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ઋણ સ્િીકાર
શ્રીતેજસ દવે, ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, િનરે ગા યોજના ધાાંગધ્રા એ િેન્યુઅલિાાં દશાાવેલ પ્લાન, ક્રોસ
સેક્સન મવગેરે આક્રુમતઓ તથા એસ્ટીિેટ તૈયાર કરવાિાાં સહયોગ આપેલ છે તે િાટે તેઓનો હદય
પુવાક આભાર િાનીએ છીએ.
શ્રીઅરમવિંદભાઇ પરિાર, ટેકનીકલ મનષ્ણાત, સીએસપીસી એ િેન્યુઅલના લખાણિાાં તથા તેના
એડીટટિંગિાાં જરુરી સહયોગ આપેલ છે િાટે તેઓના પણ ખુબ આભારી છીએ.
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બે ખાળકુ િાિાળા ર્ૌચાલયની રચના
ખાળકુવાિાાં એકત્ર થયેલ િળમત્ર પદાથા બેક્ટેટરયા અને ફુગથી સડે છે . સડવાની
પ્રટક્રયા ઓક્સીજનની હાજરીિાાં અથવા ઓક્સીજન મસવાય થઈ શકે. ગેસ વાતાવરણિાાં ભળી
જાય છે અથવા તે આસપાસની જિીનિાાં શોષાઈ જાય છે . પેશાબ અને અન્ય પ્રવાહી જિીનિાાં
ઊતરી જાય છે . િળમત્રના પદાથાિાાં પેન્થોજન નાશ પાિે છે , કેિ કે ખાડાની સ્સ્થમત તેિના
અસ્સ્તત્વ િાટે અનુકળ નથી. છોડી દીધેલી સાિગ્રી દાબીને સઘન બનાવવાિાાં આવે છે અને તે
ધીિે ધીિે ખાડો ભરી દે છે . ભારતિાાં િોટાભાગે આ પ્રકારના શૌચાલય જોવા િળે છે . તે જુદા
જુદા પ્રકારની જિીનોિાાં પણ કરી શકાય છે . લીચ ખાળકુવા એવા ખાળકુવા છે કે જેિાાં પાણીનુ ાં
લીણચિંગ (જિીનિાાં સ્ત્રાવ) થાય છે . ખાળકુવાવાળા શૌચાલયિાાં લીચ મછદ્રો િારફત પેશાબ અને
પાણી જિીનિાાં ઊતરે છે .

ખાળકુ િાિાળા ર્ૌચાલયના બાંધકામમાં લેિાની સાદી સાિચેતીઓ


બે ખાડા ચાર ફુટ (૩ ફુટ વ્યાસના) ઊંડા ખોદવા અને તેન ુ ાં અંતર ત્રણ ફૂટ હોવુ ાં જોઈએ.



જક્સન
ાં
બોક્સથી ખાડા સુધીના પાઈપને ૨.૫ થી ૫ ટકાનો ઢોળાવ હોવો જોઈએ. તે જ
પ્રિાણે શૌચાલય અને જક્સન
ાં
બોક્સ વચ્ચે પાઈપનો ઢોળાવ હોવો જોઈએ.



ખાળકુવાની બાજુની સપાટી પરની ઈંટોની ગોઠવણી એવી રીતે કરવી કે જેથી તે િધપડા (
બે ઇંટો વચ્ચે ખાલી જગ્યા રહે તે રીતે)

જેવી લાગે. જેની િારફત ગેસ અને પ્રવાહી

જિીનિાાં શોષાય છે .


૬ મિણલિીટર જાડા લોખાંડના સણળયાનો મસિેન્ટ ટરિંગ સાથે ઉપયોગ થાય તેની ખાતરી
કરવી.



ખાળકુવાનો સ્લેબ ખાડાના કાણા કરતાાં થોડોક વધારે હોવો જોઈએ અને તે જરૂરી ધોરણનો
હોવો જોઈએ.



ખાળકુવાવાળા શૌચાલય કોઈપણ પાણીના સ્ત્રોતથી ઓછાિાાં ઓછાાં ૧૫ િીટર (૪૦-૪૫
ફૂટ) દર હોવાાં જોઈએ. જેથી ભુગભા જળ દુમષત થાય નહી.



બેણિનથી પી-ટ્રેપ તેિજ પી-ટ્રેપથી ખાડા પાઈપ જોડવાિાાં યોગ્ય કાળજી લેવી જોઈએ. પીટ્રેપ શૌચાલયને ખાડા સાથે જોડે છે .



શૌચાલયના બાાંધકાિિાાં, મસિેન્ટ, રે તી અને કાાંકરીના મિશ્રણિાાં ૧:૨:૪ નો ગુણોત્તર રાખવો.



ઉપલબ્ધ નાણાાંને અધીન રહીને, ઉપયોગકતાા શૌચાલયનો (super structure) પ્રકાર પસાંદ
કરી શકે.
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ખાળકુવાવાળા શૌચાલયનુ ાં બેણિન દરરોજ સાબુ/ ટડટરજન્ટથી (પરાં ત ુ એમસડ/ ટફનાઇલથી
નટહ) સાફ કરવુ ાં જોઈએ.

વ્યક્તતર્ત ર્ૌચાલયના બાંધકામ માટે સ્થળની પસંદર્ી
શૌચાલયનુ ાં બાાંધકાિ લાભાથીના ઘરની જગ્યાિાાં નજીકિાાં નજીક સ્થળે પસાંદ કરી શકાય. તેના
ખાળકવા પોતાની જગ્યાિાાં થઈ શકે, પણ તે શક્ય ન હોય તો સ્થામનક સાંસ્થાના કાયદા
(Byelaws) અનુસાર શેરી, રસ્તા ઉપર બનાવી શકાય.
આ શૌચાલયના ખાળકવાથી બાજુિાાં આવેલ કવા કે હેંડ પાંપનુ ાં પાણી બગાડવાનો ભય નથી.
કેિ કે જુદા જુદા પ્રયોગો દ્વારા એ મસદ્ધ થયેલ છે કે રોગોનાાં જતુ
ાં ઓ ખાળકવાિાાંથી નીચે તરફ ૩
િી. તથા ક્ષૈમતજ ટદશાિાાં ૧ િી. કરતા વધુ આગળ જઈ શકાતાાં નથી. તેિ છતા સાવચેતીના
ભાગરુપે ખાળકુવા પાણીના સ્ત્રોતથી શક્ય હોય તો આશરે ૧૫ િીટર દુર રાખવાિા આવે તે
ઇચ્છનીય છે .
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ખાડાન ંુ કદ તથા આકાર
આવા

ખાડાનુ ાં

કદ

જાજરૂ કેટલા િાણસો
વાપરશે

તેના

ઉપર

આધાર

રાખે

છે .

સાિાન્ય

જિીનિાાં

તેની સાઈિ ૦.૦૪૫
ઘ.િી.

િાથાદીઠ

દર

વષા (મનર્જળ સ્સ્થમતિાાં)
રખાય છે ,જ્યાાં વષાના
ગિે

તે

દરમ્યાન

સિય
પાણીનુ ાં

ખાળકુવાના

લેવલ
તણળયા

કરતાાં

ઊચુ ાં

આવી શકે તેિ હોય
ત્યાાં
૫૦%

ખાડાના

કદિાાં

જેટલો

વધારો

કરવાિાાં આવે છે .
ખાડાઓના

આકાર

ગોળ, લાંબગોળ ચોરસ,
કે લાંબચોરસ હોય છે .
જગ્યાના અભાવે લાંબગોળ કે અન્ય આકારના ખાડાઓ પણ ચલાવી શકાય. ખાડાઓના સ્થાન
લાભાથીની પોતાની જગ્યાિાાં હોવા ટહતાવહ છે .
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ર્ૌચાલય બાંધકામની ટં કી જાણકારી તથા વિર્ેષતાઓઃ
1. બે ખાળકુવા હોય તો વારાફરતી વાપરી શકાય. દર ત્રણથી પાાંચ વષે એક ખાળકુવો ભરાઈ
ગયા પછીથી બીજો ખાળકુવો વપરાશિાાં આવે,જેથી પડી રહેલ ખાળકુવાિાાંના િળિાાંથી
પાણી અને ગેસ છુટા પડી જિીનિાાં ચુસાઈ જાય અને િળનો બાકીનો ભાગ સ્લજ તરીકે
ખાળકુવાિાાં રહે છે . જે દોઢ વષાિાાં જતુ
ાં મક્ુ ત થઈ સુકાઈને ખાતર બને છે . આ ખાતર
સહેલાઈથી કાઢી શકાય તેવ ુ ાં અને બીજા ખાતર કરતાાં વધુ ફાયદાકારક હોય છે .
2. આ પ્રકારના શૌચાલયના ટબ-ટ્રેપ મવશેષ પ્રકારનાાં હોય છે . જેથી વ્યસ્ક્ત દીઠ ૧.૫ થી ૨
લીટર પાણીનો જ વપરાશ થાય છે . વધારે પાણીની જરૂર નથી.
3. આ શૌચાલયિાાં ગેસ પાઈપ મુકવાની કોઈ જરૂર નથી કેિ કે િળનાાં રૂપાાંતર થતી વખતે
ઉત્પન્ન થતો ગેસ મછદ્રાળુ જિીનિાાં ચુસાઈ જાય છે . તેથી દુગંધ િારવાનો ભય નથી.
િચ્છરના ઉપદ્રવની શક્યતાઓ ઓછી થઇ જાય. પાઈપનો ખચા થતો નથી.
4. આ ખાળકુવો ઘર નજીક થવાથી િકાનના પાયાને નુકશાન થવા સાંભવ નથી. આ બાબતિાાં
રૂરકી ઈન્સ્ટીટયુટે પણ ખાસ સાંશોધન કરી ચકાસણી કરી તે સ્પષ્ટ કરે લ છે .
5. ચણતરિાાં ૨.૫ સે.િી. થી ૭.૫ સે.િી. િાપનાાં કાણાાં રાખવાાં જરૂરી છે . આ કાણાાં વાટે
ખાળકવાિાાં ભરાયેલ પાણી તથા ગેસ જિીનિાાં શોષાય છે .
6. બજારિાાં િળતા ટબ-ટ્રેપ કરતાાં આ સસ્તા પ્રકારનાાં શૌચાલય િાટે નક્કી કરે લ ટબની
ટડિાઈનિાાં ઢાળ વધારે હોવાથી તથા તે સાાંકડુ હોવાથી પાણી છાાંટેલા ટબિાાં પડતો િળ
આપોઆપ ટ્રેપિાાં (િરઘા) િાાં આવી જાય છે .
7. પગાાં (Foot rest) ઉપર પગ સારી રીતે મકી શકાય તેવી રચના છે .
8. બજારિાાં િળતો ટ્રેપ ૭.૫ સે.િી. પાણી બાંધવાળો હોય છે . તેિાાં ૧૨.૫ લીટર પાણી વપરાય
છે . આ ટ્રેપ ફકત ૨.૦ સે.િી. પાણી બાંધવાળો હોય છે . જે ૧.૫ થી ૨.૦ લીટર પાણીથી જ
સહેલાઈથી ફલશ થાય છે . તેથી ખાડો જલદી ભરાતો નથી. થોડા પાણીથી કાિ પતે છે .
9. ખાળકવો ગોળ બનાવવાથી િજબત થાય છે . જગ્યાના અભાવે ખાળકવો ચોરસ કે
લાંબચોરસ કે લાંબગોળ પણ કરાય, બન્ને ખાળકવાિાાં વચ્ચે જગ્યા રાખવી જરુરી છે .
10. સ્થામનક કારીગરોને સિજણ આપી સ્થામનક િાલસાિાન વાપરી આ પ્રકારના શૌચાલયો
ઓછા ખચે બનાવી શકાય છે .
11. િોટાભાગની જિીનિાાં આ પ્રકારનાાં શૌચાલયો બનાવી શકાય. જ્યાાં પાણીનુ ાં સ્તર ઊંચુ હોય
ત્યાાં ખાળકવાના ખોદકાિનો ઘેરાવો વધારી ખાળકવા ફરતી ૫૦૦ સે.િી. થી ૧૦૦૦ સે.િી.
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ુ ુ ાં પુરાણ કરી શકાય તથા તણળયાિાાં પ્લાસ્ટર કરી શકાય. આિ કરવાથી પાણીના
જેટલુાં રે તન
પ્રદુષણનો સાંભવ રહેશે નટહ આ બનાવવુ ાં ખબ સરળ છે .
12. ૧૫૦ સે.િી. સુધીની ઊંડાઈના ખાડાિાાં ૧૦ કે ૧૧.૫ સેિી જાડી પડદી ચણવાથી કોઈ જ
મુશ્કેલી રહેતી નથી. જેથી ૨૦ કે ૨૩ સે.િી.ની દીવાલનો ખચા કરવો જરૂરી નથી. ખાડાનુ
ઢાાંકણ ઓછાિાાં ઓછુાં ૧૦ સે.િી. નીચે રાખવુ.ાં રસ્તા પર હોય તો રસ્તાના િથાળાના
લેવલથી ૩૦ સે.િી. નીચે રાખવુ.ાં જેથી રસ્તાિા નડતર રુપ થતુ નથી.
13. શૌચાલય મસવાયનુ ાં બીજુ ાં કોઈપણ પાણી અને ખાસ કરીને સાબુવાળુાં પાણી બેક્ટેરીઆની
પ્રટક્રયા ધીિી પાડતુ ાં હોવાથી ખાળકવાિાાં જવા દે વ ુ ાં નહીં.
14. કેટલીક વ્યસ્ક્તઓ જિીનિાાં પાણી આવે ત્યાાં સુધી ઊંડા ખાળકવા કરે છે . આિ તેિાાં રસોડા
બાથરૂિ વગેરેન ુ ાં પાણી છોડે છે . આિ કરવાથી તેની આપિેળે સ્વચ્છ થવાની પ્રટક્રયા [Self
Purification] ધીિી બને છે . ઓછી ઊંડાઈના બે ખાડા કરવા વધારે લાભદાયી છે .
15. ખાડાનુ ાં ઢાાંકણ ઉપરથી બરાબર મસિેન્ટથી ફીટ કરવુ ાં અને મસિેન્ટના વાટા કરવા આવા
વપરાયેલ ખાડાિાાં ૩ થી ૫ વષા પછી જે સ્લજ નીકળે છે તે દુગંધ રટહત, પટરપકવ િાટી
જેવો જ નીકળે છે . તેનો ઉપયોગ ખાતરિાાં કરી શકાય છે . ખાળકવો ખાલી કરતાાં કોઈ
દુગંધ ફેલાતી નથી અને ખાતર કીટાણુ મુક્ત હોય છે .
ુ ે જો નળ ખુલ્લો રહી જાય તો વધારે પાણી
16. શૌચાલયિાાં નળ મુકવાની જરૂર નથી. ભુલચ
ે ક
ખાડાિાાં જવાથી ખાડો ભરાઈ જવાની શક્યતા રહે છે . તેથી નળ મકવો ટહતાવહ નથી.
નોંધઃ

શૌચાલય સ્વતાંત્ર ચાર ટદવાલવાળુ અથવા એક કે બે દીવાલનો આધાર લઈને પણ

કરી શકાય. શૌચાલયની છત એ.સી. શીટસ, જી.આઇ. શીટસ અથવા કોરૂગેટેડ પ્લાસ્સ્ટક શીટસ
અથવા મવલાયતી નાળીયાની કરી શકાય.
લીન્ટેલ, સ્લેબ, ખાડાના ઢાાંકણાાં, તેિજ કાંડી િાટે પથ્થર કે આર.સી.સી. ના બનાવી શકાય.
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ુ િત્તા વનયમન
બાંધકામ ગણ
સિગ્ર બાાંધકાિના ગુણવત્તાની દે ખરે ખ િાટેની મળ જવાબદારી પાણી અને સ્વચ્છતા
સમિમતની છે . આ સમિમતને ગુણવત્તા મનયિનની તકેદારી રાખવાિાાં અિલીકરણ એકિના
સહાયકો િદદ કરશે. યોજનાની કાિગીરીનુ ાં સુપરમવિન, તાાંમત્રક િાગાદશાન અને ગુણવત્તા
મનયિન િાટે અિલીકરણ એકિના એન્જીનીયરીંગ િદદ અને િાગાદશાન પુરા પાડશે.
ુ િત્તા અંર્ે ની સામાન્ય સમજુતી
માલસામાનની ગણ
(૧)

વસમેન્ટ
પોટા લેન્ડ મસિેન્ટ આઈ.એસ.આઈ.નાાં િાકાા વાળી ૫૩ ગ્રેડની અમધક્રુત મવક્રેતા પાસેથી
લઇ શકાય. મસિેન્ટ જની ન હોય અને ભેજથી નુકસાન પાિેલ ન હોય તેની ખાસ
તકેદારી રાખવી.

(૨)

રે તી
રે તી સ્વચ્છ અને ચાળે લી હોવી જોઈએ. તેિાાં િાટી, ક્ષાર કે અન્ય તત્વો ન હોવા
જોઈએ. રે તી ધોઈને વાપરવી જોઇએ.

(૩)

કપચી
સખત, િજબુત અને ટકાઉ પથ્થરની કપચી હોવી જોઇએ. ધળ, િાટી, ઢેફા વગરની
હોવી જોઈએ. તેિજ તે એક સરખી િાપની હોય તે ઈચ્છનીય છે .

(૪)

પથ્થર
િાન્ય કરે લ ખાણના પથ્થર વાપરવા તે સખત, ટકાઉ સિાન રાં ગના અને સિાન પોત
કે કણરચનાવાળા હોવા જોઈએ. ખાણના કુદરતી પથ્થર પાયા ઉપર ચણતરિાાં
વપરાય િાટીના ભાગવાળા રાં ગ ઉડી ગયેલા અને અપક્ષયણ વગરના હોવા જોઈએ.

(૫)

ઈંટ
એક સરખા રાં ગની પાકેલી અને િજબુત ઈંટો વાપરવી. ઈંટો વાપરતા પહેલાાં બે કલાક
પાણીિાાં પલાળીને વાપરવી. ઇંટોની ગુણવત્તા ધ્યાને લઇ તેની ખરીદી કરવી જોઇએ.

(૬)

પાણી
પીવાલાયક ચોખખુાં પાણી બાાંધકાિ િાટે વાપરવુ ાં

(૭)

લોખંડ
લોખાંડ ભારતીય િાનક સાંસ્થાનાાં સાંબમધત મવવરણ મુજબનુ ાં ટીએિટી હોવુ ાં જોઈએ
સાઈટ ઉપર તે કાટ ન લાગે તે રીતે ગોઠવવુ,ાં સ્વચ્છ, ધળ કચરા વગરનુ,ાં તૈલી પદાથા
ચોટેલો ન હોય તેવ ુ ાં તેિજ બધુ ાં જ લોખાંડ ક્રોક્રીટનાાં આવરણથી દબાઈ જાય ત્યાાં સુધી
તે સ્વચ્છ રહેવ ુ ાં જોઈએ.
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માલ સામાનની ખરીદી
સ્થામનક િળતાાં કીિતી િાલસાિાનની પસાંદગી તથા તેની ગુણવત્તાની તપાસ મુશ્કેલ હોય છે
તેવા િાલસાિાનની ખરીદી કરવા િાટે સિજ િેળવવી જરૂરી છે . િાલસાિાન ખરીદીનુ ાં
આગોતરૂ આયોજન કરી શકાય. સ્થામનક રીતે િળતાાં િાલસાિાન જેવાાં કે રે તી, કપચી, ઈંટ,
બ્લોક, પથ્થર વગેરેની ખરીદી ભાવ પત્રક દ્વારા હરીફ ભાવ િેળવીને કરવી જોઈએ.
િાલસાિાનનો સાંગ્રહ
મસિેન્ટ
મસિેન્ટનો સાંગ્રહ ભેજ રટહત બાંધ કરી શકાય તેવા ઓરડાિાાં દીવાલથી દર કરવો અને
જિીન ઉપર સીધો ન મુકવો જોઇએ. જો વધુ જથ્થો હોય તો જિીન પર પ્લેટફોિા
(લાકડુ/ ઇંટોનુ)ાં બનાવીને સાંગ્રહ કરવો જોઇએ.
ઈંટ
ઈંટોને ઉતારતી વખતે કાળજી રાખવી જરૂરી છે . ઈંટ ટુકડા ન થાય તેની કાળજી
રાખવી.
કપચી
કપચી (ગ્રીટ) ક્રોક્રીટ બનાવવા િાટે જરુરી છે . જ્યાાં રાખવાિાાં આવે ત્યાાં બહારનો કચરો
અંદર ભળે નહી તેની કાળજી રાખવી.
લોખાંડ
સાિાન્ય રીતે જરૂરીયાત મુજબ જ લોખાંડ િાંગાવવુ ાં જેથી તેને કાટ લાગવાની શક્યતા
ન રહે બાાંધકાિ જ્યાાં ચાલતુ ાં હોય ત્યાાં નજીકિાાં લોખાંડ સ્ટોર કરવુ ાં
રે તી
રે તી બાાંધકાિિાાં ચણતર / ક્રોક્રીટ કાિ િાટેનો િહત્વનો સાિાન છે . જ્યાાં રાખવાિાાં
આવે ત્યાાં બહારનો કચરો ભળે નહી તેની કાળજી રાખવી.

બાંધકામના વનરીક્ષણ અંર્ે ની સામાન્ય સમજુતી
પાઈપલાઈનની નાળીનુ ાં ખોદાણ કરવાનુ ાં તથા પ્લમ્બીંગનુ ાં કાિ


સિય િયાાદાિાાં કાિ પણા થાય તેને અનુરૂપ ખોદાણ કાિનુ ાં આયોજન તેયાર કરી અને તે
મુજબ કાિની પ્રગમત જાળવી રાખવી.



સુચના મુજબ ખોદાણની લાઈન દોરીની મનશાની કરવી લાઈનદોરીથી આધાર રૂપ
મનશાનીઓ પ્રસ્થામપત લેવલ મવગેરેની સાંપણા જાળવણી કાિ પણા થાય ત્યાાં સુધી કરવી.
પાઈપલાઈન ઢાળ નક્કી કરવા જરૂરી લેવલીંગ કાિની વ્યવસ્થા કરવી.
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પાઈપ િાટે નાળીના ખોદાણની પહોળાઈ જરુરીયાત મુજબ જ કરવી, લાઈન દોરી પ્રિાણે
તળીયે સરખુાં લેવલ રાખી કાિ કરવુ.ાં પાઈપ – સ્પેશ્યલનો સાાંધો જ્યાાં આવે ત્યાાં જરૂરીયાત
મુજબ વધુ ખોદાણ કરવુ.ાં



જે જગ્યાિાાં પાઈપ નાખવાની હોય તે જગ્યા બરાબર સાફ કરવી. બધી જાતનો કચરો,
પથ્થર, નકાિાાં ઉગી નીકળે લા છોડ મવગેરે દર કરવા



મનયત િાપ કરતાાં વધુ ખોદાણ થઈ ગયુ ાં હોય તો જરુર પડયે ટીપીને જિીન સપાટ કરી
સખત કરવી.



ખોદાણ કરે લ દ્રવ્યિાાંથી ઉપયોગી થાય તેવ ુ ાં દ્રવ્ય અલગ તારવીને કાિનુ ાં સ્થળ ચોખખુાં
કરવુ.ાં

પી.િી.સી. પાઈપ લાઈન


જરૂર પડે ત્યાાં સફાઈપવાક પાઈપની ધરીને કાટખણે હેકસો બ્લેક વડે કાપવી. સોકેટના
અંદરના ભાગે અને સ્પીગોટ – પાઈપના છે ડાના બહારના ભાગે ચોટેલ કોઈપણ પદાથા હોય
તેને સાફ કરી સોકેટિાાં સ્પીગોટની કેટલી લાંબાઈ દાખલ થઈ શકે છે તેન ુ ાં િાપ કરી, મનશાન
કરી, સોકેટની અંદર તથા સ્પીગોટની બહાર સોલવન્ટ મસિેન્ટનુ ાં એક સરખુાં પડ- આવરણ
ચડાવી, સોકેટિાાં સ્પીગોટને ધક્કો િારી મનશાન સુધી છે ડો અંદર જવા દઈ, પાાંચ િીનીટ
સુધી સાાંધો હલે નહી તેિ રાખીને સાાંધા કરવાના રહેશે.



પાઈપ કાપીને વાપરવાનો હોય તો કાપેલી ધારને ૩૦ નાાં ખણે ઘસવી જરુરી છે .



પાઈપલાઈનિાાં ક્યાય હવા ભરાઈ ન રહે તેવી રીતે તેિાાં પાણી ભરીને, ધીિે ધીિે પ્રેશર
વધારતા જઈ, મનયત ટેસ્ટ પ્રેશર આવે ત્યાાં સુધી પ્રેશર આપીને પાઇપની ગુણવત્તા ચકાસી
શકાય છે .

પાઈપલાઈન નીચે ર્ાદી પાથરિાન ંુ કામ


તણળયા ઉપર પરી લાંબાઈિાાં ખોદાણિાાંથી નીકળે લ અથવા બહારથી લાવેલ મુરિ – રે તી
પાથરીને સારી રીતે પાણી નાખીને ટીપણીથી ટીપીને સખત કરી તણળયુ ાં યોગ્ય લેવલ –
ઢાળિાાં સુચના પ્રિાણે િેળવવુ ાં



પાઈપલાઈનની નાલીનુ ાં પુરાણ કાિ, પાણી છાાંટવા, દબાવવા અને વધારાની િાટીનો
મનકાલ કરવો.



પાઈપલાઈન નખાઈ ગયા પછી સાાંધા ખુલ્લા રાખીને બાકીની પાઈપલાઈન ઉપર ૩૦
સે.િી. જેટલુાં પુરાણ કરી શકાશે અને બાકીનુ ાં પુરાણ સતોષકારક પરીક્ષણ બાદ કરવુ.ાં પુરાણ
કાિ ૧૫ સે.િી. જાડા થરોિાાં, સારી રીતે પાણી નાખી, ધનીકરણ કરી, એક ઉપર બીજો થર
ચઢવતા જઈ પાઈપને નુકસાન ન થાય તેવી રીતે કરવુ ાં પાઈપને નુકશાન થાય કે િાટી
ચોિાસાને કારણે કે અન્ય કોઈ કારણે બેસી ન જાય તેની તકેદારી રાખવી.
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ખોદાણ કામની પરુ તીન ંુ કામ


ભરતી કરતાાં પહેલાાં િાટીિા રહેલ તળ ઘાસ – વનસ્પમત મવગેરે પદાથો દુર કરવા.



પાયાના ખોદાણનુ ાં પુરાણ પસાંદ કરે લ દ્રવ્યથી કરવુ ાં



પુરાણકાિ શરૂ કરતા પહેલાાં તળ સારી રીતે પાણીથી ભીજ્વવુ ાં



પુરાણનાાં થર ૧૫ થી ૨૦ સેિી જાડા રાખી, પાણી નાખી ટીપણી વડે ટીપીને સખત કરી,
પ્લીન્થનાાં િથાળા સુધી પુરાણ કરવુ.ાં

રોડા ક્રોક્રક્રટન ંુ કામ


પાયાિાાં રોડા ક્રોક્રીટ નાખતા પહેલાાં તણળયાિાાં પાણી રે ડી ટીપણીથી ટીપીને લેવલ ઢાળ
િેળવ્યાાં બાદ ઇંટોના રોડા તથા રે તી-મસિેન્ટનુ મિશ્રણ પાથરવાનુ રહે છે .



રોડા ક્રોક્રીટ મિશ્રણ મસિેન્ટ, રે તી અને ઇંટોના રોડા વાપરીને તેયાર કરવાનુ ાં રહેશે.



આ મિશ્રણિાાં જરૂરી પાણી ઉિેરતા જઈ પાવડા વડે ઉપર નીચે કરી એક સરખુાં મસિેન્ટનુ ાં
આવરણ રે તી – ઇંટોના રોડા પર છવાઈ જાય તેવ ુ ાં મિશ્રણ તેયાર કરી ૧૦ સેિીનો જાડો થર
થાય તેવી રીતે પાયાિાાં િડપથી ઢાળી, હાથ ટીપણીથી ટીપી સખત કરવાનુ ાં રહેશે.



મિશ્રણિાાં પાણી નાખયા પછી ૩૦ િીનીટિાાં ટીપવાનુ ાં કાિ પણા થઈ જવુ ાં જરૂરી છે .

ચણતર કામ
પથ્થરન ંુ ચણતર કામ


મસિેન્ટ િોટોર ૧:૬ વાપરીને અણધડ કાળા અથવા સફેદ પથ્થરથી પાયાનુ ાં ચણતર કાિ



મસિેન્ટ િોટોરનુ ાં મિશ્રણ ૧ ભાગ મસિેન્ટ તથા ૬ ભાગ રે તીનુ ાં બનાવવાનુ ાં રહેશે



પથ્થર ખાણિાાંથી િેળવીને તેની નબળી ધાર તથા નબળા ખુણા હથોળીથી તોડી પાડવા
જોઇએ.



એક ઘનિીટર ચણતરિાાં ૦.૩૦ થી ૦.૩૫ ઘનિીટર જેટલો મસિેન્ટ િોટાાર (મસિેન્ટ રે તીનુ ાં
મિશ્રણ) વાપરવાનો રહેશે. સાાંધા ૧૬ િી.િી. થી વધુ જાડા ન હોવા જોઈએ



ચણતર તાજુ ાં હોય ત્યારે સાાંધા ૧૬ િીિી ઉડાઈ સુધી ખોતરી છુટો િાલ સાફ કરી મસિેન્ટ
િોટોર ૧ ભાગ મસિેન્ટ ૩ ભાગ રે તી મિશ્રણ થી સફાઈ પવાક ભરવાનો રહેશે



ટદવસ દરમ્યાન ૬૦ સે.િી. ઉચાઈની િયાાદાિાાં તથા પ્રથિ થર ચણાયા પછીનો બીજો થર
૬ કલાક પછી જ ચણવાનો રહેશે

ઈંટન ંુ ચણતર કામ


મસિેન્ટ િોટાાર (મસિેન્ટ રે તીનુ ાં મિશ્રણ)- ૧ ભાગ મસિેન્ટ અને ૬ ભાગ રે તીનુ ાં ચોખખા પાણી
દ્વારા એક સરખો કલર આવે ત્યાાં સુધી ઉપર નીચે કરી મિશ્રણ તેયાર કરવાનુ ાં રહેશે.
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ઈંટોને વાપરતા પહેલાાં બે કલાક સુધી, પરપોટા થવાના બાંધ થાય ત્યાાં સુધી શુધ્ધ પાણીિાાં
પલાળીને વાપરવાની રહેશે.



ઈંટોના અડમધયા સાાંધા ચાતરવા મસવાય ક્યાય વાપરી શકાશે નહી. સીિેન્ટ-રે તીના
મિશ્રણનો િાલનો થર પાથરી, ઉપર ઈંટોનાાં અડમધયા બનાવનારનો િાકા (ફ્રોગ) િથાળે રહે
તેિ, લાઈન લેવલ ઓળાંબો િેળવીને અને સાાંધા ૧૨ િીિી થી વધે નહી તેિ વ્યવસ્સ્થત
ગોઠવીને ઉભા સાાંધાિાાં યોગ્ય રીતે મિશ્રણવાળો િાલ ઉતારીને પોલાણ ન રહે તેિ ચણતર
કાિ કરવાનુ ાં રહેશે. એક ટદવસિાાં એકી સાથે દોઢ િીટરથી વધુ ઉંચાઈનુ ાં ચણતર કરવુ ાં
જોઇએ નહી.



દાાંતા શીરો લાંબિાાં ન મુકતા એક એક બ્રાન્ડ પાછળ લેતા જઈ ૪૫૦ થી વધુ કરાડ ન રહે
તેિ રાખવુ ાં



ચણતર તાજુ ાં હોય ત્યારે સાાંધા ૧/૨ ઈંચ ઊંડા ખોતરી કાઢવાના રહેશે. જેથી પોઈસ્ન્ટિંગિા
પ્લાસ્ટરની બરાબર પકડ રહી શકે. સતત દશ ટદવસ સુધી પાણીનો છાંટકાવ ચાલુ રાખવુ ાં



બારણાનાાં હોલ્ડ ફાસ્ટ, પાઈપ આઉટ લેટ કે જે કઈ ફીટીંગ ચણતરિાાં આવે તે મસિેન્ટ
િોટોરિાાં બેસાડવાનુ ાં રહેશે.

બારણા બેસાડિાન ંુ કામ


લોખાંડના એંગલ – ચેનલ – ટી જુદાાં જુદાાં સેક્શન અને િાઈલ્ડ સ્ટીલની પ્લેટના બનાવેલ
બારી-બારણા લાવી ફીટ કરવાનુ ાં કાિ



સ્ટ્રક્ચર સ્ટીલનાાં મનદે શ થયેલ મવવરણ મુજબના રોલીંગની ખાિી વગરના, વેલ્ડીંગ કાિને
અનુરૂપ,
ાં
િાઈલ્ડ સ્ટીલના નકશાિાાં બતાવ્યા મુજબ જરૂરી લોખાંડના ફીટીંગ જેવા કે
દીવાલિાાં પકડાવવાના હોલ્ડ બેસાડવાના રહેશે

પ્લાસ્ટર કામ


પ્લાસ્ટર કરવા િાટે મસિેન્ટ અને રે તીને મનયત પ્રિાણિાાં મિશ્રણ પથ્થરનાાં ચણતર, ક્રોટક્રટ
અથવા ઈંટોના ચણતર ઉપર પ્લાસ્ટર કરવુ ાં



મસિેન્ટ રે તીનુ ાં મિશ્રણ ૧ ભાગ મસિેન્ટ અને ૩ ભાગ ચોખખી રે તીિાાં બનાવી સરે રાાંશ ૧૨
િીિી જાડુાં પણ ૧૦ િીિી થી ઓછુાં ક્યાય પણ ન રહે તે મુજબનુ ાં પ્લાસ્ટર કરવાનુ ાં રહેશે



છતનુ ાં પ્લાસ્ટર કરતી વખતે દીવાલોનો આધાર આપ્યા વગર સ્વતાંત્ર રીતે પાલખ બાાંધવી



પ્લાસ્ટરનુ ાં કાિ ચાલુ કરતાાં પહેલાાં દીવાલ ઉપર ચોટેલ દરે ક પદાથા બ્રશથી ઉખાડી, સાાંધા
૧/૨ ખોતરીને સાફ કરીને ક્રોટક્રટની લીસી સપાટી ટોચીને ખડબચડી કરીને, સપાટી
પાણીથી પલાળીને,છતનુ ાં પ્લાસ્ટર પ્રથિ પણા કરી પછી દીવાલનુ ાં પ્લાસ્ટર ઉપરથી શરૂ કરી
નીચે તરફ પ્રગમત કરી કાિ કરવુ ાં
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મસિેન્ટ રે તીનુ ાં મિશ્રણ પાણી નાખયા પછી ૧/૨ કલાકિાાં વાપરી નાખવુ.ાં ઉપર નીરૂ અગર
મસિેન્ટનુ ાં ફીનીશીંગ કરવુ ાં

વસમેન્ટ કોંક્રીટન ંુ ફ્લોરીંર્ કામ


૧૪ સે.િી જાડુાં ૧:૫:૧૦ ના પ્રિાણનુ ાં મસિેન્ટ ક્રોટક્રટ ૧૨ િીિી થી ૨૦ િીિીની કપચી
વાપરીને ફીનીમશિંગ, લાઈનીંગ, ક્યોરીંગ સટહતનુ ાં કાિ ૧ ભાગ મસિેન્ટ, ૨ ભાગ રે તી, ૪
ભાગ ૧૨ િીિી થી ૨૦ િીિીની કપચીિાાં ચોખખુ પાણી ઉિેરીને કપચી રે તી પર મસિેન્ટનુ ાં
એક સરખુાં આવરણ એક સરખા રાં ગનુ ાં થઈ જાય તેવ ુ ાં તેયાર કરી કપચી છુટી ન પડે તેટલી
ઉચાઇથી ધીરે થી ઢાળીને ટીપી ઉપર એક સરખો મસિેન્ટ – રે તી રસ આવી જાય અને
પોલાણ ન રહે તથા એક સરખી સપાટી િળે તેવી રીતે ફ્લોટરિંગ કાિ કરવુ.ાં

ખાળકુ િાના ઢાકણા


ખાળકુવાના ઢાકણા બનાવવા િાટે ૧:૨:૪ ના પ્રિાણનુ ાં મસિેન્ટ ક્રોટક્રટ ૧૨ િીિી થી ૨૦
િીિીની કપચી વાપરીને ફીનીમશિંગ, લાઈનીંગ, ક્યોરીંગ સટહતનુ ાં કાિ ૧ ભાગ મસિેન્ટ, ૨
ભાગ રે તી, ૪ ભાગ ૧૨ િીિી થી ૨૦ િીિીની કપચીિાાં ચોખખુ પાણી ઉિેરીને કપચી રે તી
પર મસિેન્ટનુ ાં એક સરખુાં આવરણ એક સરખા રાં ગનુ ાં થઈ જાય તેવ ુ ાં તેયાર કરી કપચી છુટી
ન પડે તેટલી ઉચાઇથી ધીરે થી ઢાળીને ટીપી ઉપર એક સરખો મસિેન્ટ – રે તી રસ આવી
જાય અને પોલાણ ન રહે તથા એક સરખી સપાટી િળે તેવી રીતે ખાળકુવાના ઢાકણાનુ ાં
કાિ કરવુ.ાં



કરે લ કાિને સીધા તડકાથી અને િડપી સુકાઈ ન જાય તે રીતે રક્ષણ આપવુ ાં અને સપાટી
ભીના કોથળા ઢાાંકીને અગર સપાટી ઉપર પાણીના ક્યારા કરી ક્રોટક્રટ પકડવુ.ાં



ખાળકુવાના ઢાકણા બજારિા તૈયાર પણ િળે છે . જે અનુકુળ હોય તે વાપરી શકાય છે .

પેઈન્ટીંર્ કામ


ચનાના િાન્ય સફેદ પથ્થરિાાંથી ફોડીને તાજો ચનો તેયાર કરવાનો રહેશે. કપડાથી ગાળી
અંદર પસાંદ કરે લ રાં ગ ઉિેરી,દીવાલ સાથે પકડ િાટે સુચના મુજબ યોગ્ય ચોટક પદાથા
નાખી જરૂરી ઘટ્ટતા રાખીને સુચના મુજબ ૩ સ્તર બ્રશથી એક સરખા,ધબ્બા ન

રહે તેિ

લગાવવાના રહેશે. જરૂર પ્રિાણે પાલખ બાાંધીને કાિ કરવુ ાં


શૌચાલયની બહારની ટદવાલ પર મસિેન્ટ પેઇન્ટ / વોટર પ્રુફ કલર લગાડી શકાય. કલર
લગાડતા પહેલા બહારની ટદવાલની સપાટીને સાફ કરવાની રહે છે .
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ર્ૌચાલય બાંધકામ
પ્રથમ પર્લ ં ુ
ર્ૌચાલયના પાયાન ંુ ખોદકામ:
આક્રુમત – ૧ મુજબ પાયો ૧.૪૦ િીટર લાબો અને ૧.૪૦ િીટર પહોળો છાપવાનો રહે છે .
શૌચાલયનુ ાં અંદરનુ ાં િાપ, ચણતર અને પ્લાસ્ટર થયા બાદ ૯૦ સે.િી. પહોળુાં અને ૯૦ સે.િી.
લાાંબ ુ થશે. અંદરથી ૫૦ સે.િી. પહોળો અને ૫૦ સે.િી. ઊંડો પાયો ખોદવો.

બીજુ પર્લ ં ુ
પાયામાં ઇંટોના રોડા – વસમેન્ટનો થર:
જિીનનો પ્રકાર રે તાળ હોય તો પાયાનો કોંક્રીટ ૫૦ સે.િી. પહોળો અને ૧૦ સે.િી. જાડો કરવો.
જેિાાં ૧:૫:૧૦ નુ ાં પ્રિાણ ધ્યાને રાખી ૧ ભાગ મસિેન્ટ, ૨ ભાગ રે તી અને ૧૦ ભાગ ઈંટોના રોડા
(ટુકડા) લઈ બરાબર કોબો કરવો ( કોબાથી ટીપવુ ાં ) જિીન સખત (કઠણ) હોય તો ૧:૬:૧૨ નુ ાં
પ્રિાણ ધ્યાને રાખી ૧ ભાગ મસિેન્ટ, ૬ ભાગ રે તી, ૧૨ ભાગ ઈંટોના રોડા લઈ કોબાથી ટીપી
સખત કરવુ.ાં પાયાિાાં કોંક્રીટ િાટે ૦.૪૭ થેલી મસિેન્ટ, િેટલ ૫.૬૦ ઘનફુટ તથા રે તી ૨.૮૦
ઘનફુટ વપરાશે.

ત્રીજુ પર્લ ં ુ
ુ ીન ંુ ચણતર ૧:૬ ના પ્રમાણમાં વસમેન્ટ રે તીનો માલ (કોલ) િાપરીને:
પાયાથી પપ્લિંથ સધ
પાયાના કોંક્રીટથી પપ્લિંથ સુધીિાાં ઈંટના કુલ છ થર થશે. પ્રથિ બે થર િાટે ટદવાલની પહોળાઈ
૩૫ સે.િી. રાખવી તથા બાકીના ચાર થર િાટે ટદવાલની પહોળાઈ ૨૩ સે.િી રાખવી. ચણતર
કાિ પાયાના િધ્યિાાં આવે તે રીતે કરવુ.ાં પાયાિાાં રોડાના થરથી 50 સેિી ઉંચાઇ સુધીનુ
ચણતર થશે. પાઈપ જોડવા િાટે ચણતરિાાં જગ્યા રાખવી. પપ્લિંથ સુધીનુ ાં ચણતરકાિ કરવાિાાં
૩૪૦ નાંગ ઈંટો, ૧ થેલી મસિેન્ટ, ૭ ઘનફુટ રે તી જોઈશે. ચણતર ૧:૬ મસિેન્ટ:રે તી ના પ્રિાણિાાં
કરવાનુ ાં રહે છે .

ચોથ ુ પર્લ ં ુ
પપ્લિંથ ઉપરની ક્રદિાલો:
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શૌચાલયિાાં અંદરના ભાગે ૯૦ સે.િી. લાંબાઈ તથા ૯૦ સે.િી. પહોળાઈ િળી રહે તે રીતે
અડધી ઈંટની ટદવાલનુ ાં ચણતરકાિ ૧૮૦ સે.િી. ઊંચાઈ સુધી કરવુ.ાં જેથી ૧૮૦ સે.િી. ની
ઊંચાઈનો દરવાજો ફીટ થઈ શકે. દરવાજો ઈંટના ચણતરકાિની એક બાજુની ટદવાલ સાથે ફીટ
થાય તે રીતે ચણતર કાિ કરવુ.ાં દરવાજા િાટે ચણતર કાિિાાં આક્રુમત- ૨ – પ્લાનિા બતાવ્યા
મુજબ ૭૫ સે.િી જગ્યા છોડી ચણતર કાિ કરવુ.ાં ૧.૮૦ િીટરના ચણતર કાિ િાટે ઈંટના ૧૮
થર થશે. ચણતરિાાં ૪૫x૩૦ સે.િી. જાળીયુ ાં ૧૫૦ સે.િી. ની ઊંચાઈ એ મુકવુ.ાં ટદવાલોના
ચણતરિાાં ૧ થેલી મસિેન્ટ, ૩૩૫ નાંગ ઈંટો તથા ૭ ઘનફુટ રે તી વપરાશે.

પાચમ ંુ પર્લ ં ુ
માટીન ંુ પરુ ાણ:
ચણતર પરુાં થયા પછી પાયાના બાકીના ખુલ્લા ભાગિાાં પાણી છાાંટી િાટીનુ ાં પુરાણ બરાબર
કરવુ.ાં ટબ, ટ્રેપ અને ૧૦ સે.િી ના ચીનાઈ કે એસી પાઈપ જોડવા િાટે પુરાણિાાં જગ્યા રાખવી.
શૌચાલયની દીવાલથી ખાળકવો ૧૦૦ સેિી દર રાખવો ટ્રેપ (િરઘા)થી ખાડા સુધી પાઈપિાાં
૧૫ સેિીનો ઢાળ રાખવો.
ફ્લોરીંગનુ ાં િથાળુાં અંદાજી લઈ તેના િેળિાાં પહેલાાં ટબ અને પછી ટ્રેપ ગોઠવો. તે બરાબર
ગોઠવાય એટલે મસિેન્ટથી સાાંધો ભરી જોડી દો. આ જાિી જાય એટલે ટ્રેપ સાથે પાઈપનો કટકો
જોડી ચણતરિાાંથી બહાર છે ડો કાાંઢો,બરાબર થયે મસિેન્ટ થી જોડી દો.

છઠ્ઠુ પર્લ ં ુ
જોડાણ કં ડી :
શૌચાલયિાાંથી િળ બહાર લાવતા પાઈપને બાંને ખાળકવાિાાં અલગ અલગ લઈ જતા
પાઈપોને િાટે અંગ્રેજી વાય આકાર જોડાણની મવમશષ્ટ રચના પ્લાન પ્રિાણે કરવી. જોડાણ કાંડી
તૈયાર થયા બાદ ખાળકવા તરફ િળ લઈ જતા એક છે ડાિાાં પ્લગ મકી ચીકણી િાટીથી બાંધ
કરી દો. ત્યાર બાદ આ કાંડી પર યોગ્ય િાપનો પત્થર ઢાાંકી દો.

સાતમ ંુ પર્લ ુ
ર્ૌચાલય અને ખાળકુ િાના ત્રણ થરન ંુ પ્લાસ્ટર:
શૌચાલયિાાં અંદર અને બહાર ૧:૩ ના પ્રિાણવાળુાં પ્લાસ્ટર કરવાનુ ાં થાય છે . ૧૩ િી.િી. જાડુાં
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પ્લાસ્ટર કરવુ.ાં ખાળકુવાિાાં ઉપરના બે થર ઉપર પ્લાસ્ટર કરવાનુ ાં છે . ૨.૫૦ થેલી મસિન્ટ અને
૯ ઘનફુટ રે તી જોઈશે.

આઠમ ુ પર્લ ુ
ર્ૌચાલયન ંુ ધાબ ુ અથિા છત:
અનુકુળ ટદવાલ તરફ છતનો ઢાળ રહે તે રીતે બનાવી તેના ઉપર કોટા સ્ટોનના ૨ નાંગ જોડવા
તેને ગોઠવ્યા પછી ૧:૩ ના પ્રિાણિાાં ચીપ પુરવી. તેને િાટે ૧/૪ ઘનફુટ મસિેન્ટ અને ૩/૪
ઘનફુટ રે તીનુ ાં મિશ્રણ કરવુ.ાં ધાબા ઉપર ઈંટનુ ાં પાટીશન બે થરનુ ાં કરવુ.ાં અને તેિાાં વરસાદના
પાણીના મનકાલ િાટે પાઈપ ઢાળના છે ડે રાખવો.

નિમ ુ પર્લ ુ
ર્ૌચાલયન ંુ ફ્લોરીંર્:
૧૪ સે.િી જાડુાં ૧:૫:૧૦ ના પ્રિાણિાાં કોંક્રીટ કરવુ.ાં તેના ફીનીશીંગ િાટે તેિાાં મસિેન્ટ ૦.૩૫
થેલી, રે તી ૨.૨૦ ઘનફુટ તથા ઈંટના રોડા કે િેટલ ૪ ઘનફુટ વપરાશે. ફ્લોરીંગ પર ગ્લેિડ
ફીટ કરવા િાટે ૦.૧૩ થેલી મસિેન્ટ, રે તી ૦.૩૫ ઘનફુટ તથા ૮.૩૦ ચો.ફુટ ગ્લેઝ્ડ ટાઈલ્સ
વપરાશે. જો ટદવાલ પર ફરતે ૯૦ સે.િી.ની ઊંચાઈ સુધી ગ્લેઝ્ડ ટાઈલ્સ લગાડવી હોય તો
તેિાાં ૦.૩૫ થેલી મસિેન્ટ, રે તી ૧ ઘનફુટ તથા ગ્લેઝ્ડ ટાઈલ્સ ૨૨ ચોરસફુટ વપરાશે.

દસમ ંુ પર્લ ં ુ
ર્ૌચાલય ધોળવ ંુ અને દરિાજો રં ર્િો:
શૌચાલય ધોળવા ૬ ટકલો ચનો ૧ ટકલો ગુદ
ાં ર સરે સ અને ૨૫૦ ગ્રાિ ગળી લેવી. ચનો તૈયાર
થયા પછી ત્રણ હાથ િારવા બારણુ ાં રાં ગવા ઓઈલ પેઈન્ટ ૧/૨ લીટર જોઈશે.

અર્ીયારમ ંુ પર્લ ં ુ
ખાળકિાન ંુ ખોદકામ:
બે ખાળકવાઓ શૌચાલયની
દીવાલથી એક િીટર દર
રાખવા. બે ખાડા વચ્ચેન ુ ાં
અંતર ૧ િીટર રાખવુ.ાં દરે ક
ખાળકવો જિીન લેવલથી
૧૫૦
૧૨૦

સે.િી.
સે.િી.

ઊંડો

અને

વ્યાસનો
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ખોદવો. ચણતર બાદ અંદરથી ૧ િીટર ઊંડો અને ૧ િીટર વ્યાસનો થશે.

તેરમ ંુ પર્લ ં ુ
ખાળકિાન ંુ ચણતર:
ખાળકુવાનુ ચણતર કાિ ગોળ, લાંબગોળ, ચોરસ આકારે કરી શકાય છે . ગોળ વધુ ટહતાવહ છે .
ચણતર કાિ િાટે ઇંટ, પત્થર, બેલા મવગેરે જે સ્થામનક સહેલાઇથી ઉપલબ્ધ હોય તે સાિગ્રીથી
કરી શકાય છે .
ખાળકવાના ૧૫૦ સે.િી.ના ચણતરિાાં કુલ ૧૭ થરો થશે. જેિાાં નીચેનો ૨૦ કે ૨૩ સે.િી.
પહોળો ૧ થર થશે, તેિાાં દરે કિાાં ૨૭ ઈંટો જોઈશે. તેના ઉપરના ૧૨ થરો ૧૦ કે ૧૧.૫ સે.િી.
પહોળા જેિાાં ૬ થરો સળાંગ અને ૬ થરો ૭.૫ સે.િી.ના મછદ્રોવાળો થશે. સળાંગ થરોિાાં દરે કિાાં
૧૩ ઈંટો, અને મછદ્રોવાળા થરોિાાં ૯ ઈંટો જોઈશે. ત્યારબાદ ઉપરના છે લ્લા ૪ થરો ૨૦ કે ૨૩
સે.િી. પહોળા ૨૭ ઈંટોવાળા થશે. એક ખાડાિાાં કુલ ૨૬૭ ઈંટો, ૧/૨ ઘનફૂટ મસિેન્ટ અને ૩
ઘનફૂટ રે તી જોઈશે. ચણતર ૧:૬ના પ્રિાણિાાં કરવુ.ાં
બાંને ખાળકવાના ચણતરિાાં કુલ ૧ ઘનફુટ મસિેન્ટ અને ૬ ઘનફુટ રે તી અને ૫૩૪ ઈંટો જોઈશે.

ચૌદમ ંુ પર્લ ં ુ
ખાળકિાન ંુ ઢાંકણ:
૧૨૩ સે.િી. વ્યાસની ગોળાઇના અને ૨૫ એિ.એિ. થી ૩૭ એિ.એિ. જાડા એવા ઘોલપુરી
લાલ પથ્થરોથી ઢાાંકી દે વા. આિ ઢાાંકણ િાટે ઉપરના િાપના કુલ ચાર પત્થર જોઈશે. આ
પત્થર વચ્ચેના સાાંધા મસિેન્ટ રે તીના કોલથી બાંધ કરી દે વા ત્યાર બાદ. ખાળકવાના ઢાાંકણ પર
િાટીનો થર કરી તેને પરે પરા ઢાાંકી દે વા,આવી રીતે બન્ને ખાળકવાઓ ઢાાંકી દે વા. અને બાજુની
જિીન સાથે ઉપર િાટી ભરી લેવલ કરી લેવા.
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સંદર્ગ
૧) સસ્તી પયાા વરણીય સ્વચ્છતા સુમવધાઓ, ૨૦૦૯ પયાાવરણીય સ્વચ્છતા સાંસ્થાન,
ગાાંધીનગર
૨) પાણીબાંધ સ્વચ્છ શૌચાલય, પયાાવરણીય સ્વચ્છતા સાંસ્થાન, ગાાંધીનગર
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