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પાણીનો સોસસ 
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પાણીના સોસસના પ્રકાર  

સોસસ

સરફેસ સોસસ-
નદી,તળાવ,ડેમ,કેનાલ

વવગેરે 

સબસરફેસ (ભગૂર્સ)સોસસ-
બોર,કૂવા વવગેરે  
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પાણી પરુવઠા યોજનાના સ્ટેજીસ 

પ્રાયમરી પ્લાવનગગ 
•સ્થળની વવગત, હયાત
પાણી પરુવઠા સવુવધાઓ, 
વસ્તી વવગેરે  

પ્રોજેકટ નો પ્રકાર 
•હને્ડ પમ્પ, IWSS, RWSS

પ્રોજેકટ પ્રીપેરેશન  
•વસ્તી ગણતરી,પાણીનો 
દર (lpcd), પાણીની 
ડડમાન્ડ (એમએલડી),
રીપોટસ ,નકશા,અંદાજો 
વવગેરે 

પ્રોજેકટ મજૂંરી પ્રોજેકટ 
અમલીકરણ 

મરામત અને 
વનર્ાવણી 



પાણી પરુવઠા યોજનાઓ બનાવવા માટે 
મળૂભતૂ ઈજનેરી બાબતો 
પ્રાથમીક વવગતો-સ્થળની વવગત, હયાત પાણી પરુવઠા સવુવધાઓ, વસ્તી વવગેરે  
વસ્તી ગણતરી
ડીઝાઈન પીરીયડ 
માથા દીઠ પાણી પરુવઠા રેટ (એલપીસીડી)
રો-વોટર સોસસ
પાણીની ક્વોલીટી & જથ્થો 
પાણી પરુવઠા યોજનાનો પ્રકાર
ઘટકો 



પાણી પરુવઠા યોજનાઓ બનાવવા માટે 
મળૂભતૂ ઈજનેરી બાબતો 
જરૂરી ટ્રીટમેંટ, સ્ટોરેજ, પાઈપલાઈન, મશીનરી, ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર, જમીન 
સપંાદન વવગેરેના અંદાજો 

યોજનાના કેપીટલ કોસ્ટની ગણતરી
કોસ્ટ/કેપીટા, કોસ્ટ/૧૦૦૦ લીટર 
ફાયનેંશ્યલ પ્લાનવનગગ 
વાવષિક બડસન & રેવેન્ય ુ



વસ્તી ગણતરી



વસ્તી ગણતરી



વસ્તી ગણતરી



પાણી પરુવઠા યોજનાની પસદંગી 

પાણી પરુવઠા 
યોજના 

હને્ડપમ્પ 
આધારીત યોજના

વ્યક્તીગત પાણી 
પરુવઠા યોજના

જુથ પાણી 
પરુવઠા યોજના



હને્ડપમ્પ આધારીત યોજના 
ઓછી અને છુટ્ટી-છવાઈ વસ્તી માટે 
૧૫૦ માણસોની વસ્તી માટે ૧ નગં હને્ડપમ્પ અને ત્યાર બાદ દર ૧૦૦ 
માણસો દીઠ ૧ નગં હને્ડપપં વધારવાનો રહ ેછે 

ખચસ રૂ.૫૦૦૦૦ થી રૂ.૮૦૦૦૦ પ્રતી હને્ડપમ્પ 
યતં્રીક શાખા દ્વારા ઈન્સ્ટોલેશન કરવામા ંઆવે છે
હને્ડપમ્પમા ંડીસ્ચાર્જ ઓછો મળે છે તથા પાણીની સમસ્યા માટે કાયમી 
ઉકેલ નથી.   



વ્યક્તીગત પાણી પરુવઠા યોજના 
વધ ુવસ્તી ધરાવતા વ્યક્તીગત ગામ/પરા માટે 
વ્યક્તીગત સોસસ (બોર,કૂવા), સ્ટોરેજ, પાઈપલાઈન, સ્ટેન્ડ પોસ્ટ/ઘર 
કનેક્શન  

યોજનાન ુઅમલીકરણ વસ્મો દ્વારા કરવામા ંઆવે છે ત્યાર બાદ 
ગ્રામપચંાયત/પાણી સમીતીને O&M માટે સોપવામા ંઆવે છે.  



જુથ પાણી પરુવઠા યોજના 
પરૂતા પ્રમાણમા ંઅથવા પીવા લાયક વ્યક્તીગત પાણીના સોસસ 
ઉપલબ્ધ ન હોય

ગામ/પરા/શહરેના ગ્રપુ માટે પેરીવનયલ, સસ્ટેનેબલ સોસસ (નદી, 
રીસવોયર, કેનાલ વવગેરે) આધારીત જુથ યોજના 

રો-વોટર સોસસ, સ્ટોરેજ,ઈંટેક,WTP, ક્લીયર વોટર સ્ટોરેજ, 
હડેવકસસ,સબ-હડેવક્સસ,ઊંચી ટાકંી, પાઈપલાઈન, પપંીંગ 
મશીનરી,ગ્રામ્ય સ્ટોરેજ જેવા ઘટકોનો યોજનામા ંસમાવેશ થાય છે 

યોજનાનુ ંઅમલીકરણ તથા મેઈંટેનેન્સ GWSSB દ્વારા કરવામા ંઆવે છે.  



પાણી પરુવઠા યોજનાના મખુ્ય ઘટકો
સોસસ – ટયબુ વેલ/રીઝરવોયર/કેનાલ/નદી
ઈંટેક વેલ/ઈંટેક વ્યવસ્થા અથવા સ્ટ્રક્ચર 
રો-વોટર સ્ટોરેજ-સપં/તળાવ  
પપંીંગ મશીનરી-વટીકલ ટબાસઈન/સેંટ્રીફયગુલ સબમરસીબલ 
રો-વોટર પાઈપલાઈન(રાઈઝીંગ/ગે્રવવટી)
વોટર ટ્રીટમેંટ પ્લાન્ટ
ક્લીયર વોટર સ્ટોરેજ 
સપં
ઊંચી ટાકંી
હડેવકસસ/સબ હડેવક્સસ 



પાણી પરુવઠા યોજનાના મખુ્ય ઘટકો
પમ્પ હાઉસ 
હડેવકસસ થી સબ હડેવક્સસને જોડતી મખુ્ય પાઈપલાઈન
(રાઈઝઝગગ/ગે્રવીટી)

ડીસ્ટ્રીબ્યશુન વસસ્ટમ
ક્લોરીનેશન વ્યવસ્થા 
સ્ટેન્ડ પોસ્ટ 
કેટલ ટ્રફ 
પાવર સપ્લાય 
જમીન સપંાદન 
સ્ટાફ ક્વાટસસ
રોડ/રેલ્વ/ેકેનાલ/ડે્રન ક્રોવસગગ 



પાણી પરુવઠા યોજનામા ંસમાવવષ્ટ વવગતો 
૧.પરીવશષ્ટ
પ્રીન્સીપલ ફીચર
 અરીયા/વીલેજ પ્રોફાઈલ
વસ્તી (૨૦૧૧,બેઝ, ઈંટરમીડીએટ & ફાઈનલ) 
વોટર ડીમાડં (બેઝ, ઈંટરમીડીએટ & ફાઈનલ) 
O&M ખચસ
વાવષિક ર્ારણ 



પાણી પરુવઠા યોજનામા ંસમાવવષ્ટ વવગતો 
૨.ડીઝાઈન
સ્ટોરેજ ક્ષમતા
પમમ્પિંગ મશીનરી
રાઈઝઝગગ મેન
ડીસ્ટ્રીબ્યશુન વસસ્ટમ 



પાણી પરુવઠા યોજનામા ંસમાવવષ્ટ વવગતો 
૩.અંદાજો 
સોસસ
પમ્પ હાઉસ
પમમ્પિંગ મશીનરી
રાઈઝઝગગ મેન
ડીસ્ટ્રીબ્યશુન વસસ્ટમ
સ્ટોરેજ
સ્ટેન્ડ પોસ્ટ
કેટલ ટ્રફ
ક્લોરીનેશન વ્યવસ્થા
ઈલેકટ્રીફીકેશન,હડેવકસસ ડેવલપમેંટ વવગેરે  



પાણી પરુવઠા યોજનામા ંસમાવવષ્ટ વવગતો 
૪.નકશા/ડ્રોઈંગ  
તાલકુાની વવગત સાથેનો જીલ્લાનો નક્શો 
ગામોની વવગત સાથેનો તાલકુાનો નક્શો 
લેઆઉટ પ્લાન 
ફ્લો ડાયાગ્રામ
ડીસ્ટ્રીબ્યશુન વસસ્ટમ માટે નોડલ પ્લાન 
પમ્પ હાઉસ 
સ્ટોરેજ
GAD 
સ્ટ્રકચર ડ્રોઈંગ 



પમમ્પિંગ મશીનરી 
સબમરસીબલ- ટયબુ વેલ માટે 
ટબાસઈન- કૂવા માટે 
વટીકલ ટબાસઈન- ઈંટેક વેલ પર 
સેંટ્રીફયગુલ- સપંમા ં



પાઈપલાઈન 
પાઈપલાઈન ના પ્રકાર
1. રાઈઝઝગગ મેન
2. ગે્રવવટી મેન 
પાઈપલાઈનના અલાઈનમેંટ માટે ધ્યાનમા ંલેવાના મદુ્દા:
અપરોચેબીલીટી 
લબંાઈ
લેવલ
માટી નો પ્રકાર 
જમીન સપંાદન
ડે્રન 
રોડ, રેલ્વ,ે ફોરેસ્ટ વીગેરે ક્રોવસગગ    



Rising Main

Dia. in mm

Head Material

From To

90 110 Up to 30 Meter UPVC 6KG/CM2

90 110 30 to 50 Meters HDPE 6KG/CM2 to 10KG/CM2

Above 
100

800 50 to 80 Meters DI K-7

100 800 Above 80 Meters DI K-9

Above 800 Any Head
MS Pipe with 3 LPE Coating & Epoxy coating 

inside



Gravity Main

From To Material

Up to 315 UPVC

Up to 315 HDPE/DI (Specific Terrain like Rocky & Saline area etc.)

315 450 HDPE/DI (Specific Terrain like Rocky & Saline area etc.)

450 800 DI K-7

Above 800 MS Pipe with 3 LPE Coating & Epoxy coating inside



રાઈઝીંગ મેન 
જ્યારે પાણી ઊંચાઈ ઉપર પહોચાડવાનુ ંહોય, લાબંા અંતર પર પહોચડવાનુ ં
હોય અથવા ટોપોગ્રાફી ઊંચી-નીચી હોય.
રાઈઝઝગગ મેન ડીઝાઈન માટે સચૂવેલ મદુ્દાઓ 
૫૦ મીટર સધુીના હડે માટે ૯૦ મીમી થી ૧૧૦ મીમી HDPE પાઈપનો 
ઉપયોગ કરવો બાકી માટે મેટાલીક પાઈપ

રો-વોટર પમમ્પિંગ મશીનરી માટે ૨૨ કલાક પમમ્પિંગ
મેઈન હડેવકસ થી સબ હડેવકસ માટે ૨૦ કલાક પમમ્પિંગ 
સબ હડેવકસ થી સવવિસ પોઈંટ માટે ૧૨ થી ૧૬ કલાક પમમ્પિંગની ગણતરી કરી 
રાઈઝઝગગ મેન ડીઝાઈન કરવાની રહ ેછે

રાઈઝીંગ મેન માથી કોઈ ટેવપગગ અથવા ડાયરેક્ટ કનેક્શન બને ત્યા ંસધુી 
નહી આપવાના 

પાણીની વેલોસીટી ૦.૬ m/sec થી ૧.૮ M/SEC & રેસીડયઅુલ હડે મીનીમમ 
૩ મીટર રહ ેતેમ રાઈઝીંગ મેનનો ડાયામીટર ડીઝાઈન કરવાનો રહ ેછે



રાઈઝીંગ મેન 
HAZEN-WILLIAMS ફોમુસલા 



રાઈઝીંગ મેન 
પાઈપ માટે C વેલ્ય ૂ

MS પાઈપ (લાઈનીંગ સાથે) ૧૨૦ 
MS પાઈપ (લાઈનીંગ વગર) ૧૦૦
MS પાઈપ (ઈપોકસી કોટીંગ સાથે) ૧૪૦
DI પાઈપ ૧૩૦
PVC/HDPE પાઈપ ૧૪૦



ગે્રવવટી મેન
જ્યારે પાણીનો સોસસ પરૂતી ઊંચાઈએ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ગે્રવીટીથી પાણી 
પહોચાડવ ુશક્ય બને છે. 

આ પ્રકારની વસસ્ટમ most reliable & economic છે. 
ગે્રવવટી મેન ડીઝાઈન માટે સચૂવેલ મદુ્દાઓ 
૨૦૦ મીમી ડાયા સધુી PVC પાઈપનો ઉપયોગ કરવો
૧૧૦ મીમી ડાયા સધુી HDPE પાઈપનો ઉપયોગ કરવો
૨૦૦ મીમી થી ૪૫૦ મીમી ડાયા માટે HDPE/AC પાઈપનો ઉપયોગ કરવો
૪૫૦ મીમી થી વધ ુડાયા માટે મેટાલીક પાઈપનો ઉપયોગ કરવો
પાણીની વેલોસીટી વમવનમમ ૦.૩ m/sec & મેકસીમમ ૦.૬ M/SEC & 
રેસીડયઅુલ હડે મીનીમમ ૫ મીટર રહ ેતેમ ગે્રવવટી મેનનો ડાયામીટર 
ડીઝાઈન કરવાનો રહ ેછે



સ્પેસીફીકેશન 
સ્પેસીફીકેશન કોન્ટ્રાક્ટ ડોકયમુેંટનો
ખબૂ મહત્વનો ર્ાગ છે

સ્પેસીફીકેશન (સ્પ્ષ્ટીકરણ) કોઈ પણ
કામગીરી માટેનું વવગતવાર વણસન છે
જેમાં કામગીરીના માપો,કન્સ્ટ્રક્શન,
માલસામાન,વકસમેનશીપ, કામગીરીની
મેથડ, કામનું માપ ક્યા યનુીટમાં
કરવાનુ,ં મોડ ઓફ પેમેન્ટ વવગેરે
વવગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે

સ્પેસીફીકેશનમાં જરૂરી કોડ &
સ્ટાન્ડડસનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ

કોઈ પણ ટેન્ડરના રેટ સ્પેસીફીકેશન
આધારીત હોય છે જેથી
સ્પેસીફીકેશનમાં ફેરફાર થાય તો
ટેન્ડર રેટમાં પણ ફેરફાર થાય છે.

કોઈપણ કામગીરી તથા તેનું ચકૂવણું
સ્પેસીફીકેશન પ્રમાણે થવું જરૂરી છે



જનરલ સ્પેસીફીકેશન



જનરલ સ્પેસીફીકેશન



જનરલ સ્પેસીફીકેશન



મટીરીયલ સ્પેસીફીકેશન



મટીરીયલ સ્પેસીફીકેશન



મટીરીયલ સ્પેસીફીકેશન



ડીટેલડ સ્પેસીફીકેશન



ડીટેલડ સ્પેસીફીકેશન



WATER TREATMENT



પાણીની ગણુવત્તાના
માપદંડો 

ર્ૌવતક & રસાયણીક

ડહોળાશ, રંગ, ગધં, 
તાપમાન,પી.એચ 

સકૂ્ષમ જીવાણકુીય 

કોલીફોમસ બેક્ટેરીયા, 
ઈ-કોલી બેક્ટેરીયા 



પાણીની ગણુવત્તા માટેના જરૂરી માપદંડો 
IS-10500:2012 (2nd Revision)               

Sr. No. Parameter Unit

Requirement (Acceptable 

Limit)      

Permissible Limit in the 

Absence of Alternate 

Source 

Max. Max.

1 Colour Hazen 5 15

2 Turbidity NTU 1 5

3 pH at 250C - 6.5 to 8.5 No relaxation

4 Conductivity at 250C µS/cm - -

5 Total Dissolved Solids      mg/l 500 2000

6 Total Hardness (as CaCO3) mg/l 200 600

7 Calcium (as Ca)   mg/l 75 200

8 Magnesium (as Mg) mg/l 30 100

9 Chloride (as Cl) mg/l 250 1000

10 Sulphate (as SO4)  mg/l 200 400

11 Nitrate (as NO3)   mg/l 45 No relaxation

12 Fluoride (as F)    mg/l 1 1.5

13 Total Alkalinity (as CaCO3) mg/l 200 600
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વોટર ટ્રીટમેંટ પ્લાન્ટની સ્ટાન્ડડસ પ્રોસેસ 

એરેશન
રેપીડ મીકસીંગ 
(એલમ/PAC)

ફ્લોકયલુેશન ક્લેરીફાયર/સેટ
લીંગ ટેન્ક 

રેપીડ સેન્ડ 
ફીલ્ટર ક્લોરીનેશન



વોટર ટ્રીટમેંટ પ્લાન્ટની સ્ટાન્ડડસ પ્રોસેસ 



એરેશન 
એરેશનની અગત્યતા:
પાણી અને વાતાવરણમાં
ગેસની અદલાબદલી માટેએરેશન જરૂરી છે

પાણીમાં ઓક્સીજન ઉમેરવા
બવંધયાર અથવા સ્થીર પાણીમાં
રહલે CO2,હાઈડ્રોજનસલ્ફાઈડ,મીથેન વવગેરે ગેસ જેપાણીમાં દુગંધ પેદા કરે તેને દૂરકરવા

આયરન & મેંગનીઝ જેવી
શધુ્ધીઓ દૂર કરવા



ઈંલેટ ચેમ્બર અને એરેટરથી ફલેશ મીક્ષર સધુીની 
ચેનલ  
એરેટરની ગેરહાજરીમાં ઈનલેટ ચેમ્બર WTP નું પ્રથમ યવુનટ હોય છે
પાણીનાં ટબસયલુન્સ ઓછુ કરવા ઈંલેટ ચેમ્બરમાથંી વહડેાવવામાં આવે છે
પાણીનાં પ્રવાહને માપવા માટે પાશ્યસલ ફ્લ્યમુ ઈંલેટ ચેમ્બર & ફ્લેશ મીક્ષર
વચ્ચે બનાવવામાં આવે છે જે પાણીને સ્ટ્રીમલાઈન કરે છે.

પાણીનો ડીટેન્શન સમય ૬૦ સેકંડ રાખવામાં આવે છે
એરેટરથી ફ્લેશ મીક્ષર સધુીની ચેનલની લબંાઈ ૧૦ થી ૧૫ મીટર અથવા
સ્થળ પરીસ્થીતી મજુબ રાખવામાં આવે છે & તેમાં ૦.૬૦ મી/સે. પાણીની
વેલોસીટી રાખી ડીઝાઈન કરવામાં આવે છે.



કોએગ્યલુેશન-ફ્લોક્યલુેશન 
પાણીમાં રહલે કોલાઈડલ કણોને
એગ્રીગેટ કરી વધુ ઝડપથી
સેડીમેંટેશન તથા ફીલટે્રશન
પ્રક્રીયા દ્વારા દૂર કરવા માટે
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે

કોએગ્યલેુશન દરમ્યાન પાણીમાં
રાસાયાણીક રીએજન્ટ ઉમેરી
એકદમ ઝડપથી મીક્ષ કરવામાં
આવે છે જેથી કોલાઈડલ કણો
પાણીમાં સ્થીર થઈ શકે.

ફ્લોકયલેુશન દરમ્યાન પાણીને
ધીમે ધીમે હલાવવામાં આવે છે
જેથી કણોની વચે ઘષસણ થઈ
શકે. આ પ્રક્રીયા દરમ્યાન બનતા
કણોના મોટા સમહૂને ફ્લોક
કહવેામાં આવે છે.



ફ્લેશ વમક્ષર 
કોએગ્યલેુશનમાં ફ્લેશ મીક્ષરપ્રથમ તબક્કામાં છે
ફ્લેશ મીક્ષરમાં કોએગ્યલુટં
રે્ળવી પાણીમાં રેપીડ વમક્ષીંગકરવામાં આવે છે

પાણીમાં બફેલ વોલ અથવાવાલ્વ થ્રોટલીંગ કરવાની
વસસ્ટમથી હાઈડ્રોલીક મીક્ષીંગકરવામાં આવે છે જેથીવેલોસીટી વધારી પાણીમાંટબસયલુન્સ પેદા કરી કેમીકલને
વહતેા પાણીમાં વમક્સ કરી
શકાય



સેડીમેંટેશન 
સેડીમેંટેશન પ્રક્રીયા દ્વારા
પાણીની ઘનતા કરતાં વધુ
ઘનતા વાળા કણોને (ફ્લોક,માટી
વસલ્ટ વવગેરે) પાણીમાથંી દૂર
કરવામાં આવે છે

આ પ્રકરીયામાં પાણીને નીચે
બેસી શકે તેવા તરતા પદાથોના
વેગ કરતા ઓછા વેગથી
વહડેાવીને પણૂસ કરી શકાય
છે.આથી પાણીમાં તરતા કણોને
ગરુુતવાકષસણ બળથી દૂર કરી
શકાય છે.

કણોનો કદ,આકાર,ઘનતા,પાણીનું
તાપમાન(વવસ્કોસીટી & ડેંસીટી),
ઈંવાયરોમેંટ, કણોનો વવજર્ાર
વવગેરે પરીબળો સેડીમેંટેશન
પ્રક્રીયાને અસર કરે છે.



ડફલટે્રશન 
ડફલટે્રશન પ્રકરીયામાં પાણીમાં તરતા
વવવશષ્ટ પદાથોને પોલાણ વાળા
માધ્યમ જેવા કે રેતીમાથંી પસાર કરી
દૂર કરી શકાય

ડફલટે્રશનનો મખુ્ય ઉદે્દશ પાણીમાં
તરતી અશદુ્ધીઓ તથા સકુ્ષ્મજીવોને દૂર
કરવાનો છે

ડફલ્ટરના પ્રકાર
1. સ્લો સેન્ડ ડફલ્ટર
2. રેપીડ સેન્ડ ડફલ્ટર
સ્લો સેન્ડ ડફલ્ટર ઘણી વધારે જગ્યા
રોકત ું હોઈ તથા કોસ્ટ ઈફેકટીવ ગણાત ું
ન હોઈ પરંપરાગત રીતે તેનો ઉપયોગ
સામન્યપણે થતો નથી



ક્લોરીનેશન 
પાણીને ડડસઈંફેક્ટ કરવા માટે ક્લોરીનનો

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
આ પ્રક્રીયામાં ક્લોરીન ગેસનો

ઓમક્સડાઈઝઝગગ એજન્ટ તરીકે ઉપયોગ
કરવામાં આવે છે જેના કારણે પાણીમાં
રહલે બેકટેરીયા,વાઇરસ વગેરે દૂર કરી
શકાય.

કોલેરા, ટાઈફૉઈડ જેવા પાણીજન્ય
રોગચાળાને અટકાવવા પરૂતા પ્રમાણમાં
ક્લોરીનેશન ખબૂ જરૂરી છે

સામન્યપણે ૧૦૦, ૫૦૦ & ૯૦૦ કીલોના
ક્લોરીન ટનરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે

ક્લોરીન હાઈલી હઝેાડસસ કેમીકલ છે
WHO મજુબ પીવાના પાણીમાં ૦.૨ mg/l

રેસીડયયુલ ક્લોરીન મેઈંટેન રહવે ું જોઈએ



Types 

Of

Water Tank



Types of Water Tank

Tanks for Retaining structure broadly classified into three 
category:

Tanks resting on Ground. (GLCC)  

Underground Tanks(U/G Sump)

Elevated Tanks (ESR) : Used when sufficient head is 
required for distribution of water.

Generally , Tanks resting on ground and underground tanks
are normally circular or rectangular in shape.



Underground Water Tanks



Elevated Water 
Tanks



Staging Types of Elevated Water Tanks

Shaft type staging Frame type staging



Shape & Material used

For

Water Tanks



Shape of Water Tanks

An elevated tank serves as an important architectural feature,
and therefore shaped to suit the aesthetical requirement 
Other than above.

Shape of Tanks

Rectangular Circular Intz Conical

• Rectangular and Square tanks

• Circular tanks

• Intze tanks

• Conical tanks

• Spherical tanks

• Polygonal tanks



Circular 
Water Tanks



Intze 
Water 
Tanks



Conical 
Water 
Tanks



Spherical 
Water Tanks



Material used for Water Tanks

RCC

Prestressed Concrete

Steel 



Failures
Of

Water Tanks



Failure of 
Elevated 
Water Tank



Failure of 
Elevated 
Water 
Tanks



Failure of Elevated 
Water Tanks



Failure of Under ground Tank



Indian Standard Code



Design Requirements for

RC Water Tanks as per IS: 3370, 
“Concrete Structures for Storage of 

Liquids – Code of Practice”



IS:3370 Part 1 :2009 General Requirements

IS:3370 Part 2 :2009 Reinforced concrete Structures

IS:3370 Part 3 :1967 Pre-stressed Concrete Structures

IS:3370 Part 4 :1967 Design Tables

IS 3370 -2009 Part -1 and 2 used for designing liquid
retaining structures.





Execution 

of

Under-ground sump



Excavation 
and Marking 



Footing Reinforcement 



Vertical Wall Reinforcement 



Vertical Wall 
Concreting (M30)



Top Slab
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Types of Pipe

• Mild Steel Pipes (MS)
• Ductile Iron Pipes (DI)
• HDPE Pipes
• PVC Pipes
• Galvanized Iron (GI) Pipes
• Asbestos-Cement(AC) Pipes
• GRP Pipes

Generally we are using MS ,DI, HDPE and PVC pipes for water
supply projects.



MS Pipes



MS Pipes



DI Pipes



DI Pipes



HDPE Pipes



HDPE Pipes



Selection Criteria for Pipe



Rising Main

Dia. in mm

Head Material

From To

90 110 Up to 30 Meter UPVC 6KG/CM2

90 110 30 to 50 Meters HDPE 6KG/CM2 to 10KG/CM2

Above 
100

800 50 to 80 Meters DI K-7

100 800 Above 80 Meters DI K-9

Above 800 Any Head
MS Pipe with 3 LPE Coating & Epoxy coating 

inside



Gravity Main

From To Material

Up to 315 UPVC

Up to 315 HDPE/DI (Specific Terrain like Rocky & Saline area etc.)

315 450 HDPE/DI (Specific Terrain like Rocky & Saline area etc.)

450 800 DI K-7

Above 800 MS Pipe with 3 LPE Coating & Epoxy coating inside



Execution 

of 

Pipeline Work



Execution of Pipeline Work
Steps to be follow while execution of work : 

• Alignment marking

• ROU/ Land acquisition

• Excavation

• Preparation of trenches with safety measures.

• Murrum bedding

• Detection of cracks in pipes/ fittings

• Lowering of pipes

• Cleaning of pipes and fittings

• Jointing

• Testing

• Refilling



SITE Photographs













Excavation



Lowering Laying & Jointing







AIR VALVE

Kinetic Air Valves are commonly used in air venting / air
admission services in water pipelines Designed to operate
with the floats inside, Tamper Proof Kinetic Air Valve offers
reliable service over a longer period of time

Operating Principles :
•To Release air when the main is being filled and to close and
remain closed when the pipe is full to prevent loss of water
•Open and admit air while the main is being emptied
•Release air accumulated under pressure during normal
working conditions in the pipe, again without loss of water. In
Kinetic Air Valve, this operation is effected automatically by
means of a float working in conjunction with an orifice of
appropriate type for the duty



PIPELINE VALVES



Price Variation







Survey, Investigation and Designing

 Topographical survey
 Geological survey
 Bathometric survey
 Hydraulic design
 Designing of various structures

Submitted with DPR



Schedule of Rates



GWSSB 
CIVIL SOR



Part 1



Part 2



How to Read SOR-Materials



How to Read SOR-Labors



How to Read SOR-P&M



Thank You


