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 ભારત સરકાર દ્વારા ‘કેન્દ્રીય સતકકતા આયોગ’િી રચિા

બાદ, રાજ્ય સ્તરે પણ સમાિ હતેુ માટેિા તંત્રિી

જરૂરરયાત જણાઇ

 રાજ્ય સરકારિા સા.વ.નવભાગિા તા.૧૭/૪/૧૯૬૪િા

પરરપત્રથી સ્થાપિા

 હેતુ: સરકારી તંત્રમાં થતા ભ્રષ્ટાચારિે રોકવા

સંદભેિી કાયકવાહી

 Headed By: માિ.આયુક્તશ્રી

 Attached to: ગૃહ નવભાગ, ગુજરાત સરકાર

 કામગીરી: તપાસ કરવી, કરાવવી અિે થયેલ તપાસિા અંતે

જવાબદાર જણાયેલ સામે કાયકવાહી અંગે સરકારિે

ભલામણો કરવી
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ગુજરાત તકેદારી આયોગ



 આયોગિું સરિામુ:ં ગુજરાત તકેદારી આયોગ,

તકેદારી ભવિ,

સેક્ટર-૧૦બી,

છ-૫ સકકલિી પાસે,

ગાંધીિગર – ૩૮૨ ૦૧૦

 આયોગિી વેબ સાઇટ: https://gvc.gujarat.gov.in

 આયોગિા ફોિ િંબર: ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૧૮

 આયોગિા ફેક્સ િંબર: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૫૩૨

 આયોગિું ઇ-મેઇલ એડ્રેસ: secyvc@gujarat.gov.in
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ગુજરાત તકેદારી આયોગ

https://gvc.gujarat.gov.in/


ગુજરાત તકેદારી આયોગ દ્વારા તા.૧૩/૯/૨૦૦૬ (અિે

ત્યાર બાદ તા.૧૩/૮/૨૦૦૮)િા પરરપત્રથી, માગકદર્કક

સુચિો જાહેર કરવામાં આવ્યા. જેમાં નિવારાત્મક તકેદારી

નિરીક્ષણ કેવા સંજોગોમાં હાથ ધરવું અિે નિરીક્ષણમાં

નવભાગે/ખાતાએ/કચેરીએ કઇ કઇ બાબતો આવરી લેવી, તેિી

જાણકારી અપાઇ છે.

તે પૈકીિી એક મહત્વિી બાબત,

રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ

નિયમો/નવનિયમોિો દેખીતી રીતે ભંગ કરવામાં આવતો

હોય અથવા નિયમોિું મિસ્વી અથકઘટિ કરીિે વહીવટ

કરવામાં આવતો હોવાિું પ્રાથનમક દૃનષ્ટએ જણાતું હોય.
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નિવારાત્મક તકેદારી નિરીક્ષણ



 વર્ક-૨૦૦૭થી ર્રૂઆત

 અત્યાર સુધી આર્રે ૫૫૦ કામોિું નિરીક્ષણ કરવામાં

આવ્યું છે.

 આયોગિા દર વર્કિા વાર્ર્કક વહીવટી અહેવાલમા,ં જે તે

વર્કમાં કરવામાં આવેલ નિવારાત્મક તકેદારી નિરીક્ષણ

દરમ્યાિ જોવા મળેલી મહત્વિી બાબતો અંગિેું એક

પ્રકરણ મુકવામાં આવે છે. જેિે દરેક નવભાગે ધ્યાિે લેવું

જોઇએ અિે પોતાિા નવભાગમાં તેિે અિુલક્ષીિે કરવાિી

થતી જરૂરી સુધારાત્મક કાયકવાહી કરવી જોઇએ.
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નિવારાત્મક તકેદારી નિરીક્ષણ



 કામ પૂણક થયા બાદ અનિયનમતતા થયા અંગે તપાસ

કાયકવાહી કરવાિા બદલ,ે ચાલુ કામે જ તે અંગે

નિવારાત્મક પગલાં લેવાય, તે માટે જે તે નવભાગિું ધ્યાિ

દોરવું

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ નિયમોિું

યોગ્ય રીતે પાલિ થાય છે કે કેમ? તે જોવું

 ટેન્દ્ડર ર્રતો અિે સ્પેસીરફકેર્િિું યોગ્ય રીતે પાલિ થાય

છે કે કેમ? તે જોવું

 જો નિરીક્ષણ દરમ્યાિ મોટી અનિયનમતતા ધ્યાિે આવે તો

તપાસ અિે નર્ક્ષાત્મક ભલામણો અંગેિી નિયમાિુસારિી

કાયકવાહી કરવી
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નિવારાત્મક તકેદારી નિરીક્ષણિો હેતુ



 કામોિી પસંદગી

 કામ અંગેિી પ્રાથનમક માનહતી મેળવવી

 કામિું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરવું, ફીલ્ડ ટેસ્ટ કરવા/કરાવવા,

લેબ ટેસ્ટ માટેિા સેમ્પલો લેવા, ‘ગેરી’માં ટેસ્ટ કરવવા

 સ્થળ પર કામિા સંબંનધતોિી હાજરીમાં રોજકામ કરવંુ

 કામિે લગતું રેકડક મેળવવું

 કામિી સ્થળ મુલાકાત અિે રેકડકિે ધ્યાિે રાખીિે નિરીક્ષણ

િોંધ આપવી અિે એકર્િ ટેકિ રીપોટક મેળવવો

 નવભાગિા ATR અંગે આયોગિો અનભપ્રાય આપવો

 ગંભીર અનિયનમતતાિા રકસ્સામાં નર્ક્ષાત્મક કાયકવાહી

અંગેિી ભલામણો આપવી
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નિવારાત્મક તકેદારી નિરીક્ષણ અંગેિી કાયકપધ્ધનત



 આયોગિા મુખ્ય ઇજિેર અિે િાયબ કાયકપાલક ઇજિેર

અથવા

 આયોગિા અનધક્ષક ઇજિેર, કાયકપાલક ઇજિેર અિે

મદદિીર્ ઇજિેર

અથવા

 આયોગિા કાયકપાલક ઇજિેર અિે મદદિીર્ ઇજિરે

અથવા

 ઉપરોક્ત ટીમ સાથે, કામિા નિરીક્ષણિી બાબત અિે

જરૂરરયાત મુજબિા, સરકારી કે બીિ સરકારી તજજ્ઞ

8

નિરીક્ષણ ટીમ



 કામિી ગુણવત્તા અંગે સ્થળ નિરીક્ષણ અિે ટેન્દ્ડર

ર્રતો/સ્પેસીરફકેર્િિું કરવામાં આવતંુ અિુસરણ

 કામિા Quality Assurance Planિું અિુસરણ

 સાઇટ પર નિભાવવાિો થતો અિે ખરેખર નિભાવવામાં

આવતો રેકડક

 માપપોથીમાં િોંધાયેલ માપો અિે સ્થળ પરિા માપો

 એડવાન્દ્સ પેમેન્દ્ટ, સ્ટાર રેટ, પ્રાઇસ એસ્કેલેર્િ,

બીલમાંથી કરવાિી થતી કપાતો અંગે ટેન્દ્ડર ર્રતોિું

અિુસરણ

 કામિી સમયમયાકદા, તેમાં વધારો, તેિી મંજુરી અિે

કામિા ટાઇમ ર્ેડ્યુલિું અિુસરણ
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કામિા નિરીક્ષણ અંગેિી બાબતો (૧/૨)



 વધારા/ઘટાડાિી મંજુરી અિે તેિા ચુકવણા

 લીક્વીડેટેડ ડેમેજ અંગેિી ટેન્દ્ડર ર્રતિું અિુસરણ

 લેબર લાયસન્દ્સ/લેબર ઇન્દ્સ્યુરન્દ્સ અંગેિી ટેન્દ્ડર ર્રતો

અિે કાયદાિી જોગવાઇિું અિુસરણ

 કામ સાથે જોડાયેલ PMC કે TPI સાથેિા કરાર

અિુસારિી જવાબદારીઓ અિે તેિો ખરેખર જોવા

મળતો રોલ

 કામિે લગતી વહીવટી, તાંનત્રક, ડીટીપી, ટેન્દ્ડર વગેરેિી

મંજુરીઓ

 ટેન્દ્ડર ઇવોલ્યુર્િ પ્રોસેસ, વકક ઓડકર, એગ્રીમેન્દ્ટ
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કામિા નિરીક્ષણ અંગેિી બાબતો (૨/૨)



11

કામિા સ્થળ નિરીક્ષણ  

અિે 

રેકડક ચકાસણી દરમ્યાિ

સામાન્દ્ય રીતે જોવા મળતી અનિયનમતતાઓ



 કામિી વહીવટી, તાંનત્રક, આલેખિ, ડી.ટી.પી., ટેન્દ્ડર

વગેરેિી મંજુરી િ હોવી અથવા સક્ષમ કક્ષાિી િ હોવી

(ખાસ કરીિે મધ્યમ અિે િાિા કામોમા)ં

 મંજુરીઓમાં મુકવામાં આવેલ ર્રતોિું પાલિ િ થવું

અથવા અનતર્ય ર્રતોિે આનધિ મંજુરી હોવી

 અંદાજો Inflated હોવા અિે આઇટમોિી જરૂરરયાત

જસ્ટીફાઇડ િ હોવી

 કામિા સ્પેસીરફકેર્િ/Scope of workમા,ં સક્ષમ

કક્ષાિી મંજુરી વગર મોટા ફેરફારો કરવા, જેથી

ઇજારદારોિે ફાયદો પહોંચી ર્કે

 કામિા અંદાજોમાં આલેખિ મુજબિી તમામ જરૂરી

આઇટમોિો સમાવેર્ િ કરવો, જેથી એક્સેસ થવું
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૧/૭)



 ઇજારદાર પાસે વેલીડ સમયગાળાિુ,ં લેબર સંખ્યાિું લેબર

લાયસન્દ્સ/લેબર ઇન્દ્સ્યોરન્દ્સ િ હોવું અિે તેમ છતાં તેમિી

સામે કોઇ પગલાં િ લેવા

 જીયોલોજીકલ ટેસ્ટીંગ વગર જ, અંદાજીત SBCિા

આધારે આલેખિ કરવંુ; જીયોલોજીકલ ટેસ્ટીંગ બાદ

ખોદાણિો વેઇટેડ રેટ િક્કી કરેલ હોવા છતાં, ખરેખર

જોવા મળતા ખોદાણિા મટીરીયલમાં મોટો તફાવત

હોવો; જેથી ઇજારદારિે Un Due ફાયદો કરાવવો

 જરૂરરયાતથી વધુ જથ્થાિી ખરીદી કરવી, જેથી ભનવષ્યમાં

જથ્થો બીિ ઉપયોગી/સરપ્લસ બિે અિે નવભાગિે

િાણાંકીય ભારણ પડ,ે તેવી કામગીરી કરવી

 ટેન્દ્ડર ર્રત હોવા છતાં, કંટ્રોલ્ડ કોન્દ્રીટિી નમક્ષ રડઝાઇિ

િ કરાવવી
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૨/૭)



 રી-ટેન્દ્ડરીંગ વખતે, અગાઉિા ટેન્દ્ડર સમયે ખરીદેલ

માલસામાિિા સ્ટોકિે ધ્યાિે લીધા નસવાય, િવી જ

ખરીદી કરવી અિે નવભાગિે િાણાંકીય ભારણ પડે તેવી

કાયકવાહી કરવી

 સક્ષમ કક્ષાિી મંજુરી વગર, એક જ કામિા િાિા િાિા

ભાગલા પાડી, મંજુરીિી સત્તાિો દુરુપયોગ કરવો

 એરીયા બેઝ્ડ અિે સ્ટજે પેમેન્દ્ટવાળા મકાિ બાંધકામ

જેવા કામોિી આઇટમોિા સ્પેસીરફકેર્િ સ્પષ્ટ િ હોવા

 એસ.ઓ.આર. બહારિી આઇટમ માટે કામિા રેટ

એિાલીસીસિી સક્ષમ કક્ષાિી મંજુરી િ હોવી

 હીડિ આઇટમોિા માપોિી રેકડક એન્દ્ટ્રી કરીિે િ િોંધવા
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૩/૭)



 કામિી સમય મયાકદા પણૂક થયેલ હોવા છતાં, સમય મયાકદા

વધારિી મંજુરી/દરખાસ્ત િ હોવી

 રેતી/કપચી માટે અમુક ક્વોરીિો ટેન્દ્ડરમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ

હોવા છતા,ં બીજા સ્થળેથી માલસામાિ મેળવવો

 કોન્દ્રીટ ક્યુબ કાસ્ટીંગ કરતી વખતે engraving કરવાિા

બદલ,ે પાછળથી ઓઇલ પેઇન્દ્ટથી નવગતો લખવી

 કામિા QAPિી સક્ષમ કક્ષાિી મંજુરી િ મેળવવી; મંજુર

QAP મુજબ ટેસ્ટીંગ કાયકવાહી િ કરવી

 માકેટમાં ઉપલબ્ધ િ હોય તેવી બ્ાંડિો વેન્દ્ડર લીસ્ટમાં

સમાવેર્ કરવો અિે સક્ષમ કક્ષાિી મંજુરી વગર, વેન્દ્ડર

લીસ્ટ નસવાયિી આઇટમોિો કામમાં ઉપયોગ કરવો
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૪/૭)



 કામિી સાઇટ પર પુરતી સંખ્યામાં ટેસ્ટ િ લેવા; અમાન્દ્ય

ખાિગી લેબોરેટરીમાં અિે અપુરતું ટેસ્ટીંગ કરાવવું; નિયત

માત્રાિું ટેસ્ટીંગ ‘ગેરી’માં િ કરાવવંુ

 સાઇટ પરિી લેબોરેટરીમાં ફીલ્ડ ટેસ્ટ માટેિા જરૂરી, પુરતા

અિે કેલીબ્ેર્િવાળા સાધિો િ હોવા

 ખરેખર ટેસ્ટીંગ કાયકવાહી કયાક વગર, ફેબ્ીકેટેડ ફીલ્ડ રેકડક

ઉભો કરવો

 નસમેન્દ્ટ સ્ટોરિી યોગ્યતા, માપ અિે તેમાં રહેલ સ્ટોકિી

અનિયનમતતા

 દૈનિક થતા કોન્દ્રીટીંગિે ધ્યાિે રાખીિ,ે ૨૮-રદવસિા

ક્યુબિે સમાવી ર્કે તેટલી ક્યુબ ક્યુરીંગ ટેન્દ્કિી સાઇઝ િ

હોવી; ક્યુરીંગ ટેન્દ્ક જજકર હાલતમાં હોવી
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૫/૭)



 ખોદાણમાંથી િીકળતી વેલ્યુએબલ મીિરલ કે હાડક રોકિો

યોગ્ય રીતે નિકાલ િ કરવો

 કામિે લગતા ફીલ્ડ રજીસ્ટરો અિે અન્દ્ય રેકડક િ નિભાવવો

 કોન્દ્રીટ કોરિી સ્ટ્રેંથ નિયત ધારાધોરણ મુજબ િ મળવી

 માપપોથીમાં અતાર્કકક રમમાં માપો િોંધવા

 લેવલ બુક િ નિભાવવી

 કામિા આઇટમ ડીસ્રીપ્ર્િ અિે સ્પેસીરકકેર્િમાં

નવસંગતતા હોવી

 ટેન્દ્ડરમાં દર્ાકવેલ નસમેન્દ્ટ લેવલ કરતાં, નમક્ષ રડઝાઇિમાં

આવેલ વધુ કે ઓછા નસમેન્દ્ટ લેવલ માટે ચુકવણં કે રીકવરી

કરવા અંગેિી ટેન્દ્ડરમાં સ્પષ્ટતા િ હોવી
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૬/૭)



 કામિી સમયમયાકદા અવાસ્તનવક રીતે િક્કી કરવી

 ઇજારદાર દ્વારા ટેન્દ્ડર ર્રત મુજબિો ટેકિીકલ સ્ટાફ

ઉપલબ્ધ િ કરાવવા છતાં, તે અંગે કોઇ કાયકવાહી િ કરવી

 નસમેન્દ્ટ રજીસ્ટરમાં, થયલે કોન્દ્રીટ કામિું લોકેર્િ/લેવલ િ

િોંધવું

 ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્દ્રીટ વે-બેચીંગ પ્લાન્દ્ટિા કોઇ જાતિા

કેલીબ્ેર્િ વગર જ ઉપયોગ
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કામિી વહીવટી અિે તાંનત્રક બાબતો (૭/૭)



 ટેન્દ્ડર જથ્થાથી વધારાિા જથ્થા/વધારાિી આઇટમિી

સક્ષમ કક્ષાિી મંજુરી વગર, સત્તા બહાર ચુકવણં કરવું

 માલસામાિિી રોયલ્ટી અંગે િો-ડ્યુ મેળવવાિી ટેન્દ્ડર

ર્રતિે અવગણીિે ચુકવણં કરી દેવું

 ટાઇમ ર્ેડ્યુલ મુજબ કામિી પ્રગનત િ જળવાયેલ હોવા

છતાં, નિયમાિુસારિી લીક્વીડેટેડ ડેમેજીસિી બીલમાંથી

વસુલાત િ કરવી

 કામિી પ્રગનત િ જળવાયેલ હોવા છતાં, ઇજારદારિે ટેન્દ્ડર

ર્રતો મુજબિી િોરટસ િ આપવી

 કામિી સાઇટ પર જોવા મળતા માપ અિે માપપોથીમાં

િોંધાયેલ માપમાં નવસંગતતા હોવી; િ થયલે કામિું પણ

ચુકવણં કરવું
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કામિા ચુકવણાિ ેલગતી બાબતો (૧/૨)



 પાઇપોિું ટેન્દ્ડર ર્રત મુજબિું હાઇડ્રોલીક ટેસ્ટીંગ કરાવ્યા

વગર જ ચુકવણં કરી દેવું

 બીલોમાં માપોિું નિયમાિુસારિું ચેકીંગ િ હોવું તેમ છતાં

ચુકવણં કરવું

 PMC કે TPI સાથેિા કરાર મુજબ, તેઓએ કરવાિી

કાયકવાહી થયા વગર જ તેઓિું ચુકવણં કરવંુ

 ઇજારદાર પાસેથી રિીંગ બીલોમાં ડીપોઝીટ પેટે વસુલાત

કરેલ રકમિે સક્ષમ કક્ષાિી જે તે બાબતિી મંજુરી મેળવ્યા

વગર પરત ચુકવણં કરી દેવું

 ઇજારદાર પાસેથી વસુલાત કરવા અંગેિી પરરણામલક્ષી

કાયકવાહી િ કરવી
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કામિા ચુકવણાિ ેલગતી બાબતો (૨/૨)



THANKS…

ધન્દ્યવાદ...
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QUALITY CONTROL AT SITE

કામનુું ગુણવત્તા નનયમન

ROLE OF A FIELD ENGINEER

ક્ષેત્રીય ઇજનેરની ભુનમકા

AN OVER VIEW

1 DIPAK RATHOD

EXECUTIVE ENGINEER

GUJARAT VIGILENCE COMMISSION

GANDHINAGAR

Phone: +91 79232 57728 (O);  +91 98258 13931 (M)

Email: exen1vc@Gujarat.gov.in



WHEN ANY PROJECT FAILS… 

OR

NOT DELIVERS IT’S DESIRED 

SERVICE…

WHAT WILL BE 

THE FIRST IMPRESSION

OF ANY LAYMAN?

2



3

 FACTORS AFFECTING FAILURE OF 

ANY PROJECT?? 

કામની નનષ્ફળતા માટનેા પરરબળો ક્યા??

 STACK HOLDERS OF QUALITY?? 

ગુણવત્તાના સહભાગીઓ કોણ??

 ROLE OF FIELD ENGINEER??

ક્ષેત્રીય ઇજનેરની ભુનમકા શુું??

OUR TODAY’S INTERACTION 

WILL BE ON…

 SOME TIPS…



FACTORS AFFECTING FAILURE 

OF ANY PROJECT…?? (1/2)

IMPROPER DATA COLLECTION

IMPROPER INVESTIGATION

IMPROPER DESIGN

IMPROPER SELECTION OF 

MATERIAL

IMPROPER FRAMING OF 

SPECIFICATIONS
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FACTORS AFFECTING FAILURE 

OF ANY PROJECT…?? (2/2)

IMPROPER WORK 

METHODOLOGY

LACK OF SUPERVISION AND 

QUALITY CONTROL

IMPROPER RECORD KEEPING

LACK OF PERIODIC 

MAINTENANCE

NATURAL DISASTERS
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STACK HOLDERS OF QUALITY 

OF WORK…??

DEPARTMENT / OWNER

TOP LEVEL 

MIDDLE LEVEL

GROUND LEVEL

CONTRACTOR

PMC / TPI
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ROLE OF FIELD ENGINEER IN

QUALITY OF THE WORK?? (1/3)

AT PROJECT INCEPTION STAGE

SELECTION OF MATERIAL 

(VENDOR LIST)

SPECIFICATION DRAFTING 

QUALITY ASSURANCE PLAN

CLEARITY IN DUTIES OF 

PMC/TPI
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ROLE OF FIELD ENGINEER IN

QUALITY OF THE WORK?? (2/3)

AT PROJECT EXECUTION STAGE

VENDOR LIST FOLLOWED 
STRICTLY

SPECIFICATION FOLLOWED 
STRICTLY

QAP FOLLOWED STRICTLY

DUTIES OF PMC/TPI 
MONITORED

MAINTENANCE OF RECORD 
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ROLE OF FIELD ENGINEER IN

QUALITY OF THE WORK?? (3/3)

AFTER PROJECT COMPLETION

PRESERVATION OF  
RECORDS 

PERIODIC MAITENANCE AS 
PER SCHEDULE

PERFORMANCE AUDIT

LESSON LEARNT, TO BE 
IMPLEMENTED IN THE NEXT 
PROJECT
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Some IMPs

to observe…
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Some IMPs to observe…

CONCRETE

Cement consumption

Adherence to mix design

Regular Cube sampling 

Doubtful concrete core sampling

Proper size curing tank & Curing

Casting date demarcation

Storage of cement; use before 

expiry date

11



Some IMPs to observe…

REINFORCEMENT

Cover blocks

Storage of steel

Proper lap length

Exposed binding wire

Control in spacing
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Some IMPs to observe…

PIPE LINE

Sand bedding

Jointing

Welding & Joint coating

Damaged coating

Re-filling in layers
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Some IMPs to observe…

BRICK MASONARY 

Thickness of mortar joints

Racking out of joints

Position of frog

Curing of Bricks before use

Curing of Masonry
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Some IMPs to observe…

BLOCK MASONARY 

Control in mix proportion during 

manufacturing

Enough curing after 

manufacturing and before use
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Some IMPs to observe…

BUILDING CONSTRUCTION : ON 

AREA BASIS / STAGE PAYMENT

Working drawing and specification 

should be very clear

All record of items (specially 

hidden measurements) completed 

should be maintained

Items included in every stage of 

payments should be very clear
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SOME 

TIPS…
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SOME TIPS…

READ TENDER (SPECIALLY 

TECHNICAL PART) VERY 

CAREFULLY AND PREPARE 

PERSONAL NOTES

GENERAL TECHANICAL 

SPECIFICATION

ITEM WISE DETAILED 

SPECIFICATION

VENDOR LIST
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SOME TIPS…

READ TENDER (SPECIALLY 

TECHNICAL PART) VERY 

CAREFULLY AND PREPARE 

PERSONAL NOTES

QUALITY ASSURANCE PLAN

SPECIAL CONDITION OF 

CONTRACT
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SOME TIPS…

READ THE RELEVENT IS CODES 

AND KEEP IT HANDY

READ THE MANUAL / STANDARDS 

/ CIRCULAR OF DEPTT. AND KEEP 

IT HANDY

LIST THE TYPES OF RECORD / 

REGISTERS TO BE MAINTAINED 

AND KEEP IT READY BEFORE 

START OF PROJECT
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SOME TIPS…

READ TENDER / TOR / SCOPE OF 

WORK OF PMC / TPI VERY 

CAREFULLY AND PREPARE 

PERSONAL NOTES

UNDERSTAND YOUR OWN JOB 

CHART & ROLE IN THE PROJECT 

HANDLING TEAM

DON’T 100% TRUST ON 

MANUFATURER’S CERTIFICATE
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SOME TIPS…

AS FAR AS POSSIBLE, DO ALL 

TYPE OF FIELD TESTING ONCE BY 

YOUR OWN HAND AND TRY TO 

WITNESS IN SUBSEQUENT, 

FREQUENTLY AND SURPRISINGLY

INSIST HARD FOR FIELD LAB (IF 

THERE IS PROVISION IN TENDER) 

AND KEEP IT READY / UPDATE 

FOR ALL FIELD TEST
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SOME TIPS…

ALWAYS TRUST THOSE 

GOVERNMENT APPROVED 

PRIVATE LABORATORY TO WHOM 

YOU HAVE PERSONALLY VISITED 

AND HAVE GOOD REFERANCE 

VISIT THE GERI OR PRIVATE 

LABORATORY WHILE YOUR 

MATERIAL TESTING IS ON HAND
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SOME TIPS…

PRESERVE THE APPROVED 

MATERIAL SAMPLE AT FIELD LAB

TRAIN THE AGENGY’S / PMC’S QC 

TEAM FOR YOUR EASYNESS AND 

SUPPORT

UPKEEP THE RECORD DAILY 

KEEP YOUR INSTRUMENTS 

CALIBRATED AS PER SCHEDULE
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SOME TIPS…

UN-AVOIDABLE DEVIATION FROM 

VENDOR LIST SHOULD BE GOT 

APPROVED FROM THE 

COMPETENT AUTHORITY IN 

ADVANCE AND IT SHOULD BE IN 

FAVOUR OF GOVT.

DUTIES OF PMC SHOULD BE 

MONITORED AND AUDITED FROM 

THE DAY ONE
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SOME 

NON-TECHNICAL…
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SOME NON-TECHANICALS…

DON’T BLINDLY TRUST ON ANY 

EQUIPMENT BECAUSE OF IT’S 

‘ELECTRONICS’, 

BECAUSE

AFTRE ALL, THE ‘ELECTRONICS’ OF 

THE QUIPMENT IS MANAGED BY A 

CLEAVER HUMAN BEING

Eg. Weight batcher 
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SOME NON-TECHANICALS…

TRUST AND FEEL

THE POWER OF YOUR 

LOYALTY (વફાદારી)

TO THE GOVERNMENT 

AND 

USE IT AS BIGGEST TOOL 

FOR SUCCESS OF THE PROJECT 
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SOME NON-TECHANICALS…

TRUST ON EVERY ONE

BUT

VERY FIRST

ON YOUR OWN EYES 
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SOME NON-TECHANICALS…

પ્રશ્ન પુછનાર

કદાચ એક જ વખત મુખખ ઠરે છે..

પરુંતુ,

નહીં પુછનાર

વારુંવાર મુખખ ઠરે છે...
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SOME NON-TECHANICALS…

IF POWER IS LOST,

NOTING IS LOST

IF KNOWLEDGE IS LOST,

SOMETHING IS LOST

BUT 

IF INTEGRITY (પ્રમાનણકતા) IS LOST,

EVERYTHING IS LOST
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THANKS…

ધન્યવાદ...
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