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પાણી �રુવઠા યોજનાઓ માટ��ુ ંચેકલીસ્ ટ 

 
Annexure-4 

(૧) યોજના�ુ ંનામ   

 �ુથ/સ્ વતતં્ર   

 શહ�ર�/ગ્રામ્ ય   

 તા�કુો   

 �લ્ લો   

(૨) સમાવેશ કરાયેલગામ/ફ�ળયા/શહ�રો   

  

પ્રોગ્રામ એન.સી. પી.સી. કવોલીટ� પ્રોબ્ લેમ ર�પીટ�ડ અન્ ય 

ગામોની સખં્ યા      

�ુલ      

�ુલ  
 

(૩) યોજના કયા કાયર્ક્રમ �તગર્ત કરવાની છે   

૧ માગંણી ક્રમાકં :-  

૨ બ�ટ સદર :-  

૩ �ખુ્ય સદર :-  

૪ પેટા �ખુ્ય સદર :-  

૫ ગૌણ સદર :-  

૬ પેટા સદર :-  
 

(૪) યોજનાની જ�ુર�યાત  - 

(૫) પા.�.ુનો દર (દ� િનક) લી/વ્ ય�કત/�દવસ  ---- લી/ વ્ ય�કત/�દવસ  

(૬) આવર� લેવાયેલ વસ્ તી  

 વષર્ ૨૦૧૧   

 હાલની વસ્તી  

 મધ્યમ તબ�ાની (૧૫ વષર્ પછ�ની)વસ્તી  

 �તીમ તબ�ાની (૩૦ વષર્ પછ�ની)વસ્તી  

 ભિવષ્ યની વસ્ તી માટ� અપનાવેલ પધ્ધતી વસ્ તી �િૃધ્ ધ દર�જુબ  

(૭) પાણીની દ� િનક જ�ર�યાત એમએલડ�  

 વષર્ ૨૦૧૧  .................... એમ.એલ.ડ�. 
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 હાલની જ�ર�યાત .................... એમ.એલ.ડ�. 

 મધ્યમ તબ�ાની (૧૫ વષર્ પછ�ની) જ�ર�યાત .................... એમ.એલ.ડ�. 

 �તીમ તબ�ાની (૩૦ વષર્ પછ�ની) જ�ર�યાત .................... એમ.એલ.ડ�. 

(૮) પાણીનો સોસર્ (સરફ�સ/�ગુભર્ )  

 જળાશય�ુ ંનામ  

 (અ) સરફ�સ/જળાશય આધાર�ત યોજના હોય તો  

 ૧) િસ�ચાઇ જળાશય�ુ ંનામ    

 ૨) િસ�ચાઇ જળાશયની ક્ષમતા   

 �ુલ સ્ ટોર�જ  --------- એમ.સી.એમ. 

 લાઇવ સ્ ટોર�જ --------- એમ.સી.એમ. 

 ડ�ડ સ્ ટોર�જ --------- એમ.સી.એમ. 

 પાણીની જ�ર�યાત અ�સુાર જ�ર� ર�ઝવ�શનનો 

જથ્ થો  

--------- એમ.એલ.ડ�. 

 િસ�ચાઇ િવભાગની મ�ુંર� મળ� છે /મળેલ નથી.  

 દરખાસ્ ત કર�લ છે/દરખાસ્ ત કર�લ નથી.   

 ર�ઝવ�શન મેળવવામા ં�શુ્ ક�લી હોય તો તેના ંકારણો 

(�ંુકમા)ં 

 

 (બ) નમર્દા ક�નાલ આધાર�ત યોજના હોય તો . 

 ૧) ઓફટ�ઇક પોઇન્ ટની િવગત   

 ૨) િવસ્ તાર માટ� પાણી�ુ ંએલોક�શન   

 ૩) ઓફટ�ઇક પણ પાણી કયાર� મળવા�ુ ં છે તેની 

િવગત  

 

 ૪) ઓફટ�ઇક પરના ગામોની િવગત / આયોજન   

 (ક) �ગુભર્ જળ ટ�બુવેલ આધાર�ત યોજના હોય તો . 

 ૧) �ઓહાઇડ્રોલો�સ્ ટ સવ�ની િવગત (�ંુકમા)ં   

 ૨) ટ�બુવેલમાથંી મળનાર સભંિવત પાણીનો જથ્ થો   

  �ુલ ટ�બુવેલની સખં્ યા  

 પીન પોઇન્ ટ નકક� કર�લ છે ક� ક�મ? હા/ના   

 ૩) હયાત ટ�બુવેલો વાપરવાના હોય તો તેની 

િવગત  

 

 સખં્ યા   

 �ડાઇ   

 આવરાની િવગત   
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 ક�ટલા કલાક પપંીગ કર� શકાય (મહતમ)  

(૯) પાણીનો સોસર્ પરના �ખુ્ ય હ�ડવકર્સની િવગતો 

 અ) જળાશય આધાર�ત યોજના માટ�  

 (૧) સોસર્   

 (ર) પપં�ગ 

મશીનર�  

િવગત એલ.પી.એમ. હ�ડ પમ્ પ�ગ 

(કલાક) 
સખં્ યા 

 • હયાત પપં�ગ 

મશીનર� 

     

 • નવીન પપંીગ 

મશીનર�ની 

િવગતો 

ઇન્ટ�ક વેલથી ફ�લ્ટર પ્લાન્ટ     

 ક્લીયર વોટર સપં થી �ચી 

ટાકં� 

    

 ક્લીયર વોટર સપં થી સપં     

 (૩) હયાત રાઇઝ�ગ/ ગે્રવીટ� મેઇનની િવગત  

 ઇન્ ટ�ક વેલથી ફ�લ્ટર પ્લાટં  

 સાઇઝ - ------- એમ.એમ. વ્ યાસ 

 ટાઇપ -  

 લબંાઇ   

 હ�ડ (પપંીગ હ�ડ)   

 ક્લીયર વોટર સપં થી �ચી ટાકં� �ધુી 

 સાઇઝ -  

 ટાઇપ -  

 લબંાઇ   

 હ�ડ (પપંીગ હ�ડ)   

 ક્લીયર વોટર સપં થી સપં 

 સાઇઝ -  

 ટાઇપ   

 લબંાઇ   

 હ�ડ (પપંીગ હ�ડ)   
 હયાત સ્ ટોર�જની િવગતો (મીનીમમ �ુલ સ્ ટોર�જ)  હ�ડવકર્સ/સબ 

હ�ડવકર્સ�ુ ંનામ  
આર.સી.સી. 

�ચી ટાકં� 

લાખમા ં 

આર.સી.સી. 

�ગુભર્ સપં 

લાખમા ં

સ્ ટોર�જ 

કલાક 

 ------ સબહ�.વ.    

 
 �ુલ સ્ ટોર�જ (ક�ટલા કલાકનો)   

 બ) નમર્દા ક�નાલ આધાર�ત યોજના હોય તો   

 ૧) ઓફટ�ક આગળની પાણી લેવાની વ્ યવસ્ થાની 

િવગતો કામોની િવગતો  
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 ર) પપંીગ મશીનર�ની િવગત   

 ક) �ગુભર્ જળ ટ�બુવેલ આધાર�ત યોજના હોય તો   

 ૧) ટ�બુવેલ તથા પપં હાઉસની િવગતો   

 ર) પપંીગ મશીનર�ની િવગતો   

 ટાઇપ   

 હ�ડ   

 ડ�સ્ ચા�   

 એચ.પી./વગેર�  

 �ખુ્ ય હ�ડવકર્સ થી હયાત ડ�સ્ ટ્ર�બ્ �શુનની િવગતો   

 હયાત ડ�સ્ ટ્ર�બ્ �શુન નેટવકર્ની િવગતો 

 ડ�સ્ ટ્ર�બ્ �શુન નેટવકર્ના �પૃોની સખં્ યા   

 પાઇપ સીલેકશન માટ�ના કારણો આપવા   

 હાઇડ્રોલીક પે્રસરની િવગતો (છેવાડાના પોઇન્ ટ પર 
મીનીમમ ર�સીડ�લુ હ�ડ ૪ થી ૬ મીટરનો હોવો 
જ�ુર� છે.)  

 

(૧૦) (અ) ��ુચત યોજનામા ંનીચે જણાવેલ કામોના સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે..  

 o સ્ટોર�જ- 
 અ.�.ુ લોક�શન ક્ષમતા ઇ.એસ.આર/સપં (લીટર લાખમા)ં 

સપં ઇ.એસ.આર. (�ચાઈ દશાર્વી) 

    

o રાઇઝ�ગ મેઇનઃ 
અ.
�.ુ 

પાઇપના 
સેક્શનની 
િવગત 

પાઇપનો પ્રકાર -૧ પાઇપનો પ્રકાર -૨ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૧ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૨ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૩ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૧ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૨ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૩ 

  લબંાઇ 
(મીટર) 

લબંાઇ 
(મીટર) 

લંબાઇ 
(મીટર) 

લબંાઇ 
(મીટર) 

લબંાઇ 
(મીટર) 

લબંાઇ 
(મીટર) 

o ગે્રવીટ� મેઇનઃ 

અ.
�.ુ 

પાઇપના 
સેક્શનની 
િવગત 

પાઇપનો પ્રકાર -૧ પાઇપનો પ્રકાર -૨ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૧ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૨ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૩ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૧ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૨ 

પાઈપનો 
વ્યાસ-૩ 

૧  લબંાઇ 
(મીટર) 

લબંાઇ 
(મીટર) 

લંબાઇ 
(મીટર) 

લંબાઇ 
(મીટર) 

લંબાઇ 
(મીટર) 

લંબાઇ 
(મીટર) 

o પપં�ગ મશીનર�ઃ- 

અ.�ુ

. 
લોકેશન કેટેગરી & 

પંપની સંખ્યા 
ડીસ્ ચાજ� 
(લી/ મી) 

હેડ 
(મી) 

હોસ� 
પાવર  
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 (બ) યોજનાની �દા�ત �ક�મત(� લાખમા)ં  

 ભાવ��ુચ વષર્ (િસવીલ કામો માટ�)   

 ભાવ��ુચ વષર્ (મીક�નીકલ કામો માટ�)   

 ઘટકવાર યોજનાની �દા�ત �ક�મત (� લાખમા)ં  

 pvc/D.I. ડ�સ્ટ્ર��શુન પાઇપ  

 D.I. રાઈઝ�ગ મેઈન પાઈપલાઈન  

 �રુક સોસર્   

 આર.સી.સી. �ગુર્ભ સપં  

 આર.સી.સી ઈ.એસ.આર  

 પપં હાઉસ  

 પેનલ �મ  

 પપં�ગ મશીનર�  

 જમીન સપંાદન   

 ઈલેક્ટ્ર�ફ�ક�શન  

 �ુલ �. ............. (નેટ) 

 ૧૭.૮૫ ટકા ઇ.ટ�.પી.ચાજ�સ(ઇલેક્ટ્ર�ફ�ક�શન વગર)   

 �ુલ �. ............. (ગ્રોસ) 

 બરાબર  

(૧૧) યોજનાની �ક�મત વ્ ય�કત�દઠ  

(�િતમ તબકકાની વસ્ તી પર)  

 

�. ............ (નેટ કોસ્ ટ પર) 

�. ............ (ગ્રોસ કોસ્ ટ પર) 

(૧૨) યોજનાની મરામત અને િનભાવણીનો વાિષ�ક 

ખચર્ (� લાખમા)ં  

�. ............ લાખ  

(૧૩) �ુથ યોજના અન્ વયે ગ્રામ પચંાયત પાસેથી 

જ�ર� ઠરાવો  

 

(૧૪) �ુથ યોજનામાથંી શહ�રોને પાણી આપવા માટ� 

નગરપાલીકા ધ્ વારા જ�ર� ઠરાવો મેળવવામા ં

આવેલ છે ક� ક�મ? હા/ના  

 

(૧૫) �ુથ યોજનામાથંી શહ�રોને વેચાણથી પાણી 

આપવા�ુ ંછે ક� ક�મ?  

 

 પાણીનો દર નકક� થયેલ છે ક� ક�મ?   
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 જો હા તો કયા દર�થી �.   

(૧૬) જયાર� અને ત્ યાર�ના ધોરણની યોજના માટ� 

જ�ુર� ઠરાવ મેળવવામા ંઆવેલ છે ક� ક�મ?  

 

(૧૭) યોજનાને એસ.એફ.સી.મા ંમ�ુંર� મેળવવાની રહ� 

છે ક� ક�મ?  

 

 જો હા તો મ�ુંર� મેળવેલ છે ક� ક�મ?   

 નબંર/તાર�ખ   

(૧૮) યોજનાને ટ�કનીકલ કિમટ�મા ંમ�ુંર� મેળવવાની 

રહ� છે ક� ક�મ?  

 

(૧૯) યોજનાને સરકારશ્રીની સૈધ્ ધાિંતક મ�ુંર� 

મેળવવાની રહ� છે ક� ક�મ?  

 

(૨૦) યોજના �તગર્ત ��ુચત પાઇપોનો પ્રકાર (�ખુ્ ય 

લાઇન તથા ડ�સ્ ટ્ર�બ્ �શુન પાઇપલાઇન) તાિંત્રક 

ચકાસણી સિમતીમા ંનકક� કયાર્ �જુબ જોગવાઇ 

રાખવામા ંઆવેલ છે ક� ક�મ? જો ના તો �ખુ્ ય 

ઇજનેરશ્રી ધ્ વારા �રુતા કારણો દશાર્વેલ છે ?  

 

(૨૧) રાઇઝ�ગ મેઇનની ઇકોનોમીકલ ડ�ઝાઇન 

આપવામા ંઆવેલ છે ક� ક�મ?  

 

(૨૨) ઇકોનોમીકલ ડ�ઝાઇનમા ં કોસ્ ટ ઓફ પપંીગ 

�નુીટની રકમ  

 

(૨૩) વસ્ તી ગણતર� નોમર્સ �જુબ છે ક� ક�મ?  

 

 

(૨૪) પાણીના સોસર્ માટ� �ઓહાઇડ્રોલો�સ્ ટશ્રીનો 

ર�પોટર્  સામેલ છે ક� ક�મ? અ�ભપ્રાય �ુ ંછે  

 

(૨૫) યોજનાની તાિંત્રક ક્ષમતા �ગે �ખુ્ ય 

ઇન�રશ્રીનો અ�ભપ્રાય  

 

 
 
 

�ખુ્ ય ઇજનેર 

ઝોન- 

---------- 

અિધક્ષક ઇજનેર 

�હ�ર આરોગ્ ય વ� ુર્ળ, 

---------- 

કાયર્પાલક ઇજનેર 

�.આ.બા.ં િવભાગ, 

---------- 

 


