
PREVENTIVE VIGILANCE 

INSPECTION

નિવારાત્મક તકેદારી નિરીક્ષણ

DIPAK RATHOD

EXECUTIVE ENGINEER

GUJARAT VIGILENCE COMMISSION

GANDHINAGAR

Mob: +91 98258 13931

Email: exen1vc@Gujarat.gov.on

1



 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.

5

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

 આયોગિા અનધક્ષક ઇજિેર, કાયકપાલક ઇજિેર અિે

મદદિીર્ ઇજિેર

 આયોગિા કાયકપાલક ઇજિેર અિે મદદિીર્ ઇજિરે

 ઉપરોક્ત ટીમ સાથે, કામિા નિરીક્ષણિી બાબત અિે

જરૂરરયાત મુજબિા, સરકારી કે બીિ સરકારી તજજ્ઞ
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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 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

17

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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