાં્ િધુમતાં 
જણતાવયુ હ્ું કફે િધતારતાનતા ખિથિ પર દટેખરટેખ રતાખિતા યોગય કતાયથિ પ્રણતાલિી નક્ી કરિતામતાં આિશે 
અને વનયંત્રક અવધકતારી/ઉપતાડ અને વિ્રણ અવધકતારી સમક્ષ ્તાળિતાયેલિ અનુદતાન સતામે િધતારટે 
ખિથિ પર ધયતાન રતાખિતા યોગય પ્રણતાલિી સ્તાપિતા મતાટટે વિનં્ી કરિતામતાં આિશે.

 ● PIU એ િજેટ જોગિતાઈ િગર જ પો્તાનતા વિલડીંગનું િતાંધકતામ (ઓગષ્ 2017) ` 2.98 
કરોડનતા ખિવે કયુિં હ્ું. GSFSL પતાસે રખતાયેલિ રડપોવઝટની રકમ મતાં્ી મળટેલિ વયતાજની 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

રકમમતાં્ી િતાંધકતામનો ખિથિ કરતાયો હ્ો. ્ેિી જ રી્ે ` 7.50 કરોડનતા ખિવે 89 જેનેરરક  
ડ્રગઝ રરટટેલિ સટોરનું િતાંધકતામ કરિતામતાં આવયું હ્ું. આ સટોસથિનતા િતાંધકતામનો ખિથિ  M&R 
અનુદતાનોમતાં્ી કરિતામતાં આવયો હ્ો

 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) અનુદતાનોમતાં્ી કતાયથિનતા વયતાપનતા િદલિતાિની યોગય મંજૂરી 
મેળિી લિેિતામતાં આિશે. 

 ● ગુજરતા્ ડેનટલિ હટેલ્ એજયુકફેશન એનડ રરસિથિ સોસતાયટીની મતાંગણીનતા આધતારટે PIU એ  
` 119.41 કરોડનતા ખિવે દટે્તાલિી ખતા્ે ડેનટલિ કોલિેજ અને હોમસપટલિનું િતાંધકતામ (એવપ્રલિ  
2013) કરી આ્યું હ્ું. મે 2020 સુધીમતાં ` 119.41 કરોડ સતામે PIU  મતાત્ર ` 110.04 કરોડ 
મેળિી શકી હ્ી, આમ, િતાંધકતામની ્તારીખને સતા્ િષથિ િી્ી ગયતા હોિતા છત્તા ઉપયોગક્તાથિ 
સંસ્તા પતાસે્ી ` 9.37 કરોડ મેળિિતાનતા િતાકી હ્તા.  

સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) ઉપયોગક્તાથિ સંસ્તા પતાસે્ી િતાકીની રકમ મેળિિતા મતાટટે 
પ્રયત્ો કરિતામતાં આિી રહ્તા છટે. 

2 3    ના િહસા ોનો અ્યો ્ય િન ાવ 

PIU દ્તારતા નતાણતાકીય સિંતાલિન સિ્ંત્ર સસં્તાની જમે કરતાય છટે. અન ેટ્રઝેરી રૂલસન ુઅનસુરણ કરિતામતાં 
આિ્ંુ ન હ્ુ.ં મળૂભૂ્  રટેકોરઝથિને વનભતાિિતામતા ંઓરડટટે નીિ ેિિતાથિ કયતાથિ મજુિ કફેટલિીક ખતામીઓ નોંધી હ્ી -

 ● ગુજરતા્ ટ્રેઝરી રુલસ (GTR) મતાં દરટેક સરકતારી લિેિડ દટેિડ ્તાય કફે ્ુરટં્જ ્ે કફેશ િુકમતાં 
નોંધિી જોઈએ અને સક્ષમ અવધકતારી દ્તારતા ખરતાઈ કરતાિિી જોઈએ (અહી મુખય ઈજનેર) 
આમ છ્ત્તા, PIU એ કફેશ િુક વનભતાિી ન હ્ી ્ ેને િદલિે  PIU દ્તારતા ટટેવલિ નતામનતા સોફટિેરમતાં 
વહસતાિો વનભતાિતા્તા હ્તા, અને ્ે પણ PIU નતા CE દ્તારતા પ્રમતાણીકરણ કરતાયતા િગર. સરકતારી 
એકમ હોિતાને લિઈ કફેશ િુક ન વનભતાિિી એ એક ગંભીર િતાિ્ છટે.  PIU એ GTR ની 
જોગિતાઈઓનુ અનુસરણ સુવનવચિ્ કરિું જોઈએ.   

 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020)  મોટી સંખયતામતાં લિેિડ દટેિડ ્્ી હોિતાને લિઈ PIU 
્ેમનતા વહસતાિો ઈલિેકટ્રોવનક પ્રતારૂપમતાં  વનભતાિે છટે. જો કફે, વહસતાિોની એનટ્રીનતા  રડજીટલિ 
પ્રમતાણીકરણ મતાટટેની પ્રણતાલિી વિકવસ્ કરિતામતાં આિશે. 

 ● દરટેક મતાસનતા અં્ે િહીિટી વિભતાગ સમક્ષ ્તાળિણી સતામે કરતાયેલિ ખિથિનતા વહસતાિો રજૂ કરિતા 
GTR મતાં જોગિતાઈ છટે. R&B વિભતાગ મતાવસક વહસતાિો પ્રસ્ુ્ કરિતાની પધધવ્નું અનુસરણ 
કરટે છટે. આમ, PIU નું કતાયથિ R&B જેિુજ હોિતા છત્તા PIU દ્તારતા H&FWD ને પ્રસ્ુ્ કરિતા 
મતાવસક વહસતાિો ્ૈયતાર કરિતામતાં આિ્તા ન હ્તા. 

 ● િષથિ  2014-15 અને 2015-16 નતા િતાવષથિક વહસતાિો િતાટથિડથિ એકતાઉનટનટ દ્તારતા ્ યૈતાર કરિતામતા ંઆવયતા 
હ્તા, પણ સરકતારને મજંરૂી મતાટટે પ્રસ્ુ્  કરિતામતા ંઆવયતા ન હ્તા. િતાવષથિક વહસતાિો રજ ૂકરિતા 
અન ે્ને ે વનભતાિિતા મતાટટે સરકતાર દ્તારતા કોઈ જ સિૂનતાઓ કફે મતાગથિદવશથિકતાઓ જારી ન કરતા્તંા 
તયતારિતાદનતા િષગોનતા વહસતાિો મ ે2020 સધુી પ્રસ્ુ્  કરિતામતા ંઆવયતા ન હ્તા. ઓરડટ કરતાયલેિ 
વહસતાિોની ગરે હતાજરીમતા ંPIU ની નતાણતાકીય મસ્વ્ની ઓરડટ દ્તારતા ખતા્રી કરી શકતાય ન હ્ી. 

 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) િષથિ 2015-16 પછીનતા વહસતાિો સક્ષમ અવધકતારીને 
મંજૂરી મતાટટે પ્રસ્ુ્ કરિતામતાં આિશે, અને વહસતાિો વનભતાિિતા અને રજૂ કરિતા સૂિનતાઓ 
આપિતામતાં આિશે.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

 ● M&R અનુદતાન મતાટટેની ખતા્તાિહી નતાણતાકીય િષથિને અં્ે િંધ કરિતામતાં આિી ન હ્ી.  
ખતા્તાિહીઓ119 િષગો િષથિ િતાલિુ રતાખિતામતા આિી હ્ી. િતાવષથિક અનુદતાનને ધયતાનમતાં લિીધતા 
િગર જ સ્્ ખિથિ નોંધિતામતાં આિ્ો હ્ો. 

 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) M&R અનુદતાન પર્ કરિતામતાં આિ્ું ન હ્ું અને 
િણ િપરતાયેલિ રકમ િષગો િષથિ ઉપયોગમતાં લિેિતામતાં આિ્ી હ્ી. ઉપરતાં્ િધુમતાં જણતાવયુ 
હ્ું કફે ખિથિની ખતા્તાિહી નતાણતાકીય િષથિને અં્ે િંધ કરિતામતાં આિશે અને અનુદતાનની િણ 
િપરતાયેલિ રકમ નિી ખતા્તાિહીમતાં ્િદીલિ કરિતામતાં આિશે. જિતાિ સિીકતાયથિ ન્ી કતારણકફે 
િણ િપરતાયેલિ રકમ સક્ષમ અવધકતારીની મંજૂરી િગર આગળનતા િષથિમતાં લિઈ જઈ શકતાય નહીં.  

 ● કુલિ 1139 પ્રોજેક્ટસ મતાં્ી 282  (25 ટકતા) મતાં હટે્ુ મતાટટે મેળિતાયેલિ અનુદતાન કર્તાં િધતારટે 
ખિથિ ્યતાનું નોંધતાયું હ્ું. અનય કતાયગોનતા િણ િપરતાયેલિ અનુદતાનમતાં્ી આ િધતારતાનો ખિથિ 
કરતાયો હ્ો. આ દશતાથિિે છટે કફે PIU એ દરટેક પ્રોજેક્ટસ/કતાયગો મતાટટે ખિથિ કર્તા પહટેલિતા ભંડોળની 
ઉપલિબધ્તા સુવનવચિ્ કરી ન હ્ી. 

 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) અનુકૂળ્તા મુજિની જમીન ન મળિતાને કતારણે અને 
કતાયથિનતા વયતાપમતાં પતાછળ્ી કરતાયેલિ સુધતારતાઓ ને લિઈ અપતાયેલિ અનુદતાન્ી કતાયથિનો ખિથિ િધી 
ગયો હ્ો. જિતાિ સિીકતાયથિ ન્ી કતારણકફે PIU એ સરકતાર સમક્ષ િધતારતાનતા ભંડોળની મતાંગણી 
કરિતાને િદલિે અનય કતાયથિનતા અનુદતાનો નતા ઉપયોગ કરિતાનો આશરો લિીધો.  

 ● PIU એ િેનકોમતાં પતાંિ ખતા્તા ખોલયતા હ્તા, જેમતાં્ી િતાર ખતા્તા ્ેમતાં રહટેલિ પુરતાં્  
` 21.42 કરોડ સતા્ે એક ્ી નિ િષથિ મતાટટે વનમષક્રય રહ્તા હ્તા. આમ છત્તા આ ખતા્તાઓ િંધ 
કરિતા કોઈ જ પ્રવક્રયતા કરિતામતાં આિી ન હ્ી. એિું પણ ધયતાનમતાં આવયું હ્ું કફે  PIU એ  એક 
કર્તાં િધતારટે ખતા્તાઓ ખોલિિતા H&FW વિભતાગની કફે નતાણતાં વિભતાગની મંજૂરી લિીધી ન હ્ી.    

 ● િષથિ 2014-19 દરવમયતાન આં્રરક ઓરડટ કફે વિભતાગીય ઓરડટ કરિતામતાં આવયું ન હ્ું. 
 સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જુલિતાઈ 2020) મુદ્તાઓની સવમક્ષતા કરિતામતાં આિશે અને નતાણતાં 

વિભતાગ પતાસે જરૂરી મંજૂરી મેળિિતામતાં આિશે.    

ઓરડટનો મ્ એ છટે કફે PIU એ વહસતાિો અને નતાણતાકીય વયિસ્તાપન પ્રણતાલિીને સુરિઢ કરિતા જરૂરી 
પગલિતાં લિેિતા જોઈએ અને ગુજરતા્ ્તાઇનતામનસયલિ રૂલસમતાં દશતાથિિેલિ જોગિતાઇઓ મુજિ જ ભંડોળનો 
િપરતાશ સુવનવચિ્ કરિો જોઈએ.

2.3.8   ના હકારા મક પ ર ામો 

રતાજય સરકતારટે મેરડકલિ કોલિેજો સ્તાપિતા મતાટટે ગુજરતા્ મેરડકલિ એજયુકફેશન એનડ રરસિથિ સોસતાયટી 
(GMERS) ની સ્તાપનતા કરી હ્ી, મતાિથિ  2020 ની મસ્વ્ એ સરકતારટે GMERS અં્ગથિ્ 2009 ્ી 
અંડર ગ્ેજયુએટ અભયતાસક્રમ મતાટટે 1600 અને પોસટ ગ્ેજયુએટ મતાટટે 72 પ્રિેશ ક્ષમ્તા સંખયતા સતા્ેની 
આઠ મેરડકલિ કોલિજો સ્તાપી હ્ી. ્ િીિી અભયતાસક્રમો િતાલિુ કરિતા મતાટટે જરૂરી ભૌવ્ક મતાળખતાઓની 
ઉપલિબધ્તા હોિી એ એક આિશયક શર્ો મતાની એક છટે. આ દરટેક આઠ કોલિેજો120 મતાં, PIU એ 

119 M&R ખિથિ ખતા્તાિહી– (i) ID 644 A (2012-13 મતાં ખોલિિતામતાં આિી), (ii) ID 644 B (2013-14 મતાં ખોલિિતામતાં આિી), (iii) ID 644 C 
(2014-15 મતાં ખોલિિતામતાં આિી ),(iv) ID 644 D (2015-16 મતાં ખોલિિતામતાં આિી), (v) ID 644 E (2016-17 મતાં ખોલિિતામતાં આિી), (vi) ID 
644 F (2017-18 મતાં ખોલિિતામતાં આિી) અને (vii) ID 644 G (2018-19 મતાં ખોલિિતામતાં આિી) M& R અનુદતાન મતાટટે એક મતાત્ર ખતા્તાિહી  
2012-13 ્ી  ID No-644 મતાં ખોલિિતામતાં આિી હ્ી. 

120 અમદતાિતાદ, ગતાંધીનગર, જુનતાગઢ, પતાટણ, સતાિરકતાંઠતા, િડનગર, િડોદરતા, અને િલિસતાડ.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

મેરડકલિ કતાઉનસીલિ ઓ્ ઇંરડયતાનતા ધોરણો મુજિ જરૂરી ભૌવ્ક મતાળખતાઓ ઊભતા કયતાથિ હ્તા. ઉપરતાં્ 
PIU એ ્ેની સ્તાપનતા (2006) ્ી, આરોગય કતાળજીની સુવિધતાઓ મતાટટેનતા (PHFs) 4,103 ભૌવ્ક 
મતાળખતાઓનતા િતાંધકતામ કયતાથિ હ્તા. પસંદ કરતાયેલિ કતાયગોની સ્ળ મુલિતાકતા્ દરવમયતાન એિું જોિતાયું હ્ું 
કફે પ્રતા્વમક અને રદ્્ીય HCFs નતા ભૌવ્ક મતાળખતાઓ ઇંરડયન પમબલિક હટેલ્ સટતાનડડથિઝનતા ધોરણો 
મુજિ ઊભતા કરિતામતાં આવયતા હ્તા. વનય્ કરતાયેલિ મતાગથિદવશથિકોની પુમષ્ કર્તાં ભૌવ્ક મતાળખતાઓ 
ઊભતા કરિતા એ  PIU ની હકતારતાતમક ઉપલિમબધ છટે.

2 3 9  પસંહાર 

રતાજય સરકતારટે જાહટેર આરોગય કતાળજીની સુવિધતાઓ મતાટટે નિતા િતાંધકતામ કતાયગો (્ફેબ્ુઆરી 2006) અને 
જાળિણી ્્તા સમતારકતામ (M&R) નતા કતાયગો  (મે 2012) PIU ની યોગય સ્તાપનતા િગર જ સોં્યતા 
હ્તા. કતાયથિિોજને પહોંિી િળિતા PIU ને ગુજરતા્ સટટેટ હટેલ્ ઇનફ્તાસટ્રક્ચર ડેિલિપમેનટ કોપગોરટેશન 
(GSHIDC) મતાં ્ફેરિિતાનો વનણથિય (ઓકટોિર 2008) જુલિતાઈ 2020 સુધી અમલિમતાં મૂકી શકતાયો ન 
હ્ો. PIU ની સંસ્તાકીય વયિસ્તા (i) વનયમો અને કતાયથિ પધધવ્ઓનું મતાળખું (ii) ગુણિત્તા વનયંત્રણ 
પ્રણતાલિી અને (iii) વહસતાિો, ઓરડરટટંગ અને નતાણતાકીય વયિસ્તાપન પ્રણતાલિીનતા સંદભથિમતાં સુરિઢ ન હ્ી. 
“PIU નતા વજલ્તા એકમો મતાટટે વનઃશુલક િતાંધકતામ” અને “ઈલિેકટ્રોવનક ઉપકરણો પૂરતા પતાડિતા” ની શર્ો 
PIU એ કોનટ્રતાકટમતાં અવિિતારી રી્ે સતામેલિ કરી હ્ી. આ કલિમો ન ્ો કોનટ્રતાકટ મતાટટેનતા મૂળભૂ્ 
વસદ્ધતાં્ો સતા્ે સુસંગ્ હ્ી કફે ન ્ો સમતાન્તા સતા્ે અમલિમતાં મૂકિતામતાં આિી હ્ી. કતાયગોની મંજૂરી 
મતાટટે વનય્ કરતાયેલિ ધોરણો સતાિધતાની પૂિથિક અનુસરિતામતાં આિ્તા ન હોિતાને લિઈ, નડ્ર િગરની 
જગયતાઓ ન ્તાળિિતાને કતારણે મંજૂર કરતાયેલિ 6,504 મતાં્ી 2,160 કતાયગો (33 ટકતા) હતા્ ધરી શકતાયતા 
ન હ્તા. કતાયગોની રડઝતાઈન અને અંદતાજો યોગય કતાળજી સતા્ે ્ૈયતાર કરિતામતાં આવયતા ન હ્તા. ટટેનડરો 
મંગતાિિતાની, રકંમ્ પ્રસ્ુ્ કરિતા મતાટટેનો સમય, પૂિથિ-લિતાયક રકંમ્નું મૂલયતાંકન વિગેરટે જોગિતાઇઓનું 
અનુસરણ ન કરિતાને લિીધે ટટેનડર પ્રવક્રયતામતાં પતારદવશથિ્તા અને ઔવિતયનો અભતાિ હ્ો. ખતામી યુક્ત 
રડઝતાઈનને લિઈ PIU એ ` 37.86 કરોડનો િધતારતાનો ખિથિ કયગો હ્ો. કુલિ ` 196.94 કરોડનતા ખિવે 
િતાંધિતામતાં આિેલિ પતાંિ વિલડીંગ ઉપયોગમતાં જ ન લિેિતાયતા યતા ્ો આંવશક રી્ે ઉપયોગમતાં લિેિતાયતા 
હ્તા. ગુણિત્તા વનયંત્રણ (QC) ખતામી યુક્ત હ્ું. QC રટમ દ્તારતા 68 ટકતા કતાયગોનું વનરરક્ષણ કરિતામતાં 
આવયું ન હ્ું. ભંડોળનતા સંિતાલિન મતાટટે ટ્રેઝરી રૂલસ ન અનુસરિતા અને ખતામી યુક્ત વહસતાિ  પ્રણતાલિી 
ને લિઈ PIU નું નતાણતાકીય સંિતાલિન સુરિઢ ન હ્ું.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2.4 ` 27.90 કરોિની નબન-ઉપયોગી 335 ડિસઇનફેકટટંટ િનરેશન નસસટ્પસ  

` 2 90 કરોડન  33  ડસ ન ટટ િસ ટ સન  ાિ  ાિ  િ ્યાને અનસ્યા્ચ િવના અને 
વ ્યક ન પટ સો ્ય નના િન્યમ ત પરવ ાન  ાતર  ન કરવા અને તેના વ ના 

પ ર ામ પે   33  િસ ટ સ િ ન પ્યો  અને િ ન કા્ય્ચ લ રહ

સતામુવહક આરોગય કફેનરિો (CHCs) પર મતાિથિ 2016 ્ ી ઓગસટ 2016 સમયગતાળતાનતા ઓરડટ દરવમયતાન 
નમૂનતા-િકતાસતાયેલિ રડવસન્ફેક્ષન જનરટેશન વસસટમ (DGS) નતા 40 યુવન્ટસની વનમષક્રય્તા પર, િષથિ 
2015-16 મતાટટે ગુજરતા્ સરકતાર (GoG) નતા કફેગનતા ઓરડટ રરપોટથિ (જી એનડ એસએસ) નતા ્કરતા 
3.5.4.3 મતાં ઉલ્ેખ કરિતામતાં આવયો હ્ો.  ઓરડટ િકતાસણીમતાં સમગ્ રતાજય મતાટટે 335 સટટેરરજન DGS 
ની પ્રતાવપ્ત અને ્ેનતા ઉપયોગ અંગે નીિે મુજિ ઉજાગર ્યું છટે -

ઉતપતાદકનતા જણતાવયતા મુજિ, સટટેરરજન DGS (મશીન), રોજનતા 400 વલિટસથિ રડસઇન્ફેકટનટ પેદતા 
કરિતાની ક્ષમ્તા ધરતાિે છટે. ્ે ઇલિેકટ્રો કફેવમકલિ એમકટિેશન (ECA121) ટટેક્ોલિૉજી પર કતામ કરટે છટે અને 
ખુિજ શવક્તશતાળી રડસઇન્ફેકટનટ એટલિે કફે સટટેરરસોલિ ઉતપન્ કરટે છટે, જેનો હટે્ુ ટૂંકતા સંપક્ક સમયની 
અંદર, ્મતામ પ્રકતારનતા િેકટટેરરયતા, િતાયરસ, ્ૂગ અને િીજકણોનો નતાશ કરિતાનો છટે.  જોકફે ઉતપતાદક 
દ્તારતા સટટેરરજન DGS ની મતાવલિકીની વસસટમ122 હોિતાનો દતાિો કરિતામતાં આિે છટે, ્ે હોમસપટલિનતા 
જીિતાણુ નતાશકવક્રયતા મતાટટે સુપર ઓમકસડતાઇઝડ િોટર (SOW) જનરટેશન વસસટમનો એક પ્રકતાર છટે, 
જેનતા મતાટટે અનય બ્તાનરસ (દતા.્., HYG-IN) ભતાર્ીય િજારમતાં ઉપલિબધ હ્ી.

શરૂઆ્મતાં, વિભતાગ હટેઠળનતા આરોગય કવમશ્નરની કિેરી (CoH) એ મતાિથિ 2009  મતાં, ગુજરતા્ 
મેરડકલિ સવિથિસીસ કોપગોરટેશન વલિવમટટેડ (GMSCL)123 દ્તારતા સ્લિતાયર પતાસે્ી ` 8.93 લિતાખનતા ખિવે, 
કોઈ ટટેનડર િહતાર પતાડયતા િગર વસવિલિ હોમસપટલિ, અમદતાિતાદ મતાટટે એક સટટેરરજન મશીન ખરીદ્ું 
હ્ું. તયતારિતાદ, વસવિલિ હોમસપટલિ, અમદતાિતાદ ્ર્્ી ્ેનતા ઉપયોગ વિશે સકતારતાતમક પ્રવ્સતાદ 
મળયો (સ્ટટે્પિર, 2009) નતા સમ્થિન પર, CoHએ એક જ સ્લિતાયર પતાસે્ી િધુ 334 યુવનટસ આિતા 
મશીનો ̀  27.81124  કરોડની  રકંમ્ે મતાિથિ 2010  ્ી જૂન 2012 દરવમયતાન 334 સરકતારી હોમસપટલિો125 
મતાટટે ટટેનડર મંગતાવયતા િગર પતાંિ ક્રવમક લિોટમતાં ખરીદ્તા, જે ગુજરતા્ સરકતાર દ્તારતા ઇ-પ્રતાવપ્ત સૂિનતાઓ126 
(નિે્પિર 2006) નતા ઉલ્ંઘનમતાં હ્ી. દરટેક લિોટ મતાટટે, મતાવલિકીની િીજિસ્ુ ્ રીકફે વિભતાગની મંજૂરી127 
મળી હ્ી.

ઓરડટટે નોધયું હ્ું (્ફેબ્ુઆરી 2017-ઓગસટ  2018) કફે, CoHએ જરૂરરયતા્ની (મતાંગ) આકતારણી 
કરી નહ્ી જે્ી CHCs કક્ષતાએ DGS મશીનસની જરૂરરયતા્ સુવનવચિ્ કરી શકતાય, જો કફે ્ેમ કરિું 
સટોસથિ મતાટટેની ખરીદી મતાટટેનતા GoG નતા ઇનડસટ્રીજ એનડ મતાઇનસ વિભતાગે જારી કરટેલિ (્ફેબ્ુઆરી 
2004) મેનયુઅલિ ઓ્ ઓર્સ પ્રોસીજરની જોગિતાઇઓ મુજિ આિશયક હ્ું. ઓરડટટે એિું પણ 

121 ECA મતાં, પ્રોપરતાએટરી ઈલિેકટ્રોલિતાઇટ (સટટેરરસોલિ C) પીિતાલિતાયક પતાણી સતા્ે ભેળિીને પેટટંટટેડ FEM (ઇલિેકટ્રોલિતાઇરટક મોડ્ુલિ દ્તારતા પ્રિતાહ)મતાં્ી પસતાર કરતાય છટે 
જે ઓવક્ષડંટનું વમશ્ણ ‘સટટેરરસોલિ’ (અંવ્મ ઉતપતાદન)મળટે છટે. 

122 એક િસ્ુ અ્િતા સેિતા જે એક ઉતપતાદક કફે એક િેપતારી પતાસે્ી પ્રતાપ્ત કરતાય છટે, જે અનય સમતાન િસ્ુ પૂરી પતાડિતાની મંજૂરી આપ્ું ન્ી.  
123 આ એક સંપૂણથિ પણે રતાજય સરકતારની મતાલિીકીની કંપની છટે જે હટેલ્ એનડ ્ફેવમલિી િેલિ્ફેર રડપતાટથિમેંટ મતાટટે ્િીિી સતાધનો, દિતાઓની ખરીદી મતાટટે 

જિતાિદતાર હ્ી. જુલિતાઈ, 2012 પહટેલિતા, ્ે ‘સેંટ્રલિ મેરડકલિ સટોસથિ ઓગવેનતાઇજેશન’ ્રીકફે ઓળખતા્ું હ્ું. 
124 234 યુવનટસ × ` 8.40 લિતાખ + 100 યુવનટસ ×  ` 8.15  લિતાખ.  
125 35  રડમસટ્રકટસ/સિ-રડમસટ્રકટ હોમસપટલસ અને  299 સતામૂહીક આરોગય કફેનરિો 
126 ઉદ્ોગ અને ખતાણ વિભતાગ દ્તારતા જારી કરિતામતાં આિે છટે જે ̀  10 લિતાખ અને િધુની રકંમ્નતા પુરિઠતા મતાટટે ઇ-પ્રતાવપ્ત વસસટમ દ્તારતા ઉપકરણો, દિતાઓ, 

્િીિી અને શસત્રવક્રયતા િસ્ુઓ અને સટોસથિ િગેરટેની ખરીદીની કલપનતા કરટે છટે.
127 વિભતાગ એકમતાત્ર હક (પેટનટ/કોપી રતાઇટ) ધરતાિ્તા એકમ દ્તારતા ઉતપતારદ્ અને વિ્રર્ કોઈપણ િસ્ુની ખરીદી મતાટટે પ્રમતાણપત્ર (‘બ્તાંડેડ 

પ્રમતાણપત્ર’ ્રીકફે ઓળખતાય છટે) જારી કરટે છટે.
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

નોધયું હ્ું કફે 335 મશીનસ મતાટટેનતા ઇન-પુટ સોલયુશનનતા (` 10.03 કરોડ) 6,535 પેકસ (એક 
પેક પતાંિ વલિટસથિનું) સ્લિતાયર પતાસે્ી (મતાિથિ  2009 ્ી  ઓગસટ  2012 દરવમયતાન) ટટેનડર િગર 
ખરીદ્તા હ્તાં, જે્ી, ગુજરતા્ સરકતારનતા ઇ-પ્રોકયોરમેંટ મતાટટેની ઉપરોક્ત જોગિતાઈઓનું ઉલ્ંઘન 
્યું હ્ું.તયતારિતાદ, કોઈ ખરીદી કરતાઇ નહ્ી. પૂિથિ-વનધતાથિરર્ અિવધ મતાટટે વનય્ દરટે ઉપરોક્ત 
સોલયુશનનો સ્્ સ્લિતાય સુવનવચિ્ કરિતા મતાટટે મશીનોની પ્રતાવપ્ત સમયે આિતા સોલયુશનની રકંમ્ 
નક્ી કરિતામતાં આિી ન હ્ી. ` 56.60 લિતાખનતા ખિવે 35 મશીનસ (વસવિલિ/રડમસટ્રકટ/સિ-રડમસટ્રકટ/
હોમસપટલસ મતાટટે) એનયુઅલિ મેઇનટટેનનસ કોનટ્રતાકટ (AMC) હટેઠળ સ્લિતાયર પતાસે્ી પણ ્ક્ત મતાિથિ 
2015 સુધી લિેિતાયેલિ હ્ો. િતાકીનતા 300 મશીનસ128 મતાટટે, ખરીદી કયતાથિ ્તારીખ્ી AMC કરિતાની 
કોઈજ વયિસ્તા કરતાઇ ન હ્ી. ઓરડટટે નોધયું  હ્ંુ કફે સટટેરીજન DGS મશીનોની પ્રતાવપ્ત કર્ી િખ્ે, 
CoHએ મતાકકેટમતાં સુપર ઓમકસડતાઇઝડ િોટર જનરટેરટટંગ મશીનની અનય બ્તાનડની ઉપલિબધ્તા 
શોધિતા મતાટટે મતાકકેટ સિવે હતા્ ધયગો ન હ્ો અને રડસઇન્ફેકટનટની એટલિે કફે અંવ્મ ઉતપતાદન 
‘સટટેરરસોલિ’ ની િૈજ્તાવનક આધતારટે અસરકતારક્તાની િકતાસણી કરી ન હ્ી. અનુગતામી જથ્તાની 
પ્રતાવપ્તનતા આધતારટે રટેકોડથિ પર મૂકિતામતાં આિેલિતા પ્રવ્સતાદ જં્ુનતાશકની એમનટ-મતાઇક્રોિતાયલિ પ્રવૃવત્ઓ 
/ રતાસતાયવણક પરીક્ષણો વિનતા, ્ક્ત પત્રવયિહતાર (વસવિલિ અને રડમસટ્રકટ હોમસપટલિોમતાં્ી) હ્તા. 
આ્ી એક મશીનની ટટેનડર વિનતાની ખરીદી 334 મશીનસ ટટેનડર િગર ખરીદિતા મતાટટે યોગય 
ઠટેરિતાઈ હ્ી. િધુમતાં, વિભતાગે દરટેક ્િક્તામતાં મશીનો ખરીદિતાની મંજૂરી આપી હ્ી "મતાવલિકીની 
િીજિસ્ુ" ્રીકફે એક જ સ્લિતાયર પતાસે્ી (i) સ્લિતાય કરનતાર પતાસે્ી પૂિથિ વનધતાથિરર્ દરટે વનયવમ્ 
ઇનપુટ સોલયુશન (સટટેરરસોલિ-સી) નો પુરિઠો ્ૈયતાર કયતાથિ િગર, અને (ii) CoH/હોમસપટલિો દ્તારતા 
અંવ્મ ઉતપતાદન (સટટેરરસોલિ) ની સતામવયક ગુણિત્તાની ્પતાસ/પ્રયોગશતાળતાનતા પરરણતામો (પરીક્ષણ 
પરરણતામો) ની ખતા્રી કરિી.

સટટેરરસોલિ- C ની ખરીદી સતામે “એકસ” કંપની ્ ર્્ી ્ રરયતાદ (એવપ્રલિ 2014) મળી હ્ી જેમતાં સસ્તા 
દરટે129 અનય ઉતપતાદકો/ સ્લિતાયરો સતા્ે ઇનપુટ સોલયુશનની ઉપલિબધ્તા અંગે પણ સંકફે્ આપિતામતાં 
આવયતા હ્તા. ્દનુસતાર, બ્તાનડેડ ઇનપુટ સોલયુશનનતા િૈકમલપક વિકલપો મતાટટે િજારની આકતારણી 
કરિતા અને રડસઇન્ફેકટટંટ સોલયુશનનો ઉપયોગ કરિતાની અસરકતારક્તા િકતાસિતા મતાટટે CoHએ એક 
12 સભયોની સવમવ્ની રિનતા (એવપ્રલિ 2014) કરી. કવમટીએ ભલિતામણ કરી (ઓગસટ  2014) હ્ી 
કફે બ્તાંડેડ સોલયુશન જરૂરી ન હ્ું અને ઇ-ટટેનડર્ી જેનરીક સોલયુશન મંગતાિી શકતાયું હો્. કવમટીએ 
િે વસવિલિ હોમસપટલસનતા130 નમુનતાઓનતા પરરક્ષણમતાં (એવપ્રલિ –મે 2014) એિું પણ નોંધયું હ્ું કફે જે 
રડસઇન્ફેકટટંટ સોલયુશન િપરતા્ું હ્ું ્ે અસરકતારક નહ્ું. ગુજરતા્ અલકતાલિીસ કફેવમકલિ વલિવમટટેડ 
(GACL), િડોદરતા (રતાજય સરકતારનું સતાહસ), સવમવ્મતાં પ્રવ્વનવધ ધરતાિ્તા, કોપગોરટેટ સોવશયલિ 
રરસપોમનસવિલિીટી (CSR) હટેઠળ જેનરરક ઇલિેકટ્રોલિતાઇરટક સોલયુશન વિનતા મૂલયે પૂરતા પતાડિતા મતાટટે 
(ઓકટોિર 2014) સંમ્ ્યતા હ્તા. ્દનુસતાર, CoHએ (જુલિતાઇ  2015) GMSCL દ્તારતા GACL 
ને જેનરરક સોલયુશનનતા 3,222 પેક (પેક દીઠ 5 વલિટર) સ્લિતાય કરિતા મતાટટે ઓડથિર આ્યો હ્ો. 
CoHએ સટટેરરજન DGS, ઉપર GACLનતા જેનરરક સોલયુશનની સુસંગ્્તા િતાિ્ની પૂછપરછ સંદભવે  
GACL એ CoHને વિનં્ી કરી કફે (સ્ટટે્પિર 2015 – મે  2016)િડોદરતા નજીકની િે હોમસપટલિોમતાં 
આ મતાટટે આખરી પ્રોડકટની ગુણિ્તા સ્તાવપ્ કરિતા મતાટટે ્ેની અજમતાઈશ કરિતા અંરક્ કરતાઇ છટે. 
જોકફે, CoHએ GACLની વિનં્ીનો જિતાિ આ્યો નહ્ો.  તયતારિતાદ પણ, CoHએ GACL પતાસે્ી 
જનેરીક સોલયુશન પ્રતાપ્ત કરિતા કફે િીજા ઉતપતાદકો પતાસે્ી ઓછતા દરટે સટટેરરસોલિ-C મેળિી અનય 

128 CHA અમદતાિતાદનતા સ્તાનીય મશીનસ મતાટટે AMC/CMC 299 અને  CHCs નતા 299 મશીનસ મતાટટે  
129 પ્રવ્ વલિટર દીઠ ` 1,060 સતામે વલિટર દીઠ ` 2,850-` 3,000 નતા દરટે આ રકસસતામતાં સ્લિતાયર દ્તારતા િતાજથિ કરતાયો હ્ો 
130 ગતાંધીનગર અને નરડયતાદનું  ્ૂડ એનડ ડ્રગ લિેિોરટેટરી, ગતાંધીનગર દ્તારતા પરીક્ષણ કરતાયું હ્ું. 
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વિકલપ શોધિતા મતાટટે કોઈ રસ દશતાથિવયો ન હ્ો. સોલયુશનનો પુરિઠો ન મળિતાને પરરણતામે, ` 27.90 
કરોડનતા ખિવે ખરીદતાયેલિતા િધતાં DGS મશીનો  મતાિથિ 2020 ની મસ્્ીએ છટેલ્તા પતાંિ ્ી છ િષથિ્ી 
િણિપરતાયેલિતા પડ્તા રહ્તા જે્ી વસવિલિ/રડમસટ્રકટ હોમસપટલસ અને CHCs મતાં રડસઇન્ફેક્ષન કરિતાનો 
્ેની પ્રતાવપ્તનો મૂળ હટે્ુ મતાયગો ગયો હ્ો.

વિભતાગે કહ્ં (મે  2017) હ્ું કફે, કવમટીએ જનેરીક સોલયુશનસ લિેિતાનો વનણથિય લિીધો હોિતા્ી બ્તાંડેડ 
સોલયુશનસની ખરીદી કરિતાનું મુલિતિી રહ્ં હ્ું. GMSCLએ  જણતાવયું હ્ું  (જુલિતાઇ  2018) કફે 
કવમશ્નર ઓ્ હટેલ્ દ્તારતા મૂકતાયેલિતા સટટેરીસોલિ-C (એવપ્રલિ 2018) ની 3,141 પેકની પ્રતાવપ્ત મતાટટેનું 
ઇનડેનટ જૂન 2018 મતાં પર્ આવયું હ્ું અને જુલિતાઈ 2015 ની ્ેમની અગતાઉની વિનં્ી મુજિ 
GACL પતાસે્ી જનેરીક સોલયુશન પ્રતાપ્ત કરિતાની જાણ કરતાઈ હ્ી. GACL એ 50 વલિટર સોલયુશન 
િી્ રડમસટ્રકટ હટેલ્ ઓર્સર (CDHO), િડોદરતાને ટ્રતાયલિ રન મતાટટે અને કોઈ એક વસવિલિ હોમસપટલિ 
અને િડોદરતા વજલ્તાનતા CHC મતાં પ્રતાપ્ત DGS મશીનસમતાં ્ેનું પરીક્ષણ કરી પરરણતામ જણતાિિતા મતાટટે 
પુરિઠો પૂરો પતાડયો હ્ો (ઓગસટ 2018). જો કફે, CDHO એ  મતાવહ્ી આપી હ્ી કફે (ઓગસટ 2018) 
ઉક્ત ટ્રતાયલિ રન શકય ન્ી કતારણ કફે ્મતામ DGS મશીનો 2014 ્ી કતાયથિર્ હતાલિ્મતાં ન હ્તા અને 
ટટેમક્શયન ઉપલિબધ ન હોિતાને કતારણે સમતારકતામ કરી શકતાયું  ન હ્ું. CoHએ િતાિ્ની પણ પુમષ્ 
કરી હ્ી (મતાિથિ 2020) કફે ્મતામ DGS મશીનો 2016 ્ી કતાયથિર્ મસ્વ્મતાં ન્ી અને ્ે્ી, GACL 
મતાં્ી ઇનપુટ સોલયુશન પ્રતાપ્ત કરતાયું ન હ્ું. 

સરકતારટે ઉપરોક્ત ્થયો સિીકતાયતાથિ હ્તા (જૂન 2020) અને જણતાવયું હ્ું કફે િજારમતાં નિતા આ મશીનને 
લિોંિ કરિતા અંગેનતા એજનસીની દરખતાસ્ અને િજારમતાં આિતા અનય મશીનસની ઉપલિબધ્તા ન 
હોિતાનતા પ્રમતાણપત્રનતા આધતારટે, વિભતાગે સિવેક્ષણ કયુિં ન હ્ું અને GMSCL દ્તારતા મશીનોની ખરીદી 
કરિતામતાં આિી હ્ી. GMSCL મતાર્્ આ મશીનસને એનયુઅલિ મેઇનટટેનનસ કોનટ્રતાકટ AMC હટેઠળ 
કતાયથિર્ કરિતાનતા પ્રયતાસો કરતાયતા હ્તા, પણ ્ેને અંવ્મ સિરૂપ અપતાયું નહ્ું. સોલયુશનની પ્રતાવપ્તને 
અંવ્મ સિરૂપ આપિતામતાં ્યેલિ વિલિંિને પરરણતામે મશીનસ નકતામતાં ્ઈ ગયતા. િધુમતાં એિું પણ 
જણતાિતાયું હ્ું કફે હતાલિનતા દટેશવયતાપી Covid-19 રોગને ધયતાને લિે્તા,આ મશીન ખૂિ ઉપયોગી િની શકફે, 
્ે્ી આ મશીનસ નો ઉપયોગ કરી શકતાય ્ે મતાટટેનતા પ્રતયેક પ્રયતાસ કરતાશે.

ઉપરોક્ત હકીક્ો દશતાથિિ્ી હ્ી કફે ખરીદી મતાટટેની વનધતાથિરી્ પ્રવક્રયતા અનુસયતાથિ િગર અને સોલયુશનસનો 
વનયવમ્ રી્ે પુરિઠો પૂરો પતાડિતાનું અને ્ેની જાળિણી િતાિ્ સુવનવચિ્ કયતાથિ વિનતા DGS મશીનો 
ખરીદતાયતા હ્તા. િધુમતાં, GACL પતાસે્ી જેનરરક સોલયુશન પ્રતાપ્ત કરિતાનતા કવમટીનતા વનણથિય (2014) 
છત્તા અને GACL એ ટ્રતાયલિ રન કયતાથિ પછી ્ેનો પુરિઠો પૂરો પતાડિતાની પુષ્ી આ્યતા (2014) છ્તાં 
ટ્રતાયલિ રન મતાટટે સોલયુશનની પ્રતાપ્તીમતાં િતાર િષથિ્ી િધતારટે સમય મતાટટે વિલિંિ કરિતાને પરરણતામે 335 
DGS મશીનસ છટેલ્તા પતાંિ ્ી છ િષથિનતા સમય્ી િણ-િપરતાયેલિ અને વિન-કતાયથિર્ રહ્તા હ્તા.

પ્રકરણ - II 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

શહેરી નવકાસ અને શહેરી આવાસ નવભાગ

2.5 પસંદગીની શહેરી સથાનનક સંસથાઓમાં ્પયુનનનસપલ ઘન કરરાનું સંરાલન  

2 1 પ રર્ય

આરોગય, સિ્છ્તા, પયતાથિિરણ અને સૌંદયથિ શતાસત્ર, એ િધતાં પર સોવલિડ િેસટ મેનેજમેનટ (SWM) 
નીવ્ઓ અને વયૂહરિનતાની અસર પડે છટે. સ્ળ SWM વયૂહરિનતા મતાટટે જરૂરી છટે કફે ઉતપન્ ્યેલિ 
્મતામ કિરો યોગય રી્ે અને સંપૂણથિ રી્ે સત્રો્ 
પર્ી એકવત્ર્ કરિતામતાં આિે. તયતારિતાદ 
ઘટતાડતાનતા, ્રી્ી ઉપયોગનતા અને રદ્ીમતા્ી ્રી 
ઉપયોગી િનતાિિતાનતા વસદ્ધતાં્ો અનુસતાર ્ેનું 
પૂરટેપુરું સલિતામ્ પરરિહન કરી પ્રવક્રયતામતાં મૂકિું 
જોઈએ. પ્રવક્રયતા કયતાથિ પછી િતાકી રહટેલિી નકતામી 
સતામગ્ીનો સલિતામ્ રી્ે  વનકતાલિ ્િો જોઈએ. 
SWMની પ્રવક્રયતા નરત્ર 1 મતાં આકૃવ્ પ્રમતાણે 
દશતાથિિિતામતાં આિી છટે.

પયતાથિિરણ, િન અને આિોહિતા પરરિ્થિન મંત્રતાલિયે પતાછલિતા 16 િષથિ્ી અમલિમતાં રહટેલિતા ્પયુવનવસપલિ 
સોવલિડ િેસટ (મેનેજમેનટ એનડ હટેનડવલિંગ) વનયમ, 2000 (SWM વનયમો, 2000) ને િદલિીને નિતા 
SWM વનયમો, 2016 ને સૂવિ્ કયતાથિ છટે. SWM વનયમો 2016 SWM પ્રવૃવત્ઓનું સંિતાલિન કરિતા 
મતાટટેનું મતાળખું પ્રદતાન કરટે છટે. SWMનતા સંિતાલિનને GoI દ્તારતાશરૂ કરિતામતાં આિેલિતા (ઓકટોિર 2014) 
સિ્છ ભતાર્ વમશન-અિથિન (SBM-U)નતા  મુખય ઘટકોમતાંનું એક મતાનિતામતાં આિે છટે. વમશનનો 
સમયગતાળો હિે મતાિથિ 2021 (2014-21) સુધી લિંિતાિિતામતાં આવયો છટે.

હતાલિમતાં રતાજયમતાં 170 શહટેરી સ્તાવનક સંસ્તાઓ (ULBs) એટલિે કફે આઠ મહતાનગર પતાવલિકતાઓ 
(MCs) અને 162 નગરપતાવલિકતાઓ (NPs) ઘન કિરતાનતા સંિતાલિનમતાં રોકતાયેલિી છટે. અવધક મુખય 
સવિિ (ACS), શહટેરી વિકતાસ અને શહટેરી આિતાસ વિભતાગ (UD&UHD) એ વિભતાગનતા િહીિટી 
િડતા છટે અને રતાજયનતા શહટેરી વિસ્તારોમતાં SWM વનયમોની જોગિતાઈઓનતા સંપૂણથિ અમલિ મતાટટે 
જિતાિદતાર છટે. રતાજય કક્ષતાએ વમશન રડરટેકટરટેટ (SBM-U) દ્તારતા ACSને મદદ કરિતામતાં આિે છટે. 
ULB સ્ર પર MCs અને NPsનતા િડતાઓ SWM વનયમોનતા અમલિીકરણ મતાટટે જિતાિદતાર છટે. ULBs 
દ્તારતા MSW વનયમો 2000 અને SWM વનયમો, 2016 વનયમોનતા વનધતાથિરર્ ધોરણોનતા131 પતાલિનની 
દટેખરટેખ મતાટટે િન અને પયતાથિિરણ વિભતાગનતા ACS જિતાિદતાર છટે અને ગુજરતા્ પ્રદૂષણ વનયંત્રણ િોડથિ 
(GPCB) ની 27 પ્રતાદટેવશક કિેરીઓ દ્તારતા ્ેને સહતાય કરિતામતાં આિે છટે. 

રતાજયનતા શહટેરી વિસ્તારોમતાં 2014-19 દરવમયતાન ઘન કિરતાનું અસરકતારક અને કુશળ્તાપૂિથિક રી્ે 
સંિતાલિન કરિતામતાં આવયું હ્ું ્ેની ખતા્રી મેળિિતા મતાટટે, ઓરડટ દ્તારતા રતાજય સ્ર પર UD&UHD, 
વમશન રડરટેકટરટેટ (SBM-U) અને GPCBનતા ULB સ્રટે આઠ MCsમતાં્ી (25 ટકતા) િ1ે32 અને 
162મતાં્ી 16133 NPsનતા રટેકડથિની રર્લિેસમેંટ પધધવ્ વિનતા સરળ રટેનડમ નમૂનતા પધધવ્ અપનતાિીને 

131 MSW વનયમ, 2000.નતા સૂવિ II, III અને IV હટેઠળ વનરદથિષ્ ભૂગભથિ જળ, આજુિતાજુની હિતા, વલિિેટ ગુણિત્તા અને ભસમીકરણ સવહ્ની ખતા્રની 
ગુણિત્તાનતા ધોરણોનો સમતાિેશ ્તાય છટે

132 અમદતાિતાદ અને જામનગર
133 અંજાર, અંકલિેશ્વર, ભરૂિ, ભુજ, છતાયતા, ડીસતા, ધોળકતા, પતાલિનપુર, પતાટણ, પોરિંદર, વસદ્ધપુર, ઉનતા, િલિસતાડ, િતાપી, િેરતાિળ અને વિરમગતામ

નરત્ર 1: SWMની પ્રનરિયા
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્પતાસ કરિતામતાં આિી. ઓરડટટે (i) કિરતાનતા વિભતાજન અને સલિતામ્ વનકતાલિ મતાટટે પસંદ કરટેલિી ULBsમતાં 
િનતાિિતામતાં આિેલિી સંપવત્ઓની ભૌવ્ક િકતાસણી, અને (ii) સત્રો્ પર કિરતાનતા એકત્રીકરણ અને 
વિભતાજનનો વિસ્તાર જાણિતા મતાટટે 580134 લિતાભતા્દીઓનો સંયુક્ત સિવે પણ કયગો.

રતાજય સરકતારનો જિતાિ જૂન 2020 મતાં મળયો હ્ો, જેનો યોગય સ્ળોએ યોગય રી્ે સમતાિેશ કરિતામતાં 
આવયો છટે.

ઓડિટ નનષકર્ચ

2 2  ન કરરાના સંરાલન માટેન  ્યોજના

2 2 1 િવ તવાર ોજે ટ અહેવાલોન  ત્યાર

SBM-U મતાગથિદવશથિકતા (રડસે્પિર 2014) પ્રમતાણે દરટેક ULB, રતાજય સરકતારની સલિતાહ, SWM 
પ્રોજેક્ટસનતા અમલિીકરણ મતાટટે શહટેરી વિકતાસ અને ગરીિી વનિતારણ મંત્રતાલિય (MoUD&PA)  દ્તારતા 
પ્રકતાવશ્ MSW મેનેજમેનટ મેનયુઅલિ, 2000 મતાં સૂિિેલિ િેકવલિસટનતા સંદભથિમતાં વિગ્િતાર પ્રોજેકટ 
અહટેિતાલિ (DPR) ્ૈયતાર કરશે. િેક-વલિસટમતાં િીજી િતાિ્ોની સતા્ે શહટેરની રૂપરટેખતા (િોડથિ અ્િતા 
ઝોનનો વિગ્િતાર ડેટતા), શહટેરની હતાલિની SWMની મસ્વ્, પ્રોજેકટની વયતાખયતા, ગેપ વિશ્ેષણ, 
સૂવિ્ ઘન કિરતા વયિસ્તાપન પધધવ્, સંસ્તાકીય પતાસતાઓ અને ક્ષમ્તા વનમતાથિણ, અનય O&M 
પતાસતાઓ, ખિથિનો અંદતાજ અને પ્રોજેકટનતા નતાણતાકીય પતાસતાં િગેરટેની ્ૈયતાર કરિતા મતાટટેની જોગિતાઈ છટે. 
રતાજય કક્ષતાની હતાઈ પતાિર કવમટી (SLHPC) દ્તારતા DPRને મંજૂરી આપિતાની હ્ી. SLHPCએ દરટેક 
ULB મતાટટે મતા્તાદીઠ ` 661.65 (સેનસસ 2011નતા આધતારટે) અ્િતા મતાનય DPR પ્રોજેકટ ખિથિ મુજિ, 
જે પણ ઓછું હોય ્ે ધોરણ નક્ી કયુિં હ્ું. (મે 2018).

પસંદ કરટેલિ 18 ULBsનતા રટેકોડથિની િકતાસણીમતાં િહતાર આવયું છટે કફે, DPRs ્ૈયતાર કરી અને મંજૂરી 
મતાટટે SLHPC ને રજૂ કરિતામતાં ભતારટે વિલિંિ ્યો હ્ો. જયતારટે અમદતાિતાદ અને જામનગર MCsનતા 
DPRsને અનુક્રમે નિે્પિર 2016 અને મે 2018 મતાં SLHPC દ્તારતા મંજૂરી આપિતામતાં આિી હ્ી, 
છટેલ્ે મતાિથિ 2020 મતાં SLHPC દ્તારતા 16 NPsનતા DPRsને મંજૂરી આપિતામતાં આિી હ્ી. ઓરડટનતાં 
વનરીક્ષણમતાં આવયું છટે કફે NPs પતાસે DPRs ્ૈયતાર કરિતા મતાટટે ્કનીકી કુશળ્તા ન હ્ી, અને રતાજય 
વમશન રડરટેકટરટેટટે મોડે્ી 2018-19મતાં ULBsને DPRs ્ૈયતાર કરિતા મતાટટે વિસતૃ્ મતાગથિદવશથિકતા જારી 
કરી હ્ી. િળી, કિરતાની પ્રવક્રયતા કરિતા મતાટટેનતા રહી ગયેલિતા સતાધનો/મશીનરીને શતામેલિ કરિતા મતાટટે, 
DPRsમતાં પણ સમયતાં્રટે ઘણતા િધતા ્ફેર્તારો ્યતા હ્તા, જેનતા કતારણે SLHPC દ્તારતા DPRsની મંજૂરી 
આપિતામતાં વિલિંિ ્્ો હ્ો અને પરરણતામે SWM પ્રોજેક્ટસનતા અમલિીકરણમતાં વિલિંિ ્્ો હ્ો.

મતાિથિ 2020 સધુીમતા,ં SLHPCએ 18 પસદં કરટેલિ ULBsમતા ંવિવિધ SWM પ્રોજકે્ટસનતા અમલિીકરણ મતાટટે 
` 863.84 કરોડનતા DPRsને મજંરૂી આપી, જમેતાં્ ી, ` 249.69 કરોડ GoI અન ેરતાજય સરકતાર પતાસે્ ી 
મળેવયતા હ્તા. જો કફે, DPRsની મજંરૂીમતા ં વિલિિંન ેલિીધ,ે એકંદરટે િપરતાશ ` 54.61 કરોડ (22 ટકતા) 
જટેલિો નજીિો રહ્ો હ્ો. જયતારટે પસદં કરટેલિતા 18 ULBsમતાં્ ી િતારએ135 કંઈ ખિથિ કયગો ન હ્ો, િતાકીનતા  
14 ULBs દ્તારતા મતાિથિ 2020 સધુીમતા ંટકતાિતારી પ્રમતાણ ેઉપયોગ એક (ઉનતા NP) અન ે29 (જામનગર MC) 
ની િચ્નેો હ્ો. આ રી્,ે SLHPC દ્તારતા મજંરૂ કરિતામતા ંઆિલેિતા SWM પ્રોજકે્ટસ વમશન અિવધ 
(મતાિથિ 2021) નતા અં્  સધુીમતા ંપણૂથિ ્િતાની સભંતાિનતા ઘણી ઓછી છટે.

134 િે MCs- 100 લિતાભતા્દીઓ (દરટેક પસંદ કરટેલિતા MCsનતા 50 લિતાભતા્દીઓ) અને 16 NPs- 480 લિતાભતા્દી (દરટેક પસંદ કરટેલિતા NPsમતાં્ી 30 લિતાભતા્દીઓ)
135 છતાયતા, િલિસતાડ, િતાપી અને િેરતાિળ NPs
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સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે (જૂન 2020) SLHPC દ્તારતા વનધતાથિરર્ મતા્તાદીઠ ખિથિને પ્રોજેકટ ખિથિનતાં 
િરતાિર કરિતા મતાટટે DPRsમતાં ્ફેર્તાર કરિતામતાં આવયતા હ્તા. અને ઉમેયુિં હ્ું કફે SWM પ્રોજેક્ટસને 
અગ્્તાનતા ધોરણે અમલિ કરિતા મતાટટે  ્મતામ ULBsને સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિી છટે.   
2 3  કરરાનં પા ન અને કત્ર કર

સનેટ્રલિ પમબલિક હટેલ્ એનડ એનિતાયનથિમનેટલિ એમનજવનયરરટંગ ઓગવેનતાઇઝશેન ્પયવુનવસપલિ SWM 
મનેયઅુલિ, 2016 (CPHEEO મનેયઅુલિ) ની કલિમ 1.4.3.3.1, એિંુ દશતાથિિ ેછટે કફે લિતંાિતા ગતાળતાનતા આયોજન 
મતાટટે, ઉતપતાદકનતા િોક્સ િગથિ દ્તારતા વનકતાલિ કરિતામતા ંઆિ્તા કિરતાનતા સરટેરતાશ જથ્તાનો અદંતાજ ત્રણ 
મખુય સીઝન (ઉનતાળો, વશયતાળો અન ેિોમતાસ)ુ દરવમયતાન અનકે પ્રવ્વનવધ સ્ળોએ સતા્ રદિસ સ્્ 
એકવત્ર્ કરિતામતા ંઆિલેિતા નમનૂતાઓનતા કફેટલિતાકં ડટેતાનતા સરટેરતાશ દ્તારતા અદંતાજિો જોઈએ. િજન અને 
સરટેરતાશ મજુિ સતા્ રદિસની અિવધમતા ંકિરતાની મતાત્રતા એકીકૃ્ ્ િી જોઈએ. આ જથ્તાઓ પછી સમગ્ 
િસ્ી મતાટટે અનમુતાની્ કરિતામતા ંઆિશ ેઅને મતા્તાદીઠ ઉતપતાદનનુ ંમલૂયતાકંન કરિતામતા ંઆિશ.ે
રટેકોડથિની િકતાસણી્ી જાણિતા મળયું છટે કફે રતાજયમતાં 170 ULBs દ્તારતા  ઉતપન્ ્્તાં કિરતાનો GPCB 
પતાસે સંપૂણથિ અને વિશ્વસનીય ડેટતા ન્ી. કતારણ કફે, (i) દરટેક ULBs GPCBને કતાયમી ધોરણે ઉતપન્, 
એકવત્ર્ અને પ્રવક્રયતા કરિતામતાં આિ્તા કિરતાનો જથ્ો દશતાથિિ્તા િતાવષથિક અહટેિતાલિો (ARs) રજૂ 
કર્ી ન હ્ી, અને GPCBએ ULBs દ્તારતા નોંધતાયેલિતા પતાછલિતા િષથિનતા ડેટતાને િ્થિમતાન િષથિનો ડેટતા 
ગણતાિી રહ્ હ્ું, અને (ii) સંખયતાિંધ ULBs ્ેમનતા દ્તારતા એકવત્ર્ ્્તા કિરતાનતા જથ્તાને જે ઉતપન 
્્તાં કિરતાનતા જથ્તા ્રીકફે જણતાિી રહ્તા હ્તા. રતાજયમતાં ઉતપન્ ્્તાં કિરતાનતા વિશ્વસનીય ડેટતાની 
ગેરહતાજરીમતાં, ઓરડટ દ્તારતા CPHEEO મેનયુઅલિની કલિમ 1.4.3.3 હટેઠળ સૂિિેલિતા િસ્ીનતાં ધોરણો136 
પર આધતારર્ અંદતાવજ્ િતાવષથિક કિરતા ઉતપતાદનની અ્િતા TPDની ગણ્રી કરિતામતાં આિી હ્ી.
િષથિ 2014-19 દરવમયતાન રતાજયમતાં CPHEEO ધોરણો મુજિ ઉતપન્ ્યેલિ કિરતાની અને ULBs દ્તારતા 
ARs ્કી  GPCBને રજૂ કરતાયેલિ અકવત્ર્ કિરતાની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક 1 મતાં દશતાથિિેલિ છટે.

કોષ્ટક 1: 2014-19 દરનમયાન કરરાનાં અંદાનિત ઉતપાદન અને કરરાના એકત્રીકરણની નવગતો

વર્ચ રાજયમાં 
ULBsની 
સંખયા 

CPHEEOના ધોરણ 
મુિબ કરરાનું ઉતપાદન  

(ડદવસ દીઠ ટનસ)

GPCB ના AR માં 
દશા્ચવેલ એકનત્રત થયેલ 

કરરાનો િથથો (*) 
(ડદવસ દીઠ ટનસ)

ARs રિૂ 
કરનાર 

ULBsની 
સંખયા 

ARs રિૂ 
ન કરનાર 
ULBsની 
સંખયા

ULBs દ્ારા 
ARs રિૂ 
ન કરવાની 
ટકાવારી 

2014-15 167 11,212 9,882 (89) 126 41 25
2015-16 170 11,772 10,480 (89) 159 11 6
2016-17 170 12,361 10,527 (85) 80 90 53
2017-18 170 12,979 11,119 (86) 64 106 62
2018-19 170 13,628 10,716 (79) 162 08 5

( ોત  િમ ન ડરે ટરેટ ારા રજૂ કરા્યેલ માિહત  અને  ના વાિર્ચક અહેવાલો)
કૌંસના આંકડા ઉત્પન થયેલ કચરાના એકત્રિકરણની ટકાવારી દરા્ષવે છે
ઉપરનું કોષ્ક િ્તાિે છટે કફે રતાજયમતાં ઉતપન્ ્્તા કિરતાનો સરટેરતાશ 86 ટકા કિરો િષથિ 2014-19મતાં 
એકવત્ર્ કરિતામતાં આવયો હ્ો. જો કફે, 86 ટકતા કિરો સંગ્વહ્ ્ યતાંનો આ આંકડો વિશ્વસનીય જણતા્ો 
ન્ી, કતારણ કફે ULBs (25 to ્ી 62 ટકતા) ની મોટી સંખયતાએ છટેલ્તા પતાંિ મતાં્ી ત્રણ િષથિ દરવમયતાન 

136 2.00 લિતાખ્ી નીિેની િસ્ી મતાટટે 200 ્ી 300 ગ્તામની િચ્ે, 2.00 લિતાખ્ી 5.00 લિતાખની િસ્ી મતાટટે300  ્ી 350 ગ્તામ, 5.00 લિતાખ્ી 10.00 લિતાખની િસ્ી મતાટટે350  ્ી 400 ગ્તામ અને 
10.00 લિતાખ્ી િધુની િસ્ી મતાટટે400-600  ગ્તામ.
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

GPCB ને ARs રજૂ કયતાથિ ન હ્તા, અને GPCBએ  ઘટ્ી મતાવહ્ી પતાછલિતા િષગોમતાં ULBsએ રજૂ 
કરટેલિતા કિરતાનતા એકત્રીકરણનતા જૂનતા ડેટતા મુજિ ગણી હ્ી. આમ, ULBs દ્તારતા GPCB ને 2014-
19 દર્પયતાન રજૂ કરટેલિ રતાજયમતાં એકવત્ર્ ્યેલિ કિરતાનો જથ્ો િધતારટે પડ્ો અ્િતા ઓછો હોઇ 
શકફે. આનતા્ી રતાજયનતા ્મતામ ULBs દ્તારતા વનયવમ્ ધોરણે કિરતાનતા સંિતાલિન અંગેનતા િતાવષથિક ડેટતા 
આપિતામતાં આિેલિ અને ્ેમનતા દ્તારતા આપિતામતાં આિેલિી મતાવહ્ી સંપૂણથિ અને વિશ્વસનીય હ્ી ્ેની 
ખતા્રી કરિતામતાં GPCBની વનષ્ળ્તાનો પણ સપષ્ સંકફે્ મળયો હ્ો.
િળી, 2014-19 દરવમયતાન રતાજયમતાં સરટેરતાશ 86 ટકા કિરતાનતા એકત્રીકરણ સતામે, પસંદ કરટેલિતા 18 
ULBs દ્તારતા કિરતાનતા 100 ટકા એકત્રીકરણનો  દતાિો કરિતામતાં આિેલિ હ્ો.
એકવત્ર્ કિરતાનતા જથ્તાને ધયતાનમતાં રતાખીને 18 પસંદ કરટેલિતા ULBs દ્તારતા ARsની સિોટ્તા અને 
દતાિતાઓની િકતાસણી કરિતા મતાટટે, ઓરડટ દ્તારતા વનકતાલિનતાં સ્ળોની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી હતા્ 
ધરિતામતાં આિી અને વનરીક્ષણ કરતાયું કફે 18 પસંદ કરટેલિતા ULBsમતા્ી 13137 પતાસે  એકવત્ર્ કિરતાનું 
િજન નક્ી કરિતા મતાટટે સતાઇ્ટસ પર િજન મતાપિતાનતા મશીનોની સુવિધતા ન હ્ી. આ 13 ULBs 
દ્તારતા કિરો સંગ્હ કરિતા મતાટટે રોકતાયેલિતા િતાહનોની મૂળ ક્ષમ્તાની ગણ્રી કરીને િજનનો અંદતાજ 
કતાઢિતામતાં આવયો હ્ો. આગળ, િતાકીનતાં પતાંિ ULBs, જયતાં િજનનું મશીન ઉપલિબધ હ્ું, ્ે એકવત્ર્ 
્્ો કિરો ઉતપન ્્તાં કિરતા ્રીકફે  ARsમતાં જાણ કરી રહ્તા હ્તા. 
સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે (જૂન 2020) SBM-U હટેઠળ DPRsમતાં િજનનતા મશીનોની આિશયક્તા 
પહટેલિતા્ી જ મંજૂર ્ઈ ગઈ હ્ી અને ્ેની પ્રતાવપ્ત મતાટટે ્કનીકી મંજૂરી આપિતામતાં આિી હ્ી. 
ARs રજૂ ન કરિતાનતા સંદભવે જણતાવયું છટે કફે, ્મતામ ULBsને વનયવમ્ ધોરણે GPCBની પ્રતાદટેવશક 
કિેરીઓમતાં રજૂ કરિતાની સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિી છટે.
2 3 1 કરરાનાં કત્ર કર ન  ે રે
CPHEEO મેનયુઅલિ વિવિધ MIS સતાધનો જેિતા કફે વજયોગ્તાર્ક ઇન્મવેશન વસસટમ (GIS), ગલિોિલિ 
પોવઝશનીંગ વસસટમ (GPS), રટેરડયો ફ્ીક્નસી આઇડેમનટર્કફેશન (RFID), જનરલિ પેકફેટ રટેરડયો 
સવિથિસીસ (GPRS) િગેરટેનો ઉપયોગ કરી દરટેક ULBમતાં કિરતાનું ડોર-ટુ-ડોર એકત્રીકરણ અને 
પરરિહનની દટેખરટેખ રતાખિતા મતાટટે પ્રોતસતાવહ્ કરટે છટે.
ઓરડટમતાં જોિતા મળયું છટે કફે 18 પસંદ કરટેલિતા ULBsએ કિરતાનતા એકત્રીકરણ અને પરરિહન મતાટટે 
1,324 િતાહનો રતાખેલિતા છટે. આ 1,324 િતાહનોમતાં્ી 1,216 િતાહનો (92 ટકતા) પતાસે GPS સુવિધતા હ્ી. 
આ 1,216 િતાહનોમતાં, 956 િતાહનો (79 ટકતા) મતાં GPS સવક્રય જોિતા મળયું હ્ું. દરટેક િતાહનોમતાં GPS 
ની વિન-ઉપલિબધ્તા અને વનમષક્રય GPS કિરતાનતા વનયવમ્ એકત્રીકરણ અને પરરિહન પર નજર 
રતાખિતામતાં ULBsની ્કલિી્ સૂિિે છટે.
ઓરડટમતાં એમ પણ જણતાયું છટે કફે અમદતાિતાદ MC વસિતાય, પસંદ કરટેલિતા 17 ULBsમતાં્ી કોઈએ પણ 
સવક્રય GPS સતા્ેનતા િતાહનો દ્તારતા રોવજંદતા એકવત્રકરણનો ડેટતા િનતાવયો ન હ્ો. પરરણતામે, ઓરડટ 
સુવનવચિ્ કરી શકયું નહીં કફે આ 17 ULBsનતા દરટેક ્પયુવનવસપલિ વિસ્તારોમતાં્ી દરરોજ કિરો 
એકત્રી્ કરિતામતાં આિી રહ્ો છટે કફે કફેમ. 18 પસંદ કરટેલિતા ULBsમતાં 580 લિતાભતા્દીઓનતા સંયુક્ત સિવે 
દર્પયતાન, 321 લિતાભતા્દીઓ (55 ટકા) એ મતાવહ્ી આપી હ્ી કફે કિરતાનતા એકત્રીકરણ મતાટટે િતાહનો 
વનયવમ્ રી્ે રતાખિતામતાં આિેલિતાં ન હ્તા.
સરકતારટે જણતાવયું (જૂન 2020) કફે ઘરનતા કિરતાનતા એકત્રીકરણમતાં રોકતાયેલિતા ્મતામ િતાહનોમતાં GPS 
લિગતાિિતા મતાટટે પગલિતા લિેિતામતાં આિશે.

137 અંજાર, ભરૂિ, ભુજ, છતાયતા, ધોળકતા, પતાલિનપુર, પતાટણ, પોરિંદર, વસધધપુર, ઉનતા, િલિસતાડ, િતાપી અને િેરતાિળ
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2  કરરાનં િવ ાજન 

CPHEEO મેનયુલિમતાં, ્પયુવનવસપલિ સત્તાધીશોએ સ્તાવનક સમુદતાયોને ઘર દીઠ અલિગ અલિગ પતાત્રમતાં 
કિરો જુદો પતાડીને એકવત્ર્ કરિતાનતા138 વનય્ સમય પહટેલિતા ઘરનતા દરિતાજા નજીક રતાખિતા મતાટટે 
કફેળિિતા અને ઉતસતાવહ્ કરિતા જોઈએ. ULBs દ્તારતા ઘરટે ઘરટે જઈ કિરો એકવત્ર્ કર્તાં િતાહનમતાં 
આિતા કિરતાઓ અલિગ્ી એકઠો કરિતાની સુવિધતા હોિી જોઈએ. SWM વનયમો, 2016 મુજિ પયતાથિપ્ત 
જગયતા અને સંગ્હ મતાટટેનતા પતાત્રો139 સતા્ે દરટેક ULBમતાં મટીરીયલિ રીકિરી ્ફેવસવલિટી (MRF) સેનટર 
અ્િતા સહતાયક સંગ્હની સગિડ ઊભી કરિી જોઈએ અને ્રી્ી ઉપયોગમતાં લિઈ શકતાય ્ેિતા 
નોન-િતાયોરડગ્ેડેિલિ કિરતાઓ140 ને છૂટતા પતાડી એકઠતા કરિતા અનૌપિતારીક કફે અવધકૃ્ કિરતા એકઠતા 
કરનતારને સરળ પ્રિેશ આપિો જોઈએ 

પસંદ કરતાયેલિ 18 ULBs દ્તારતા પૂરી પડતાયેલિ મતાવહ્ી પર્ી જણતાયું હ્ું કફે ઘરોમતા્ી ઘન કિરો 
વમવશ્્ સિરુપમતાજ એકવત્ર્ કરિતામતાં આિ્ો હ્ો, અને ્ેને અલિગ કયતાથિ િગરજ MRF સેનટર કફે 
ડંવપંગસતાઇટ પર મોકલિી દટેિતામતાં આિ્ો હ્ો. સંયુક્ત સિવેક્ષણમતાં 580મતા્ી 473લિતાભતા્દીઓએ(82 
ટકતા) જણતાવયુ હ્ું કફે ્ેઓ ભીનો અને સૂકો કિરો અલિગ એકઠો કરિતાની િતાિ્્ી અજાણ હ્તા, 
જયતારટે 504 લિતાભતા્દીઓ (87 ટકતા) એ જણતાવયુ હ્ું કફે ્ેઓ વમવશ્્ સિરૂપેજ કિરો એકઠો કરટે છટે. 
આમ, સ્તાનીક સંસ્તાઓમતાં સત્રો્્ીજ અલિગ પતાડિતાની સુવયિસ્ી્ અને િૈજ્તાવનક રી્ે આયોજી્ 
પ્રણતાલિી હજુ સુવિકસી્ કરિતાની હ્ી, અને ઘરોનતા સ્રટે કિરો વિભતાજી્ કરિતા મતાટટેની મતાવહ્ીનો 
અભતાિ ULBsની મતાવહ્ી, વશક્ષણ અને સંિતાર(IEC) પ્રવૃવ્ઓ દ્તારતા MSW મતાટટે િસ્ીને પ્રવશવક્ષ્ 
કરિતાની અસમ્થિ્તા દશતાથિિે છટે. 

ઓરડટમતાં એિું પણ ધયતાનમતાં આવયું હ્ું કફે, પસંદ કરતાયેલિતા 18 ULBs મતા્ી મતાત્ર સતા્141 મતાં MRF 
સેનટર હ્ું. MRF સેંટરોની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણીમતાં જણતાયું હ્ું કફે ત્રણ ULBs142 મતાં MRF 
સેંટરોમતાં વિભતાજી્ અને વિન-વિભતાજી્ િંને કિરતાઓ વમવશ્્ સિરુપમતાજ ડ્પપ કરિતામતાં આિ્તા 
હ્તા જયતારટે જામનગર MC મતાં આ સગિડ્તાનો ઉપયોગ ્્ો ન હ્ો. ઉપરતાં્ કિરો િીણિતા/
એકવત્ર્ કરનતાર મતાત્ર ્લિતામસટક અને ધતા્ુનો કિરો અલિગ પતાડ્તા/એકવત્ર્ કર્તાં હ્તા જયતારટે ્રી્ી 
ઉપયોગમતાં લિઈ શકતાય ્ેિતા અનય કિરતાઓ જેિતાકફે રબિર, કપડતાં, િતામડું,કતાગળ વિગેરટે અલિગ પતાડ્તા/
અકવત્ર્ કર્તાં ન હ્તા જે SWM વનયમો,2016 ની જોગિતાઈઓનું ઉલિંઘન છટે. 
સરકતારટે જણતાવયુ હ્ું કફે (જૂન 2020) વિભતાજી્ કરટેલિ કિરો એકવત્ર્ કરિતા ઘરોમતાં લિીલિી અને બલિૂ 
કિરતા પેટીઓ વિ્રી્ કરિતામતાં આિી હ્ી અને વયતાપતારીક વિસ્તારોમતાં 500 વલિટરની કિરતાપેટીઓ 
લિગતાિતાઈ હ્ી. ઉપરતાં્ ઉમેયુિં હ્ુકફે ULBsમતાં, MRFસેનટરો સ્તાપિતાની પ્રવક્રયતા િતાલિુ હ્ી અને 
અમુક ULBs કિરો એકવત્ર્ કરનતારને કિરો ઉતપન ્ િતાનતા સત્રો્્ીજ વિઘટનકતારી કિરતા સતામગ્ીને 
ખતાદ્ કિરતાઓ્ી અલિગ િેગ કફે પતાત્રમતાં રતાખિતાની આદ્ િનતાિિતા મતાટટે સંગરઠ્ પણ કરી રહી હ્ી.
સરકતારનો એિો દતાિો છટે કફે ULBs દ્તારતા ઘરોમતાં બલિૂ અને લિીલિતા પતાત્રો વિ્રી્ કરિતામતાં આવયતા છટે. એ 
િતાસ્વિક જણતાયું નહીં, કતારણ કફે ULBs નતા રટેકોરસથિમતાં મતાત્ર ઘર-િેરો િૂકિનતાર ઘરોને કિરો એકવત્ર્ 
કરિતાનતા રટંગીન પતાત્રો પૂરતા પડતાયતા હ્તા. 

138 ભીનો, શુકો અને ઘરટેલિું જોખમી કિરો (િપરતાયેલિી િેટરી, ટ્ુિ લિતાઇ્ટસ, રસતાયણો, પેઇન્ટસ, જં્ુનતાશકો િગેરટે), સેવનટરી િેસટ (ડતાયપર, સેવનટરી 
નેપરકનસ, ટટે્પપોન) િગેરટે.

139 રરસતાયકલિ કરી શકતાય ્ેિતા કિરતાનતા સંગ્હ મતાટટે સ્ફેદ રટંગેલિ ડબિતા, િતાયો-રડગ્ેડેિલિ કિરતાનતા સગં્હ મતાટટે લિીલિતા રટંગેલિ ડબિતા અને અનય કિરતાનતા 
સંગ્હ મતાટટે બલિેક રટંગેલિ ડબિતા

140 કતાગળ, ્લિતામસટક, ધતા્ુ, કતાિ, કતાપડ, િગેરટે.
141 અંકલિેશ્વર NP, ડીસતા NP, પોરિંદર NP, ઉનતા NP, િતાપી NP, અમદતાિતાદ MC અને જામનગર MC
142 ડીસતા NP, પોરિંદર NP અને ઉનતા NP
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

2  કરરાનં પ રવહન

એકિતાર એકવત્ર્ કરતાયતા પછી, ઘન કિરતાન ે્નેી ટ્રીટમેંટ અન ેવનકતાલિ મતાટટે સરુવક્ષ્ રી્ ે્નેુ ંપરરિહન 
કરિુ ંજરૂરી છટે. SWM વનયમો, 2016  મતા ં કિરતાનુ ંપરરિહન સરુવક્ષ્ પયતાથિિરણીય રી્ ેખતાસ રી્ે 
રડઝતાઇન કરટેલિ અન ેઢતાકંફેલિી પરરિહનની પદ્ધવ્ મજુિ પરરિતાહ કરિતાની જોગિતાઈ છટે જે્ ી ્નેી ખરતાિ 
ગધં, ગળ્ર કફે નજરટે પડ ે્િેુ ં વનિતારી શકતાય. વનયમોમતા ં વનય્ કરટેલિ સમયમયતાથિદતા મજુિ, સ્તાવનક 
સસં્તાઓએ કિરતાનુ ંપરરિહન પ્રવક્રયતા કરિતા અ્િતા વનકતાલિ મતાટટેની સગિડ્તા સધુી ઢટંકતાયલેિતા િતાહનોમતાં 
્તાયએ વનયમ લિતાગ ુકયતાથિનતા િ ેિષથિમતા ંએટલિ ેકફે મતાિથિ 2018 સધુીમતા ંસવુનવચિ્ કરિતાનુ ંહ્ુ.ં 
ઓરડટટે નોંધયું હ્ું કફે પસંદ કરટેલિતા 18 મતાં્ી 12 ULBs યોગય રી્ે ઢટંકતાયેલિ રટપર િતાનમતાં પયતાથિિરણીય 
રી્ે સુરવક્ષ્ પણે કિરો લિઈ જ્તા હ્તા. જો કફે, િતાકીનતા છ143 ULBs દ્તારતા કિરો એકત્ર કરિતા અને 
પરરિહન મતાટટે ખુલ્તા ટ્રેકટરો રતાખયતા હ્તા, અને ડંવપંગ સ્ળોએ MSW લિઈ જ્તા ટ્રેકટરોમતાં્ી ગળ્ર 
્્ું જોિતા મળયું હ્ું. આમ, અંવ્મ સમય મયતાથિદતાની સમતાવપ્ત પછી િે િષથિ કર્તાં પણ િધુ સમય િી્ી 
જિતા છ્તા, ULBs અને GPCB કિરતાનતા પયતાથિિરણીય રી્ે સુરવક્ષ્ એિતા પરરિહન મતાટટે  SWM 
વનયમો, 2016 મતાં સૂિિેલિી સમયમયતાથિદતાનું પતાલિન સુવનવચિ્ કરિતામતાં વનષ્ળ રહ્તા હ્તા.
સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે (જૂન 2020) SBM-U અં્ગથિ્ લિોઝ-િોડી રટવપંગ કનટટેનર મતાઉનટ ્યેલિ 
વમની ટ્રકસ પૂરી પતાડિતામતાં આિી છટે, અને ્પયુવનવસપલિ કિરતાને મૂળ જગયતાએ્ી ્ ેનતા વનકતાલિનતા સ્ળો 
પર સ્તાનતાં્રર્ કરિતા મતાટટે આ િતાહનોનતા ઉપયોગ મતાટટે જરૂરી સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિી છટે.
2  ા્યોડ ેડે લ કરરાન  િ ્યા

પ્રવક્રયતાનો મ્લિિ કિરતાનું ઉપયોગી ઘટકો/ઉતપતાદનોમતાં રૂપતાં્રણ/પરીિ્થિન કરિું. િતાયોડીગ્ેડેિલિ 
કિરતા પર ખતા્ર, જૈવિક-ખતા્ર, એરોવિક ડતાઈજેશન  અ્િતા અનય કોઈ યોગય જૈવિક પ્રવક્રયતા દ્તારતા 
પ્રવક્રયતા કરિી જોઈએ જે્ી લિેનડર્લિ પરનો ભતાર ઓછો ્ઈ શકફે.એિીજ રી્ે, નોન-િતાયોડીગ્ેડેિલિ 
કિરો પર રીસતાયકવલિંગ અ્િતા કો-પ્રોસેવસંગ144 પ્રવક્રયતા કરિી જોઈએ. િતાયોડીગ્ેડેિલિ કિરતાનતા સત્રો્ 
ઘરો, શતાક-મતાકકે્ટસ, રટેસટોરનટસ, સંસ્તાઓ િગેરટે છટે. 
ઓરડટટે નોધયું હ્ું કફે ્ક્ત અમદતાિતાદ અને જામનગર MCs પતાસે કિરતાની પ્રવક્રયતા કરિતા મતાટટે સોલિીડ 
િેસટ ટ્રીટમેંટ ્લિતાનટસ (SWTPs) હ્તા. િતાકીની પસંદ કરતાયેલિી 16 NPs મતા્ી, પતાંિ145 NPs પતાસે 
િતાયોડીગ્ેડેિલિ કિરતાને કંપોસટમતાં રૂપતાં્રી્ કરિતા મતાટટે એટલિે કફે કંપોસટ ખતાડતાઓ/ઓગવેવનક િેસટ 
કનિટથિર (OWC) મશીનસની કોઈ સગિડ ન હ્ી, જયતારટે 11 NPs146 પતાસે આ સગિડ હ્ી. જો કફે, 
આ 11 NPs મતાં પ્રોસેવસંગ સુવિધતાઓની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણીમતાં એ િહતાર આવયું હ્ું કફે ક્પપોસટ 
ખતાડતાઓ અ્િતા OWC મશીનો કતાં ્ો કતામની મસ્વ્મતાં ન્ી અને ્ે્ી, ઉપયોગમતાં ન્ી અ્િતા 
આનો ઉપયોગ અપૂણથિ રી્ે કરિતામતાં આિી રહ્ો છટે.આ એક અિૂક છતાપ પ્રસ્ુ્ કરટે છટે કફે આ 16 
NPs મતાં ઉતપન્ ્યેલિ ્પયુવનવસપલિ કિરતાનો નોંધપતાત્ર જથ્ો પ્રવક્રયતા િગરનો રહ્ો હ્ો અને છટેિટટે 
ડ્પપસતાઇ્ટસ પર ્ેંકી દટેિતામતાં આવયો હ્ો. 
સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જૂન 2020) કફે SLHPC એ ULBs મતાં અમલિીકરણ મતાટટે કિરતાની પ્રવક્રયતા 
મતાટટેની વિવિધ ્કનીકોને મંજૂરી આપી છટે. આ ્કનીકોનતા અમલિીકરણની પ્રવક્રયતા પ્રગવ્મતાં હોિતાનું 
જણતાિતાયું હ્ું, એટલિે કફે  કફેટલિતાક ્કનીકી મૂલયતાંકનનતા ્િક્ફે હ્તા; કફેટલિતાક ઓડથિર અપતાયતાંનતા ્િક્ફે 

143 અંજાર NP, ભુજ NP, ડીસતા NP, પતાલિનપુર NP, પતાટણ NP અને વસધધપુર NP
144 કો-પ્રોસેવસંગનો અ્થિ નોન-િતાયોડીગ્ેડેિલિ અને નોન-રરસતાયકલિેિલિ ઘન કિરતાને કતાિતા મતાલિ અ્િતા ઉજાથિ ઉતપન્ કરી કફે કુદર્ી ખનીજ ્રીકફે 

ઔધયોવગક પ્રવક્રયતાઓમતાં ઉપયોગમતાં લિેિો.
145 ભુજ, છતાયતા, ધોળકતા, પતાલિનપુર અને િેરતાિળ
146 અંજાર, અંકલિેશ્વર, ભરુિ, ડીસતા, પતાટણ, પોરિંદર, વસદ્ધપુર, ઉનતા, િલિસતાડ, િતાપી અને વિરમગતામ
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

હ્તા અને કફેટલિતાક ઇનસટોલિેશનનતા ્િક્તા પર હ્તા. િધુમતાં એિું જણતાિતાયું હ્ું કફે કંપોસટ ખતાડતાઓ/
મશીનસ જે કતાયથિર્ મસ્વ્મતાં ન હ્તા ્ેને સમતારકતામ કરતાિી પુન:જીવિ્ કરતાયતા હ્તા.
સારી પ્રથા
જામનગર MCએ પમબલિક પ્રતાઈિેટ પતાટથિનરશીપ(PPP) મોડ દ્તારતા ઘરટેલિું અને સેંવરિય કિરતામતાં્ી શુદ્ધ કરટેલિ િતાયો ગેસ અને 
સેંવરિય ખતા્ર િનતાિિતાનું (મે 2016) નક્ી કયુિં. ્દનુસતાર, MCએ પ્રવક્રયતા મતાટટે પ્રવક્રયતા એકમની સ્તાપનતા અને શહટેરમતાં્ી 
ભીનતા કિરતાનતા એકત્રીકરણ મતાટટે એક એજનસી સતા્ે (ઓગસટ 2016) MoU કયતાથિ. એજનસીએ ગુજરતા્ ગેસ સતા્ે ્ ેમનતા CNG 
ગ્ીડમતાં શુદ્ધ િતાયો-ગેસનતા સ્લિતાય મતાટટે અને રતાજય સરકતાર સતા્ે ખતા્રનતા િેિતાણ મતાટટે કરતાર પર હસ્તાક્ષર કયતાથિ. એજનસીએ 50 
TPD ક્ષમ્તા પ્રોસેસીંગ યુવનટ િનતાવયું છટે અને ભીનતા કિરતાનતા 30 ્ી 35 TPD ની પ્રવક્રયતા પણ શરૂ કરી છટે (જુલિતાઈ 2018). 
પ્રવક્રયતા શરૂ ્ઈ ગઈ હોિતા છ્તાં, CNG ગ્ીડને ગેસનો પુરિઠો શરૂ ્યો ન્ી, કતારણ કફે લિોકડતાઉનને કતારણે ગેસનતા પુરિઠતા 
મતાટટે પતાઇપલિતાઇનો નતાખિતાની કતામગીરી સ્વગ્ ્ઈ ગઈ હ્ી.

2  કરરાનો િનકાલ

2 1 લેનડ લ પર કરરાનો િનકાલ

પ્રવક્રયતા પછી િતાકી રહટેલિતા કિરતામતાં, કિરો અને ઘન કિરતાની પ્રવક્રયતાની સગિડ્તામતા્ી અસિીકતાર 
કરતાયેલિ કિરો કફે જે ્રી ઉપયોગમતાં ન લિઈ શકતાય ્ેમ હોય ્ેનો સમતાિેશ ્તાય છટે. આિતા કિરતાને 
્ક્ત ડ્પપ ન કર્તાં સેવનટરી લિેનડર્લિ147 (SLF) સતાઈ્ટસમતાં વનકતાલિ કરિો.
રતાજય સરકતારટે, રતાજયમતાં સતા્ MCs અને 159 NPs ને જાનયુઆરી 2013 સુધીમતાં આિરી લિેિતા 36 
SLF ની સ્તાપનતા કરિતાનું આયોજન કરટેલિ હ્ું. 36 SLF નતા સતા્ લિસટરની નજીકની 42 NPs ને 
પહોંિી િળિતા સતા્ MCs દ્તારતા સ્તાપનતા કરી હ્ી, જયતારટે 117 NPsને આિરી લિે્તા િતાકીનતા 29 
લિસટરની સ્તાપનતા ગુજરતા્ ડેિલિપમેનટ કંપની વલિવમટટેડ (GUDCL) દ્તારતા કરતાઈ હ્ી. 
વમશન રડરટેકટરટેટ (SBM-U) દ્તારતા આપિતામતાં આિેલિી મતાવહ્ી (્ફેબ્ુઆરી 2020) મતાં િહતાર આવયું છટે 
કફે 166 ULBs (હતાલિ 170 ULBs) નતા લિસટરને આિરી લિેિતા મતાટટે 36 SLFs મતાં્ી અતયતાર સુધીમતાં 
64 ULBs નતા લિસટરને આિરી લિેિતા ્ક્ત 12 SLFs ની સ્તાપનતા કરિતામતાં આિી છટે,(િતાર MCs148 
અને 60 NPs) 106149 ULBs નતા લિસટરને આિરી લિેિતા મતાટટે િતાકી રહટેલિી 24 SLFsને, જમીનની 
વિન-ઉપલિબધ્તા, ઓછતા ઘન કિરતાનતા પ્રમતાણને લિીધે લિસટર ન પરિળિું વિગેરટેને કતારણોને લિીધે  
જૂન 2020 સુધીમતાં હતા્ ધરિતામતાં આવયતા ન હ્તા. 
રતાજયમતાં અતયતાર સુધીમતાં સ્તાવપ્ 12 SLF મતાં્ી િતાર SLFનો, 18 પસંદ કરટેલિતા ULBsમતાંની િતારમતાં150 
સ્તાપનતા કરિતામતાં આિી હ્ી.  આ િતાર SLF સતાઇ્ટસની સંયુક્ત ભૌવ્ક િકતાસણી્ી જાણિતા મળયું 
છટે કફે અમદતાિતાદ MC ખતા્ેનતાં  SLF વસિતાયનતાં, ` 5.01 કરોડનતા ખિવે િતાંધિતામતાં આિેલિતા ત્રણ SLFs 
જાનયુઆરી, 2013મતાં શરૂ ્યતા પછી (નરત્ર 2 અને3), SLFs સતાઇ્ટસ પર પ્રવક્રયતા કરિતાની સુવિધતાઓ 
ઉપલિબધ ન હોિતાને કતારણે ઉપયોગમતાં લિઈ શકતાયતા ન હ્તાં. પરરણતામ સિરૂપ, વનયુક્ત કરિતામતાં આિેલિ 
કોઈપણ લિસટર NPs, આ SLF સતાઈ્ટસમતાં કિરો જમતા કરતાિ્ી ન હ્ી. 
અમદતાિતાદ MC ખતા્ે SLF ની 2009 મતા ંસ્તાપનતા કરિતામતા ંઆિી હોિતા છ્તા,ં રડસ્ેપિર-2018્ી અતયં્  
પ્રમતાણમતા પતાણીનો ભરતાિો ્િતાને કતારણ ે(નરત્ર-4)  વનમષક્રય પડી રહી હ્ી. પરરણતામ,ે આ SLF સતા્ે 
જોડતાયલેિ પતાિં151 લિસટર NPs મતા્ી કોઈપણ આ SLF સતાઈ્ટસમતા ંરડસ્ેપિર 2018 ્ી કિરો જમતા કરતાિી 
રહી ન હ્ી. 

147 લેિનડર્લિ એ જમીનનો એક ખોદકતામ કરટેલિો ભતાગ છટે, જે શેષ ઘન કિરતાનતા સલિતામ્ વનકતાલિ મતાટટેનતા રક્ષણતાતમક પગલિતાં્ી િૈજ્તાવનક રૂપે રિતાયેલિ 
છટે અને ભૂગભથિ જળ, સપતાટીનતા પતાણી અને હિતાનતા પ્રદૂષણ સતામે સલિતામ્ી મતાટટે વનમષક્રય કિરતા મતાટટે રિતાયેલિ છટે.

148 અમદતાિતાદ MC, રતાજકોટ MC, સુર્ MC અને િડોદરતા MC
149 170-64 = 106 ULBs
150 અમદતાિતાદ MC, પતાલિનપુર NP, પતાટણ NP અને વિરમગતામ NP
151 િતારટેજા, િતાિળતા, ધોળકતા, મોટટેરતા અને સતાણંદ
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

આમ, નોન-િતાયોરડગ્ેડેિલિ, જડ અને અનય કિરો કફે જે રરસતાયમલિંગ મતાટટે અ્િતા જૈવિક પ્રવક્રયતા મતાટટે 
યોગય ન્ી, આ ત્રણે ULBs અને 14 અનય પસંદ કરટેલિ ULBs ડ્પપસતાઇ્ટસ પર જૂનતા કિરતા સતા્ે 
વમશ્ સિરૂપમતાં મળી આવયતા હ્તા, કફે જયતાં SLF સુવિધતા ન્ી. GPCB િતાંધિતામતાં આિેલિતા લિેનડર્લસનો 
લિતાભપૂિથિક ઉપયોગ કરિતામતાં આિે ્ે સુવનવચિ્ કરિતામતાં પણ વનષ્ળ ગયું.

નરત્ર 2:  પાટણ NP ખાતે વણવપરાતી 
SLF  

(19-08-2019)

નરત્ર 3: પાલનપુર NP ખાતે 
 વણવપરાતી SLF 

(28-05-2019)

નરત્ર 4: અમદાવાદ ગયાસપુર ખાતે 
પાણીથી ભરાયેલ વણવપરાયેલ 

SLF (05-12-2019)

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું કફે (જૂન 2020) જૂન 2019 મતાં રિતાયેલિી કવમટીએ ્મતામ ULBsને આિરી લિેિતા 
મતાટટે, હતાલિની 12 મતાની સતા્ SLF સતાઇટની ્ેમજ 27 નિી સતાઇ્ટસની સતાઇટ િકતાસણી, િેઝલિતાઈન 
સિવે અને પ્રતારટંવભક ્પતાસ હતા્ ધરી હ્ી. ્ેમતાં િધુમતાં જણતાિતાયું છટે કફે હતાલિની SLFs ને જરૂરી 
સમતારકતામ હતા્ ધરીને પુનજદીવિ્ કરિતામતાં આિશે.
2 2 ડંપસા ટ પર કરરાનો િનકાલ

એનજીનીયર લિતાઇનર વસસટમ, વલિિેટ કલિેકશન વસસટમ અને યોગય રી્ે રડઝતાઇન કરટેલિી ઢતાંકફેલિ ન 
હોય ્ેિતા ખુલ્તા ઘન કિરતાનતા ડ્પપસતાઇ્ટસ પયતાથિિરણ અને મતાનિ સિતાસથય મતાટટે જોખમી છટે. SWM 
વનયમો, 2016 મુજિ, વનયમોની સૂિનતાની ્તારીખનતા પતાંિ િષથિમતાં એટલિે કફે મતાિથિ 2021 સુધીમતાં આિી 
ડ્પપસતાઇ્ટસ િંધ કરિતાની રહટેશે.
રતાજયમતાં ULBs દ્તારતા િષથિ 2014-19 દરવમયતાન એકવત્ર્, પ્રવક્રયતા કરટેલિ અને સંગ્હ કરટેલિ કિરતાની 
મસ્વ્ (ULBsએ GPCBને  ARs દ્તારતા આપિતામતાં આિેલિી મતાવહ્ીમતાં્ી પ્રતાપ્ત) રાટ્ચ 1મતાં િ્તાવયતા 
પ્રમતાણે હ્ી. 

(સત્રોત : GPCB દ્ારા આપવામાં આવેલી માનહતી)
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપરોક્ત િતાટથિ િ્તાિે છટે કફે રતાજયમતાં 170 ULBs દ્તારતા 2014-19 દરવમયતાન એકવત્ર્ કરિતામતાં આિેલિતા 
કિરતાનતા લિગભગ 26 ટકતાની પ્રવક્રયતા કરિતામતાં આિી હ્ી અને િતાકીનો 74 ટકતા વહસસો ખુલ્ી 
ડ્પપસતાઇ્ટસ પર જુનતા કિરતા સતા્ે રતાખિતામતાં આવયો હ્ો.
પસંદ કરટેલિતા 18  ULBsનતા સંદભવે 2014-19 દર્પયતાન સરટેરતાશ 4,762.24 TPDની ગણ્રી પ્રમતાણે 
એકવત્ર્ કરિતામતાં આિેલિતા કિરતામતાં્ી, 1,195.19 TPD (25 ટકતા) ની પ્રવક્રયતા કરિતામતાં આિી હ્ી, 
જયતારટે. 3,567.05 TPD (75 ટકતા) છટેલ્તા પતાંિ િષથિ દરવમયતાન 65.10 લિતાખ ટન152 પ્રવક્રયતા કયતાથિ િગર 
િતાકીનતા જુનતા કિરતા સતા્ે, ડ્પપસતાઇ્ટસ ઉપર રતાખિતામતા આવયો હ્ો.
2014-19 દરવમયતાન,પસંદ ્યેલિ 17 ULBsમતાં્ી કોઈએ પણ, કિરતાનતા િૈજ્તાવનક વનકતાલિનો આશરો 
લિીધો ન હ્ો, વસિતાય કફે અમદતાિતાદ MC કફે જેણે આ સમયગતાળતા દરવમયતાન 161.51 TPDનો 
િૈજ્તાવનક રી્ે વનકતાલિ કયગો હ્ો.
 2 3   િન્યમો  201 ન  વા ઓન  અપૂરતતા 

SWM વનયમો, 2016નતા અનુ્છટેદ I અને વનયમ 15મતાં સ્તાવનક સંસ્તાઓને કિરો િતાળિતા, ઘન 
કિરતાનતા સ્ળોએ્ી સપતાટી પર િહટે્તા પતાણી સતા્ેનો લિીિેટ વમવશ્્ ્્ો રોકિતા, કિરતા વનકતાલિ 
સગિડ્તાનતા સ્ળોએ કતામદતારો દ્તારતા હતા્ મોજા, પગરખતાં, મતાસક વિગેરટે જેિતા રક્ષતાતમક ઉપકરણોનો 
િપરતાશ અને ્ેની જોગિતાઈ સુવનવચિ્ કરિતાની જિતાિદતારી સોપિતામતાં આિેલિ છટે. આ વનયમોમતાં 
્દુપરતાં્ મૂળભૂ્ લિેનડર્લિ/ડ્પપસતાઇટ ખતા્ે મતાળખતાગ્ સુવિધતાઓનો જેિીકફે ્ેનતા ્ર્ે ્ફેનસીંગ 
સતા્ેનો યોગય દરિતાજો, ્ેની આસપતાસનતા 50 મીટરની પરરઘમતાં ભૂગભથિ જળની ગુણિત્તાનું પરીક્ષણ 
કરિું વિગેરટેની જોગિતાઈ છટે

પસંદ કરટેલિ ULBsની લિેનડર્લિ/ડ્પપસતાઇટનતા સંયુક્ત સ્ળ ્પતાસમતાં આમ છ્તાં, નીિે મુજિની 
ખતામીઓ જોિતા મળી હ્ી: 

 ● મતાત્ર ત્રણ ULBs153મતાં લિેનડર્લિ/ડ્પપસતાઇટ પરરસર રદિતાલિ (ક્પપતાઉનડ િોલિ) સતા્ે હ્ી 
જયતારટે િતાકીની 15 ULBsમતાં પરરસર દીિતાલિ કફે ્ફેનસીંગ ન હ્ી. પરરણતામે, આિી અસુરવક્ષ્ 
જગયતાઓમતાં િર્તા પ્રતાણીઓનો પ્રિેશ સરળ હ્ો.  (નરત્ર 5 અને 6).  

 ● અંકલિેશ્વર NPમતાં, ડ્પપસતાઇટ નજીકજ રહટેિતાસીઓનો િસિતાટ જણતાયો હ્ો જે ્ેમનતા 
આરોગયને જોખમમતાં મૂકી શક્તા હ્તા.

 ● િે NPs154મતાં, પતાણી પૂરતા પતાડ્તા કૂિતાઓ ્ી ઘણીજ નજીક ડ્પપસતાઇટ હ્ી. જયતારટે  
ત્રણ NPs155મતાં, ડ્પપસતાઇટ નદીઓની નજીક હ્ી. વસધધપુર NP મતાં સરસિ્ી નદી નજીક 
વિન-અવધકૃ્ રી્ે કિરો એકવત્ર્ કરિતામતાં આિ્ો હ્ો (નરત્ર 7). ઘન કિરતામતા્ી  
લિીિેટ ્િતા્ી ભૂગભથિ જળ ઉપરતાં્ નદીઓનું પતાણી દુવષ્ ્િતાની શકય્તા નકતારી શકતાય 
નહીં.

 ● ભુજ NP મતાં, વિમતાન મ્ક નજીક હોિતા્ી એર્ોસથિ ઓ્ોરરટીએ ડ્પપસતાઇટનતા હોિતા સતામે 
િતાંધો ઉઠતાવયો હોિતા છ્તાં ડ્પપસતાઇટનું સ્ળ મહટેસૂલિ વિભતાગે નિી સતાઇટ મતાટટે મંજૂરી ન 
આપિતાનું કતારણ જણતાિી િદલયું ન હ્ું

152 3,567.05 TPD x 365 રદિસ x 5 િષથિ 
153 અંકલિેશ્વર NP, ડીસતા NP અને અમદતાિતાદ MC
154 ભુજ NP અને ઉનતા NP
155 છતાયતાં NP, િલિસતાડ NP અને િતાપી NP
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કર   અનપાલન ઓ ડટ

 ● પસંદ કરટેલિતા 18 ULBsમતા્ી કોઈએ પણ ડમ્પપંગ સતાઇટનો વિસ્તાર અનતામ્ વિસ્તાર  ્રીકફે 
જાહટેર કયગો ન હ્ો. 

 ● ્ક્ત િે જ ULBs (અંકલિેશ્વર NP અને અમદતાિતાદ MC) એ લિેનડર્લિ/ડ્પપસતાઇટ ખતા્ે 
CCTVs અને અમગ્ સુરક્ષતાનતાસતાધનો લિગતાવયતા હ્તા. 

 ● વનય્ મયતાથિદતાની િહતાર પ્રદૂષણ રોકિતા કોઈ પણ ULBsએ (અંકલિેશ્વર ULB વસિતાય) ભૂગભથિ 
જળનતા નમૂનતા લિીધતા ન હ્તા .

 ● કોઈ પણ ULBsએ દુગિંધને ઘટતાડિતા અને ગેસનતા ્ફેલિતાિતાને રોકિતા મતાટટે િતાયુ વનયંત્રણ/
એકત્રીકરણ પધધવ્ સ્તાવપ્ કરી ન હ્ી અને સ્ળ પર ઉતપન્ ્્તા વમ્ેન ગેસનો જથ્ો 
કયતારટેય મતા્યો ન હ્ો (અંકલિેશ્વર NP વસિતાય) કફે જે કિરતાનતા અંદરનતા ભતાગે લિતાગેલિી આગનું, 
જોખમી દુગિંધ યુક્ત ધુમતાડો ્ફેલિતાિતા અને ધુમતાડતા યુક્ત િતા્તાિરણ ્િતા ્ર્ દોરી જઈ શકફે 
છટે. (નરત્રો 5 અને 6). 

નરત્ર 5: માલણ દરવાજા નજીક 
પાલનપુર NPની  િસ્પપંગ સાઇટ 

ખાતે રખિતા પશુઓ અને અંદરના 
ભાગે લાગેલી આગ (25-09-2019)

નરત્ર 6: માખનણયાપરા નજીક 
પાટણ NPની  િસ્પપગં સાઇટ ખાતે 

કરરો નવણનાર, રખિતા પ્રાણી 
અન ેઅદંરના ભાગ ેલાગલેી આગ  

(19-08-2019)

નરત્ર 7: સરસવતી નદી પાસે 
નસધધપુર NP, સમશાન ઘાટ પર 

અનનધકૃત િસ્પપંગ  
 (31-07-2019)

 ● અસંગઠી્ ડ્પપસતાઇટ પર્ી ્રી્ી ઉપયોગમતાં લિઈ શકતાય ્ેિો કિરો એકઠો કર્તાં હોિતા 
છ્તા,ં કિરો એકવત્ર્ કરનતારને કોઈપણ ULBs દ્તારતા સુરક્ષતા મતાટટેનતા ઉપકરણો જેિતાકફે ગલિોવસ, 
ગમિુટ, મતાસક વિગેરટે પૂરતા પતાડિતામતાં આવયતા ન હ્તા.

ઓરડટમતાં િધુમતાં જણતાયું હ્ુ કફે પસંદ કરતાયેલિતા 18 મતાં્ી 17  ULBs (ડીસતા NP વસિતાય) નતા સંદભથિમતાં  
SWM વનયમો, 2016મતાં વનય્ કરતાયેલિ શર્ો પરરપૂણથિ ન ્િતાને કતારણે GPCBએ ્ેઓની કિરતાની 
પ્રવક્રયતા અને વનકતાલિ મતાટટેની સગિડ્તાઓ મતાટટેનતા અવધકૃવ્કરણનતા નિીનીકરણ કયતાથિ ન હ્તા
2  સમાપન

ઓરડટમતાં િકતાસણી કર્તાં પસંદગીની શહટેરી સ્તાવનક સંસ્તામતાં ્પયુવનવસપલિ ઘન કિરતાનતા સિંતાલિનની 
વિગ્િતાર પ્રોજેકટ અહટેિતાલિોની ્ૈયતારી અને મંજૂરીમતાં નોંધપતાત્ર વિલિંિ જોિતા મળયો, જેનતા પગલિે 
ULBs દ્તારતા મતાત્ર 22 ટકતા ભંડોળનો (મતાિથિ 2020) ઉપયોગ કરિતામતાં આવયો અને SBM-U હટેઠળનતા 
SWM પ્રોજેક્ટસનતા અમલિમતાં વિલિંિ ્યો.

ULBs દ્તારતા કિરો ઉતપન ્િતાનતા અંદતાજ મતાટટે અપનતાિિતામતાં આિેલિી પધધવ્ઓ ન ્ો સમતાન 
હ્ી કફે ન ્ો CPHEEO મેનયુઅલિ, 2016મતાં સૂિિેલિ પધધવ્ને અનુરૂપ હ્ી. સત્રો્ પર કિરતાનું 
વિભતાજન અ્િતા સતામગ્ીની પુન:પ્રતાવપ્તની સુવિધતાઓ સુવનવચિ્ કરિતામતાં આિી ન હ્ી. ઘન કિરો 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

પયતાથિિરણને પ્રવ્કૂળ રી્ે િહન કરિતામતાં આિ્ો હ્ો. િતાયો-રડગ્ેડેિલિ કિરતાની પ્રવક્રયતા મતાટટે ULBs 
સતા્ે ઉપલિબધ સુવિધતાઓ કતાં ્ો કતાયથિકતારી મસ્વ્મતાં નહો્ી અ્િતા આનો શ્ેષ્ઠ રી્ે ઉપયોગ કરિતામતાં 
આિી રહ્ો ન હ્ો. 

` 5.01 કરોડનતા ખિવે િતાંધિતામતાં આિેલિતા ત્રણ સેવનટરી લિેનડર્લસનો ઉપયોગ લિેનડર્લિ પર  
પ્રોસેવસંગ સુવિધતાઓ ઉપલિબધ ન હોિતાને કતારણે જાનયુઆરી, 2013 મતંા શરૂ ્યતા પછી ્ઈ શકયો 
ન હ્ો. એકવત્ર્ કરિતામતાં આિેલિતા કિરતાનતા મતાત્ર 25 ટકા જ ULBs દ્તારતા પ્રવક્રયતા કરિતામતાં આવયતા 
હ્તાં અને િતાકીનતાં 75 ટકા પ્રવક્રયતા િગર ડ્પપસતાઇ્ટસ પર નતાખિતામતંા આવયતા હ્તા. લિેનડર્લસ/
ડ્પપસતાઇ્ટસનતા સંિતાલિન સંદભવે ULBs દ્તારતા SWM વનયમો, 2016 ની જોગિતાઈઓનું પતાલિન નિળું 
હ્ું.

મનહલા અને બાળ નવકાસ નવભાગ

2.6 નનરાધાર નવધવાઓના પુનઃવસવાટ માટે આનથ્ચક સહાય યોિનાઓનુ અમલીકરણ 

2 1 તાવના 

વનરતાધતાર વિધિતાઓ અને તયક્તતા ્્તા છૂટતાછટેડતા લિીધેલિ મવહલિતાઓનતા પુનઃિસિતાટ મતાટટે ગુજરતા્ 
સરકતારટે (જૂન 1979) આવ્થિક સહતાય યોજનતાઓ જાહટેર કરી હ્ી. રતાજયએ (ઓગસટ 2003) આ 
યોજનતાને વનરતાધતાર વિધિતાઓનતા પુનઃિસિતાટ મતાટટે આવ્થિક સહતાય યોજનતા (DWPS156) ્રીકફે 
રૂપતાં્રર્ કરી હ્ી.
રતાષ્ટીય સતામતાવજક સહતાય કતાયથિક્રમ (NSAP) હટેઠળ ભતાર્ સરકતારટે ( ફ્ેબ્આુરી 2009) ગરીિી રટેખતા હટેઠલિી 
(BPL) વિધિતાઓ મતાટટે ઇમનદરતા ગતાધંી રતાષ્ટીય વિધિતા પનેશન યોજનતા (IGNWPS) જારી કરી હ્ી. .
ગ્તા્પય વિસ્તારોમતાં DWPS હટેઠળ ` 1,20,000 ્્તા શહટેરી વિસ્તારોમતાં ` 1,50,000 સુધીની િતાવષથિક 
આિક ધરતાિ્ી 18 િષથિ કફે ્ે્ી િધુ ઉટંમરની વિધિતાઓ વિધિતા અને ` 1,250 પ્રવ્ મતાસની આવ્થિક 
સહતાય મતાટટે પતાત્ર છટે. IGNWPS હટેઠળ 40 ્ી 79 િષથિની ઉટંમરનતા BPL લિતાભતા્દીઓ મતાટટે મતાવસક 
પેનશનની રકમ ` 300 ્્તા 80 િષથિ કફે ્ે્ી િધુ ઉટંમરનતા લિતાભતા્દીઓ મતાટટે ` 500 છટે. આવ્થિક સહતાય 
ઉપરતાં્, 18 ્ી 40 િષથિ સુધીની ઉટંમરનતા લિતાભતા્દીઓને આતમવનભથિર િનતાિિતા મતાટટે વયિસતાયલિક્ષી 
્તાલિીમનતા સિરૂપે પુનઃિસિતાટ કતાયથિક્રમ પણ અવનિતાયથિ કરિતામતાં આિેલિ છટે. રતાજય સરકતારટે DWPS નતા 
ધોરણો મુજિ લિતાભતા્દીઓને લિતાભ આપેલિ છટે. 
મવહલિતા અને િતાલિ વિકતાસ વિભતાગ (WCDD) આ યોજનતાઓનતા અમલિીકરણ મતાટટે જિતાિદતાર 
છટે. વજલ્તા સ્રટે અમલિીકરણ કિેરીઓ િચ્ે સંકલિન મતાટટે ્્તા વયિસતાયલિક્ષી ્તાલિીમ કતાયથિક્રમનતા 
અમલિીકરણ મતાટટે મવહલિતા અને િતાલિ વિકતાસ અવધકતાર (WCO) જિતાિદતાર છટે. ્તાલિુકતા સ્રટે, પેનશન 
અરજીઓની પ્રવક્રયતા  મતાટટે મતામલિ્દતારનું કતાયતાથિલિય  જિતાિદતાર છટે ્્તા રદ્ ્યેલિી અરજીઓને 
લિગ્ી ્રરયતાદોનતા વનકતાલિ મતાટટે પ્રતાં્ અવધકતારીઓનું કતાયતાથિલિય કફે જેની અપીલિ અવધકતારી 
્રીકફે વનમણૂક કરિતામતાં આિી છટે. પતાત્ર લિતાભતા્દીઓને સહતાયની િૂકિણી મતાટટે પોસટ ઓર્સો  
જિતાિદતાર છટે. 
પેનશન યોજનતા નું અમલિીકરણ કતાયથિદક્ષ અને અસરકતારક ્યું છટે કફે કફેમ ્ે હટે્ુ સતા્ે  અનુપતાલિન 
ઓરડટ કરિતામતાં આવયું હ્ું. મૂલયતાંકન મતાટટે રતાષ્ટીય સતામતાવજક સહતાય કતાયથિક્રમ (NSAP) 2014 ની 

156 રતાજયમતાં વનરતાધતાર વિધિતા પેનશન યોજનતા (DWPS) ્રીકફે ઓળખતાય છટે. 
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મતાગથિદવશથિકતા, DWPS ની મતાગથિદવશથિકતા અને ભતાર્ સરકતાર /રતાજય સરકતાર / મતાનનીય સિગોચ્ અદતાલિ્ 
દ્તારતા જારી કરિતામતાં આિેલિ સૂિનતાઓને મતાપદટંડ ્રીકફે લિેિતામતાં આવયતા હ્તાં.  
ઓરડટનતા હટે્ુઓ વસદ્ધ કરિતા મતાટટે WCDDનતા  સવિિશ્ી, WCDD નતા કવમશ્નર, જનરલિ પોસટ 
ઓર્સ (GPO) અમદતાિતાદ, પસંદ કરતાયેલિ વજલ્તાઓનતા આઠ WCOs157, િે મતામલિ્દતાર158 અને હટેડ 
પોસટ ઓર્સ ખતા્ે 2015-19 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાનનતા રટેકોડથિની નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરિતામતાં આિી 
હ્ી. 196 લિતાભતા્દીઓનો159 સંયુક્ત રી્ે સિવે પણ કરિતામતાં આવયો હ્ો. વજલ્તામતાં લિતાભતા્દીઓની 
સંખયતાને ધયતાનમતાં રતાખીને આકતારણી મતાટટે પ્રોિેિીલિીટી પ્રોપોશથિનેટ ટુ સતાઈજ વિધતાઉટ રરપલિેસમેંટ 
(PPSWOR) સે્પપવલિંગ પદ્ધવ્ અપનતાિિતામતાં આિી હ્ી. 

ઓ ડટ િન કર્ચ 

2 2  પેન નન  મંજૂર
ગ્તા્પય વિસ્તારોમતા ં` 1,20,000 િતાવષથિક આિક અન ેશહટેરી વિસ્તારોમતા ં` 1,50,000  િતાવષથિક આિક 
ધરતાિ્ી 18 િષથિ કફે ્ે્ ી િધતારટે ઉમર ધરતાિ્ી વનરતાધતાર વિધિતાઓનતા પનુઃિસિતાટ મતાટટે આવ થ્િક સહતાય 
યોજનતા (DWPS) અં્ ગથ્િ  પનેસન મળેિિતા મતાટટે પતાત્ર્તા ધરતાિ ેછટે. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ 1,53,914 
લિતાભતા્દીઓન ે આ યોજનતા હટેઠળ આિરી લિિેતાયતા હ્તા. િષથિ 2015-19 દરવમયતાન પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા 
લિતાભતા્દીઓન ેપનેશન આપિતા ` 801.87 કરોડ નો ખિથિ કરિતામતા ંઆવયો હ્ો. નમનૂતારૂપ ે્પતાસ કરટેલિ 
્તાલિકુતા મતામલિ્દતાર કિરેીઓ ખતા્ ેરટેકડથિની િકતાસણીમતા ંનીિ ેમજુિનતા અિલિોકનો ઉજાગર ્યતા હ્તા -

 ● પેન નન  મંજૂર અ વ કાર કરવામાં િવલં  

નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ મતામલિ્દતાર કિેરીઓમતાં 2015-19 દરવમયતાન 14,972 અરજીઓ પ્રતાપ્ત ્ઈ 
હ્ી, પરટં્ુ ઓરડટ દ્તારતા 13,687 અરજીઓ (91 ટકતા) ની િકતાસણી ્ઈ શકી હ્ી કતારણ કફે િતાકીની 
અરજીઓનો રટેકડથિ યોગય રી્ે વનભતાિિતામતાં આવયો ન હ્ો. વનણથિય લિેિતામતાં લિીધેલિ સમયની વિગ્ો 
નીિે કોષ્ટક-1 મતાં િણથિિી છટે -

કોષ્ટક – 1: નનણ્ચય લેવામાં લીધેલ સમય 

સમયગાળો 13,687 માંથી મંિૂર 
થયેલ

13,687 માંથી 
અસવીકાર 

કુલ (ટકાવારી)

2 મવહનતા સુધીમતાં  6,071 788 6,859(50)
નવલંબ
2-4 મવહનતા 3132 261 3395(25)
4 મવહનતા્ી િધુ 2525 237 2762(20)
કુલિ વનણથિયો 11,728 1,286 13,014(95)
અનનનણ્ચત અરજીઓ - - 673(05)
વનણથિય િતાકી 

એક િષથિ સુધી િે િષથિ ત્રણ િષથિ િતાર િષથિ 
252 148 113 160

(સત્રોત : તાલુકા મામલતદારની કરેરી પાસેથી એકનત્રત કરેલ માનહતી)

157 અમદતાિતાદ, િનતાસકતાંઠતા, ભતાિનગર, દતાહોદ, જૂનતાગઢ, મહટેસતાણતા, િડોદરતા અને િલિસતાડ. 
158 અમદતાિતાદનતાં ધોળકતા અને મવણનગર; િનતાસકતાંઠતાનતા ડીસતા અને પતાલિનપુર; ભતાિનગરનતા ભતાિનગર અને મહુિતા, ; દતાહોદનતા દતાહોદ અને ઝતાલિોદ; 

જૂનતાગઢનતા જૂનતાગઢ અને મતાણતાિદર; િડોદરતાનતા ડભોઈ અને િડોદરતા ્્તા િલિસતાડનતા િલિસતાડ અને પતારડી 
159 196 (નમૂનતારૂપે ્પતાસેલિ વજલ્તાઓમતાં્ી 30), મહટેસતાણતા વજલ્તામતાં્ીઓ 06 અને િલિસતાડ વજલ્તામતાં્ીઓ 10 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

ઉપરોક્ત કોષ્ક દશતાથિિે છટે કફે નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ મતામલિ્દતાર કિેરીઓએ 13,687 અરજીઓમતાં્ી 
6,859 (50 ટકતા) અરજીઓ અંગે અરજીની ્તારીખ્ી વનધતાથિરર્ સમયગતાળતામતાં સિીકતારિતા/રદ કરિતા 
વનણથિય લિીધતા હ્તા, ્્તા અનય 3,395 રકસસતાઓમતાં (25 ટકતા) િતાર મવહનતાનતા સમયગતાળતા દરવમયતાન 
વનણથિય લિેિતાયો હ્ો. એિું જણતાયું હ્ું કફે અરજીઓનતા વનકતાલિમતાં વિલિંિ મુખયતિે િકતાસણી અવધકતારીઓ 
દ્તારતા િકતાસણી અહટેિતાલિો રજૂ કરિતામતાં વિલિંિને લિીધે હ્ો. ઓરડટનતા મ્ે િતાકી રહટેલિી અરજીઓનો 
િહટેલિમતાં િહટેલિી ્કફે વનકતાલિ કરિો જોઈએ. 
સરકતારશ્ીએ જણતાવયું હ્ું (જૂન, 2020) કફે અરજીઓનો સમયસર વનકતાલિ સુવનવચિ્ કરિતા યોગય 
પગલિતાઓ લિેિતામતાં આિશે. 

 ● અર ઓનો ોટ  ર તે અ વ કાર થવો 

નમૂનતારૂપે ્પતાસ કરટેલિ મતામલિ્દતાર કિેરીઓમતાં, 2015-19 દરવમયતાન 14,972 પેનશન અરજીઓમતાં્ી 
1,494 અરજીઓ વિવિધ કતારણોસર અસિીકતાર કરિતામતાં આિી હ્ી. અરજીઓનતા અસિીકતારનતા 
કતારણોની ય્તા્થિ્તાની ખતા્રી કરિતા મતાટટે અસિીકતારનતા 1,494 રકસસતાઓમતાં્ી, ઓરડટ દ્તારતા 544160 
રકસસતાઓ િકતાસિતામતાં આવયતા હ્તા. ઓરડટટે નોંધયું હ્ું કફે અસિીકતાર ્યેલિી 544 અરજીઓમતાં્ી 153 
અરજીઓ (28 ટકતા) નીિે કોષ્ટક–2 મતાં દશતાથિવયતા મુજિ ખોટી રી્ે અસિીકતાર કરિતામતાં આિી હ્ી -

કોષ્ટક 2: અરજીઓનો ખોટો અસવીકાર 

અસવીકાર કરવાનું કારણ અરજીઓની સંખયા 
(ટકાવારીમાં) ઓડિટના અવલોકનો 

૬૦ િષથિ્ી િધુ ઉટંમરનતા 
લિતાભતા્દીઓ 

53(34) DWSPની મતાગથિદવશથિકતા મુજિ 18 િષથિ્ી િધુ ઉટંમરની ્મતામ 
વનરતાધતાર વિધિતાઓ પતાત્ર છટે. 

લિતાભતા્દીઓનતા નતામ પર 
જમીન/આિક 

44(29) સક્ષમ અવધકતારી દ્તારતા જારી કરિતામતાં આિેલિ આિકનતા પ્રમતાણપત્ર 
મુજિ લિતાભતા્દીઓની આિક વનધતાથિરર્ સીમતાની અંદર હ્ી. 

અપૂર્તા દસ્તાિેજો 35(23) અરજીનતા ્ોમથિમતાં જરૂરી દસ્તાિેજો ઉપલિબધ હ્તા 
લિતાભતા્દીને 21 િષથિની 
ઉટંમરનો પુત્ર હોિો 

21(14) અરજી ્ોમથિ સતા્ે જોડેલિ દસ્તાિેજો પ્રમતાણે, કતાં ્ો લિતાભતા્દીને 
કોઈ પુત્ર ન હ્તા અ્િતા 21 િષથિ્ી ઓછી ઉટંમરનતા પુત્ર હ્તા  

કુલ 153(100)
(સત્રોત : નમુના-રકાસેલ તાલુકા મામલતદાર કરેરીઓ પાસેથી એકનત્રત માનહતી)

આમ, અરજીઓની કતાળજીપૂિથિક િકતાસણીને અભતાિે, અમુક કફેસો ખોટી રી્ે અસિીકતાર કરિતામતાં 
આવયતા હ્તા., પરરણતામે પતાત્ર લિતાભતા્દીઓ લિતાભો્ી િંવિ્ રહ્તા હ્તા. ઓરડટનતા મ્ે આ કફેસોની 
્રી્ી િકતાસણી કરિી જોઇએ. 
સરકતારશ્ીએ જણતાવયું હ્ું (જૂન, 2020) કફે સમયતાં્રટે મંજૂર કરનતાર અવધકતારીઓને પતાત્ર્તાનતા મતાપદટંડો 
સવહ્ની સૂિનતાઓ આપિતામતાં આિી હ્ી. મતાગથિદવશથિકતાની વનધતાથિરર્ જોગિતાઈઓ મુજિ પેનશન 
મંજૂરી સુવનવચિ્ ્તાય ્ે મતાટટે યોગય પગલિતાઓ લિેિતામતાં આિશે. 

 ● પેન ન  થવાન  તાર  િન્યત કરવામાં અિન્યિમતતાઓ  

DWPS ની મતાગથિદવશથિકતામતાં જોગિતાઈ છટે કફે અરજી કયતાથિની ્તારીખ્ી સહતાય પૂરી પતાડિતામતાં આિશે. 
િધુમતાં, જે મવહનતામતાં અરજી કરી હોય ્ે મવહનતા્ી પેનશન શરૂ કરિતા મતાટટે WCDD એ સપષ્ીકરણ 
જારી કયુિં હ્ું (સ્ટટે્પિર 2018).  ઓરડટટે નોંધયું કફે નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ મતામલિ્દતાર કિેરીઓએ 
પેનશન શરૂ કરિતાની ્તારીખ નક્ી કરિતા મતાટટે કોઈ એક સમતાન પદ્ધવ્ અપનતાિી ન હ્ી. નમૂનતારૂપ 

160 નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ પ્રતયેક મતામલિ્દતાર કિેરીમતાં િધુમતાં િધુ 50 કફેસો અ્િતા ઉપલિબધ કફેસો. 
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્પતાસ કરટેલિ કિેરીઓમતાં 2015-19 દરવમયતાન મંજૂર કરટેલિ 12,810 પેનશન કફેસમતાં્ી 2,353 (18 ટકતા) 
પેનશન શરૂ ્િતાની અમલિી ્તારીખ અરજીનતા મવહનતાને િદલિે મંજૂરીની ્તારીખ્ી અ્િતા આની કોઈ 
્તારીખ હ્ી. પરરણતામે, એક મવહનતા્ી 26 મવહનતાનતા સમયગતાળતા સુધી લિતાભતા્દીઓ લિતાભ્ી િંવિ્ 
રહ્તા હ્તા. જો વનય્ ્તારીખ્ી પેંશનો આપિતામતાં આવયું હો્ ્ો આ 2,353 લિતાભતા્દીઓને ` 36.63 
લિતાખની161 સહતાય આપી શકતાય હો્. એિું પણ જણતાયું હ્ું કફે 102 કફેસોમતાં162 પેનશન શરૂ ્િતાની 
્તારીખ અરજીની ્તારીખ કર્તાં પહટેલિતાની હ્ી. આ સૂિિે છટે કફે પેનશન શરૂ ્િતાની અમલિી ્તારીખ 
નક્ી કરિતાની જોગિતાઈ અંગે પેનશન મંજૂર કરનતાર અવધકતારીઓમતાં વયતાપક રી્ે ગેરસમજ પ્રિ્વે છટે 
જે્ી મોટતા ભતાગનતા લિતાભતા્દીઓને નુકસતાન પહોંિે છટે. 
સરકતારશ્ીએ જણતાવયું હ્ું (જૂન 2020) કફે લિતાભતા્દીઓ અરજીની ્તારીખ્ી પેનશનપતાત્ર છટે. અરજીની 
્તારીખ્ી પેનશન શરૂ કરિતા મતાટટે મંજૂર કરનતાર અવધકતારીઓને સૂિનતાઓ જારી કરિતામતાં આિશે. 
આ જિતાિ સપષ્પણે સૂિિે છટે કફે સ્ટટે્પિર 2018 મતાં જારી કરિતામતાં આિેલિ સપષ્ીકરણ યોગય ન હ્ું.  
2 3  પેન ન ં  કરવં 

GDWS ની મતાગથિદવશથિકતામતાં જોગિતાઈ છટે કફે મૃતયુ, પુનવિથિિતાહ અ્િતા અનય કોઈ મતાનય કતારણોનતા 
રકસસતામતાં સહતાય િંધ કરિતામતાં આિશે. નમૂનતારૂપ ્ પતાસ કરટેલિ HPOs ખતા્ે ભંડોળની મતાંગણીઓ ્ ્તા 
િંધ ્યેલિતા વિડો ્તાયનતાનસીયલિ આસીસટનસ (WFA) ખતા્તાઓનતા વિશ્ેષણમતાં નીિેનતા અિલિોકનો 
ઉજાગર ્યતા હ્તા - 

 ● નમૂનતારૂપ ્પસ કરટેલિ HPOs મતાં લિતાભતા્દીઓનતા મૃતયુને કતારણે 111 WFA ખતા્તાઓ163 િંધ 
કરિતામતાં આવયતા હ્તા. પરટં્ુ, આ ્મતામ રકસસતાઓમતાં મૃતયુનું પ્રમતાણપત્ર કફે અનય કિેરીઓ 
દ્તારતા મૃતયુની જાણ કર્ો પત્ર રટેકડથિ પર જોિતા મળયો ન હ્ો. ઉપરતાં્, 62 રકસસતાઓમતા1ં64 
મૃતયુની ્તારીખ પણ દશતાથિિેલિી ન હ્ી. જરૂરી દસ્તાિેજોનતા અભતાિે, HPOs દ્તારતા WFA 
ખતા્તાઓ િંધ કરિતાની સતય્તા અંગે ઓરડટ ખતા્રી આપી શકયું ન હ્ું.  

 ● પુનવિથિિતાહ ને કતારણે 82 WFA ખતા્તાઓ165 િંધ કરિતામતાં આવયતા હ્તા. જોકફે, 82 મતાં્ી 67 
(82 ટકતા) રકસસતાઓમતાં પુનવિથિિતાહ ની ્તારીખ નોંધેલિ ન હ્ી. િતાર રકસસતાઓમતાં પુનવિથિિતાહનતા 
મવહનતા પછી પણ પેનશન િતાલિું રતાખયું હ્ું. જેનતા લિીધે ` 0.22 લિતાખનું િધું િૂકિણું ્યું 
હ્ું. પ્રતા્વમક મતાવહ્ીનતા અભતાિે, ખતા્તા િંધ કરિતાની જોગિતાઈનું અનુપતાલિન ઓરડટ દ્તારતા 
સુવનવચિ્ ્ઈ શકયું ન હ્ું. 

ઉપરોક્ત ત્રુરટઓ દશતાથિિે છટે કફે ખતા્તા િંધ કરિતાની વનરદથિષ્ પ્રવક્રયતાનું સ્ક્ક્તાપૂિથિક પતાલિન ્્ું ન હ્ું. 
સરકતારશ્ીએ જણતાવયુ ંહ્ુ ં(જનૂ 2020) કફે િધં કરટેલિતા પનેશન લિતાભતા્દીઓનતાઓ રકસસતાઓનતા સમતાધતાન મતાટટે 
મજંરૂ કરનતાર અવધકતારી અને િકૂિણી કરનતાર અવધકતારીઓન ેયોગય સિૂનતાઓ જારી કરિતામતા ંઆિશ.ે 
2  િનરા ાર િવ વાઓનો પન વસવાટ 

18 ્ી 40 િયની વનરતાધતાર વિધિતાઓનતા પુનઃિસિતાટ મતાટટે અને ્ેમને આતમવનભથિર િનતાિિતા મતાટટે, 
WCDD એ વયિસતાયલિક્ષી ્તાલિીમની જોગિતાઈ કરી હ્ી. ્તાલિીમ સ્ળ્તાપૂિથિક પૂણથિ કયતાથિ િતાદ 

161 અમદતાિતાદ (ધોળકતા – 06, ` 0.09 લિતાખ, મણીનગર - 38, ` 0.43 લિતાખ), ભતાિનગર (ભતાિનગર શહટેર - 328 , ` 3.44 લિતાખ, મહુિતા 221, ` 2.90 
લિતાખ), િનતાસકતાંઠતા ડીસતા - 174, ` 1.75 લિતાખ ,પતાલિનપુર - 15, ` 0.13 લિતાખ), દતાહોદ (દતાહોદ - 64, ` 1.12 લિતાખ, ઝતાલિોદ-130, ` 4.63 લિતાખ), 
જુનતાગઢ (જુનતાગઢ - 274, ` 3.50 લિતાખ,મતાણતાિદર-84,` 1.31 લિતાખ), મહટેસતાણતા (મહટેસતાણતા – 171, `. 3.26 લિતાખ,ઊંઝતા - 25, ` 0.44 લિતાખ), 
િડોદરતા (ડભોઈ – 227, ` 3.88 લિતાખ,િડોદરતા - 39, ` 0.92 લિતાખ), િલિસતાડ (પતારડી - 252, ` 3.19 લિતાખ, િલિસતાડ - 305, ` 5.64 લિતાખ)

162 ઝતાલિોદ - 06, મહટેસતાણતા - 92, પતાલિનપુર - 02 અને ઊંઝતા  -02
163 અમદતાિતાદ (06),િનતાસકતાંઠતા (04), ભતાિનગર (53), જૂનતાગઢ (27),મહટેસતાણતા (5) અને િલિસતાડ (16)
164 ભતાિનગર (30), જૂનતાગઢ (19), મહટેસતાણતા (2) અને િલિસતાડ (11)
165 અમદતાિતાદ-03, િનતાસકતાંઠતા- 02, ભતાિનગર-40, દતાહોદ- 02,જૂનતાગઢ-26,મહટેસતાણતા-02,અને િલિસતાડ - 07
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

લિતાભતા્દીઓને સિરોજગતારની સ્તાપનતા મતાટટે ટૂલિકીટ અ્િતા મતાવજથિન-મની પૂરતા પતાડિતાનતા હ્તા. ્તાલિીમ 
કતાયથિક્રમોનતા આયોજન અને અમલિીકરણમતાં રહટેલિી ખતામીઓ અને ત્રુરટઓ વિષે આગળનતા ્કરતાઓમતાં 
િિતાથિ કરિતામતાં આિી છટે. 
2 1  ન  પસં  

્તાલિીમનતા આયોજન મતાટટે ગ્ેરડંગ પ્રણતાલિી166 અપનતાિીને NGOs ની પસંદગી કરિમતાં આિી હ્ી. 
NGOs ની પસંદગી મતાટટે સરકતારટે (ઓકટોિર 2015) રતાજય સ્રીય વિભતાગીય સવમવ્ (SLDC) નું 
ગઠન કયુિં હ્ું. WCDD નતા રટેકડથિની િકતાસણીમતાં નીિેનતા અિલિોકનો ઉજાગર ્યતા હ્તા -

 ● અ્યો ્ય  ન  િવ ા  ારા પસં  

2015-16 નતા સમયગતાળતા દરવમયતાન, SLDC એ 162 NGOs ની અરજીઓની િકતાસણી કરી હ્ી 
(રડસે્પિર 2015) અને ્ેઓ દ્તારતા પ્રતાપ્ત ્યેલિતા અંકોને આધતારટે 32 NGOs ને શોટથિ વલિસટ કરિતામતાં 
આવયતા હ્તા. શોટથિ વલિસટ ્ યેલિતા 32 NGOs ની સતામે, વિભતાગે 162 અરજોઓમતાં્ી અં્ે 34 NGOs ને 
પસંદ કયતાથિ હ્તા. ઓરડટટે નોંધયું હ્ું કફે પસંદગી પતામેલિ 34 NGOs મતાં્ી છ NGOs મતાપદટંડો હટેઠળ પતાત્ર 
ન હ્તા ્્તા SLDC દ્તારતા પણ ્ેમની ભલિતામણ કરિતામતાં આિી ન હ્ી. છ NGOs મતાં્ી િે NGOs 
ને વશક્ષણ અને ્તાલિીમ વનયતામકશ્ીની કિેરી, ગતાંધીનગર દ્તારતા ડી–વલિસટ કરિતામતાં આવયતા હ્તા. એિી 
જ રી્ે, િષથિ 2017-18 મતાટટે, 79 મતાં્ી ્તાલિીમ મતાટટે પસંદ કરટેલિ 16 NGOs મતાપદટંડો હટેઠળ પતાત્ર ન 
હ્તા ્્તા SLDC દ્તારતા ભલિતામણ પણ કરિતામતાં ન આિી હ્ી. આ 22 અયોગય NGOs (2015-16 
મતાટટે છ ્્તા 2017-18 મતાટટે 16) ની પસંદગી મતાટટેનતા કતારણો ઓરડટને રટેકડથિ પર જોિતા મળયતા ન હ્તા. 

 ● અ ા ન  કામ ર ને ્યાનમાં લ ા િવના  ન  પસં  

િષથિ 2015-16 દરવમયતાન NGOs દ્તારતા કરિતામતા ંઆિલેિ ્તાલિીમનતા પરરણતામોની મસ્વ્ અગં ેવિભતાગનતા 
કવમશ્નરટેટ દ્તારતા આપિતામતા ંઆિલેિી મતાવહ્ી મજુિ NGOs દ્તારતા ્તાલિીમ આપિતામતા ંઆિલેિ કોઈ પણ 
લિતાભતા્દી આતમવનભથિર અ્િતા સિરોજગતાર ્ઈ શકયો ન હ્ો. ઓરડટટે નોંધયુ ંહ્ુ ંકફે 2017-18 દરવમયતાન 
્તાલિીમ આપિતા મતાટટે NGOs ની પસદંગી કર્તા ંસમય ે2015-16 દરવમયતાન ્મેની પનુઃિસિતાટ ની 
કતામગીરી ધયતાનમતંા લિિેતામતા ંઆિી ન હ્ી. પરરણતામ,ે 2015-16 દરવમયતાન ્તાલિીમ આપિતા મતાટટે પસદં 
્યલેિ 24 NGOs 2017-18 નતા િષથિ મતાટટે ્તાલિીમ આપિતા મતાટટે પણ પસદં ્યતા હ્તા. 
સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જૂને 2020) કફે NGOs ્કી ્તાલિીમ આપિતાનતા િદલિે કૌશલય િધથિન કફેનરિ 
(KVK) ખતા્ે વયિસતાયલિક્ષી ્તાલિીમ આપિતા મતાટટે ્તાલિીમ અમલિીકરણ પ્રણતાલિીમતાં સુધતારો કરિમતાં 
આવયો (જાનયુઆરી 2020). એિું પણ જણતાવયું હ્ું કફે ઓરડટ દ્તારતા ધયતાન દોરિતામતાં આિેલિ ત્રુરટઓની 
સમીક્ષતા કરિમતાં આિશે.  
2.6.4.2 તાલીમ કાય્ચરિમોનું અમલીકરણ 

 ● તાલ મ કા્ય્ચ મ હે  લા ાથ ઓનો ંિ ક સમાવે  

DWPS ની મતાગથિદવશથિકતામતાં જોગિતાઈ છટે કફે 18 ્ી 40 િષથિની િયનતા લિતાભતા્દીઓને આતમવનભથિર 
િનતાિિતા મતાટટે વયિસતાયલિક્ષી ્તાલિીમ આપિતામતાં આિશે. ઓરડટટે નોંધયું હ્ંુ કફે પતાત્ર વિધિતાઓને 
રતાજય એક સ્્ પ્રવક્રયતા હટેઠળ ્તાલિીમ પૂરી પડી શકયું ન હ્ું. કતારણ કફે, 2016-17 અને 2018-19 
મતાં ્તાલિીમ નું આયોજન કરિતામતાં આવયું ન હ્ું. 30,325 અંદતાવજ્ લિતાભતા્દીઓમતાં્ી167, 2015-19 

166 NGOની પસંદગી મતાટટે સરકતારટે છ મતાપદટંડો નક્ી કયતાથિ હ્તા (જાહટેર ટ્રસટ અવધવનયમ, 1950 હટેઠળ નોંધણી, ટનથિઓિર, િઁક િેલિેનસ, મવહલિતા 
સશવક્તકરણ, અનુભિ, પુનઃિસિતાટ) અને નયૂમેરરકલિ ગ્ેરડંગ પ્રણતાલિી  અપનતાિી હ્ી. 

167 2015-16 દરવમયતાન 11,775 અને 2017-18 દરવમયતાન 18,550
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દરવમયતાન 17,275 (58 ટકતા)168 ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી હ્ી. એિું પણ જણતાયું હ્ું કફે િષથિ 2017-18 
દરવમયતાન 18,550 લિતાભતા્દીઓ મતાટટે ્તાલિીમનું આયોજન કરિતા મતાટટે NGOs ની પસંદગી કરી લિીધી 
હ્ી ્્તા જરૂરી ભંડોળ પણ મંજૂર કયુિં હ્ું, પરટં્ુ, િષથિ દરવમયતાન વિભતાગ મતાત્ર 6,250 લિતાભતા્દીઓ 
મતાટટે ્તાલિીમનુંનો આયોજન કરી શકયું હ્ું. ભંડોળ ઉપલિબધ હોિતા છ્તાં િતાકીનતા 12,300 લિતાભતા્દીઓ 
મતાટટે વિભતાગે ્તાલિીમનું આયોજન  કયુિં ન હ્ું. આમ, લિતાભતા્દીઓનતા આંવશક સમતાિેશનતા કતારણે 
લિતાભતા્દીઓને આતમવનભથિર િનતાિિતાનો યોજનતાનો હટે્ુ વસદ્ધ ્ઈ શકયો ન હ્ો. 
સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જૂન 2020) કફે િષથિ 2017-18 મતાટટે િીજા ્િક્તાની ્તાલિીમ શરૂ ન ્િતાને કતારણે 
િધતા લિતાભતા્દીઓને આિરી શકયતા ન હ્તા. 

 ● તાલ મના મો લ અને ેડ 

્તાલિીમ કતાયથિક્રમનું આયોજન િે મોડ્ુલિમતાં169 એટલિે કફે િે અઠિતારડયતાનું મોડ્ુલિ-I અને િતાર અઠિતારડયતાનું 
મોડ્ુલિ-II એમ િે ભતાગમતાં કરિતાનું હ્ું. વિભતાગે ્તાલિીમ મતાટટે 79 ટ્રેડ ની ઓળખ કરી હ્ી. જેમતાં 
30 મેનયુ્ફેકિરરટંગમતાં, 24 િેપતારમતાં અને 25 સેિતાઓમતાં હ્તા. ઓરડટટે નોંધયું હ્ું ટ્રેડનતા આધતારટે મોડ્ુલિ 
અલિગ કરિતામતાં આવયતા ન હ્તા. ્ તાલિીમનો સમયગતાળો એ જ એક મતાત્ર ્ ્તાિ્ હ્ો. િંને મોડ્ુલિમતાં 
નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ વજલ્તાઓમતાં, 216 ્તાલિીમ કતાયથિક્રમોમતાં્ી,મોડ્ુલિ-I હટેઠળ મતાત્ર છ ્તાલિીમ 
કતાયથિક્રમો યોજિતામતાં આવયતા હ્તાં. એિું પણ જણતાયું હ્ું કફે 17,275 લિતાભતા્દીઓમતાં્ી, 14,953 (86 ટકતા)  
લિતાભતા્દીઓને વસિણનતા ટ્રડેમતાં ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી હ્ી. આ એિું સૂિિે છટે કફે વિભતાગ ્ર્્ી 
સપષ્ સૂિનતાનતા અભતાિે, NGO એ ્ેમની અનુકૂળ્તા મુજિનતા ટ્રેડમતાં ્તાલિીમ યોજી હ્ી. 
2 3 ટૂલક ટ ન  ર  અને િવતર  

 ● ટૂલક ટ ન  ર  

ટૂલિકીટની ખરીદી ્્તા દરટેક વજલ્તાનતા DPPO ને ટૂલિકીટ પૂરી પતાડિતા મતાટટે ગુજરતા્ રૂરલિ ઇનડસટ્રીઝ 
મતાકકેરટટંગ કોપગોરટેશન (GRIMCO) ને કોનટ્રતાકટ આપિતામતાં આવયો હ્ો (જુલિતાઈ 2017). 2015-16 
દરવમયતાન ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી હોય ્ેિતા 11,025 લિતાભતા્દીઓની ્ુલિનતામતાં 8,833 ટૂલિકીટ 
(વસલિતાઈ મશીન) ખરીદી હ્ી. િતાકીનતા 2,192 લિતાભતા્દીઓ કફે જેઓને સીિતાણ વસિતાયનતા અનય 
ટ્રેડમતાં ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી હ્ી ્ેમનતા મતાટટે રડસે્પિર 2019 ની મસ્વ્એ કોઈ કીટ ખરીદિતામતાં 
આિી ન હ્ી. એિી જ રી્ે, 6,250 લિતાભતા્દીઓ કફે જેઓને 2017-18 દરવમયતાન ્તાલિીમ આપિતામતાં 
આિી હ્ી, ્ેમનતા મતાટટે રડસે્પિર 2019 ની મસ્વ્એ કોઈ કીટ ખરીદિતામતાં આિી ન હ્ી. એિું પણ 
જણતાયું હ્ું કફે િષથિ 2018-19 દરવમયતાન લિતાભતા્દીઓની વયિસતાયલિક્ષી ્તાલિીમ અને કીટ પૂરી પતાડિતા  
` 10.00 કરોડનું અનુદતાન ્તાળિિતામતાં આવયું હ્ું. ભંડોળનતા 60 ટકતા રકમની અગતાઉ્ી િુકિણી મતાટટે 
સરકતાર દ્તારતા મંજૂરી આપિતામતાં આિી હ્ી (રડસે્પિર 2018) અને ્ે મુજિ 7,496 કીટ આપિતા મતાટટે 
GRIMCO સતા્ે કરતાર કરિતામતાં આવયો હ્ો. પરટં્ુ, કીટ પૂરી પતાડિતા મતાટટે WCDD એ GRIMCO ને 
કોઈ અગતાઉ્ી િુકિણી કરી નતા હ્ી. પરરણતામે, GRIMCO દ્તારતા કીટ પૂરી પડિતામતાં આિી ન હ્ી. 
આ હટે્ુસર વિભતાગ ` 0.98 કરોડનું અનુદતાન ઉપયોગ કરી શકયો હ્ો. િધુમતાં, ્તાળિિતામતાં આિેલિ 
અનુદતાનમતાં્ી ` 7.83 કરોડ પર્ સોંપિતામતાં આવયતા હ્તા અને ` 1.19 કરોડ અગતાઉ્ી િુકિણી 
કરિતાને િદલિે અનય હટે્ુસર170 િતાપરિતામતાં આવયતા હ્તા. ભંડોળ ની ્તાળિણી કરી હોિતા છ્તાં કીટની 
ખરીદી ન ્િતાને લિીધે યોજનતાનો મૂળભૂ્ હટે્ુ હતાંસલિ ્યો ન હ્ો. 

168 2015-16 દરવમયતાન 11,025 અને 2017-18 દરવમયતાન 6,250 
169 મોડ્ુલિ – I અને મોડ્ુલિ – II નો સમયગતાળો અનુક્રમે િે અઠિતાડીયતા (ખિથિ ` 72500) અને િતાર અઠિતાડીયતા (ખિથિ  `1.50 લિતાખ).
170 મવહલિતા મતાગથિદશથિન કફેનરિ ્્તા મવહલિતા વિકતાસનતા ક્ષેત્રમતાં ઉતકૃષ્ યોગદતાન મતાટટે સિયંસેિી સંસ્તાઓ અને મવહલિતા સમતાજસેિી કતાયથિકરોને એિોડથિ. 
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31 માર્ચ 2019ના રોજ પૂરા થતાં વર્ચ માટેનો ઓિડટ અહેવાલ (સામાન્ય અને સામાિજક ક્ેત્ર)

 ●  ારા ટૂલક ટ નં િવતર  

નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ વજલ્તાઓમતાં વિ્રણ કરટેલિ કીટ ની વિગ્ો નીિે કોષ્ટક-3 મતાં આપેલિી છટે -
કોષ્ટક 3: નમૂનારૂપ તપાસ કરેલ નિલ્ાઓમાં કીટ નવતરણની નવગતો

નિલ્ો લાભાથદીઓની 
સંખયા કે િેઓને 
તાલીમ આપવામાં 

આવી હતી. 

DPPOs ને  
આપવામાં આવેલી 

કીટ ની સંખયા 

DPPOs દ્ારા 
લાભાથદીઓનોએ 
નવતરણ કરેલ કીટ 

ની સંખયા 

નવતરણ થયા નવનાની DPPOs પાસે 
હિુ સુધી રહેલ કીટ ની સંખયા 

અમદતાિતાદ 700 343 325 18
િનતાસકતાંઠતા 1,150 307 292 15
ભતાિનગર  950 625 622 3
દતાહોદ  625 225 106 119
જૂનતાગઢ 550 270 250 20
મહટેસતાણતા 700 398 398 0
િડોદરતા 400 340 331 9
િલિસતાડ 475 450 329 121 

(અનય વજલ્તાઓને ્તાળિિતામતાં આિી)
કુલ 5,550 2,958 2,653 305

(સત્રોત : નમૂનારૂપ તપાસ કરેલ DPPOs કરેરીમાંથી પ્રાપ કરેલ માનહતી)

ઓરડટટે નોંધયું હ્ું કફે લિતાભતા્દીઓમતાં વિ્રણ કરિતા મતાટટે 5,550 કીટ ની જરૂરરયતા્ સતામે, ઓગસટ 
2017 ્ી જાનયુઆરી 2018 િચ્ે DPPOs ને 2,958 કીટ આપિતામતાં આિી હ્ી. ્તાલિીમ પૂણથિ ્યતાનતા 
દોઢ િષથિ કર્તા િધુ સમય પસતાર ્યતા િતાદ આ કીટ પૂરી પતાડિતામતાં આિી હ્ી. 2,958 કીટમતાં્ી 
2,653 કીટ લિતાભતા્દીઓને વિ્રણ કરિતામતાં આિી હ્ી ્્તા િતાકીની 305 કીટનું વિ્રણ ્ઈ શકયું 
ન હ્ું. વિ્રણ ્યતા વિનતાની 305 કીટમતાં્ી િલિસતાડ વજલ્તાની 121 કીટ એિું કતારણ જણતાિીને અનય 
જીલ્તાઓને ્તાળિિતામતાં આિી હ્ી કફે ્તાલિીમ આપનતાર NGOએ કીટ વિ્રણ મતાં સહકતાર આ્યો 
ન હ્ો. િતાકીની વિ્રણ ્તાય વિનતાની 184 કીટ છટેલ્તા િે િષથિ્ી DPPOs પતાસે પડી રહી હ્ી, 
જેનતા મતાટટે એિું કતારણ આગળ ધયુિં હ્ું કફે લિતાભતા્દીઓનો સંપક્ક ્ઈ શકયો ન્ી. DPPO િડોદરમતાં 
સતા્ કીટ NGO પતાસે પડી રહી હ્ી (જુલિતાઈ 2019). એિું પણ જણતાયું હ્ું કફે નમૂનતારૂપ ્પતાસ કરટેલિ 
DPPO દ્તારતા ટૂલિકીટની પ્રતાવપ્ત અને વિ્રણ મતાટટે સટોક રવજસટર રતાખિતામતાં આિ્ું ન હ્ું. આમ, 
્તાલિીમ પતામેલિતા 5,550 લિતાભતા્દીઓની ્ુલિનતામતાં મતાત્ર 2,653 (48 ટકતા) લિતાભતા્દીઓને ટૂલિકીટ મળી 
શકી હ્ી. 

ઉપરોક્ત ઓરડટ અિલિોકનો એિતા પ્રકતારનતા છટે કફે જે ઓરડટ દ્તારતા આિરી લિેિતામતાં આવયતા ન હોય 
એિતા વજલ્તાઓમતાં પણ જોિતા મળી શકફે છટે. જે ્ે લિતાભતા્દીને ટૂલિકીટનું વિ્રણ સુવનવચિ્ ્તાય ્ે મતાટટે 
વિભતાગ/સરકતારટે િીજા િધતા કફેસોની આં્રરક ્પતાસ કરિી જોઈએ. 

સરકતારટે જણતાવયું હ્ું (જુન 2020) કફે લિતાભતા્દીઓનું અનય સ્ળોએ સ્ળતાં્ર ્િતાને લિીધે કીટ વિ્રણ 
્યતા વિનતાની પડી રહી હ્ી. 

2   પસંહાર 

વનરતાધતાર વિધિતાઓનતા પુનઃિસિતાટ મતાટટે રતાજય સરકતારટે પો્તાની આવ્થિક સહતાય યોજનતા (DWPS) 
િતાલિુ રતાખી હ્ી ઉપરતાં્ ઇમનદરતા ગતાંધી રતાષ્ટીય વિધિતા પેનશન (IGNWPS) યોજનતા પણ િતાલિુ રતાખી 
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હ્ી. મતાિથિ 2019 ની મસ્વ્એ 1,53,914 લિતાભતા્દીઓને આ યોજનતા હટેઠળ આિરી લિેિતાયતા હ્તા. િષથિ 
2015-19 દરવમયતાન પતાત્ર્તા ધરતાિ્તા લિતાભતા્દીઓને પેનશન આપિતા ̀  801.87 કરોડ નો ખિથિ કરિતામતાં 
આવયો હ્ો.  

નમૂનતા ્પતાસ કરતાયેલિ મતામલિ્દતારોનતા કતાયતાથિલિયમતાં ઓરડટ દ્તારતા િકતાસિતામતાં આિેલિ અરજીઓ મતાં્ી 
75 ટકતા અરજીઓ િતાર મવહનતામતાંજ સિીકતાર/અસિીકતાર કરી હ્ી. યોજનતાનું અમલિીકરણ સુરિઢ જોિતા 
મળયું ન હ્ું કતારણ કફે નમૂનતારૂપ ્ પતાસ કરટેલિ મતામલિ્દતાર કિેરીઓમતાં અરજીનો ખોટી રી્ે અસિીકતાર, 
પેનશન શરૂ ્િતાની ્તારીખ નક્ી કરિતામતાં વિલિંિ, મૃતયુ અને પુનઃ વિિતાહનતા કતારણે પેનશન િંધ 
કરિતાની જોગિતાઇઓનતા અનુપતાલિનમતાં ખતામીઓ ની ઘટનતા્ી યોજનતા મુક્ત રહી શકી ન હ્ી. 18 ્ી 
40 િષથિની િયનતા લિતાભતા્દીઓને આતમવનભથિર િનતાિિતા િોકફેશનલિ ટ્રેનીંગ અપતાઈ હ્ી, જોકફે 43 ટકતા 
અંદતાવજ્ લિતાભતા્દીઓને ્તાલિીમ આપિતામતાં આિી ન હ્ી અને ્તાલિીમ મેળિેલિ અમુક લિતાભતા્દીઓને 
ટૂલિકીટ વિ્રણ કરિતામતાં આિી હ્ી. 

 (યશવંત કુમાર)
રાિકોટ પ્રધાન મહાલેખાકાર (ઓડિટ-I), 
તા.  ગુિરાત 

 પ્રનત સહી

 (રાજીવ મહનર્ચ)
નવી ડદલહી ભારતના નનયંત્રક અને મહાલેખા પડરક્ષક
તા. 


