
11  
  
 

વષ:૨૦૧૯-૨૦ 



22  
  

  

િવષયવ   ુ 

કરણ-૧ 

સકં  પના અને નીિત    

૧.૧ લાન ુ ંયોજન................................................................................................. ૦૫ થી ૦૯ 

૧.૨ હ  ુ .................................................................................................................. 

૧.૩ સ ા મડંળની જવાબદાર ઓ................................................................................  

૧.૪ ક  પના................................................................................................................ 

૧.૫ અ ભગમ............................................................................................................ 

૧.૬ નીિત અને જવાબદાર ઓ.....................................................................................  

૧.૭ યોજના ધુારણા..................................................................................................  

કરણ-૨ 

આફત સવેંદન શીલતા અને જોખમ િવ  લષેણ  

૨.૧ કલન અને ઇિતહાસ...................................................................................... ૧૦ થી ૨૯ 

૨.૨ રુ સભંિવત જોખમી  થાન..............................................................................  

૨.૩ વાવઝો ુ .ં.........................................................................................................  

૨.૪ કુંપ..............................................................................................................  

૨.૫ ુ  કાળ............................................................................................................. 

૨.૬ કિમક  સ અન ઔધો ગક આપિ .........................................................................  

૨.૭ ગુભ ઓઇલ ગેસ પાઇપલાઇન સેવાઓ.............................................................   

૨.૮ મેળા/ધાિમક સગંો..........................................................................................     

૩. HRVA...............................................................................................................     

૪. મતાઓ ુ ંિવ  લેષણ, જોખમ અને સવેંદનશીલતા.................................................    

૫. સવેંદનશીલ ગામોની િવગત..................................................................................    

૬. સસંાધનો ુ ંિવ  લેષણ............................................................................................       

૭. મતા ુ ંિવ  લેષણ..............................................................................................     

૮. HRVA િવ  લેષણ ગેની ભલામણો...................................................................... 

કરણ-૩ 

આપિ   યવ  થા ુ ંમાળ -ુ રાજય- જ  લા ક ાએ....................................................................૩૦ થી ૩૯  

DCMG...................................................................................................................  

ફાયર ઇમરજ  સીની િવગત........................................................................................    

108ની િવગત...........................................................................................................  

 આગાહ  અને વુ ચેતવણીની સં  થા  યવ  થા............................................................ 
 
 



33  
  

કરણ-૪ 

રોકથામ અને ઊપશમન યોજના.........................................................................................૪૦ થી ૪૧  
 

કરણ-૫ 

વુતૈયાર  અને કાયયોજના. . . . . . . . . . . .  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP૪૨ થી ૪૭ 

૧. મતાવધન.......................................................................................................  

૨.તાલીમ જ ર યાત િવ  લેષણ..................................................................................  

૩.તાલીમ આયોજન  યવ  થા..................................................................................... 

૪. ોટોકોલ  યવ  થા.................................................................................................  

૫.બચાવ સાધનોની ઓળખ અને જ  થાની ચકાસણી..................................................   

૬.ચેતવણી તં ની ચકાસણી.....................................................................................  

૭.  વર ત િતસાદ ટ મો ુ ંસકંલન............................................................................ 

૮.  વૈ છક સં  થાઓ સાથે સકંલન.............................................................................   

૯. રુ વાવાઝોડા દર  યાન ઋ ગુત વુ તૈયાર ..........................................................   

૧૦. વુ ચેતવણી  યવ  થા અને આપિ  બાદની ચુનાઓ..........................................   

૧૧.આગોતર   યવ  થા ............................................................................................  

૧૨.સ દુાય િૃત અને િશ ણ અને વુતૈયાર ........................................................  

૧૩. ોકયોરમે ટ ......................................................................................................  

૧૪. SDRN અપડશન .............................................................................................. 

૧૫. વીઆઇપી ોટોકોલ  યવ  થા .............................................................................  

૧૬. મી ડયા મેનેજમે  ટ અને મા હતી સારણ.............................................................  

૧૭. દ  તાવે કરણ.................................................................................................. 
  

કરણ-૬ 

નુઃિ  થિત............................................................................................................................૪૮ થી ૪૯   

કરણ-૭ 

 થળાતંર 

યોજના.................................................................................................................................૫૦ થી ૫૪ 

કરણ-૮ 

મે ડકલ અને હોિ  પટલ મેનેજમે  ટ.............................................................................................૫૫ થી ૬૦ 

 

કરણ-૯ 

મી ડયા મેનેજમે  ટ.................................................................................................................૬૧ થી ૬૫    

કરણ-૧૦ 

બ ટ  યવ  થા.....................................................................................................................૬૬ થી ૬૬   
 



44  
  

કરણ-૧૧ 

યોજના અપડશન...................................................................................................................૬૭ થી ૬૭  
 
 

પ રિશ ્  ટઃ– 

પ રિશ  ટ-૧ જ  લાની આપિ નો ઇિતહાસ.............................................................................૬૮ 

પ રિશ  ટ-૨ જ  લાના સવેંદનશીલ તા કુા/ગામોની િવગત................................................... ૭૦   

પ રિશ  ટ-૩ સશંાધનોની િવગત.......................................................................................... ૭૯   

પ રિશ  ટ-૪ આપદાિમ ની યાદ  .........................................................................................૮૫   

પ રિશ  ટ-૫  વૈ છક સં  થાઓની યાદ  .............................................................................. ૮૭ 

પ રિશ  ટ-૬ રાહત- નુઃ  થાપનના ધોરણો .......................................................................... ૯૧ 

પ રિશ  ટ-૭ કુસાન આકારણી પ ક ................................................................................. ૯૫  

પ રિશ  ટ-૮ DDMP SOP ................................................................................................. ૯૭ 

પ રિશ  ટ-૯  સપક ચુી.................................................................................................. ૧૦૧ 

પ રિશ  ટ-૧૦ જ  લાના અ ાશં-રખાશંની િવગતો......... ..................................................... ૧૧૨ 

નકશાઃ- 

૧. સર  વતી ડમ.......................................................................................................................  

૨. કનાલ નેટવક..................................................................................................................... 

૩. ઓઇલ પાઇપ નેટવક........................................................................................................... 

૪.પાટણ જ  લાનો નકશો........................................................................................................ ... 

૫. તા કુા વાઈઝ રુ ત ગામોની િવગત નકશા  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



55  
  

૧. 
                   સકં પના અને નીિત                        .    

 
 

       ૃ િતની સમ લુા જયાર બાિધત થાય યાર કયારક અના ૃ ટ, દ રયાના ચડં વાવાઝોડા, 
નદ ઓના ભાર રુ, ધરતીકં૫ વી ુદરતી આ૫દાઓ, મોટા આગ અક માતો, કિમકલ – ઝેર  ગેસ ગળતર 
વી માનવસ ત આ૫િ ઓ આ યા જ કર છે. આ બધી ુદરતી અને માનવસ ત આ૫િ ઓનો ભોગ 

માનવ બને છે. મોટા જન સ દુાયને અસર કરતી આ૫િ ઓના યવ થા૫ન માટ ૫હલા ંપાગંળા સાધનો 
હતા.ં જન િૃતને ઉ ેજન ન હ ુ.ં લોકસહયોગ ા ત કર ને આ૫િ ઓની અસરને ઓછ  કર  શકાય તેવી 
કાયયોજનાનો અભાવ હતો. અગમચેતીના ચાર- સાર, બચાવ અને રાહત કાયના ટાચંા સાધનોને 
૫ રણામે માનવ વન વુાર થ ુ ંહ ુ.ં ુ કાળ વી લાબંા સમય ચાલતી ક૫ર  ૫ ર થિતને ૫હ ચી વળવા 
વૂ આયોજનનો અભાવ હતો અને તેથી માનવ વનને માઠ  અસરો થતી. 

વૈિ ક તર ની ન ધ લેવામા ંઆવી તેવા ૨૦૦૧ના મહાિવનાશકાર  કંૂ૫ ૫છ  આ સરકાર આ૫િ ઓના 
યવ થા૫નને ટોચ અ તા આપી અને તેને માટ જ ર  ઉપાયો વા ક... 

1. આયોજન 

2. યવ થા૫નતં  

3. માનવ સસંાધન 

4. િનદશ 

5. સકંલન 

6. ર પોટ ગ 

7. બ ટમા ંબ લુ ી બધંો, મ 

 આ૫િ ત િવ તારો ુ ંવગ કરણ 

 આ૫િ  યવ થા૫ન કાય યોજના 
 બચાવ – રાહત સસંાધન 

 અસર તોને રાહત – સહાયના બધંો કયા. 
રાજય સરકાર જુરાત રાજય આ૫િ  યવ થા૫ન અિધિનયમ – ૨૦૦૩ ઘડયો છે. 

             કૂંપ, રુ, વાવાઝો ુ  ં ુ  કાળ આ ો ગક અક  માતો વી આફતોનો રાજયના ં ુદા ુદા િવ  તાર 

અવાર નવાર ભોગ બને છે.વષ ના િવકાસને આવી આફતો િવનાશમા ંપલટ  નાખતી અ ભુવી છે. આફતો ક 

અક  માતો રોક  શકાતા નથી પરં  ુતેનાથી થનાર કુશાનની મા મા ંઘટાડો ચોકકસપણે કર  શકાય અને 

બ ુ ૂ  ય માનવ વનને બચાવી શકાય છે. આપિ  ગમે યાર આવી શક છે. તે નાના પાયે અગર મોટા 

પાયે હોઇ શક છે.આ સમયે ન માલ ુ ં કુશાન ઓછામા ંઓ  ંથાય તે માટ સજજતા અને આયોજનની 

જ ર પડ છે,એ ુ ંનથી ક ુદરતી આપિ  આપણા માટ કોઇ નવીન ક અ ણી બાબત છે. આ અગાઉના 

સમયમા ંપણ આપણે વઘતી ક ઓછ  સફળતા સાથે આપિ ઓનો સામનો કયા જ છે.પરં ુ ંઇિતહાસ ઉપર 

નજર નાખીએતો તુકાળમા ંઆખીને આખી સં ૃિતઓના ઉ લૂન થી માડં ને આવી ઘણી આફતોમાથંી ઘ ુ ં

બ  ુબચાવી લેવા આ િુનક માનવ િત સમ  છે. ુદરતી આપિ  મોટા ભાગે સં ણૂપણે િનવાર  શકાતી 

નથી.પરં ુ ંતેનાથી થતી અસર તથા કુશાનમા ંઘટાડો જ રથી કર  શકાય છે.  
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   આ િુનક આપિ  યવ થાપનના ળૂ આ કારના અ ભુવો અને બોઘ પાઠથી મળેલ છે. 

આપિત યવ થાપનની નીતી અને તેની અસરોને દા  યો ય તૈયાર ઓ વારા તેનો સામનો કર  શકાય. 

રાજય સરકાર આપિ ની રાજયના આિથક અને સામા ક િવકાસ ઉપર પડતી િનણાયક અસરનો સામનો 

કરવા આપિત યવ થાપનનો હુા મક કોણથી અસરોને ઓછ  કર  વૂવત પ ર થિત ના િનમાણનો 

યેય આ સાથે જોડાયેલ છે.  
 

૧.૧ લાન ુ ંઆયોજન : 

     પાટણ લા માટનો લા આપિ  યવ થાપન લાન ુ ય ૧૧ િવભાગ અને પ રિશ ટ-

૧૧ મા ંવહચાયેલો છે. ુ ય િવભાગોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.  

I. તાવના, સકં પના અને નીિત 

II. જોખમ અને સવેંદનશીલતા થૃકકરણ (HRVA) 

III. વૂચેતવણી, રાહત અને નુ: થાપન કામગીર   

આ યોજનામા ં વપરાયેલ શ દ યોગો, જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામડંળ 

અિઘિનયમમા ં યા યાિયત કરલ છે, અને વાપરલ છે તે શ દ યોગોને સુગંત છે.  

૨  હ  ુ : 

આ લેખથી પાટણ લામા ંઆપિ  યવ થાપન માટ જ ર  આઘાર તુ મા હતીની જોગવાઇ કર  

છે,. 

I. િવિવઘ આપિ ઓ ગે લાના સ ભિવત જોખમો અને સવેંદનશીલતા યા યાિપત કર  છે,. અને  

II. લામા ં સભંિવત આપિ ઓની અસર િનવારવા/ટાળવા અથવા તેના શમન માટ આવા 

પ કારોએ લેવાના પગલા યા યાિયત કયા છે.  

સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપિ ઓના િતભાવમા ં ુ ય અને સહાયક પ કારોની િુમકા 

અને જવાબદાર ઓની િવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ  

A. તા કુા તર.,  

B. લામા ંઆવેલા મહ વના ઔ ો ગક થાનો માટ.,  

ચોકકસ આપિ  િતભાવ કામગીર  કઇ ર તે ણૂ થશે તે બાબતની માણ તૂ સચંાલન 

કાયર િત (SOP) મારફત િવકસાવવામા ં આવેલી છે. માણ તૂ સચંાલન કાયર િતનો 

કુરર અથવા સહાયક કાય  અને પ કારોની જવાબદાર  છે.  

૧.૩. સ ામડંળ અને જવાબદાર ઓ  : 

                              લા માટની જ ર યાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના જુરાત આપિ  

યવ થાપન સ ામડંળ અિઘિનયમના સ ાિઘકાર હઠળ સદર ુ અિઘિનયમથી કલેકટરને આપિ ની અસરો 

ટાળવા અથવા ઓછ  કરવાના યાસોમા ં અ ય પ કારોનો સહકાર અને સહાય િુનિ ત કરવા માટ 

અિઘ ૃત કરવામા ંઆવેલ છે. ખાસ કરને કલેકટર અને સામા ય ર તે સરકારના સ ામડંળો, જુરાત રાજય 

આપિ  યવ થાપન, રાહત કિમશનર અને જ ર જણાયે અ ય હર તેમજ ખાનગી પ કારોની સહાયથી 

લાને િત ૂળ અસર કરતા જોખમો અને આપિ ઓના યવ થાપન માટ જવાબદાર છે. કલેકટર અને 
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અ ય પ કારોની િૂમકા, જવાબદાર  અને ફરજો અિઘિનયમમા ંિવગતવાર જણાવવામા ંઆવી છે અને તેને 

આ યોજનાના ભાગ પે ગણવામા ંઆવે છે.  

૧.૪. આપિ  યવ થાપનની સકં પના : 

આપિ ઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલા ુ ંઅમલીકરણ અને આયોજન.  

I. આપિ  િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવાની  

II. આક મકતા અને આપિ ઓ માટની સજજતાની  

III. આપિ ની અસરોના ૂ યાકંનની  

IV. સકંટકાલીન સહાય,બચાવ અને આપિ ના નુવસન અને નુિનમાણની જોગવાઇ કરવાની  

V. આ ઉ શોની મતા ુ ંિનમાણ કરવાની િનરંતર અને ત રક યા છે.  

   તમામ કારના જોખમ યવ થાપન અને અિઘકા રતાના િવચારથી આપિ  યવ થાપન 

આયોજન અને યાસો માટનો પાયો રૂો પાડ છે. તમામ કારના જોખમ યવ થાપનમા,ં લાને અસર 

કરતા સભંિવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા માટના આયોજનની િવચારણા અને લેવાના 

પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

  અિઘકા રતા એટલે નાગ રકોના વન અને વનિનવાહને ખતરામા ં કૂ તેવા તમામ જોખમો 

અને આપિ ઓને પહ ચી વળવા માટ દરક નાગ રકોને િશ ણ, તાલીમ અને સહાયથી સમ  બનાવવો. 

આવી અિઘકા રત એ આપિ ની તજવીજ કરવા માટની સં ણૂ જવાબદાર  કોઇ ય કતમા ં તબદ લી નથી 

પણ આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા માટ જ ર સાઘનો અને સહાય દરક ય કત 

ઘરાવે છે તે ુ ં િુનિ ત કરવા માટના િતમ યાસો છે.  

 લા અને સહાયક યોજનાઓથી જોખમો અને આપિ ઓનો સામનો કરવામા ં લોકોની 

થિત થાપકતા બળવ ર બનાવવા અને સવેંદનશીલતા િસિમત કરવા ઘા  ુછે. સવેંદનશીલતાની કામગીર  

સામા ય ર તે આવનાર આપિ  માટની તકો ઘટાડવા માટના પગલા મારફત આપિ  અગાઉથી જ કરવામા ં

આવતી હોય છે.  

 આપિ ની મા ા અથવા સભંિવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને મતા િનમાણથી તેમજ 

નુ: થાપન યા ઝડપી તેમજ ઓછ  ખચાળ બનાવવામા ં સરળ બનાવે તેવી પ ઘિતઓથી થિત 

થાપકતા સગંીન બને છે.  

૧.૫. આપિ  યવ થાપનનો અ ભગમ :  

   જુરાત સરકાર આપિ  યવ થાપન યે સવ ાહ  અ ભગમ ઘરાયે છે. આપિ ની અસરો 

ઘટાડવાની કામગીર  બે િવ તૃ ે ોમા ંિવભા ત કરવામા ંઆવી છે.:  

I. તા કા લક શ  થતી આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ અથવા આપિ ની ઘીમી શ આત 

વખતે તેના િતભાવને વેગવાન બનાવવા માટ જ ર  હોય તેવા આયોજન અને ૫ગલાને 

ક મા ંરાખીને ચેતવણી, સહાય અને નુ: થાપન.  

II. જોખમો અથવા તોળાઇ રહલી આપિ ઓના કારણે અથવા અસરો, િનવારણ અથવા ના દૂ 

કરવા માટ આયોજનો અથવા પગલાઓને ક મા ંરાખીને શમન, સજજતા અને િનવારણ  

      આપિ  યવ થાપનનો સમ  અભગમ ૬ (છ) ઘટડો પર આઘા રત હોય છે:  
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III. જોખમ અને સવેંદનશીલતા ુ ંચોકકસાઇ વૂક ૂ યાકંન (HRVA) 

IV. આયોજન અને સાઘનોની પયા ત ફાળવણી  

V. મતા િનમાણ અને તાલીમ  

VI. પયા ત ા ત થાનોની જોગવાઇ  

VII. સામા ય િુમકા અને જવાબદાર ને (સામા ય ર તે) અ ુ પ હોય તેવી આપિ  

યવ થાપન િૂમકા અને જવાબદાર ની સ પણી., અને  

VIII. આપિ  યવ થાપન ઉ શોને પ ર ણૂ કરવા માટ ુ ં િવ ભ  કા નૂી અને કાયલ ી 

યવ થાતં નો ઉપયોગ.  
 

૧.૬ નીિત અને જવાબદાર ઓ :  

૧.૬.૧. ચેતવણી, સહાય અને નુ: થાપન  
 

 ચેતવણી, સહાય અને નુ: થાપન પગલાનો યેય આપિ ને લીઘે થતી નમાલની હાની અને 

હાડમાર  ઘટાડવાનો છે. લા તરના આયોજન અને માણ તૂ સચંાલત કાયર િત (SOP) હાિન અને 

હાડમાર  િનવારવા અથવા ઘટાડવા માટ ચેતવણી, સહાય અને નુ: થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ 

જોગવાઇ કર  છે.   

 વૂચેતવણી, સહાય અને વૂવત થિત માટ ુ ંક બ ુ  લા કલેકટર છે  લાની દરના 

આવા યાસોમા ં દશા ચૂન અને સકંલન કરતા હોય છે. કલેકટર ચેતવણી, સહાય અને વૂવત થિત ુ ં

સકંલન કરવા માટ આસપાસના લા, જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામડંળ ( .એસ.ડ .એમ.એ)  

અને મહ લુી િવભાગ સાથે એવી િૃ ઓને સકંલન માટ જવાબદાર છે.  

 કલેકટર, આપિ ના સમયગાળામા ંસહાય, વૂવ  ્ થિત અને નુવસન માટની લાબંા ગાળાની 

યોજનાઓ િવકસાવવા માટ પણ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમા ંભિવ યની આપિ ઓની અસરો ઘટાડવા 

માટના અને નીિત અને અમલીકરણ અ સુાર જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામડંળ સાથેના 

સકંલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

૧.૬.૨. શમન, સજજતા અને િનવારણ 
 

 શમન, સજજતા અને િનવારણ પગલા આપિ ની સભંિવતતા ઘટાડવા (જોખમ અ પીકરણ) માટ 

અથવા શકય આપિ માથંી ઘારલા કુસાન ુ ં માણ (સવેંદનશીલતા અ પીકરણ) માટ આપિ ની 

અગાઉથી જ લેવાના હોય છે. સવંેદનશીલતા ઘટાડવાની બાબતને ખતરા અ પીકરણ કરતા પણ વ  ુ

અ તા આપવામા ં આવે છે. લો જોખમ અને સવેંદનશીલતા ઘટાડવા માટ ચાર યવ થાતં  (એક 

અથવા ચાર) રાખી શક છે.  

I. લામા ંશમન, સજજતા અને િનવારણ રોકાણ માટ ુ ંલાબંા ગાળા ુ ંઆયોજન  

II. િવિનયમો ખાસ કર ને બાઘંકામ અને સલામતી િનયમો અને જમીન ઉપયોગ લાનની અમલ 

બજવણી  

III. િવકાસ યોજનાઓની સમી ા અને ૂ યાકંન અને જોખમો અને સવેંદનશીલતા ઘટાડવા માટની 

ર તો નકક  કરવા માટની િૃ ઓ, અને  
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IV. ચેતવણી, રાહત અને વૂવત થિત સહાયની જોગવાઇ સ હત મતા-િનમાણ અને જોખમો તેમજ 

સવેંદનશીલતા સામા ક તર ઓળખી કાઢવા.  

A. કલેકટર, લા િવકાસ અિઘકાર ની સહાય લઇને ઉપર જણાવેલા યવ થાતં નો ઉપયોગ 

કર ને શમન, સજજતા અને િનવારણને લગતી િવકાસ યોજનાઓ અને િૃ ઓ માટ 

જવાબદાર છે.  

B. જોખમ અને  સવેંદનશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આઘાર, શમન, સજજતા અને 

િનવારણ માટ લો નીચેના ેતો પર યાન ક ીત કરશે.  

1. વનજ ર  રુવઠા પ ઘિત નુ: થાિપત કર ુ.ં (પાણી, વીજળ  અને સચંાર યવ થા) 

2. આરો ય સભંાળ, સવલતો, શાળા અને ર તાઓ પર આપિ ની અસરો ઘટાડવી.  

3. રુ સભંિવત િવ તારોમા ંસવેંદનશીલતા ઘટાડવી.  

4. ચ વાતથી થતી સવેંદનશીલતા ઘટાડવી.  

5. ઔ ો ગક થાનો ન ક આપિ  સજજતાની ઘુારણા.  
 

૧.૭. યોજના તૈયાર કરવા બાબત અને ઘુારણા   

લા કલેકટર, િવભાગ અને લામાનંી બી  સં થાઓના સહયોગથી, લા આપિ  

યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટ અને તેમા ં ઘુારા/ફરફાર કરવા માટ જવાબદાર છે. 

I. કોઇ જોખમમા ંમહ વના ફરફાર થાય યાર. 

II. કોઇ મોટ  આપિ  બાદ શીખવા મેળલા પાઠ પરથી, અથવા 

III. યોજનામા ં યા યા કરલી સં થામા ં મહ વના ં ફરફાર અથવા કાયિવશેષ દળ (Task Force) ના 

ાથિમક સ યોની જવાબદાર મા ંથતા મહ વના ફરફાર થાય યાર. 

IV. કોઇ જોખમના કારમા ંમહ વનો ફરફાર થાય યાર  

V. કોઇ મોટ  આપિ  પછ  મળેલા બોધપાઠના આઘાર  

VI. યોજનામા ં યા યા કરલ સગંઠનોમા ંકોઇ મહ વનો ફરફાર થાય અથવા કાયિવશેષદળના ાથિમક 

સ યોની જવાબદાર મા ંફરફાર થાય યાર  
 

A. આ યોજનાની  યેક  વષ વાિષક સમી ા કરવામા ં આવશે. અને તેને અ તન 

બનાવવામા ં આવશે. અને ઘુારલી યોજના જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન 

સ ામડંળ (GSDMA) અને રાહત કિમશનરને સાદર કરવામા ંઆવશે.  
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૨ 
                        આફત, સવેંદનશીલતા અને જોખમ િવ લેષણ  (HRVA)                              - 

 
આપિ  ત , જોખમ, િન:સહાયતા (HRVA) કલનમા ં િવિવધ આપિ  ત  માટ જોખમ અને 

િન:સહાયતા ુ ં  સકં લત કલન હોય છે. આ મા હતીમા ં ઘ ુ ં રસ દ િવ લેષણ હોય છે, મા ં જોખમ 
સભંિવત થાન અને માળખા ંકયા છે ? અને જોખમ સભંિવત લોકો કોણ છે ? ઉપરાતં કયા લોકો આપિ  ત 
નો સામનો કરવા સ મ છે. િન:સહાયતા કલનમા ંઆિથક-સામા જક િન:સહાયતા, રહણાકંના અસલામત 
આવાસો, પયાવરણની િન:સહાયતા વગેરનો સમાવેશ થાય છે.આપિ  ત,જોખમ,િન:સહાયતા (HRVA) 

કલનમા ંસસંાધનોની ૂચ, વૂતૈયાર ની યવ થા, સચંાર યવ થા, હર િવતરણ યવ થા, ગોડાઉન, 
પ રવહન, આરો ય, ફાયર ટશન, રુ, વાવાઝોડામા ંરહવાની સલામત જ યાની િવગતો હોય છે, ઉપરાતં 
ઇમરજ સી ર પો સને અસરકારક બનાવવા માટ તા કુામા ંકાયરત વૈ છક સં થાઓ અને વય ંસેવકોની 

ૂચ હોય છે. 
 આપિ ના તર : 

    L - આ  યાલ િવિવધ આપિતઓ ની ઓળખ, િતસાદ અને િુવધા માટની તૈયાર  દશાવે છે.    
L0-સામા  ય સમય દશાવવામા ં આવે છે. આ દર  યાન ુ  મ દખરખ 

દ  તાવે કરણ,િનવારણ, વુતૈયાર ની િૃતઓ હાથ ધરવામા ં આવે છે. તાલીમ, શોધબચાવ, 
કવાયત,  થળાતંર અને સશંાધનો અધતન કરવા  ગની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે.   

L1– કોઇ ચો સ આપિતનો સામનો કરવા માટ જ ર  બધં કરવા માટ જ  લા તં  સ મ હોય 
છે.રાજય અને ક   આવ  યકતા પડ તેવા સજંોગોમા ંમદદ માટ તૈયાર રહ છે.  

L2 – આપિત દર  યાન રાજય અને ક    તરની મદદની જ ર યાત છે. અને રાજય તેના સશંાધનો 
રુા પાડ છે.  

L3– આપિત મોટા માણમા ં હોય અને જ  લા/રાજય તં ની મતા બહાર હોય  યાર ક  ની 
દર  યાનગીર  /મદદની જ ર યાત રહ છે. અને બચાવ/રાહત/ િતશાદ નુઃ  થાપન કર છે.   

પાટણ  લા પરખા 
 પાટણ જ  લો તા.૨/૧૦/૧૯૯૭ના રોજ અિ  ત  વમા ંઆવેલ છે. 

મ  િવગત  કડાક ય મા હતી  

1 જ  લા ુ ંભોગો લક  થાન  ૨૩,૪૧, થી ૨૩.55 ઉ.અ ાસં અને ૭૧.31 થી ૭૨, ૨0 

.ુરખાશં  

2 ુલ ે ફળ  ૫૭૪૨ ચો.ક .મી.  

3 આબોહવા  કૂ  અને ઉ  ણ  

4 જમીન  કાળ , ગોરા ુ તેમજ રતાળ  

5 નદ   સર  વતી, પેણ, બનાસ, ઉમરદશી, ુ  પાવતી તથા ખાર   

6 ુ  ય પાકો  ઘઉ, બાજર , ુવાર, કઠોળ, વર યાળ , કપાસ રાઇ  
7 ુલ તા કુા-૯  પાટણ, િસ  ઘ રુ, ચાણ  મા, હાર જ, સમી, રાઘન રુ,  

સાતંલ રુ, સર  વતી અને શખેં  વર  
8 ુલ ગામ -  ૫૨૧  

9 ામ પચંાયતની સં  યા  ૪૬૮  
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10 નગરપા લકા  પાટણ, િસ  ઘ રુ, ચાણ  મા, હાર જ, રાઘન રુ- ુલ- ૫  

11 વ  તી (ર૦૧૧ જુબ)  ૧૩૪૩૭૩૪  (રાજયમા ં૨૧ મા ં મે) 
13 સા રતા ુ ં માણ (ટકામા)ં  ુ ષ : ૮૪.૨૮ %  ,   ી : ૬૨.૦૧%  ,  ુલ : ૭૩.૪૭%  

14 આરો  યની સવલતો ( ા  ય િવ  તાર)  

15 (અ) િસિવલ હો પટલ  ૩ 

16 (બ) સા ુ હત આરો  ય ક    ૧૫ 

17 (ક) ાથિમક આરો  ય ક    ૪૬ 
18 (ડ) પેટા આરો  ય ક    ૩૨૨ 

19 પ  ુચ ક  સા સવલતો ( ા  ય િવ  તાર)  

20 (અ) પ દુવાખાના  ૩૧ 
21 (બ) પ ુદવાખાના – પેટા ક     ૧૬ 

22 ૨૦૦૭ ની ૧૮ મી પ ઘુન ગણતર  જુબ પ ઘુન  

23 (૧) ગાય  ૧૩૧૦૧૬ 

24 (ર) ભસ  ૩૬૩૫૧૪ 

25 (૩) ઘેટા-બકરા  ૧૫૬૬૮૭ 

26 (૪) અ  ય પ ઘુન  ૭૮૯૬ 

27 જ  લા પચંાયત સચંા લત ા.શાળા  ૭૯૭ 

28 મા યિમક શાળા ૧૪૫ 

29 ઊ ચતર મા યિમક શાળા ૭૮ 

30 કોલેજો ૪૯ 

31 ગણવાડ  ૧૪૨૫ 

32 સ  તા અનાજની (વાજબી ભાવ ુ કાન)  ૫૦૩ 
૩૩ યા ના  થળો  રાણીની વાવ, સહ  લગ તળાવ, આનદં સરોવર પાટણ, 

મહાલ િસ  ઘ રુ, વરાણા સમી  
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તા કુા જુબ વ તી: 

તા કુા  વ તી ામીણ વ તી 

પાટણ 259238 134238 

સર વતી 184623 184623 

િસ રુ 209370 152993 

ચાણ મા 129497 129497 

હર જ 103060 103060 
સમી 108617 108617 

શખેં ર 67390 67390 

રાધન રુ 158822 123322 
સાતંલ રુ 123117 123117 

ુલ 1343734 1126857 

 
૨.૧        આપિ  ત કલન, આપિ  ત નો ઇિતહાસ :- 

પાટણ લાના ુલ તા કુા પૈક  િસ  ઘ રુ અને ચાણ  મા કંૂપ ઝોન-૩મા ંસમાિવ  ટ છે. જયાર 

બાક ના અ  ય તમામ તા કુા ઝોન-૪ મા ંસમાિવ  ટ છે.  કંુપ માટની સવેંદનશીલતા દશાવે છે. ૨૦૦૧ 

મા ં કંૂપની અસરો  લાના તમામ તા કુાઓમા ંજોવા મળ  હતી જયાર ૨૦૦૭, ૨૦૦૫, ૨૦૧૩, ુલાઈ 

૨૦૧૫,૨૦૧૭ દર  યાન  લાના કટલાક િવ  તારોમા ં રુની િ  થિત ઉદભવી હતી આ ગેની િવગતો 

પ રિશ  ટ- ૧ મા ંસમાિવ  ટ છે.  

૨.૨  રુ સભંિવત જોખમી થાન :-- 

 આ  લામા ં ૦૬ મોટ  નદ  પસાર છે. મોસમી 

નદ ઓમા ં સર  વતી, બનાસ, ખાર , ઉમરદશી, ુ  પાવતી, 

પેણ નદ નો સમાવેશ થાય છે. નદ ઓનો વાહ ઉ  ત વૂ થી 

દ ણ પ ચમ તરફ વહ છે.  

 પાટણ  લા ખાસ કર ને ુ  ય ણ નદ ઓથી 

વહચાયેલો છે. પેણ, બનાસ, સર  વતી,  પૈક  પેણ, નદ નો 

ફલો તારંગા હ લ તરફથી શ  થઇ ચાણ  મા તથા સમી 

તા કુાને અસર કર છે.  આગળ જતા  ક  છના નાના રણમાં 

સમાઇ ય છે. જયાર બનાસ નદ  ુ  ય  વે બનાસકાઠંા તથા 

રાજ  થાન તરફથી પાલન રુ ન કથી રાજયમા ં વેશે છે. 

બનાસ નદ  જ  લામા ં ુ  ય  વે રાઘન રુ, સાતંલ રુ, સમી, તા કુાને અસર કર છે. જયાર સર  વતી નદ  

કોટ વર પાસે અરવ  લીની પવતમાળાથી નીકળ  િસ  ઘ રુ પાટણ, હાર જ અન સમી તા કુામા ંથી પસાર 

થાય છે. તથા આગળ  જતા ંક  છ નાના રણમા ંઅ  ય થાય છે. સર  વતી નદ ને ુવાર કા નદ  નામથી પણ 

ઓળખવામા ંઆવે છે.  
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રુની સભવના ધરાવતા ગામોની યાદ :: 

(૧)  સાતંલ રુ  

મ ગામ નદ  તા કુા મથ થી ુલ વ તી 

1 અ બયાણા બનાસ ૧૦ ૨૫૨૦ 

2 ણુીચાણા બનાસ ૦૮ ૯૨૨ 

3 પર બનાસ ૧૬ ૧૬૬૩ 

4 ઉનડ  બનાસ ૭ ૧૦૮૮ 

5 ગડસઇ બનાસ 16 2148 

6 નલીયા બનાસ 04 302 

7 ગોખાતંર બનાસ 08 1980 

8 કમાલ રુા બનાસ 10 876 

9 તરનેસ બનાસ 23 1691 

10 રા ુસરા બનાસ 28 885 

11 હમીર રુા બનાસ 07 1224 

(ર) સમી 

મ ગામ નદ  ુલ વ તી ુલ પ ઓુ 

1 ખરચ રયા બનાસ ૧૨૦૫ ૩૧૯ 

2 રણાવાડા બનાસ ૨૪૬૧ ૬૫૦ 

3 દાદર બનાસ ૨૦૨૦ ૫૪૦ 

4 ગોચનાદ બનાસ ૩૬૪૨ ૯૭૦ 

5 રામ રુા બનાસ ૧૩૮૧ ૩૬૫ 

6 ખેલ બનાસ ૯૦૮ ૨૪૦ 
 7 અદગામ બનાસ ૧૩૮૫ ૩૭૦ 

8 માડંવી બનાસ ૩૮૩૬ ૧૦૨૦ 

9 શેર રુા બનાસ ૧૨૨૭ ૩૨૫ 

10 મોટા જોરાવર રુા બનાસ ૧૨૭૬ ૩૫૦ 

11 ભામાથળ બનાસ ૭૦૦ ૧૮૫ 

12 સ ુ રુા બનાસ ૫૮૦ ૧૬૦ 

13 વરાણા બનાસ ૨૮૬૪ ૭૬૦ 

14 વાવલ બનાસ ૧૦૪૫ ૨૮૫ 

15 કોડધા  ૯૦૧ ૨૪૧ 
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(૩) પાટણ  

મ ગામ નદ  તા કુા મથ થી ુલ વ તી 

1 જુની રુ  સર વતી ૦૨ ૧૬૭૮ 
2 વડલી સર વતી ૦૨ ૨૧૩૮ 

3 હ મુાન રુા સર વતી ૦૨ ૪૪૧ 

4 અનાવાડા સર વતી ૦૩ ૩૧૫૦ 

5 માતરવાડ  
 

સર વતી ૦૨ ૧૮૮૬ 
6 સર વતી લેસણા ૦૩ ૨૪૮ 

7 બાદ રુ સર વતી ૦૨ ૯૯૪ 

 
(૪) ચાણ  મા  

મ ગામ નદ  તા કુા મથ થી ુલ વ તી 

1 ખોખલા ખાર  ૧૫ ૮૦૬ 

2 ખોરસમ  ૦૭ ૨૨૩૭ 

3 .વાસણા ખાર  ૦૭ ૭૦૯ 

4 ફચાલ ુ પાવતી ૧૫ ૧૧૪૮ 

5 મણીયાર  ુ પાવતી ૧૩ ૨૦૯૦ 

6 છમીછા ુ પાવતી ૧૪ ૧૮૮૫ 

૭ વડાવલી ુ પાવતી ૧૨ ૫૧૬૯ 

(પ) હાર જ  

મ ગામ નદ  તા કુા મથ થી તર વ તી 
! સાકરા સર વતી 18 ૬૦૧ 

Z ખાખલ  24 ૪૦૬ 

# 
માલ ુદં નમદા કનાલ 

16 ૩૩૯ 
 સર વતી 

$ પીપલાણા નમદા કનાલ ૨૧ ૩૬૭ 

5 કાતરા સર વતી 15 ૧૨૦૫ 

& કાઠ  સર વતી 13 ૬૫૯ 

7 ભલાણા સર વતી 19 ૬૭૩ 

(૬)  િસ  ઘ રુ  

મ ગામ નદ  તા કુા મથ થી 

તર 
ુલ વ તી 

1 
 

ચાદંણસર સર વતી ૧૦ ૨૨૦૬ 

2 દથળ  સર વતી ૦૫ ૩૭૩૨ 

3 હસોર સર વતી ૧૨ ૧૧૧૬ 

4 કનેસરા સર વતી ૦૮ ૨૦૪૨ 

5 કારણ સર વતી ૧૨ ૬૧૪ 
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6 ચાટાવાડા સર વતી ૦૫ ૩૦૦૦ 

7 ખળ  સર વતી ૦૫ ૩૩૪૩ 

8 ખુાસણ સર વતી ૧૨ ૧૩૮૪ 

9 ડુાણા ૦૭ ૨૯૮૫ સર વતી 

10 નાગવાસણા સર વતી ૦૩ ૨૬૧૧ 

11 નેદરા સર વતી ૧૦ ૪૩૭૯ 

12 નુાસણ સર વતી ૦૯ ૧૨૬૭ 

13 સમોડા સર વતી ૦૮ ૩૨૨૫ 

14 વનાસણ સર વતી ૧૧ ૧૮૪૫ 

15 ુ ગંર યાસણ ઊમરદશી ૧૦ ૮૨૦ 

16 ખડ યાસણ ઊમરદશી ૦૯ ૩૮૦૪ 

17 મે ાણા ઊમરદશી ૧૩ ૩૭૮૩ 

18 સહસા ઊમરદશી ૧૧ ૧૯૮૮ 

19 સેવાલણી ઊમરદશી ૧૨ ૩૨૨૬ 

20 ઠાકરાસણ ઊમરદશી ૦૮ ૧૮૭૪ 

21 સડંસર  ઊમરદશી ૧૦ ૫૫૪ 

22 વરસીલા ઊમરદશી ૧૨ ૧૧૦૪ 

23 સે ાણા ઊમરદશી ૦૭ ૪૧૯૨ 

24 ઉમ  ઊમરદશી ૦૮ ૨૯૧૨ 

(૭)  રાઘન રુ  

મ ગામ 
નદ  તા કુા મથ થી 

તર 
ુલ વ તી 

1 શ દલ રુા બનાસ ૦૬ ૧૬૪૫ 

2 શેરગઢ બનાસ ૦૮ ૯૬૩ 

3 ન ુ રુા બનાસ ૧૦ ૧૦૦૦ 

4 પેદાશ રુા બનાસ ૨૮ ૧૧૫૦ 

5 બી મી લાગજં બનાસ ૩૧ ૩૫૦ 

6 કરશનગઢ બનાસ ૩૩ ૪૦૦ 

7 અગીચણા બનાસ ૩૧ ૪૧૦ 

8 જોરાવરગઢ બનાસ ૩૫ ૯૦૦ 

9 ધોળકડા બનાસ ૨૩ ૧૦૨૧ 

10 મસાલી બનાસ ૦૫ ૯૫૦ 

11 ધરવડ  બનાસ ૧૫ ૧૪૦૫ 

12 દલાણા બનાસ ૧૫ ૧૦૦૩ 

13 લુાબ રુા બનાસ ૧૭ ૬૧૪ 

14 કામલ રુ બનાસ ૧૫ ૧૫૦૦ 

૧૫ છણીયાથર બનાસ ૨૧ ૧૬૦૦ 
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(૮) શખેં  વર  

મ ગામ ુલ વ તી ુલ પ ઓુ 

1 ખરચ રયા ૧૨૦૫ ૩૧૯ 

2 રણાવાડા ૨૪૬૧ ૬૫૦ 

3 દાદર ૨૦૨૦ ૫૪૦ 

4 ગોચનાદ ૩૬૪૨ ૯૭૦ 

5 રામ રુા ૧૩૮૧ ૩૬૫ 

6 ખેલ 

ખેલ
૧૨૦૫ 

૨૪૬૧
૬૫૦ 

7 અદગામ ૧૩૮૫ ૩૭૦ 

8 માડંવી ૩૮૩૬ ૧૦૨૦ 

9 શેર રુા ૧૨૨૭ ૩૨૫ 

10 મોટા જોરાવર રુા ૧૨૭૬ ૩૫૦ 

11 ભામાથળ ૭૦૦ ૧૮૫ 

12 સ ુ રુા ૫૮૦ ૧૬૦ 

13 વરાણા ૨૮૬૪ ૭૬૦ 
14 વાવલ ૧૦૪૫ ૨૮૫ 

15 કોડધા ૯૦૧ ૨૪૧ 

(૯) સર  વતી  

મ ગામ ુલ વ તી ુલ પ ઓુ 

1 અ મણા ૩૦૦૨ ૬૦ 

2 સાગોડ યા ૧૨૮૭ ૭૫ 

3 .પાલડ  ૯૯૫ ૬૯ 

4 ુ તાવાડા ૫૦૫ ૭૨ 

5 ધારણોજ ૨૩૬૧ ૬૪ 

6 નવાબાવાહા  ૨૨૭ ૭૨ 

7 દલીયાથરા ૧૦૫૮ ૭૮ 

8 ખલી રુ ૧૪૭૪ ૭૫ 

9 દરા ૪૩૯૮ ૯૦ 

 
ઊ ત ગામ નદ  વોકળા, ક નીચાળવાણા િવ તારોમા ંઆવેલા છે. રુ સભંિવત છે.  
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જ લા પચંાયત િસચાઇ શાખાના જ લાની નાની િસચાઇ તગત કામગીર  શભંાળે છે. જ લાની નીચેની 
નાની િસચાઇ યોજનાઓ કાયરત છે. 
અ.ન.ં યોજના ુ ંનામ  તા કુો સં હ શ કત  

(એમ.સી.એફ.ટ .મા)ં 

એફ.એસ.એલ. 

(મીટરમા)ં 

આિપ  સમયે 

અસરકતા ગામ  

૧ ખોખલા િસચાઇ તળાવ ચાણ  મા ૧૧૧.૮૨ ૫૧.૩૭૦ મીઠ  ધાર યાલ 

ર ચવેલી િસચાઇ તળાવ ચાણ  મા ૪.૮૦ ૬૩.૦૦૦ - 

૩ ભાટસર િસચાઇ તળાવ ચાણ  મા ૧૬.૦૦ ૫૭.૬૨૦ ઇટોદા, ભાટસર 

૪ વાઘેલ િસચાઇ તળાવ સમી ૨૦.૦૦ ૩૨.૩૦૦ વાઘેલ 

પ સરવાલ િસચાઇ તળાવ હાર જ ૬.૨૦ ૩૦.૧૮૦ - 

૬ જમણ રુ િસચાઇ તળાવ હાર જ ૩૭.૧૦ ૪૯.૮૦ જમણ રુ 
 
૨.૩ વાવાઝો ુ  – 

સાતંલ રુ, અને રાઘન રુ તા કુામા ં ખાસ કર ને 
રણિવ  તારના ગામોમા સંભવત િવ  તારમા ં ચોમાસા 
પહલા અને પછ  વાતાવરરણમા ં૫૦ થી ૭૦ કલાકની 
ઝડપે ૫વન કંાવાની શકયતા રહલી છે. ડ ઝા  ટર 
કલે  ડર માણે મે થી નવે  બર મ હનાઓ વાવાઝોડા 
સામેની તૈયાર ના છે. નબળા બાઘંકામોને થયેલ 
કુશાન જ  (ખાસ કર ને નબળા તથા જોડાણવાળા 

છત) માલ િમલકતોના બાઘકંામને થઇ કુશાન 
પાછળ ુ ં ૃ   ુકારણ બને છે. રહઠાણોના બાઘંકામને 

થયેલ કુશાની જ નહાિનમા ંપર ણામે છે. લોકો આ  પણ ૧૯૯૭ ના વાવાઝોડાને યાદ કર છે કમ ક, એ 
વખતે ઝડપી પવન કાયો હતો. અને અસં ય ઘાસ સવાળા અને પતરાવાળા છાપરા ઉડ  ગયા હતા. વષ-
૨૦૧૪મા અરબી ુ ુ મા ંઉદભવેલ િનલોફર વાવાઝોડા દર  યાન સાતંલ રુ તા કુાના ૫૦૦ અગર યાઓ ુ ં
 થળાતંર કરવામા ંઆ   ુહ .ુ   

૨.૪ કંૂપ   - 

કુંપની આગાહ  શકય નથી તેથી તેની િત તા 
અને કુસાની ગેનો દાજ માર  શકાય નહ  
તેથી આ બાબતે વ  ુ કાળ /તકદાર  લેવાય તે 
જ ર  છે. પાટણ જ  લોએ કંૂપના ઝોન-૩ 
(િસ  ઘ રુ,પાટણ,સર વતી,ચાણ  મા) અને ઝોન ૪ 
મા ં (સમી.શખે ર,હાર જ,રાઘન રુ,સાતંલ રુ) 
સમાિવ ટ જ  લો છે. કૂંપના દ ટકોણથી જોઇઅ◌ેતો 
જ  લામા ં શહર  િવ  તારોમા ં પાકા અને બ ુમાળ  
મકાનો અ તી  વ ઘરાવે છે. અને ા  ય િવ  તારોમા ં
પાકા અન  બ ુમાળ  મકાનો ઓછા અને ખાસ કર ને 

સીમે  ટ,માટ  અનેલાકડાના કાચા મકાનોની બાઘંણી મોટા માણમા ંજોવા મળે છે.આમ કંૂપના સદંભશહર  
િવ  તારોમા ં ા  ય િવ  તારો કરતાં વઘાર અસર  ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે. જો સ દુાયના લોક 
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કંૂ૫ વૂ, દર  યાન અને પછ  આયોજન બ  ઘ ર તે બાઘંકામ કૂ૫ં સામે ટક  શક તેવી ટકનોલો  
રક ોફ ટ ગ બાકંકામથી બનાવવામા ંઆવે તો કુશાનના અસરો ઓછ  કર  શકાય છે.  
 
૨.૫ ુ કાળ  - 

  લામા ં સરરાશ ણ થી પાચં વષમા ં એકાદ વષ દર  યાન રાઘન રુ, સાતંલ રુ અને સમી 
રણકાઠંા ના સરહદ  તા કુાઓમા ંઓછા વરસાદને લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે. છે લે સાતંલ રુ તથા 
રાઘન રુ તા કુામા ંસને ૨૦૧૨ ની વષાઋ  ુદર  યાન ઓગ ટ ૨૦૧૩ ઘુી ુલ ૯૫ મી.મી. વરસાદ પડલ 
અને મોસમનો ુલ ૧૭૮ મી.મી. વરસાદ પડલ આમ, તા કુામા ં ુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી સાતંલ રુ 
તા કુો ુ  કાળ  ત હર કરવામા ં આવેલ.તા કુામા ં વારાહ  તથા સાતંલ રુ મથક ડપો શ  કરવામા ં
આવેલ.  
 

વષ  હર કરલ 
ગામોની સં યા 

કારણ અને આપિ  ત ુ ં ળૂ આપિ  ત ની ઘટનાનો સમયગાળો 

 ૨૦૧૨ 
 

૭૩  ઓગ  ટ ૨૦૧૩ ઘુી ુલ ૯૫ MM 
વરસાદ થયેલ છે.  

એક વષ  

૨૦૧૩    ૩૯  ૪ માસ  
 ૨૦૧૮ ૪૬૩ ૧૫૦ મીમી થી ઓછો વરસાદ એક વષ 
 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન લાના નવ પૈક  આઠ તા કુઓમા ંઘાસ ડપો નીચે જુબની િવગતે ખોલવામા ં

આવેલા છે. 

 

અ.ન ં તા કુા ુ ંનામ ઘાસડપો ુ ંનામ 

1 2 7 
1 ચાણ મા ચાણ મા 
2 લણવા 
3 વડાવલી 
4 કંબોઇ 
5 સાતંલ રુ કોરડા 
6 વારાહ  
7 સાતંલ રુ 
8 લોદરા 
9 પાટણ  ુણઘેર 

10 કમલીવાડા 
11 બાલીસણા 
12 ુ ધારામ રુા 
13 સમી સમી 
14 ભ ાડા 
15 શખેં ર શખેં ર 
16 ુ ંવર 
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17 હાર જ હાર જ 
18 અડ યા 
19 કાતરા 
20 રાધન રુ રાધન રુ 
21 તલ રુા 
22 વં ી 
23 ગોતરકા 
24 સર વતી વાગડૉદ 
25 કાસંા 
26 કોઇટા 
27 અઘાર 
28 મે સુણ 

 
 
૨.૬ કિમક સ અને ઔ ો ગક આપિ  ત   

જ  લામા ં એચ.પી.સી.એલ. સાતંલ રુ, આઇ. ઓ.સી. એલ. 

િસ  ઘ રુ, રાધન રુ ખાતે આવેલા પે ોલ, ડ ઝલ  ટોરજ 

તથા પ  પ ગ  ટશન વા ં  થયાપેલા છે. િત દન નેશનલ 

તથા  ટટ હાઇવે મારફત વઘતા જતા રોડ  સપોટશનથી 

રસાયણીક પર વહનના કારણે મોટા અક  માતો દર  યાન 

રસાયણીક ુ ધટના સભંિવત છે.  

નેશનલ હાઇવે ન.ં ૮ પરથી થતા પાટણ-િવસનગર હાઇવે 
તથા પાટણ-િવ રુ હાઇવે પરથી મોટા માણમા ંવાહનોની 

અવર-જવર રહ છે. અહ  આ તમામ રોડ આસપાસ આવેલા ગામો રસાણીયક ુધટના  ત બનવા 
સવેંદનશીલ છે.  
પાટણ જ  લાની ુ  ય ઇ  ડ  ઝ અને ઉ ોગો તો સો  ટ ઉઘોગ સાતંલ રુ વાઇટ કલે તથા પાટણ ખાતે 
 લા  ટ ક પાઇ  સ તથા ફામા  ટુ ક  સ ના કારખાના તથા િસ   રુ ખાતે ઇસબ લુ ોસેસ ફકટર  તથા 

હાર જ ખાતે તેમજ જ  લામા ં પાટણ, બાલીસણા, અને ચાણ  મા ખાતે .આઇ.ડ .સી.વસાહત આવેલ છે. 
અને પાટણ જ  લામા ંહાર જ તા કુામા ંહાર જ ખાતે િનગ ઉ ોગ  થપાયેલ છે.    
૨.૭ ગુભ ઓઇલ, ગેસ, પાઇપ લાઇન સેવાઓ 

ુ ય ઉ ોગો વા ં ક, IOCL, HPCL, CARAIN, GAIL, ONGC, વગેરની ઓઇલ અને ગેસની ગૂભ 

પાઇપલાઇનો તા કુાના ગામોમાથંી પસાર થાય છે  સભંિવત આગ અને ઓઇલ લીકજ વા જોખમ છે. 

આ ઉપરાતં IOCL HPCL, CARAIN, ડપો અને પે ો લયમના ભાર જ થોના ટોરજને કારણે અક માત ુ ં

જોખમ રહ  ુ છે.પાટણ  લામા ંઆવેલા ઓઇલ ગેસ, પાઇપલાઇન િવિવઘ ટરમીનલ ારા એક  થળેથી 

બી   થળે વહન કરવામાં આવે છે. જોનો પાઇપ લાઇન  યાપ િવિવઘ ગામોમાથંી પણ પસાર થાય છે.  

ગેનો પાઇપ લાઇનના નેટવકનો નકશો પ રિશ  ટમા ંસમાવે  ટ છે.  
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મ ટરમીનયલ  તા કુા    ગામોની સં  યા 

1 IOCL Sidhapur પાટણ  14 

િસ  ઘ રુ  12 

ચાણ  મા  07 

ુલ  33 

2 IOCL Radhanpur વારાહ   18 

રાઘન રુ  11 

પાટણ  01 

હાર જ  04 

ુલ  34 

3 CAIRNE રાઘન રુ  05 

હાર જ  07 

સમી  12 

ુલ  24 

4 HPCL વારાહ  (સાતંલ રુ)  14 

રાઘન રુ  07 

ુલ  21 

5 GSPL િસ   રુ  08 

ુલ  08 

 
DISTRICT CRISIS GROUP – PATAN 

Sr  Name  Designation  
Position in  
DCG  

Telephone Nos 

(02766)   
1  Shri Anand  Patel 

 
District Collector  Chairman  233303  

233301  
233300  

M 9978406218  

2  Shri D K Parekh District Development 
Officer  

Member  223440  
232936  

231466  
M 9978406243 

3  Smt Shobha 
Bhutada    

DSP, Patan  Member  223555  
230104  

230500  
M 9978405078  

4  Shri B.G.Prajapati   Res.Ad. Collector  Member          233400  233401  
9978405190  

5  Shri Jayesh Tuver 
SDM  

SDM, Sidhdhpur Chairman 
LCG 

Sidhdhpur 

02767 
220215 

7567008302  

6  Shri R.D.Patel  
 
 
 
 
Shri Y.I.Pendal 

Depu. Director  
(Industrial Safety & 
Health), Mehsana  

Asst. Director 
(Industrial Safety & 
Health), Mehsana  

Member 
Secretary 

(DCG) 
 

Member 
Secretary 

(LCG)  

(02762)  
231501  

9879152821 
 
 
 
 

9879102225  
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7  Hitesh Rawal Mamlatdar(Disaster) Member  224830 9825220025 

8  Shri Jagdish Soni  District Information 
officer, Mehsana  

Member  225597  
234295  

9428384084  

9  Dr.A S Salvi Chief District Health 
Officer,Patan  

Member  (02766)  
221554  

9909981895 

10  Dr.  Dabhi   Civil Surgeon, Patan  Member  233311  
232667  

230778  
9727778755  

11 Sh.Priyadershi 
 

Manager, I.O.C.L, 
Sidhpur Terminal 

Sidhpur  

Member  220279  9426416105 
 

12 Shri R.H.Patel Chief Officer 
Nagarpalika, 

Patan  

Member  230333 9428827879 

14 Shri I.B 
choudhary  

G.P.C.B., 
 Patan-Palanpur 

Member  02742 
251300/301 

9638416421 

15 Shri Jhala A.R.T.O. Patan  Member  223100 9374858221 

16   Kamleshbhai 
Patel  

District Project Office  
GSDMA  

Member  224830 9426533915 

 
૨.૮ હ ટવેવ :  

   એ ીલ – મે માસ દર યાન લા  ુ તાપમાન સરરાશ તાપમાન 

કરતા  ુ રહ છે. આ દર યાન યો ય કાળ  ન લેવામા આવે તો 

ય ત  ુ ુ  ુ પણ થઈ શક છે. ખાસ કર ને હ ટવેવ સમતે નાગર કો 

ારા કાળ  રાખવામા આવે તે જ ર  છે.આ માટ આરો ય િવભાગ તથા 

લા તં  ારા િનવારણલ ી િૃ ઓ હાથ ધરવામા આવે છે. 
 
  તમામ સરકાર  હો પટલોને પ  ારા મા હતી આપવી. તબીબી 

કોલેજ ધાર રુ, જનરલ હો પટલ પાટણ, એસડ એચ િસ ધ રુ અને તમામ સીએચસીએસને આપવામા ં

આવતી ઝડપી સારવાર માટ અને ગરમીથી સબંિંધત બીમાર ઓના ક સાઓની ણ કરવી. 

 સઘન રોગ િનર ણ, ઉપચાર, આઈઈસી માટ તમામ PHCS ને પ  ારા અને ગરમીથી સબંિંધત 

બીમાર ઓના કસ માટ ણ કરવી.  
 ગરમીસબંિંધત બીમાર ઓ માટ રોકથામ અને સારવાર માટ તમામ તા કુામા ંપે ફલેટ વહચવામા ંઆવે 

છે. 

 ગરમી સબંિંધત બીમાર ના ક સાઓ માટ જ લા આરો ય િવભાગને ણ કરવા અને ણ કરવા માટ 

પાટણ (ખાનગી ડૉ ટસ પૂ) ભારતીય મે ડકલ એસોિસએશનને પ  ારા મા હતી આપો. 

 ગરમીથી સબંિંધત બીમાર ઓના કસમા ં રપોટ કરવા અને લા વા ય સ ામડંળને ણ કરવા માટ 

ઇએમઆરઆઈ 108 ને જણાવ ુ.ં 

 જન ગ કતા માટ, જ લા આરો ય િવભાગ ારા હ ટ ોકની રોકથામ અને સારવાર માટ ેસ 

મી ડયામાં બે વખત મસાજ આપવામાં આવે છે. 

 હ ટ ોકના દિનક પાયાના અહવાલો લેવામા ંઆવે છે અને રા ય સરકારને ણ થાય છે. 
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 ઓઆરએસ પાવડર જ લામા ં હર થળોએ ઉપલ ધ રાખવામા ંઆવે છે i.e. બસ ટ ડ, રલવે ટશન 

અને શાળા વગેર 

 
Identification of Color Signals for Heat Alert 

 
Red Alert 

(Severe Condition) 
Extreme Heat Alert for the 

Day 
Normal Maximum Temp 
increase 6º C to more 

Orange Alert  Heat Alert Day  Normal Maximum Temp 
(Moderate Condition)      increase 4º C to 5º C 

Yellow Alert  Hot Day  Nearby Normal Maximum 
Temp. (Heat-wave Warning)      

White 
(Normal) Normal Day 

Below Normal Maximum 
Temp. 

 

 
૨.૯ એક સાથે ઘણા બધા લોકો એકઠા ંથાય યાર જોખમ (મેળા અને ધાિમક સગંો વગેર) 

કમ સગં થળ દા ત 

લોકો

જોખમ  
1 ભાદરવા વદ ૬ આ વુાસ તા.સાતંલ રુ ૧૦૦૦૦ નાસભાગ 

, આગ, 

આક  માત, 

વગેર 

2 ાવણ દુ નુમ ગઢા તા.સાતંલ રુ ૧૦૦૦૦ 

3 ફાગણ વદ ૧૩ અઘાર ુવાર કા માતા  મદં ર તા.પાટણ ૧૦૦૦૦ 

4 કાિતક દુ ૧૫ પદમનાથ તા.પાટણ ૫૦૦૦૦ 

5 ાવણ વદ ૮ હર હર મહાદવ તા.પાટણ ૨૦૦૦૦ 

6 કારતક દુ ૧૫ ખાન સરોવર તા.પાટણ ૧૫૦૦૦ 
7 જ  મા  ટમી હગળાચાચર તા.પાટણ ૧૧૦૦૦ 

8 ાવણ વદ ૭ શીતળામાતા મં દર તા.પાટણ ૫૦૦૦ 

9 ાવણ વદ ૫ પીપળા શેર  પાટણ ૫૦૦૦ 

10 મહા દુ ૧ થી ૧૫ ખોડ યાર મદં ર વરાણા તા.સમી ૧૦૦૦૦૦ 

11 ફાગણ વદ અમાસ અડ યા ુ ઘે વર મહાદવ મંદ ર તા.હાર જ ૧૬,૦૦૦ 
12 કારતક દુ નુમ સર  વતી નદ  તા.િસ  ઘ રુ ૧૦૦૦૦૦ 

13 ુ વાર  ગોતરકા મહાવલીશા પીર તા.રાઘન રુ ૧૦૦૦૦ 

14 ચૈ ી દુ સતમ લ બચ માતાનો મેળો દલમાલ તા.ચાન મા ૫૦૦૦૦  

 
૩ એચ આર.વી.એ માટની પ  ઘિત (HRVA) 

એચ.આર.વી.એ માટ િવિવઘ સદંભનો ઉપયોગ કરવામા ં આ  યો 

મા ં વી.ડ .એમ.પી., ટ .ડ .એમ..પી એસ.ડ .આર.એન અને અ  ય 

િવભાગોના ર  પોસ  લાનનો ઉપયોગ કરવામા ં આ  યા છે. આ 

ઉપરાતં  તા કુા  લા  તરની િવિવઘ મીટ ગો દર  યાન 

ચચાિવમશ  વારા પણ િવ લે  ણ મા હતી એક ીત કરવામા ંઆવી છે.  

૪        મતાઓ ુ ંિવ લેષણ ,જોખમ અને સંવેદનશીલતા  વગ કરણ  
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 મા ંઆપિ  ત ખતરો તોળાઇ રહલો હોય અ◌ેવા અનેક જોખમોનો સામનો પાટણ  લો કર છે. 
જોખમ અને સભંિવત અસર (સવેંદનશીલતા) જ ખરખર આવા જોખમોમાથંી પેદા થતા હોય છે  સમ  
રાજયને અસર કરતી ઘટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગામ માટ થતી નાની ઘટનાની અસરની મા ા વઘાર 
થાય છે. નીચે દશાવેલ કો ટકમા ં પાટણ  લાના જોખમો, અને આપિ  તની અસરના િવ લેષણના 
પ રણામોનો ુ ંક સાર દશાવવામા આ  યો છે. આ િવ લેષણના કડા દશાવે છે. ક, પાટણ  લા  તર 
કરવાના આપિ  ત આયોજનમા ંઘરતીકંપ અને રુ માટના કાયલ ી િતભાવ તરફ  યાન થમ ક  ીત 
કર ુ ં જોઇએ આવી ઘટના માટનો કાયલ ી િતભાવ રુ,કરાના તોફાન અને બઘં ટૂવાની ઘટનાના 
િતભાવ સાથે સકંળાયેલો છે. ુ  કાળ, કૂપ તથા રુ વી ઘટના માટ ખાસ યોજનાઓ અિ  ત  વમા ં છે. 

રાસાય ણક અને ઔ ો ગક અક  માતોની તજવીજ કરવી અન આવા જોખમો િનવારણ માટ અથવા તેને 
લગતી જ ર  ટકિનકલ કાયવાહ  પર  યાન ક  ીત કરવાની આવ  કતા રહ  છે.  
 

કો  ટક -૧ જોખમ અને સવેંદનશીલતા વગ કરણ 
S|D જોખમ  સભંાવના 

દર 

અસર નો 
દર 

સવેંદનશીલતા 
ની ક ા  

સવેંદનશીલતા િવ  તારો તા કુા  

1 પવન કંાવો  ૪ ૨ ૮ (મ  યમ)  સમ  ત જ  લો સરહદ  તા કુા સાતંલ રુ, 
રાઘન રુ,  

2 ુ  કાળ  ૩ ૩ ૯ (મ  યમ)  સરહદ  તા કુા સાતંલ રુ, રાઘન રુ  

3 આગ  ૫ ૪ ૨૦ (વ )ુ  હાર જ તા કુામા ં જિનગ િવ  તારો .  

4 ઔ ો ગક 
અક  માતો  

૨ ૩ ૬ (િન  ન)  િસ  ઘ રુ પાટણ, રાઘન રુ અને ચાણ  મા 
તા કુા  

5 ગરમી  ૫ ૪ ૨૦ (વ )ુ  સમ  ત જ  લો  
6 ર  વ,ે માગ, હવાઇ 

અક  માત  
૨ ૨ ૪ (િન  ન)  િસ  ઘ રુ પાટણ, રાઘન રુ અને ચાણ  મા 

તા કુા  
7 રૂ  ૫ ૪ ૨૦ (વ )ુ  કડાક ય માહ તી જોતા છે  લા પાચં વષથી 

સતત વઘતો વરસાદ  
8 ાસવાદ  ૧ ૩ ૩ (િન  ન)  સાતંલ રુ, રાઘન રુ 
9 મહ  વ  ુ તર ૧ ૩ ૩ (િન  ન)  સમ  ત જ  લો ( કંૂપના કારણે)  
10 ઇમારત ટૂ  પડવી ૧ ૨ ૨ (િન  ન)  જ  લોમા ંનો શહર  િવ  તાર  

11 કરા ુ ંતોફાન  ૧ ૨ ર (િન  ન)  - 

12 જમીન સરકવી  ૧ ૧ ૧ (િન  ન)  - 

13 ચેપી રોગચાળો  ૪ ૪ ૧૬ (વ )ુ  સાતંલ રુ, રાઘન રુ, સમી, તા કુામા ં વ  ુ
જોખમ  

14 પ રુોગ  ૧ ૨ ૨ (િન  ન)  - 
15 ખોરાક  ઝેર   ૪ ૧ ૧ (િન  ન)  - 

 
ન ઘ :-ઉપરોકત કો ટક ૧ જોખમ અને સવેંદશનીલતા વગ કરણ સમજવા માટ જ ર  કો  ટક ૧.૧,૧.૨, અને ૧.૩ 
નો અ  યાસ કરવો.  
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કો  ટક – ૧.૧ સભંિવતતા દર નકક  કરવો :  
  જોખમોની શકયતા અને આફતના ઇિતહાસને  યાનમા ંરાખીને પાટણ જ  લામા ંઆફતોની 
સભંિવતાને નીચેના કોલમ અ સુાર ાતાકં કુલ છે.  

S|D સભંાવના  સભંાવના 

દર ( ક)  

િવગત  

1 કાયમી 
સભંાવના  

૫ દા  વષમા ંઅ◌ેકવાર અ કૂ ઘટતી ઘટના  

2 સભંિવત  ૪ દા  ૨ વષમા ંઅ◌ેકવાર અ કૂ ઘટતી ઘટના 
3 હળવી 

સભંાવના  
૩ દા  પાચં વષમા ંઅ◌ેકવાર અ કૂ ઘટતી ઘટના 

4 કયારક  ૨ દા  ૨૦ વષમા ંઅ◌ેકવાર અ કૂ ઘટતી ઘટના 
5 ભા  યેજ           ૧  દા  ૨૦ થી ૫૦ વષમા ં અ◌ેકવાર અ કૂ ઘટતી      

ઘટના 
 
કો  ટક – ૧.૨ અસર નો દર નકક  કરવો :- 

  દરક જોખમની સભંિવત મા ા અથવા અસર ુ ં ૂ  યાકંન કર  તૂકાળમા ંઘટલ ઘટનાઓને 

નજર સમ  રાખી નીચેના કો  ટક માણે અસરના દરને દશાવેલ છે.  
 

S|D અસર  અસર િવગત  

1 િવનાશક  ૫ સા ૂહત અસલામતી, ભાર નહાનીની સભંાવના, વસિતના 
મોટા હ  સા માટ િવશાળ માણમા ં સહાયની જ ર યાત 
ટકનીકલ તજ ોની તા  કાલીક જ ર યાત િવશાળ માણમા ં
સાઘન સહાયની જ ર યાત  

2 માઠ   ૪ સમ  ત લોકોમા ં અસલામતીનો ભય, સવંેદનશીલ સ હૂો 
તથા નબળા લોકોને િવષેશ અસર, આકિ  મક સમયે 
લોકોના વ બચાવવાની જ ર યાત ઉભી થાય વઘારાના 
વહ વટ  આયોજન તથા ટકનીકલ તજ ની તાતી 
જ ર યાત વતાય  3 હળ ુ ં ૩ ચોકકસ ૂથોને સલામતીનો ભય, ચોકકસ કારની 
દરિમગાનગીર ની જ ર યતા, પોતાનો બચાવ ન કર  શક 

4 સામા  ય  ૨  થાનીક લોકો તથા લોકલ પૃ ર પો  સ કર  શક, ણક 
અસલામતી,  થાિનક સં  થાઓ  થાિનક સ દુાયને ટકનીકલ 
સહાય થી િતભાવ કરાવી શક.  

5 નગ  ય  ૧ સામા  ય પ રિ  થિતમા ં સામા  ય બદલાવ નમાલ ુ ં
કુશાન નહ વત, સામા  ય ઇ  તથા િમ  કતને કુશાન  

 
કો  ટક – ૧.૩ સવેંદનશીલતાની ક ા નકક  કરવી.  

 ઉપરોકત કો  ટકોમા ં સભંિવતતા અને અસરના ા  તાકંના ણુાકાર કર  મળેલ ક ાથિમક 

સવેંદન િશલતા દશાવે છે. મા ં૭ થી નીચેના ા તાકં મળેતો ઓછ  સવેંદનશીલતા, ૭ થી ૧૫ ા  તાકં 
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મળેતો મ  યમ સવેંદન શીલતા તથા ૧૫ થી ઉપર નો ા  તાકં મળેતો  યતં જોખમી સવેંદનશીલતા 

ચુવે છે.  
 

\

S|D 
સભંાવના 

અને ા  તાકં  

અસરનો દર અને ા  તાકં  

નગ  ય સામા  ય હળવો માઠ  િવનાશક 
1 કાયમી નીચો મ  યમ મ  ય ચો ચો 
2 સભિવત નીચો મ  યમ મ  ય ઉચો ચો 
3 હળવી નીચો નીચો મ  ય મ  ય મ  યમ 
4 કયારક (૨)  નીચો નીચો નીચો મ  ય મ  યમ 
5 ભા  યેજ નીચો નીચો નીચો નીચો નીચો 

 

આ ણ વગ આપિ  તની સવેંદન શીલતાને લગતા છે. અને આપિ  ત સમયે િતભાવ તથા આયોજન માટ 

માગદશન ુ  પાડ છે. ઉપરોકત કો  ટકો જોતા સમ  શકાય ક સભંાવના અને અસર ટલી વ  ુ તેટલી 

સવેંદનશીલતા વ  ુઅને સભંાવના અને અસર ટલી ઓછ  અ◌ેટલી સવેંદનશીલતા ઓછ   

૫.સવેંદનશીલ તા કુા તથા ગામોની િવગત  

પાટણ  લામા ં કંૂપ, રુ, આગ, આ◌ૈ ો ગક અક  માત વગેર વા જોખમો માટ સવેંદનશીલ રહલ છે. 

 લામા ંઆવેલ તા કુા અને ગામો ના જોખમો ગેની િવગતો પ રિશ  ટ-૨ થી સમાિવ  ટ છે.  

૬.સસંાઘનો ુ ંિવ  લેષણ  

 લામા ં િવિવઘ આફતો દર  યાન િતસાદ આપવા માટ િવિવઘ કારના બચાવ સાઘનોની જ ર યાત 

પડતી હોય છે.  કૂંપ આગ, રૂ, આક  માત, વગેર ની આફતો દર  યાન અ તન અન સ મ સાઘનોની 

ઉપલ  ઘી ની િવગતો પ રિશ  ટ-૬ થી સામેલ કરલ છે.   

૭. મતા િવ લષેણ   

રુ, વાવાઝોડા કંૂપ કૂંપ સામેની મતાઓની ૂચ   

S|D િવગતો સં યા 
1 અ  સ લાયર સ તા અનાજની ુ કાન ૫૦૩ 
2 આરો  ય સબ સે  ટર  ૩૨૬ 
4 ાથિમક આરો  ય ક    ૫૬ 
5 સા હુ ક આરો ય ક   ૧૫ 
6 સબ ડ ક હોિ  પટલ  ૦૧ 
7  લા િસવીલ હોિ  પટલ  ૦૧ 
8 મેડ કલ કોલેજ  ૦૧ 
9 પો ટમોટમ િુનટ  ૦૩ 

ઉપરના કલનમા ંએ જોવા મળે છે ક, પરંપરાગત ર તે સભંિવત સકંટો વા ક, રુ, વાવાઝો ુ અને કંૂપ 
માટ તા કુા થળે ુશળ માનવ સપંદા, યં ો અને સસંાધનો ારા મતા િવકાસના યાસો ગિતમા ંછે.   
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લોકોની પરંપરાગત ર તે આપિ  તનો સામનો કરવાની મતા  
 

S|D આપિ  ત વૂ ચેતવણી વૂ તૈયાર  શ આતનો ર સપો સ 
1 રુ સ દુાય ારા પાણીના તર 

પર નજર રાખવી 
ન  કરલા ચા થળે 
થળાતંર  અને બચાવ 
ુકડ ઓની તૈયાર  

શોધ અને બચાવ, 
ાથિમક સારવાર 

2 વાવાઝો ુ અગર યાનોને રણમા ં ન 
જવા ં ણ કરવી.  

સલામત થળની ઓળખ, 
થળાતંર 

શોધ અને બચાવ, 
ાથિમક સારવાર 

3 કંૂપ ના સલામત થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ, 
ાથિમક સારવાર 

4 ુ કાળ પચંાગના આધાર વરસાદ ુ ં
કલન, ઠ મ હનામા ં

પવન અને વાદળની દશા 
અને ગિતના આધાર 

કલન 

ઘાસચારા અને અનાજ સં હ, 
ુવા અને તળાવ પાણીના 

વપરાશના િનયમ ઘડવા,   

પાજંરાપોળ, પરબ અને 
ઘાસચારા ડપો શ  
કરવા 

5 ઓ ો ગક / 

કિમકલ 

આકિ  મક હોય છે.  લોકોને સલામત  થળે ખસી 
જવા તાક દ કરવી.  

એન.ટ .ડોટસ/ ાથિમક 
સારવાર 

 

૮. HRVA િવ  લેષણ ગેની ભલામણો  

                પાટણ  લામા ં જોવા મળતા ં જોખમો સામે વૂ તૈયાર  અને જોખમો સામે િતસાદ આપવા 

માટની મતા પર િવશેષ  યાન આપવાની જ ર યાત છે. પાટણ  લો જયાર કંૂપ ઝોન-૩ અને ૪ મા ં

સમાિવ  ટ છે.  યાર તેના મકાનો અને અ  ય બાઘંકામ કંૂપ િતરોઘક બને તે જ ર  છે.  લામા ં રુ સામે 

િતસાદ આપવા માટના સાઘનો તથા માનવ સસંાઘનો ની ઉણપ વતાય છે.  તતા તરફ કામ થાય તે 

જ ર  છે. આ ઉપરાતં જન સ દુાયમા ં વૂ તૈયાર  ગે િવિવઘ મા  યમો થક  સમજ િવકશે તે કારના 

યાશો આવકાય છે. લા વહ વટ  તં  ારા યોજના તૈયાર કરવા લ ી, મતાવધનલ ી તથા 

જન િૃતલ ી કામગીર  અમલમા ંછે.  
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૩. 
              આપિ  ત  યવ  થા ુ ંમાળ ુ ંરાજય અને  લા ક ાએ            .                                  
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ડ ક ાયસીસ મનેેજમે  ટ પૃ પાટણ : 

અ.નં નામ હો ો ડ સી  હો ો ઓ ફસ મોબાઇલ 

૧.
  

ી આનદં પટલ જ લા કલેકટર  ચેરમેન  
૨૩૩૩૦૩ 
૨૩૩૩૦૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૮ 

૨.
  

ી ડ  ક પારખ  ડ .ડ .ઓ.  વાઇસ ચેરમેન  
૨૨૩૪૪૦ 
૨૩૨૯૩૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩ 

૩.
  

ીમતી શોભા તુડા ડ .એસ.પી.  સ ય  
૨૨૩૫૫૫ 
૨૩૦૧૦૪ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૮ 

૪.
  

ી બી  પતી િનવાસી અિઘક કલેકટર   કિ  વનીયર   ૨૩૩૪૦૦ ૯૯૭૮૪૦૫૧૯૦ 

૫..
  

ી આર ડ  પટલ 
આસી.ડાયરકટર ઔ ો ગક 
સલામિત અને  વા  થ  

મે બર સે ટર   ૨૩૧૫૦૧ ૯૮૭૯૧૫૨૮૨૧ 

૬.
  

ીમતી  મામલતદાર પાટણ  સ ય  ૨૩૦૭૦૦   

૭.
  

ીમતી  જ લા મા હતી અિઘકાર   સ ય  ૨૯૭૦૩૫,૨૨૩૭૧૨  

૮.
  

ડો. એ એસ સા વી જ લા આરો ય અિઘકાર   સ ય  
૨૨૧૫૫૪ 
૨૩૪૨૯૫ 

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫ 

૯.
  

ડા પા ુલબેન સીવીલ સ ન  સ ય  ૨૩૩૩૧૧  ૯૯૨૭૭૭૮૭૫૫ 

૧૦.
  

ી.આર.એચ.પટલ  ચીફ ઓફસર નગરપા લકા  સ ય  ૨૩૦૩૩૩ 
૯૦૯૯૦૪૭૨૬૧ 

૯૪૨૮૮૨૭૮૭૯ 
૧૨.
  

ી. .એચ.પટલ  .પી.સી.બી.  સ ય  ૦૨૭૬૩ ૨૫૮૨૯૪ ૯૮૨૪૦૬૩૬૪૬ 

૧૪.
  

હ તેશ રાવલ મામલતદાર આ. ય. સ ય  ૦૨૭૬૩ ૨૨૪૮૩૦ ૯૮૨૫૨૨૦૦૨૫ 

૧૫ ી ઝાલા  એઆટ ઓ સ ય ૨૨૩૧૦૦ ૯૮૨૪૩૬૮૬૧૨ 

 લામા ંઉપલ  ઘ ફાયર ઇમરજ  સી સેલ ની િવગતો 

અ.ન.ં  નામ  હો ો  ઓ ફસ  મોબાઇલ ન.ં  

૧

  

ી.આર એચ પટલ  ુ  ય અિઘકાર  નગરપા લકા, પાટણ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૩૩૩   

  

૯૦૯૯૦૪૭૨૬૧    
૯૪૨૮૮૨૭૮૭૯ 

૨ ી બી ડ  થુાર ુ  ય અિઘકાર  નગરપા લકા, ચાણ  મા  ૦૨૭૩૪ ૨૨૨૦૧૮  ૯૯૦૪૪૯૯૦૪૪

૩ ી નાબેન કોડ યાતર ુ  ય અિઘકાર  નગરપા લકા, હાર જ   ૦૨૭૩૩ ૨૨૨૦૦૯  ૯૧૦૬૧૨૧૪૮૬ 

૪ ી  એલ બારોટ ુ  ય અિઘકાર  નગરપા લકા, િસ  ઘ રુ  ૦૨૭૬૭ ૨૨૨૦૦૪  ૮૯૮૦૦૩૮૦૩૮ 

૫

  

ી આર આર રબાર  ુ  ય અિઘકાર  નગરપા લકા, રાઘન રુ   ૦૨૭૪૬ ૨૭૭૧૪૮  ૯૭૨૩૯૭૦૪૪૮ 
૭૫૭૪૮૭૯૯૦૨ 
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 લામાં ઉપલ  ઘ 108 આક મીક સેવાઓની િવગતો   

 
Sr. EME Name Location Reg. No. Type CONTACT No. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oparetion 
Exucative 

 
9537005304 

BACKUP GJ18GA0305 BLS   

2 BASPA GJ18GA3245 BLS 97264 30098 

3 CHANASMA GJ18G9348 BLS 97264 30067 

4 HARIJ GJ18G9336 ALS ( ONLY 
DEFEB.) 

97264 31792 

5 JANGRAL GJ18G9326 BLS 97264 31743 

6 KANSA GJ18G9345 BLS 97264 31226 

7 PATAN GJ18G9337 ALS 97264 31787 

8 RADHANPUR GJ18GA0298 ALS ( ONLY 
DEFEB.) 

97264 33883 

9 SAMI GJ18GA0304 BLS 97264 33898 

10 SANDER GJ18G9349 BLS 97264 33814 

11 SANKHESHWAR GJ18G9328 BLS 97264 31764 

12 SANTALPUR GJ18G9346 BLS 97264 30084 

13 SIDDHPUR GJ18GA0297 BLS 97264 33866 

14 VARAHI GJ18G8924 BLS 97264 31135 

 
Infrastructure Information of PHCs & SCs. 
 

Sr. 
No. Name Taluka 

No.of 
SDH/DH/ 

MCH 

No. of 
CHCs 

No. of 
PHCs/ 
UHCs 

No. of 
MHUs/MMU 

No. of 
SCs 

1 Patan 2 1 9 0 44 

2 Sarasvati 0 3 8 0 54 

3 Sidhpur 1 3 7 0 43 

4 Chanasma 0 2 6 0 27 

5 Harij 0 1 4 0 26 

6 Sami 0 1 5 1 33 

7 Shankheswar 0 1 5 1 22 

8 Radhanpur 0 1 6 0 34 

9 Santalpur 0 2 6 1 43 
TOTAL 3 15 56 3 326 

 

 
 
 



3300  
  

District Rapid Response Team Information – 2019 
  

No RRT Name Designation Address 
Office 

No 
Mobile No Email -id 

1 Dr. A.S.Salvi CDHO 
District 

Panchayat, 
Patan 

02766-
221554 9099018895 cdho.health.patan@gmail.com 

2 
Dr. R.T. 

Patel 

District 
Surveillance 

Officer (EMO) 

District 
Panchayat, 

Patan 

02766-
234295 

9909981888 dso.health.patan@gmail.com 

3 
Dr. 

R.C.Thakkar 
Clinician 

(Pediatrics) 

General 
Hospital 

Patan 

02766-
233311 

9727778757 cs-pat@gujarat.gov.in 

4 
Dr. Nilam 

Desai 
Laboratory 

Officer (Micro) 

General 
Hospital 

Patan 

02766-
233311 

- cs-pat@gujarat.gov.in 

5 
Shri S. P. 

Joshi 
DMO 

District 
Panchayat, 

Patan 

02766-
233287 

9909981889 dmo.health.patan@gmail.com 

 
Dr. T J Patel Epidemiologist 

District 
Panchayat, 

Patan 

02766-
234295 

9925602280 dso.health.patan@gmail.com 

                  
 
Taluka Health Officer’s Contact Details 

 

No THO Name Taluka Mobile No Email -id 

1 Dr. A K 
Prajapati(I/C) Patan 9909981919 thopatan.health.patan@gmail.com 

2 Dr. A K Prajapati Saraswati 9909981919 thosarasvati.health.patan@gmail.com 

3 Dr. R D Nayak Siddhpur 9909981894 thosiddhpur.health.patan@gmail.com 

4 Dr. M I 
Makwana(I/C) Chanasma 9909981916 thochanasma.health.patan@gmail.com 

5 Dr. P K Kadiya(I/C) Harij 9909981923 thoharij.health.patan@gmail.com 

6 Dr. N P Patel Sami 7567889853 thosami.health.patan@gmail.com 

7 Dr. 
S.C.Chauhan(I/C) Shankheshwar 9909981923 thoshankheshwar.health.patan@gmail.com 

8 Dr. K K Panchal(I/C) Radhanpur 9909981898 thoradhanpur.health.patan@gmail.com 

9 Dr. K K Panchal Santalpur 9909981898 thosantalpur.health.patan@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:cdho.health.patan@gmail.com
mailto:dso.health.patan@gmail.com
mailto:cs-pat@gujarat.gov.in
mailto:cs-pat@gujarat.gov.in
mailto:dmo.health.patan@gmail.com
mailto:dso.health.patan@gmail.com
mailto:thopatan.health.patan@gmail.com
mailto:thosarasvati.health.patan@gmail.com
mailto:thosiddhpur.health.patan@gmail.com
mailto:thochanasma.health.patan@gmail.com
mailto:thoharij.health.patan@gmail.com
mailto:thosami.health.patan@gmail.com
mailto:thoshankheshwar.health.patan@gmail.com
mailto:thoradhanpur.health.patan@gmail.com
mailto:thosantalpur.health.patan@gmail.com
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Taluka Emergency Medical Team, District Patan 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. 

No. Taluka 
Name of Medical 

Officer With 
Contact No. 

 Name of  Male 
Supervisor With 

Contact No. 

Name of  Field 
Worker With 
Contact No. 

Name of Pharmacist 
With Contact No. 

1 Chanasma 
Dr. Dhruv M 

Goshai 

9408689750 

Jayesh R Makwana 

9974532183 

Mr.K.R.Prajapati 

9913280257 

Ashvin Z Patel 

9773140746 

2 Harij 
Dr. Nikulsinh 

Nayak  

7069066990 

Mr Rasikji Thakor 

9016087882 

P.D. Vaghela. 

9726346610 

Mr. B.K. Patel 

9099963484 

3 Patan 
Dr. Hardik S. Patel  

9909981880 

Shri. Mehul R. Katpara 

9426226825 

Shri. Nirav B. Vaniya 

9726162462 

Girishbhai B Kapadi 

9925563741 

4 Radhanpur  
Dr.R.B.Singh,  

9909981928 

Shri H.I.Pathan,  

8200922561 

Shri Kalpesh 

Sathwara, 

9712390763 

Shri Dinesh 

Goswami,  

9979747823 

5 Sami 
Dr Nareshbhai Patel  

7567889853 

Shree Pabjibhai patel  

9428551268 
Vijaybhai Patel   

Bhavinbhai 

9998410202 

6 Santalpur 
Dr.P.R.Zala 

9909981930 

I N Ghanchi 

7567892907 

Tanvir Ghanchi 

9974114730 

Rajesh Ayer 

9157463589 

7 Sarasvati 
Dr. Moulik Desai  

720186472 

Bhavinbhai R. Solanki  

9687543853 

Chintanbhai Raval  

9909281143 

Vipulbhai Prajapati  

9662035011 

8 Shankheshvar  
Dr.Hardik R Patel 

9909981922 

Hitesh S Nayi 

9925768542 

Mr. Maheshbhai N. 

Vadher  

Arvindbhai G 

Chaudhari  

9 Sidhpur 
DR G.R.Parmar 

M.O.Vaghrol 

9265417687 

Shri V.M.Mevada,  

M.P.H.S,  Sahesa   

8980636339 

Shree G.A.Rajput 

M.P.H.W. Lalpur  

9727083578 

Shree  R.A.Raval  

PHC Chandravati  

9687632859  
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HEALTH FACILITY 
NO.  BLOCK  DH/SDH/CHC PHC 

1 Chanasma CHC Lanva                       
 CHC Chanasma 

Brahamanwada 
Dhinoj 
Palasar 
Pimpal 
Kamboi 
Vadavali 

2 Patan DH Patan, 
CHC Sander 

Der 
Manud 
Ranuj 
Borsan 

Balisana 
Kungher 
Dharnoj 

3 Saraswati 
CHC Jangaral                     
CHC Vagdod                         
 CHC Sariyad 

Kansa 
Aghar 

Amarpura 
Sampra 
Vamiya 
Aedla 

Bhatasan 
Khodana 

4 Radhanpur CHC Radhanpur 

Bandhavad 
Gotarka 

Nanapura 
Vadnagar 
Santhali 

5 Sami CHC Sami 

Baspa 
Rafu 

Motajoravarpura 
Ved 

Dudakha 

6 Shankheswar CHC Shankheswar 

Mujpur 
Lolada 
Tuvad 

Panchasar 

7 Santalpur CHC Santalpur                    
CHC Varahi 

Abiyana 
Madhutra 

Zazam 
Dhokavada 
Kolivada 
Boruda 

8 Siddhpur 

SDH Siddhpur 
CHC Kakoshi                     
CHC Kuwara                           
CHC Biliya 

Chandrawati 
Samoda 
Meloj 

Vaghrol 
Pachakwada 

Sahesa 

9 Harij CHC Harij 

Dunawada 
Jasvantpura 

Nana 
Adiya 
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 આગાહ  અને વૂ ચતેવણીની સં  થા  યવ  થા 

Information Flow (Warning Stage)

Indian Meteorological Dept 

Central Water Commission 

Irrigation Control Room 

State EOC 

Port Authorities 

District EOC Incharge DM

Media 
(Print and Electronic Media) 

Community 

Any Other Sources 

 
ઘટના િનયં ણ સચંાર તં : 

કોઇ૫ણ આ૫િતના અસરકારક િનયં ણ માટ સચંાર યવ થા અ યતં મહ વની બાબત બની ય છે. આ૫િત 

દર યાન આ૫િત યવ થા૫ન ટ મ વારા અપનાવવામા ંઆવતી સચંાર ય થા ણાલી નીચે આપેલી છે. 

આપિ ના પ રણામે ક તેની અસરને લીઘે કોઇ સચંાર યવ થા તરમાળ ુ ંખોરવાઇ ય/ ટુ  પડ તેવા 

સજંોગોમા,ં ૂર સચંાર કાયિવશેષદળ ુ ંને ૃ વ લેતી ય કત, આપિ  યવ થાપનની અસરકારક કામગીર  

માટ ખલેલ ક અવરોઘ વગરની સચંાર યવ થા િુન ત કરવા માટ આવી સવલત ક તરમાળખા ુ ં

તા કા લક નુ: થાપન િુનિ ત કરશે: 

એક ૃત ર ડયો સચંાર યવ થા (િસ થેસાઇઝડ ર ડયો કો િુનકશન) 

 ટલીફોન - તમામ િનયં ણ ક  ખાતે ટલીફોન રૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 

 વૈક પક સચંાર યવ થા 

સચંાર યવ થા સવલત/સચંાર યવ થા તરમાળ ુ ં ટૂ  પડવાને લીઘે તમામ 

યવ થા સવલત અને સચંાર તં  ઠ પ થઇ ય એવી પણ પ ર થિત ઉભી થવાની 

સભંાવના હોય છે. સચંાર યવ થા ખોરવાઇ ય તેવા સગેં આવી સચંાર 

સવલત/ તરમાળ ુ ંકાયરત બને તે ર તે નુ: થાિપત થઇ ય યા ં ઘુી પ ર થિતની 

ગભંીરતાને લ મા ંલઇને નીચેની વૈક પક યવ થાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે : 

 સેટલાઇટ સચંાર યવ થા :  
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 એક વખત તમામ સચંાર યવ થા ખોરવાઇ ય ક તરત જ સેટલાઇટ સચંાર યવ થા 

ચા  ુકર  દવામા ંઆવશે. આવી સવલત તમામ સગેં ચા  ુરહ. 

સેટલાઇટ ન.ં – ૮૯૯૧૧૧૫૦૫૧ 

 ભાર વરસાદ વાવાઝો ુ  રુ દર યાન તા કાલીક બહોળા જના સ દુાય ધુી ચેતવણી સદંશ 

પહોચા વા માટ બ ક મેસેજની યવ થા કરલ છે. આ માટ રલાયસં ફા ડશન રાધન રુ તથા 

લા ખેતીવાડ  િવભાગ ારા ચાલતા આ મા ો ટ પાટણનો સહયોગ લેવામા ંઆવશે.  
 
 vayrles VyvS4a: 

 
ijLlama> vayrles VyvS4a nIce mujbnI ivgte 0e. 
 

A.n> S45 A.n> S45 

01 pa3` vIAecAef k>3/ol 
Aes.sI.Aar – S3e3 cenl 

9 vagDod po.S3e 
vayD Aa]3 poS3 
sriyd Aa]3 poS3 

02 iDzaS3r flD k>3/ol,kleK3r kcerI 
srSvtI berez – Dem 

10 ca`Sma po.S3e 
2I`oj Aa]3 poS3 

03 pa3` Ae iDvIzn po.S3e 11 harIj po.S3e 

04 pa3` bI iDvIzn po S3e 12 smI po S3e 
smI cek poS3 

05 pa3` taluka po S3e 
ku`6er Aa]3 poS3 

13 x>qe&vr po.S3e. 
x>qe&vr 3a]n cokI 
lolaDa Aa]3 poS3 
mujpur Aa]3 poS3 

06 balIs`a poS3. 
r ù>j Aa]3 poS3 
2arpur isvIl cokI 

14 sa>tlpur po.S3e 
is2aDa po.S3e 
zzam Aa]3 po.S3e 
Aeval Aa]3 po.S3e 

07 is@2pur po.S3e 15 varahI po.S3e 

08 kakoxI po.S3e 16 ra2npur po.S3e 

 
ચેતવણી, રાહત અને નુ: થાપન 
 

                ચેતવણી એ આપિ  પહલાનંી વૂ તૈયાર  સાથે સબંિંઘત છે. આવનાર  આફત પહલા તેની 

સભંાવનાઓ િવષે ણકાર  મળે તો આક મક આવી પડલ આફતમાથંી બચી શકાય અને નમાલ ુ ં

કુશાન ઓ  ંથાય છે. ડ કટ ઓપરશન સે ટર કલેકટર કચેર , પાટણ ખાતે સતત ૨૪ કલાક કં ોલ મ 

ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ કારની આફતો પહલા ં સમયસર ચેતવણી વારા કુશાનની 

શકયતામા ંઘટાડો કરવાનો છે. લામા ંકોઇપણ થળે અને સમયે ઘટતી કોઇપણ કારની ઘટના- ુ ઘટના 

સામે િતસાદ યાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીર  િવના િવલબેં આરંભી શકાય તેમજ લા તા કુા 

તરના સબંિંઘત તમામ અિઘકાર ીઓ સાથે જ ર  સકંલન રાખી શકાય અને વર ત અમલવાર  હ  ુજ ર  

સકંલન માટની આ યવ થા છે. 

વષાઋ  ુદરિમયાન રુ ક અિતભાર વરસાદની પ ર થિતમા ંપહ ચી વળવા હ  ુતા કુા તર આગોતરા 

આયોજન અને વૂતૈયાર ના ભાગ પ તા કુા તર કં ોલ મ પહલી ુનથી શ  કરવામા ંઆવે છે. જયાથંી 
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ામ તર ચેતવણી અને સદંશા યવહારની કામગીર  હાથ ઘરવામા ંઆવે છે. આ દરિમયાન તા કુા તર 

થાિનક ક ાએ તા ુકા આપિ  યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવામા ંઆવે છે મા ં થાિનક સસંાઘનોની 

ઉપલ ઘી શોઘ બચાવ અને રાહત કામગીર ની હૂરચના, મહ વના નબંરોની ચૂીનો સમાવેશ કરવામા ં

આવે છે. વ મુા ંઆ સમ  યોજના ુ ંએસ.ડ .આર.એન પર પણ અપડશન આ ગાળામા ં ણુ કર  લેવામા ં

આવે છે                      . 

                 આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી યાર થાિનક વ હવટ  તં ની ત રક 

સકંલનની ચકાસણી હ  ુ મોક લ ુ ં આયોજન સમયાતંર કરવામા ં આવે છે અને તે દરિમયાન જણાતી 

ખામીઓ િતઓની સિમ ા કર  ભિવ યમા ંતે નૂરાવિતત ન થાય તે માટની કાળ  રાખવામા ંઆવે છે. 

                કોઇ પણ આપિ  રોક  શકાતી નથી પરં  ુતેની સામેની વૂતૈયાર  અને સજજતાથી તેની ભયાનક 

અસરો અને િત તામા ંઘટાડો જ ર કર  શકાય છે. વળ  આફત સામે વૂ તૈયાર  એ જ એકમા  િવક પ 

હોવાથી થાિનક સ દુાયમા ં મતા વઘન થાય તે જ ર  છે. આ ઉપરાતં સમયાતંર આફત સામે 

વતૈયાર ના િવચારને િવિવઘ મા યમો થક  જન િૃત લ ી િવિવઘ કાય મો ારા લોકો વ ચે 

પહ ચાડવામા ંઆવે છે. 

                આ ઉપરાતં સબંિંઘત િવભાગો વા ક, પોલીસ, પચંાયત, માગ મકાન, વન િવભાગ, િશ ણ, 

આરો ય વગેરને જ ર  સકંલનમા ં રહ  કામગીર  કરવા માટ ૂચત કરવામા ં આવે છે. તા કુા તર 

તા કા લક િતસાદ માટ લાયઝન અિઘકાર ીઓની િનમ ૂકં કરલ છે. તમામ લાયઝન અિઘકાર િ ઓને 

આપિ ના સમયે સ ગ અને સતક રહવા તેમજ તા કુા તર સકંલનમા ંરહવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

તા કુા તર ઉપલ ઘ કરાવવામા ંઆવેલ શોઘ બચાવના સાઘનો લાઇફ કટ, લાઇફ ર ગ, રોપ, જનરટર 

તેમજ વરસાદ માપક યં ને કાયા વત થિતમા ંહોય તે માટ તેની મામલતદાર ીઓ ારા ભૌિતક ચકાસણી 

કર  લેવામા ંઆવેલ છે.  

                રાહત એ આફત દર યાન તથા આફત ાટકયા બાદનો તબકકો છે. આફતથી થયેલ કુશાનના 

કારણે ય કત માનસીક, શાર રક તથા આિથક ર તે ભાગંી પડયો હોય છે.  ય કત અથવા સ દુાયને 

સમાજમા ંફર થી તે પગભર થઇ શક તે માટ સરકાર ીની વારા લેવામા ંઆવો િનણય સવ પર  છે. 

              નુ: થાપન આ એક એવી િૂત છે ક મા ં જન સ દુાયને આપિ  પછ  આપિ  પહલાની 

વુવત પ ર થતીમા ંલાવવા માટ કરવામા ંઆવતી તમામ કારની સહાયનો સમાવેશ થાય છે. આ યા 

ઘણા લાબંાગાળાની િૃત છે. અને તે કયારક પાચં, દશ વષ અથવા તેથી વ  ુપણ સમય યિતત થઇ શક 

છે.  
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૪. 
  રોકથામ અને ઉપશમન કાયયોજના                                                                      .           
            આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીર  અને બન માળખાગત કાય  

કરવા. માળખાગત કામમા ંબાધંકામ અને આ સુંગક કામગીર   જોખમ હળ  ુ કરવામા ં મદદ કર છે.  

બન માળખાગત કાય મા ંજન િૃત, મતાવધન, યવહારમા ંબદલાવ, સલામતીના િનયમો ઘડવા અને 

લા  ૂકરવા વા કાય  કરવા.મા ંઆવે છે.  

ઉપશમન(મીટ ગેશન)ના કાય  નીચે જુબ  બે કારના છે; 

- માળખાગત કાય  : થળ પર બાધંકામ અને એ નીયર ગ, ભૌિતક કામ. 

- બન માળખાગત કાય  : અ યાસ, સશંોધન, િનયમો, નીિતઓ, મતાવધન, જન િૃતલ ી કામગીર . 

      દરક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામા ંઆવા કાય  સમાિવ ટ કર તે ુ ંસકંલન અમલ કરનાર કર  શક.     

      આવા કામોની વાિષક સમી ા કર  તેમા ંજ ર  ધુારા વધારા કરવામા ંઆવશે.  

આગોતરા પગલાઓં  : 

ચોમાસાના ારંભ વૂ જ લાઓને ચોમાસાની અસ૨ તથા સભંિવત ૨ૂની ૫ ર થિતને યાનમા ં લઈ 

ચોમાસાની વૂતૈયાર  માટ યો ય આયોજનમા ં માગદશક ચૂનાઓ આ૫વા તથા જ લા ક ાએ થયેલ 

તૈયાર ની સમી ા ક૨વા ટટ ઈમ૨જ સી ઑપરશન સે ટ૨ ગાધંીનગ૨થી િવડ યો કો ફ૨ સ મા૨ફતે 

અ સ ચવ ી(મહ લુ) તથા રાહત કિમશન૨ ીના અ ય થાને સબંિંધત જ લા કલેકટ૨ ી તથા જ લા 

િવકાસ અિધકાર ી તથા જ લાના મહ વના સબંિંધત િવભાગો વા ક વન િવભાગ, માગ અને મકાન 

િવભાગ, િસચાઈ િવભાગ, ૃ િષ િવભાગ િવગેર સાથે બેઠકો રાખી સમી ા ક૨વામા ં આવે છે. 

માન. ુ યસચવ ી ારા તમામ વહ વટ  િવભાગના સચવ ીઓ સાથે એિ લ અથવા મે માસમા ં બેઠક 

યોજવામા ં આવે છે. આ બેઠકમા ં તમામ િવભાગોના ડઝા ટર મૅનેજમૅ ટ લાન તથા વષાઋ  ુ ગેની 

કામગીર ની સમી ા ક૨વામા ંઆવે છે. આ બેઠકમા ંNDRF, Indian Army, Indian Airforce, Indian Coast 

Guard, SRPF વી ક  સરકારની બચાવ ઍજ સીઓના અિધકાર ઓ સાથે ૫ણ સકંલન કર  સમી ા 

ક૨વામા ં આવે છે. આ જ ર તે જ લા ક ાએ જ લા કલેકટ૨ ીના અ ય થાને તમામ ખાતાઓના 

અિધકાર ઓ સાથે એક સમી ા બેઠક ુ ંઆયોજન થાય છે. આમ ચોમાસાની શ આતમા ંઆ કા૨ની બેઠક 

ારા જ લા તં  તથા રા ય ુ ંતં  અનેક ર તે આ૫િ ના િતકાર માટ સ ગ રહ છે. અને જ લા ક ાના 

તમામ કં ોલ મ ૫ણ કાય૨ત થાય છે. 

સ૨કા૨ ીના મહ લુ િવભાગના ઠરાવથી વષાઋ  ુ દ૨િમયાન જ લા/તા કુા તથા ા ય ક ાએ ૨ૂ, 

વાવાઝોડાથી ઉ૫ થત થતી ૫ ર થિત તથા બચાવ-રાહત માટ તકદાર ના ૫ગલા ંમાટ રા ય ક ાએ ટટ 

ઈમ૨જ સી ઑપરશન સે ટ૨ તથા જ લા/તા કુા ક ાએ ઈમ૨જ સી ઑપરશન સે ટ૨ માટ ખાસ વધારા ુ ં

મહકમ મં ૨ૂ ક૨વામા ંઆવે છે. 
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 વષાઋ  ુદ૨િમયાન હવામાન ગેની ચૂનાઓની આપલે 

 

સમ  વષાઋ  ુ દ૨િમયાન ભા૨તીય હવામાન 

ખાતા ારા દવસ દ૨ યાન બે વા૨ હવામાન 

ગેની ચૂનાઓ મળે છે. ઈમ૨જ સી ઑ૫રશન 

સે ટ૨ ારા હવામાન ગેની આ ચૂનાઓ 

તમામ જ લાઓને ઈ-મેઈલ અને હૉટલાઇન ારા 

૫હ ચાડવામા ં આવે છે. યાથંી તા કુા , ગામ 

તથા સવેદંશીલ િવ તાર લોકો ધુી સાર ત 

કરવામા ંઆવે છે. 

તેમ છતા ંસમ  ચોમાસા દ૨િમયાન હવામાનમા ં

થતા અક પનીય ફ૨ફારોના સજંોગોમા ં

હવામાનની ૫ ર થિત, તા૫માન, સ ુ ની થિત, 

સભંિવત વાવાઝોડાની આગાહ ની મા હતી મેળવી 

સભંિવત ઊભી થના૨ ૫ ર થિતને ૫હ ચી વળવા 

સમયસ૨ આયોજન થઈ શક તે માટ મહ લુ િવભાગ ારા વેધ૨વૉચ ૫ૃની ૨ચના કરવામા ંઆવેલ છે. 

ની બેઠક અઠવા ડક ધોરણે િનયિમત ર તે મળે છે. મા ં હવામાનની ૫ ર થિત, વાવાઝો ુ ,ં ૨ૂ, પાક 

૫ ર થિત તથા સ ુ મા ંથતા ફ૨ફારોથી સભંિવત અસરોની સમી ા ક૨વામા ંઆવે છે. આ ૫ૃમા ંમહ વના 

િવભાગો ઉ૫રાતં અ ય તાિં ક િવભાગો વા ક IMD, ISRO, BISAG ના સ યોનો ૫ણ સમાવેશ ક૨વામા ં

આવેલ છે. 
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૫. 
                                      વૂતૈયાર  કાય યોજના                                                . 

 
 ૧. મતાવધન લાન   

આપિ  યવ થાપનમા ં મતાવધન માટ નીચે જુબની તાલીમો ુ ંઆયોજન કર ુ ં 

 શોઘ અને બચાવ  

 વૂ ચેતવણી  

  થળાતરં  

 કુશાન અને આકારણી  
 

૨. તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ   

તાલીમથી ય ત અને સ હૂના ં ાન, આવડત અને યવહારમા ં બદલાવ આવે છે. ભાવા મક અને 

ાના મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છે. થી ય ત અને સ હૂની કામગીર  વ  ુસાર  બને છે. આ માટ 

અગાઉથી તાલીમની જ ર યાતો ઓળખવી અને તેના આધાર તાલીમ અને મતાવધન ુ ંઆયોજન કર .ુ  

 વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી 

 કાય િવ લેષણ (નવા અથવા યવ થામા ંકરલ ધુારાવધારા) 

 તાલીમની જ ર યાતની ઓળખ કરવી 

 તાલીમની જ ર યાત ુ ંસરવૈ  ુ

 તાલીમની વૈક પક યવ થા ન  કરવી  

 તાલીમના ખચ-લાભ  ુિવ લેષણ કર ુ ં

િવિવધ િવભાગો માટ કરવાની તાલીમો 

િવિવધ િવભાગોના ંઅિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની તાલીમની જ ર યાતો ઓળખીને તેના આધાર તેમના 

માટ તાલીમ કાય મો ગોઠવવામા ંઆવે છે.  આ યાથી તાલીમ માટના ંિવષયો અને યાઓ તારવી 

શકાય. 

દરક િવભાગે પોતાના તર આપિ  યવ થાને મજ તૂ કરવા માટ તાલીમ કાય મોની ૂચ અને 

સમયસારણી બનાવવા સ ય છે. સામા ય ર તે આ યા જ લા ક રા ય તરથી થાય છે. તા કુા તર 

તાલીમની જ ર યાત ઓળખી તે જુબની તાલીમ આયોજન કર  વ  ુ સાર  ણુવ ાલ ી તાલમી ુ ં

આયોજન થાય છે.  .  

અ યાર ધુીના અ ભુવોમાથંી દરક િવભાગો માટ નીચે જુબના તાલીમ કાય મો હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

I. િવિવધ  તર આપિ   યવ  થાપન ઓર ય ટશન   

II. પોલીસ, વા ય, મહ લૂ, પચંાયત ામ િવકાસ, વન િવભાગ વગેર માટ , આગ સલામતી ગેની  

કૌશ ય ૃ ધ તાલીમ કાય મ.  

III. ઇમરજ સી ર સપો  સ સાથે સકંળાયેલ િવિવધ િુનટ વા ંક, પોલીસ, નગરપ લકા ફાયર ગેડ  

હોમગાડ, .આર.ડ , એનસ.એસ.એસ. વગેર માટ શોધ અને બચાવ તા લમ  

IV. સાધનો અને યં ોની ળવણી અને ઉપયોગ. 
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V. િવિવધ સ હુો વા ંક િશ ક, ગણવાડ  કાયકર, મ.ભો.યો સચંાલક,  યાજબી ભાવના ુ કાનદાર 

વગેર માટ ાથિમક સારવાર અને આરો  ય તા લમ 

ખાસ તાલીમ : િવભાગીય તાલીમો અ ય હતધારકો માટ ા તાિવક, વૂ તૈયાર , િતભાવ,                      

ઉપશમન(મીટ ગેશન), રોકથામ વગેર ગે તાલીમો .આઇ.ડ .એમ ખાતે થાય છે.  

 પચંાયતો, સ દુાય માટ, CBDP રાહત, કુસાન કારણી અને વળતરના િનયમો ગે તાલીમ. 

 NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP, િનઃસહાયતા અને જોખમ કલન 

 સ દુાયના ંકાયદળો માટ શોધ બચાવ, ાથિમક સારવાર, સલામત થળે ખસેડવાની પ ધિતઓ, 

વૂ ચેતવણી વગેર ગે.  

૩. તાલીમ આયોજન  યવ  થા  

કાય િૃ  જવાબદાર િવભાગ 

તાલીમ 

જરર યાત ુ ં

િવ લેષણ 

આપિ  યવ થાપનમા ં િવભાગોની િૂમકા અને 

જવાબદાર ઓની ઓળખ કરવી.  

 મહ લૂ અને ડ ટુ  કલેકટર 

 સામા ય વહ વટ િવભાગ 

 મહ લૂ િવભાગ 

 .એસ.ડ .એમ.એ./ .આઇ.ડ .એમ. 

 તમામ કાય ણાલી જુબના િવભાગો 

 હર ે  

 ખાનગી ે  

 એન. .ઓ. અને અ ય સગંઠનો 

િવભાગોની િૂમકા અને જવાબદાર ઓને આગળ 

લઇ જવા માટ િવિવધ હતધારકોની ઓળખ 

કરવી.  

તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ સતત ચા  ુરાખ  ુ

તાલીમની જ ર યાત જુબ તાલીમની ડઝાઇન 

તૈયાર કરવી.  

સસંાધનોની યવ થા કરવી  

તાલીમ કરવી 
 
૪. એજ સીની મદદ દર  યાન ોટોકોલ  યવ  થા   

  લાની મતા બહાર આપિ  સામનો કરવાનો આવશે.  યાર રાજય તથા ક   સરકારની ઉપલ  ઘ અ  ય 

અ◌ેજન  સી વી ક NDRF / BSF / ARMY / NAVY / AIRFORCE ની જ ર  ોટોકલ સાથે રાજય  થળે 

SEOC ના સપંણ સકંલનમા ંરહ  મદદ લેવામા આવશે.  

૫. બચાવ સાઘનોની ઓળખ અને જ  થોની ચકાસણી  

આપિ  ત િતસાદ માટ રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત આપવામા ંઆવેલ બચાવ સાઘનો વા ક 

ફાયર ઓટર ાઉજર ફાયર ટ  ટર ઇમરજ  સી ોટબલ લાઇટ, લાઇફ કટ, સીબી કન વગેર વા 

સસંાઘનો ની યાદ  તૈયાર કર  તેમની ઉપલ  ઘીની ભોિતક અને કાયર ત િ  થિતમા ંરાખવામા ંઆવે છે. ની 

ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે.  

૬. ચેતવણી તં ની ચકાસણી કરવી  

 લા ક ાના કં ોલ મને મળતા વૂ ચેતવણી ગેના સદંસાઓ ચુા ુ ં પથી  પ  ટ ર તે તા કુા અને 

ગામ  તર ઘુી પહ ચે તે માટની  
 

 ૧. રાજય કં ોલ મ (State Emergency Oparation Centre) 
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 ૨.  લા કં ોલ મ (District Emergency Oparation Centre) 

૩. તા કુા કં ોલ મ (Taluka Emergency Oparation Centre) માટ તમામ કં ોલ મ વ  ચે 

આતર ક સકંલનની ચકાસણી  કરવામા ંઆવે છે.  

૭.  વર ત િતસાદ ટ મો વ  ચે ુ ં સકંલન  

 લામા ંકોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દર  યાન આપવાના થતા ં િતસાદ માટ નીચે જુબના િવભાગો પાસે 

ઇમરજ  સી ટ મો ુ ંઆત રક સકંલન ચકાસણી  

 ૧. આરો  ય િવભાગ  

 ૨. પોલીસ િવભાગ,                   

             ૩ નગરપા લકા – ફાયર ઇમરજ  સી િવભાગ  

૮.  વૈિ  છક સં થાઓ અને અ  ય હત ઘારકો સાથે સકંલન : 

             લામા ં કોઇપણ આપિ  ત દર  ્યાન િતસાદ રાહત બચાવ નુવસન ાથિમક સારવાર વગેર 

વી કામગીર  દર  યાન  વૈિ  છક સં થાઓ તથા અ  ય હત ઘારકોનો મહ  વ ુ ં યોગદાન રહ ુ ં હોય છે. 

 લામા ં આવેલા  વૈિ  છક સં થાઓ હત ઘારકોની યાદ  પ રિશ  ટમા ં સામેલ છે. મની સાથે સ બધીત 

તા કુા તર સકંલન કરવામા આવે છે.    

૯. રુ અને વાવાઝોડા સાથે ુ ગુત વૂ તૈયાર  : 

રૂ અને વાવાઝોડા સામે વૂ તૈયાર ના ભાગ પે અસર  ત બનતા ગામોમા ં  થાળતર કરવાની જ ર યાત 

જણાય તેવા સજોગોમા ંગામ  થળે  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ વૈકિ  પક  થાનોની વૂ ચકાસણી કર  લેવામા ં

આવે અને કટોકટ ના સમયે રૂતી રાશન રુવઠાની પણ આગોતર   યવ  થા માટ તમામ પગલા ભરવામા ં

આવે છે. તેમજ  લા તા કુા અને ગામ  થળેના આપિ  ત  યવ  થાપન કામગીર  સાથે જોડાયેલ તમામ 

 થળેના લોકો વ  ચે ત રક સકંલન વ  ુમજ તુ ર તે જોડવામા ંઆવે છે.  

િતભાવ માટની વૂતૈયાર   

ઇમરજ સીમા ં વૂ અને બાદમા ં િતભાવ કરવો જ ર  છે. િતભાવ કરવાના આયોજન માટ ઠોસ ICS 

તૈયાર કર ુ.ં િવિવધ સં થા, િવભાગો સાથે સકંલન, માળખાગત અને બન માળખાગત કાય  વગેર ન  

કરવામા ં વૂતૈયાર  ઉપયોગી રહ છે. 

ICS બનવાથી C (કમા ડ, કં ોલ અને કો િુનકશન) યો ય ર તે થાય છે. અને સમયસર અને અસરકારક 

િતભાવ મળે છે.   

ICS મા ં વૂચેતવણી, શોધ અને બચાવ, માનવીય મદદ, ાથિમક સારવાર, રાહત, હગંામી આવાસ, પાણી 

અને વ છતા, કાયદો અને યવ થા, પ  ુ સભંાળ, ફ રયાદ િનવારણ, નુઃ થાપન અને નુઃિનમાણ 

અગ યની બાબતો છે.  

૧૦.  વૂ ચેતવણી યવ થા (EWS) અને આપિ  બાદની ચૂનાઓ    

          ઘણીવાર એ  ુબને ક આપિ  ગેનો સદંશો અને ચેતવણી ત રયાળ જ યાએ રહલા લોકો ધુી 

સમયસર પહ ચાડ  શકાતો નથી. અ કુવાર આપિ  પહલા અને દરિમયાન અફવાઓના કારણે પહ ચતી 

મા હતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફલાવે છે. તેથી યો ય સમયે, પ ટ, યો ય સ હૂને ચેતવણી સદંશ 
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પહ ચાડવાથી આપિ ની અસરો ઓછ  કર  શકાય છે. િવ વાસપા  મા હતી સમયસર પહ ચાડવા માટ ICS 

મહ વની છે.  

વૂ ચેતવણી કાય યોજના 
 

કાયના કાર રુ વાવાઝો ુ કિમકલ અને ઔ ો ગક 

હાલની વૂ ચેતવણી 

યવ થા 
 

િસચાઇ િવભાગ  / 

ડમ ઓથોર ટ / હવામાન ખા  ુ
 

કલેકટર ી 
 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 
 

ગામો 

હવામાન ખા  ુ
 

કલેકટર ી 
 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ. 
 

ગામો 

ઇ ડર ઝ એસોિસએશન 
 

DCG 
 

LCG 
 

મામલતદાર 

જવાબદાર િવભાગ 
 

DEOC 
મામલતદાર/ 

તા.િવ.અ. 

DEOC 
મામલતદાર/તા.િવ.

અ. 

DEOC 
મામલતદાર/ તા.િવ.અ. 

 
આપિ  બાદની ચૂનાઓ 

સકંટના કાર રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ 
કિમકલ અને ઔ ો ગક 

ુ ઘટનાઓ 

જવાબદાર િવભાગ DEOC, મામલતદાર કચેર  અને તા.િવ.અ. 
આવર  લીધેલ ગામો -તે સકંટના જોખમ સભંિવત ગામો 
ચેતવણી અને સદંશા ન પહ ચતા 
હોય અથવા પહ ચાડવા ુ કલ 
હોય તેવા ગામો/વસાહત.  

 સ દુાય ગામોમા ં ૂર રહ છે દા.ત. માછ માર, મીઠાના અગરમા ંકામ 
કરતા મ ુરો, કાર ગરો, માલધાર  વગેર 

સમયમયાદામા ંચેતવણીના સદંશા 
પહ ચવા માટના   જ ર   
પગલાઓ. 

કાયદળોમા ંગામોમા ં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ કરવો અને 
સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી. 

 
vayrles VyvS4a: 

ijLlama> vayrles VyvS4a nIce mujbnI ivgte 0e. 
A.n> S45 A.n> S45 

01 pa3` vIAecAef k>3/ol 
Aes.sI.Aar – S3e3 cenl 

9 vagDod po.S3e 
vayD Aa]3 poS3 
sriyd Aa]3 poS3 

02 iDzaS3r flD k>3/ol,kleK3r kcerI 
srSvtI berez – Dem 

10 ca`Sma po.S3e 
2I`oj Aa]3 poS3 

03 pa3` Ae iDvIzn po.S3e 11 harIj po.S3e 

04 pa3` bI iDvIzn po S3e 12 smI po S3e 
smI cek poS3 

05 pa3` taluka po S3e 
ku`6er Aa]3 poS3 

13 x>qe&vr po.S3e. 
x>qe&vr 3a]n cokI 
lolaDa Aa]3 poS3 
mujpur Aa]3 poS3 

06 balIs`a poS3. 
r`u>j Aa]3 poS3 

14 sa>tlpur po.S3e 
is2aDa po.S3e 
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2arpur isvIl cokI zzam Aa]3 po.S3e 
Aeval Aa]3 po.S3e 

07 is@2pur po.S3e 15 varahI po.S3e 

08 kakoxI po.S3e 16 ra2npur po.S3e 

 

લામા ુલ વાયરલેસ સેટ : ૬૮  
લામા ુલ વોક ટોક  સેટ: ૮૨  

૧૧. આગોતર  યવ થા::  

યાર આપિ  આવે યાર રુતી સાધન સામ ી, યં ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની જ ર યાતને પહ ચી 

વળવામા ં તરાય આવે છે. આગોતર  યવ થા કરવાથી ુ કલીને મહદ શે િનવાર  શકાય છે. યો ય ર તે 

“ ટોક પાઇલ” કરવાથી વર ત મદદ કરવામા ંસરળતા રહ છે. 

આગોતર  યવ થા માટ મહ વના ંચાર પગલા ંછે; 

 િવ તાર અને સકંટ અ સુાર જ ર  સામ ીની ૂચ તૈયાર કરવી. આ માટ િવ તારના લોકોની 

િનઃસહાયતા, વપરાશ અને સ ં ૃ િતને યાને લેવા. 

  સાધન સામ ી એકઠ  કરવાની છે તેની ણુવ ા અને માનાંક યાને લેવા જોઇએ થી  

ણુવ ાવાળ  સામ ી એક ીત થાય. 

 આવી સાધન-સામ ી પહ ચાડ  શક તેવા િવ તા અને ોત ન  કરવા. 

 આગોતર  યવ થાની સાધન સામ ીના ંગોડાઉન, સ લાયસ ુ ંનેટવક તૈયાર રાખ ુ ં થી સ વર સેવા 

પહ ચાડાય. 

 તા કુામા ંતા કુા મથક અને ુદા- ુ દા લ ટર તર આવી યવ થા કર  શકાય. પચંાયત તર પણ 

આવી યવ થા થાય તે માટ કામગીર  કરવી.  

     કિમકલ અને ઔ ો ગક એકમ અને સં હ માટના વૂતૈયાર ના પગલાઓં 

 સલામતીના નીિતિનયમોને િનયિમત ર તે દાખલ કરવા, ધુારા-વધારા કરવા. 

 અગ યની યં સામ ીની િનયિમત ળવણી કરવી અને ચકાસણી િુન ચત કરવી.  

 કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમા ંદખરખ કરવી અને અહવાલ કરવો.  

 અક માત ુ ંર પોટ ગ, છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે િુન ચત કર .ુ 

 સલામતીની સમજ વધે તે માટ અગાઉથી અને િતભાવ વ પે પગલા ંલેવા.  

૧૨. સ દુાય િૃત અને િશ ણ અને વૂ  યાર  : 

કોઇપણ આપિ  તનો સામનો કરવા માટ ાથિમક ણકાર  અને આપિ  ત દર  યાન  ુકર  ુઅને ુ ંન કર ુ ં

તે ગેની ણકાર  િવિવઘ મા  યમો વા ક રલી, િવડોયો શો, ભીત ુ ો, શાળા ક ા, ચ , વ ત િવિવઘ 

તાલીમ ારા .એસ.ડ .એમ.એ. ારા અમલી બનેલ ડ .આર.એમ કાય મ ારા કામગીર  અમલમા ં છે.આ 

ઊપરાત સ બધીત િવભાગો પોતાના િવભા ને લગત લોક િુતલ ી કામગીર  કર છે. મ ક વાઈન 

ફ ,ુહ વેવ વેગેર માટ આરો ય િવભાગ. 
 

૧૩.  ોકયોરમે  ટ (ટ  ટ ઘાબડા, સાઘનો વગેર) : 
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રૂ જવી  થતી દર  યાન  થાળતરં  થતી સ ય  યાર  થાળતરં લોકો માટ ટ  ટ, ઘાબડા તથા અ  ય દિનક 

ઉપયોગી સાઘંનો માટ  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ  વૈિ  છક સં  થાઓ તથા સબંિંઘત િવભાગોના સં કુતથી 

 યવ  થા કરવામા ંઆવશે.   

૧૪. એસ.ડ .આર.એન અપડશન (HTTP://117.239.205.164/sdrn_DSS) 

           એસડ એમએ ારા બાઈસેગ સાથે સકલન સાધી ટટ ડઝા ટર રસોસ ને વક 

(એસડ આરએન) તૈયાર કરવામા આવેલ છે. એસડ આરએન પર િવડ એમપી ટ ડ અ◌ેમપી તથા 

સીડ એમપીને આપિ  ત  યવ  થાપને લ ી તમામ િવગતો મામલતદાર ી તા કુા િવકાસ અિઘકાર ી તથા 

ચીફ ઓ ફસર ારા ણૂ કરવામા ંઆવે છે.   

૧૫. વી.આઇ.પી. માટ ખાસ  યવ  થા અને ોટોકોલ  

         તા કુાની આપિ ઓ અને તેની સભંાવના, ખતરા ગે VIP અને VVIP ને સ વર ણ કરવી 

જોઇએ થી VIP ય તઓ સ દુાયમા ંગભરાટ ઓછો કરવામા ંઅને તં ને સાબ ુ  કરવામાં મદદ પ થાય. 

આવી મા હતીના ંઆધાર VIP અને VVIP પોતાના આ ે ના ં વાસ ગેપણ ફર િવચારણા ંકર  શક.  

ઇમરજ સીના ંસમયે VIP અને VVIP ની થળ લુાકાતોથી શોધ બચાવ, ાથિમક સારવાર વા કાય મા ં

અવરોધ ન આવે તે  ુ યાન રાખવામા ંઆવે છે.  

૧૬.  મીડ યા મેન  ટમે  ટ અને મા હતી સારણ  

         િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાની િૂમકા આપિ ની ચેતવણી અને િવગતો પહ ચાડવા માટ 

મહ વની બની રહ  છે. મા યમો આવા સમયે શા લનતા વૂક વત  જન સ દુાયની તકલીફો ઓછ  

કરવામા ંમહ વની િૂમકા ભજવી શક. આપિ  ગે વૂતૈયાર , િતભાવની ર તો, બચવાની ર તો વગેર 

ગે બુ જ સાર  મા હતી લોકો ધુી બહોળા કારથી પહ ચાડ  શક. સામા ય ર તે કોઇપણ સકંટ ક 

આપિ ઓમા ંસ દુાયને પ ટ અને સાચી ણકાર  મળે તે બુ જ જ ર  છે. તેથી મા યમોની િૂમકા ઘણી 

મહ વની છે. રા ય તરની EOC મા ંમી ડયા સેલ શ  કર  મા યમો સાથે સકંલનની યવ થા રા ય સરકાર 

કર  છે.  સતત કાયરત છે. આપિ ના ં સમયે યો ય અિધકાર  ારા િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાને 

સમયાતંર અપડટ કરવામા ંઆવે છે. થી બનજ ર  અફવા અને ગેર જવાબદાર વાળ  મા હતીનો સાર 

અટક.  આવી યવ થા આપિ  દરિમયાન DEOC તર પણ હોય છે,અહ  મામલતદાર 

આપિ યવ થાપનની  મદદ વ મા દરશ લેવામા ંઆવે છે.  

૧૭. દ તાવે કરણ  

           લામા ં બનતા કોઇપણ આપિ  ત દર  યાન તેની સામે આપવામા આવેલ િતસાદ કયા 

દર  યાન જોવા મેળલ િવિવઘ િવભાગોના, અસર  ત, લોકોના અને અ  ય અજ  સીઓના િતભાવ ગે 

દ  તાવે  કરણ થાય તે જ ર  છે. થી કર  સમ  યા દર  યાન તં  ારા રહ  જવા પામેલ તીયોને 

ઓળખી શકાય અને તેને ભિવ  યમા ં નૂાવતીત થતી ટાળ   શકાય. 
 

 
 
 
 
 
 
 



4455  
  

૬. 
                                        નુઃ થિત-                                                         - 

           આપિ  અસર ત િવ તાર અને લોકોને નુઃ થિતમા ંઅથવા વ  ુસાર  થિતમા ંલાવવા ુ ં કાય 

આ લાન ુ ં છે. આપિ ને કારણે જ ર  સેવાઓ, માળખા, લોકો ુ ં વનિનવાહ, વા ય અને સમ  

વનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સ વર આ બધા પાસાઓ નુઃ થિતમા ંલાવવા. ભૌિતક માળખાઓને અને 

વન જ ર  સેવાઓ નુઃ થત કરવા માટ આ જુબની રણનીિત યાને લેવી.  

પહલા ંકરતા વ  ુસા  બાધં ુ ં: નવા ંબાધંકામ કાય  એવી ર તે કરવા  નુઃ આવી આપિ ઓમા ં કુસાન 

ન પામે. સહભાગી આયોજન – લોકોની સામા ક અને સાં ૃિતક શૈલી અને જ ર યાતોને યાનમા ંરાખી ફર 

બાધંકામ અને કાય  કરવા. આ માટ આયોજનમા ં હતધારકોની સહભાગીતા આવ યક છે.  

સકંલન : નુઃ થિતમા ંલાવવા ુ ંઆયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સકંલન પે તૈયાર કર ુ.ં આવા આયોજનો 

માટ વર ત કુસાન ુ ં કલન અને લોકોની જ ર યાત ુ ં કલન અગ ય ુ ંપા  ુછે.  

નીચે જુબના િવિવધ ે ોને નુઃ થત ક કાયરત કરવા.  

 મહ વની સેવાઓ – વીજળ , પાણી, સચંાર, વાહન યવહાર, વ છતા, વા ય. 

 માળખા / બાધંકામ – આવાસ, હર ભવન અને ર તા 

 વનિનવાહ – ૃ િષ, ુ ટર ઉ ોગ, ુ કાન અને બ ર તથા રોજગાર. 

વીજળ , પાણી, વ છતા, ગદંાપાણીનો િનકાલ વગેર સેવાઓ તા કા લક શ  કરવી. આવી સેવા શ  કરવા 

માટ વૈક પક રણનીિત અને કાય  અગાઉથી ન  કરવા. જ ર પડ થાિનક સં થા, િવભાગો, કોપ રટની 

મદદ લેવી. 

મહ વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયરત કરવી  

S|D 
મહ વની 
સેવાઓ 

સામ ી/ 
સેવાઓ 

કૂસાન 
એકમની 
સં યા 

અસર ત 
ગામોની 
સં યા 

અસર ત 
વ તી 

નુઃ થિતમા ં
આવવાના 
પગલાઓં 

દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 વીજળ  ફ ડર       
   

2   ા સફમર       
   

3 
  

HT 
લાઇન       

   

4 
  

LT 
લાઇન       

   

5    થાભંલા       
   

6    અ ય       
   

 
 

વા ય 
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S|D િવગત PHC 
(ગામ ુ ં
નામ) 

CHC સબ 
સે ટર 

દવા 
સં હ 

નુઃ થિતમા ં
આવવાના 
પગલાઓં 

દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 કૂશાન થયેલા ભવનો        

2 પહ ચી ન શકાય તેવા 
આરો ય ક ો 

       

3 દવા સં હ અને 
મહ વના સાધનોને 

       

4 નાશ થયેલ દવાઓ         

5 કૂસાન થયેલ 
એ લુ સની સં યા 

       

સામા જક 

S|D િવગત ગામ ુ ષ ી બાળકો ુલ નુઃ થિતના 
પગલા 

જવાબદાર 
િવભાગ 

દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 મનોસામા જક 
રસભંાળની 
રતવાળા 

લોકોની સં યા 
(આપિ ને 
કારણે) 

      Health   

પાણી રુવઠો 

S|D કૂસાન ગામ  ુનામ 
અને એકમની 
સં યા 

અસર ત 
ફ ળયા/વ તી 

નુઃ થિતમા ં
આવવાના 
પગલાઓં 

િવભાગ દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 ૂવા       

2 બોરવેલ       

3 તળાવ       

4 પાણી રુવઠાને        

5 ESR       

6 GSR       

7 સ પ       

8 ટ ડપો ટ       

9 હ ડપપં       

10 પ હુવાડા       
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૭. 
                                                      થળાતંર યોજના                                                           - 
  

 લામા ંનદ , વોકળા, તથા િનચાળવાળા િવ  તારોમા ંઆવેલા છે. યા ંભારથી અતીભાર વરસાદ 

દર  યાન અથવા ઉપર વાસમાથંી આવતા ંપાણીની વ  ુઆવકને કારણે  થળાતંર કરવાની જ ર યાત પડ  

શક છે. આ માટ  થાિનક તં  પાસે  થળાતંર કરવા માટ કટર, ક,છકળા, વા વાહનોને  યવ  થા 

ઉપલ  ઘ કરવા માટ સ મ છે.  માટ  થાિનક નગરપા લકા,માગ અને મકાન પચંાયત, તથા અ  ય  

ખાનગી અ◌ેજ  સીઓની મદદ મળ  શક છે.પ રિ  થિત મતા બહાર હોય તેવા સમયે હલીકો  ટર/ મેજર સચ 

ઓપરશન વા સજંોગોમા ં  ટટ ઇમરજ  સી ઓપરશન સે  ટરના સકંલનમા ંરહ  સકંલન  થળાતંર કરવામા ં

આવશે.  

 થળાતંર દર  યાન  તે  થાનો પર ઉપલ  ઘ રુ ત આ ય  થાનો વા ક શાળા ક  નુીટ  હોલ 

વાડ , ક અ  ય ઘાિમક પ રસરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.  િવગતો વીડ એપીમા ં સમાિવ  ટ કરવામા ં

આવેલ છે.  થળાતંરની િ  થિત દર  યાન અસર  તોને ભોજન/પાણી/મેડ કલ વગેર વી આવ યક 

 યવ  થા માટ SvEi0k s>S4aAo,2aimRk s>S4aAo, પોલીસ/ જ  લા રુવઠા િવભાગ/ જ લા આરો  ય િવભાગ ારા 

તા  કા લક ધોરણે જ ર  સાધનસામ ી  થળ પર પહ ચાડવા ગેની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવેશે . 

             આ માટ  થાિનક  તર સ  તા અનાજની ુકાનો પર એડવા  સ રુવઠો રુો પાડવામા ં

આવેશે.સલામત આ ય  થાનો પર ાથિમક િુવધાઓ રુતી મા ામા ં ઉપલ  ધ બને તે ગે તા કુા 

 તરથી ાતં અિધકાર ી/મામલતદાર ી/તા કુા િવકાસ અિધકાર ી/ચીફ ઓ ફસર ી/પોલીસ 

ઇ  સપેકટર ી અને  લોક હ  થ ઓ ફસર ારા રુતી કાળ  લેવામા ંઆવશે.  

ુલાઈ વષ ૨૦૧૭ દર યાન થયેલા ભાર વરસાદને અ લુ ીને તે દર યાનન અ ભુવો અને 

થળાતરન  બાબતોથી મળેલ શીખ લઈ સલામત આ ય થાનો  ુઆયોજન કરવામા આવે છે. મા ંચોમા  ુ

વૂ શાળા,કોલેજ,વાડ ,ધાિમક-સામા ક સં થાઓ-ઉપરાત થાિનક તરના ઉપલ ધ ોતોનો વગેરની 

સલામત આ ય થાનોની ચકાસણી કર  લઈ ાતં અધીકાર ી,મામલતદા  ારા આવ યક યવ થા 

થાપીત કર  લેવામા ંઆવે છે. 
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7.1 
                           પ  ુ થળાતંર અને અ ય કાળ .                                            - 
  

પાટણ િજ લાનુ ંપશધુન (૧૮ મી પશધુન ગણતરી મજુબ) 

 પાટણ િજ લામાં આતંરીયાળ િવ તારમાં જવા સા      
         પશુપાલન િવભાગની એ યુલ સ વાન ચાલુ હાલતમાં                

           છે. 
  ચોમાસા પહેલા િજ લાના તમામ પશુઓને પશપુાલકના ઘર-ઘર 

જઇને િવનામુ યે ગળસંુઢા રોગની રસી આપવામાં આવશ.ે 
 હાલ િજ લાના તમામ પશુદવાખાનાઓ ખાતે પુરતા માણમા ં

આવ યક વનર ક દવાઓનો જ થો રાખેલ છે, તેમજ જ ર પ યે 
તા કાિલક િજ લા પંચાયત વભંડોળમાંથી દવાઓ ખરીદ કરીને 
તા કાિલક પશ ુસારવાર કરવામાં આવશ.ે 

 વેટરીનરી / પેરા-વેટરીનરી અિધકારી / કમચારીઓની સલામતી માટે 
પીપીઇ કીટસ, હે ડ લોવઝ,સે ટી કેપ તથા ગમબુટ ની પુરતા 

માણમાં સુિવધા પુરી પાડેલ છે. 
 પશુઓના મૃતદહે નીકાલ કરવાની જવાબદારી શેહરી િવ તારમા ં

નગરપાિલકા તથા ા ય િવ તારમા ં ામ પંચાયતની છે. જેમા ંજ રી 
તાં ીક માગદશન પશુપાલન શાખા તથા આરો ય શાખા વારા આપવામાં આવશ.ે  

પશપુાલન  શાખા,િજ લા પચંાયત,પાટણ 
 િજ લા અને તાલકુાની કચરેીઓના અિધકારીઓના નામ / સરનામા /ટલેીફોન / મોબાઇલની િવગત  

અ.
ન ં

અિધકારીનું નામ  હો ો  કચેરીનુ સરનામ ુ તાલુકો  ટેલીફોન  
કચેરી મોબાઇલ  

૧ ડા.એન.એસ.પટેલ  
નાયબ પશુપાલન 
િનયામક  

પશુપાલન શાખા,િજ લા 
પંચાયત,પાટણ  પાટણ  

૦૨૭૬૬ 
૨૩૪૩૦૦ ૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮ 

૨ ડા.જે.એમ.પટલે   પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના પાટણ  પાટણ  
૦૨૭૬૬ 

૨૨૧૮૫૪ 
૯૮૨૪૪૩૪૬૧૦ 

૩ ડા.પી.એચ. ભ ટ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના ર ંજ   પાટણ  -  ૯૯૨૫૨૩૨૯૦૦ 

૪ ડા.આર.એસ.પટલે  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના બાિલસણા  પાટણ  ૦૨૭૬૬ 
૨૮૫૫૧૬ 

૯૮૨૫૬૩૮૫૫૮ 

૫ ડા.જે.એન.ચૌધરી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના ચા પ          સર વતી  - ૯૪૨૯૮૭૪૮૪૯ 

૬ ડા.જે.એન.ચૌધરી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના વામૈયા 
(ઇ/ચા)  સર વતી  - ૯૪૨૯૮૭૪૮૪૯ 

૭ ડા.કે.પી.પં યા પશુિચ ક સા અિધકારી  ફરતા પશુદવાખાના કાસંા  સર વતી  - ૯૯૭૮૪૪૧૦૦૨ 
૮ ડા.એન.કે.દેસાઇ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના વાગડોદ  સર વતી  - ૯૯૨૫૦૪૦૧૯૧ 

૯ ડા.એન.કે.દેસાઇ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના જંઘરાલ 
(ઇ/ચા) સર વતી  - ૯૯૨૫૦૪૦૧૯૧ 

૧૦ ડા.બી.એસ.પટેલ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના નાગવાસણ  િસ ધપુર  - ૯૪૨૭૦૦૩૦૯૭ 

૧૧ ડા.બી.એસ.પટેલ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના િસ ધપુર 
(ઇ/ચા) િસ ધપુર  ૦૨૭૬૭ 

૨૨૦૨૧૩ 
૯૪૨૭૦૦૩૦૯૭ 

૧૨ ડા.બી.એસ.પટેલ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના ને ા (ઇ/ચા) િસ ધપુર  - ૯૪૨૭૦૦૩૦૯૭ 

૧૩ ડા.બી.એસ.પટેલ પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના કાકોશી 
(ઇ/ચા) િસ ધપુર  - ૯૪૨૭૦૦૩૦૯૭ 

પશુ વગવાર સં યા 

ગાય વગ ૧૩૧૦૧૬ 

ભસ વગ ૩૬૩૫૧૪ 

બકરા ૧૦૨૯૩૭ 

ઘેટા ં ૫૩૭૫૦ 

ટ ૩૬૩૯ 

ઘોડા ૬૯૧ 

અ ય ૩૫૬૬ 

ુલ ૬૫૯૧૧૩ 
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૧૪ ડા.એ.એસ.ચૌધરી  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના ચાણ મા  ચાણ મા ૦૨૭૩૪ 
૨૨૨૦૬૬ ૯૪૦૮૭૮૮૫૦૫ 

૧૫ ડા.કે.એમ.પટલે પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના કબંોઇ  
(ઇ/ચા) ચાણ મા - ૯૪૦૮૭૨૯૮૫૮ 

૧૬ ડા.ડી.બી.ચૌધરી  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના વડાવલી  ચાણ મા - ૯૪૨૬૦૪૨૩૫૮ 

૧૭ ડા.ડી.બી.ચૌધરી  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના 
િધણોજ(ઇ/ચા) 

ચાણ મા - ૯૪૨૬૦૪૨૩૫૮ 

૧૮ ડા.એન.વી.યોગી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના હારીજ  હારીજ  ૦૨૭૩૩ 
૨૨૨૪૪૬ 

૭૮૭૪૭૬૮૭૭૭ 

૧૯ ડા.કે.એમ.પટલે  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના દુનાવાડા  હારીજ  - ૯૪૦૮૭૨૯૮૫૮ 

૨૦ ડા.એન.વી.યોગી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના કુભંાણા 
(ઇ/ચા) હારીજ  - ૭૮૭૪૭૬૮૭૭૭ 

૨૧ ડા.વી.વી.ચૌધરી  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના સમી (ઇ/ચા) સમી  - ૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭ 

૨૨ ડા.વી.વી.ચૌધરી  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના બા પા   સમી    ૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭ 

૨૩ ડા.સી.એ.નાણચેા  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના શંખે વર શંખે વર  - ૯૬૩૮૬૯૬૧૨૪ 

૨૪ ડા.સી.એ.નાણચેા  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના િબિલયા 
(ઇ/ચા) શંખે વર  - ૯૬૩૮૬૯૬૧૨૪ 

૨૫ ડા.વી.વી.ચૌધરી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના રાધનપુર 
ઇ/ચા) રાધનપુર  - ૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭ 

૨૬ ડા.વી.વી.ચૌધરી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના મસાલી 
(ઇ/ચા)  રાધનપુર    ૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭ 

૨૭ ડા.વી.વી.ચૌધરી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના દેવ (ઇ/ચા) રાધનપુર  - ૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭ 

૨૮ ડા.વી.વી.ચૌધરી પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના ચલવાડા 
(ઇ/ચા)  રાધનપુર  - ૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭ 

૨૯ ડા.એસ. .ઠ કર  પશુિચ ક સા અિધકારી  ફરતા પશુદવાખાના 
વારાહી  સાંતલપુર  - ૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫ 

૩૦ ડા.એસ. .ઠ કર  પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના વારાહી 
(ઇ/ચા) સાંતલપુર  - ૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫ 

૩૧ ડા.એસ. .ઠ કર પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના સાંતલપુર 
(ઇ/ચા) સાંતલપુર  - ૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫ 

૩૨ ડા.એસ. .ઠ કર પશુિચ ક સા અિધકારી  પશુદવાખાના લો ા 
(ઇ/ચા)  સાંતલપુર  - ૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫ 
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િજ લા પચંાયત પાટણ સચંાિલત 
 

પશસુારવાર સં થાઓ,પશિુચ ક સા અિધકારી ીઓ તથા તાલકુા નોડલ અિધકારી ીઓની માિહતી 
 

અ.ન ં તાલકુાનુ ંનામ પશદુવાખાનાનુ ંનામ પશિુચ ક સા અિધકારી ીનુ ંનામ તાલકુા નોડલ પશિુચ ક સા અિધકારી 

૧ 
પાટણ 

પાટણ  ડા.એસ.જે.પટેલ ડા.જે.એમ.પટલે 
પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના પાટણ 

૨ ર ંજ  ડા.પી.એચ. ભ ટ 
૩ બાિલસણા  ડા.આર.એસ.પટલે  
૪ 

સર વતી 

ચા પ ડા.જે.એન.ચૌધરી 
ડા.જે.એન.ચૌધરી  

પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના ચા પ તા.સર વતી 

૫ વાગડોદ  ડા.એન.કે.દેસાઇ 
૬ વામૈયા  ડા.જે.એન.ચૌધરી (ઇ/ચા) 
૭ જંઘરાલ  ડા.એન.કે.દેસાઇ (ઇ/ચા) 
૮ ફ.પ.દ.કાંસા ડા.કે.પી.પં યા 
૯ 

િસ ધપુર 

િસ ધપુર  ડા.બી.એસ.પટલે(ઇ/ચા) 
ડા.બી.એસ.પટેલ (ઇ/ચા) 
પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના િસ ધપુર 

૧૦ નાગવાસણ  ડા.બી.એસ.પટલે  
૧૧ ને ા  ડા.બી.એસ.પટલે (ઇ/ચા) 
૧૨ કાકોશી ડા.બી.એસ.પટલે  (ઇ/ચા) 
૧૩ 

ચાણ મા 

ચાણ મા  ડા.એ.એસ.ચૌધરી  
ડા.એ.એસ.ચૌધરી 

પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના ચાણ મા 

૧૪ િધણોજ  ડા.ડી.બી.ચૌધરી  
૧૫ વડાવલી ડા.ડી.બી.ચૌધરી (ઇ/ચા) 
૧૬ કંબોઇ ડા.કે.એમ.પટલે (ઇ/ચા) 
૧૭ 

હારીજ 
હારીજ  ડા.એન.વી.યોગી ડા.એન.વી.યોગી 

પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના હારીજ 

૧૮ કુંભાણા ડા.એન.વી.યોગી (ઇ/ચા) 
૧૯ દુનાવાડા  ડા.કે.એમ.પટલે  
૨૦ 

સમી 
સમી ડા.વી.વી.ચૌધરી (ઇ/ચા) ડા.વી.વી.ચૌધરી, પશુિચ ક સા અિધકારી 

પશુદવાખાના બા પા ૨૧ બા પા ડા.વી.વી.ચૌધરી  
૨૨ 

શંખે વર  
શંખે વર  ડા.સી.એ.નાણચેા ડા.સી.એ.નાણેચા, પશુિચ ક સા 

અિધકારી 
પશુદવાખાના શંખે વર 

૨૩ 
િબિલયા 

ડા.સી.એ.નાણચેા (ઇ/ચા) 

૨૪ 

રાધનપુર 

રાધનપુર  ડા.વી.વી.ચૌધરી(ઇ/ચા) 
ડા.વી.વી.ચૌધરી (ઇ/ચા) 
પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના રાધનપુર 

૨૫ મસાલી ડા.વી.વી.ચૌધરી (ઇ/ચા) 
૨૬ દેવ  ડા.વી.વી.ચૌધરી(ઇ/ચા) 
૨૭ ચલવાડા ડા.વી.વી.ચૌધરી (ઇ/ચા) 
૨૮ 

સાંતલપુર 

વારાહી ડા.એસ. .ઠ કર (ઇ/ચા) 
ડા.એસ. .ઠ કર 

પશુિચ ક સા અિધકારી 
પશુદવાખાના વારાહી 

૨૯ ફ.પ.દ. વારાહી ડા.એસ. .ઠ કર  
૩૦ સાંતલપુર  ડા.એસ. .ઠ કર 
૩૧ લો ા  ડા.એસ. .ઠ કર (ઇ/ચા) 
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િજ લા પચંાયત પાટણ સચંાિલત કી વીલજે સે ટર, ાથિમક પશસુારવાર કે ો તથા પશધુન િનરી ક ીની માિહતી 
 

અ.નં  તાલુકાનું નામ ાથિમક પશુસારવાર કે  / 
કી વીલેજ સે ટર નું નામ   

પશુધન િનરી ક ીનું નામ સંપક નંબર  

૧ 
પાટણ 

કુણઘેર ી આર.એન.પટેલ ૯૯૨૫૧૫૫૩૬૮ 

૨ સંખારી ી એ.ડી.બારોટ  ૯૭૨૪૨૧૧૨૩૪ 
૩ મ ંદ ી એ.ડી.બારોટ (ઇ/ચા) ૯૭૨૪૨૧૧૨૩૪ 
૪ 

સર વતી 
સરીયદ ી એન.એચ.કોડાિલયા  ૯૯૦૯૩૦૪૨૧૧  

૫ ભીલવણ ી પી.જે.પટેલ ૯૮૭૯૩૨૭૮૪૨  
૬ ક બુવા ી એસ.એસ. પતી   ૯૮૭૯૫૮૧૪૩૦  
૭ 

િસ ધપુર 
કુવારા  ી પી.એસ.પટલે   ૯૮૨૫૮૭૮૩૬૮ 

૮ સમોડા ી એસ.ટી.પટેલ  ૯૮૭૯૪૨૩૮૦૧  
૯ ચં ાવતી ી જે.એમ.િસપાઇ ૯૯૨૫૯૩૦૫૧૪ 

૧૦ ચાણ મા સુણસર ી એમ.એસ.દાઉવા  ૯૯૭૮૧૮૯૯૧૫ 
૧૧ હારીજ કાતરા  ી આર.એસ.પટેલ  ૯૯૭૮૦૬૫૨૪૩ 

૧૨ શંખે વર મુંજપુર  ી એસ.આર.ગ જર  ૯૮૨૫૯૯૨૩૪૬ 

૧૩ સમી રા   ી એસ.આર.ગ જર ઇ/ચા) ૯૮૨૫૯૯૨૩૪૬ 
૧૪ રાધનપુર 

ગોતરકા  ી આર.આઇ.ઘાંચી ૯૯૭૯૩૧૬૩૦૩ 
૧૫ નાનાપુરા  ી આર.આઇ.ઘાંચી (ઇ/ચા) ૯૯૭૯૩૧૬૩૦૩ 
૧૬ સાંતલપુર કોરડા ી કે.એન.મકવાણા  ૯૮૨૫૫૩૫૪૪૫ 

 
 પશપુાલન,પાટણ હ તકના હીકલની િવગત 

 
 પાટણ િજ લાના પાંચ તાલુકામાં પશુસારવાર એ યુલ સ – એ યુલ સ – ૫  
 પાટણ િજ લાના બે તાલુકામા ંપશ ુસારવાર મોબાઇલ યુિનટ – પગાડી – ૨ 
 ોઝન સીમેન ટેકનોલો  & ેઇન ગ ઇ ટી યુટ,પાટણ – પગાડી - ૧ 
 ોઝન સીમેન ટેકનોલો  & ેઇન ગ ઇ ટી યુટ,પાટણ – મીનીબસ- ૧ 
 વેટરનરી પોલીિ લિનક માંડો ી, પાટણ    - પશુસારવાર એ યુલ સ-૧ 

પાટણ િજ લા ની િવિવધ પશ ુસારવાર સં થાઓ 
 

અ.નં. પશુ સારવાર સં થાની િવગત સારવાર સં થાઓ ની 
સં યા 

રીમાકસ 

૧ પશુ દવાખાના ૨૯ િજ લા પચંાયત, પાટણ સચંાલીત 

૨ ાથિમક પશુ સારવાર કે  ૧૫ િજ લા પચંાયત, પાટણ સચંાલીત 

૩ પાટણ િજ લામાં કાયરત પશુ સારવાર 
કે ો 

૫ દૂધ સાગર ડેરી,મહેસાણા સંચાલીત 

૪ પાટણ િજ લામાં કાયરત પશુ સારવાર 
કે ો 

૧ બનાસડેરી સંચાલીત 

૫ િવિવધ લ ી પશુ િચ ક સાલય, માંડો ી ૧ પશુપાલન ખાતુ, ગુજરાત રા ય, ગાધંીનગર 

૬ ઘિન  પશુ સુધારણા યોજના ઉપકે ો ૫૦ પશુપાલન ખાતુ, ગુજરાત રા ય, ગાંધીનગર 

૭ અ વ અને ગદભ સંવધન ફામ, ચાણ મા ૧ પશુપાલન ખાતુ, ગુજરાત રા ય, ગાંધીનગર 

૮ કૃિ મ િબજદાન કે  (ગોપાલિમ ) ૪૮ ગુજરાત પશુધન િવકાસ બોડ, ગાંધીનગર 

૯ કૃિ મ િબજદાન કે   (બાયફ) ૨૫ દૂધ સાગર ડેરી,મહેસાણા સંચાલીત 
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8. 
                      મેડ કલ અને હોિ  પટલ મેનેજમે  ટ                                                 -  

             લામા ંકોઇપણ આપિ  ત દર  યાન આવ  યક પરથી મેડ કલ સેવાઓ માટ  લામા ંઆરો  ય િવભાગ 

પાસે નીચે જુબની િવગતે તબીબો ઉપલ  ઘ છે.  
 

PHC-MO Contact Detail 

S

N 
Taluka PHC Name of MO 

MBBS/ 

Ayush 

Landline No 

Mobile No 
STD Code 

Numbe

r 

1 

Saraswat

i 

 

Aghar Dr.Pratik s Prajapati MBBS 02766 277777 9724117046 

2 Bhatsan Dr.Chirag Ninama MBBS 02766 260390 9099777858 

3 Vamiya Dr. Maulik S Desai MBBS 
  

7201864720 

4 Kansa Dr.Mitesh  M Prajapati MBBS 02766 289670 9909981906 

5 Aedla Dr. Aneri R Patel MBBS 
  

9727759475 

6 Khodana Dr. R.B.chaudhari MBBS 02766 285599 9099961138 

7 Sampra Dr. Roshani K Patel MBBS 02766 289154 9664779418 

8 Amarpura Dr.Jignesh Prajapati MBBS 02766 
 

9106715014 

9 

Patan 

Der Dr. Parth B Amin MBBS 02766 285187 8390037718 

10 Kungher Dr. Sukan Modi MBBS 02766 282646 9909981909 

11 Balisana Dr. Shweta V Patel MBBS     9574388255 

12 Borsan Dr. Vidhi A Patel MBBS 
  

9429148980 

13 Manund Dr.H.S. Patel MBBS 02766 275406 9909981880 

14 Dharnoj Dr.Akshay K Prajapati  MBBS 
  

9909981919 

15 Ranuj Dr. Mittal C. Patel MBBS 02766 287639 9909981903 

16 

Siddhpur 

Chandravati Dr. Divya J Sathavara MBBS 02767 277309 8320274311 

17 Pachakvada Dr. Ruchi V Patel MBBS 02767 289200 9909981912 

18 Sahesa Dr. Virendra A Rajput MBBS     9909981911 

19 Meloj 
Dr. Virendra A Rajput ( 

I/C ) 
MBBS     9909981911 

20 Samoda Dr. Nirav Vaidh MBBS     9099961216 

21 Vaghrol Dr. G R Paramar Ayush 02767 289100 9265417687 

22 

Chanasm

a 

Brahmanvada 
Dr. Alkesh Manubhai 

sohel 
MBBS 02734  287334 9909981914 

23 Vadavali Dr. Kirtan V Patel MBBS 02734 285455 9909981915 

24 Dhinoj DR.Himashu Agraval MBBS 02734 236366 9909981917 

25 Palasar Dr. Sanjay Saxsena MBBS 02734 263433 9909981918 
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26 Kamboi Dr. Sneha R Desai MBBS 02734  287334 968796765 

27 Ganget Dr. Dhruv  M Goshai MBBS 
  

9408689750 

27 Pimpal Dr.Maltiben.I.Makwana MBBS 02734 288331 9909981916 

28 

Harij 

Nana  Dr.Nikulbhai.C.Nayak MBBS 02733 282328 7069066990 

29 Adiya Dr. Kinjal J Parikh MBBS 
  

9426714851 

30 Jasvantpura Dr. P. K..Kadiya  MBBS 02733 282328 9909981923 

31 Dunavada Dr. M.B. Chaudhari MBBS 02733 287115 9909981920 

32 

Santalpu

r 

Madhutra Dr. Sagar S Modi MBBS     9909981932 

33 Abiyana Dr. P.R. Zala MBBS     9909981930 

34 Dhokavada Dr. K D Mehta MBBS 
  

9909981897 

35 Boruda Dr. Pravin K Chaudhari MBBS 
  

7201861502 

36 Koliwada Dr. Himali P  Thakkar MBBS     9714921931 

37 Zazam Dr  Vipul J Panchal MBBS     8511450389 

38 

Shankhe

swar 

Mujpur 
Dr. Surendrashih S 

Chauhan 
MBBS 02733 281213 9909981905 

39 Panchasar  DR. Jinal M Patel MBBS 02733 272300 9601263502 

40 Lolada Dr. Hardik R Patel MBBS 02733 241169 9909981922 

41 Tuvad Dr. Jaumin P  Bhatiya MBBS 02733 281213 9979843512 

42 

Sami 

Baspa  DR.  Dhruv  S Modi MBBS 02733 242993 9909981924 

43 Ved Dr. Vikram J Solanki MBBS 
 

 

9879112141 

44 Dudkha Dr. Chirag B Patel MBBS 
 

 

9909929227 

45 
Motajoravarpu

ra 
DR.  Akash S Prajapati 

MBBS 
02733 

242993 9727439782 

46 Rafu DR. P B Paramar MBBS 02733 245226 9909981904 

47 

Radhanp

ur 

Bandhvad Dr. Asha S. Goswami MBBS 02746 273046 9913175310 

48 Gotarka Dr. K.H. Thakkar MBBS      9909981926 

49 Santhali Dr. S B. Rabari MBBS 02746 273046 7567889800 

50 Vagnagar Dr. Santokben Ahir MBBS 
  

7016510457 

51 Nanapura  Dr. R.B.Singh MBBS 02746 274009 9909981928 
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Human Resources 

Sr.No. Cadre 

Institution 

PHC CHC SDH DH Medical 
College 

1 Specialist Doctors 0 2 4 2 30 

2 Medical Officer 49 32 8 7 6 

3 AYUSH 24 0 0 0 0 

4 RBSK AYUSH 23 0 0 0 0 

5 BPNA Staff 1 75 58 22 163 

6 

Supervisors 

(FHS/MPHS/SI/MS 

etc) 

51 0 0 0 0 

7 FHW 47 0 0 0 0 

8 MPW 356 0 0 0 0 

9 Pharmacist 320 0 0 4 0 

10 Lab Technician 49 15 7 3 4 

11 ASHA 48 11 3 0 12 

12 Aganwadi Worker 1140 0 0 0 0 

  Total 3486 135 80 38 215 
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Sr. 
No. Institution 

Vehicle On Road, Dist. Patan 

No. 
Ambulance 

with 
Ventilator  

No. Ambulance 
without Ventilator Total  Other 

Vehicle  Total 

1 PHC 0 13 13 36 49 

2 CHC 0 14 14 2 16 

3 SDH 0 3 3 2 5 

4 DH 1 3 4 1 5 

5 Medical College 0 4 4 4 8 

6 108 2 12 14 0 14 

Total 3 3 49 52 45 

Sr. No.  Institution  

Bed Strength, Dist. Patan 

Available 

Extensible  Total  

AC Non AC Total 

1 PHC 0 156 156 0 156 

2 CHC 0 494 494 0 494 

3 SDH 5 145 150 150 300 

4 DH 0 181 181 25 206 

5 Medical College 23 625 648 0 648 

Total 48 1601 1649 175 1824 



iijjLLllaa  AAaappii||  VVyyvvSS44aappnn  yyoojjnnaa––wwaagg  22      

  

    Page 56   
    

 

ઉપર જુબના સગવળો ઉપલ  ઘ છે. પ રિ  થિત  લા તં ની મતા બહાર હોય તેવા સજંોગોમા ં રાજય 
 તરથી  ટટ ઇમરજ  સી ઓપરશન સે  ટરના સકંલનમા ંરહ  જ ર  મદદ લેવામા ંઆવશ.ે આ ઉપરાતં  થાિનક 
 થળે આરો  ય ે ે કાયરત  વિૈ  છક સં  થાઓ તથા કલબોની સહંયોગ લેવામા ં આવશ.ે  

 

વ  ુવરસાદથી િવ ટુા પડતા ગામોની યાદ , જ.પાટણ  

અ.ન.ં  
તા કુા ુ ં

નામ 
ા.આ.ક. ુ ંનામ 

ગામોની 

સં યા  
િવ ટુા પડતા ગામોની યાદ  ર માકસ  

૧ સાતંલ રુ 

અબયાણા ૧૧ 
તરનેશ,ગોખાતંર, વાદળ થર, 

ઉનડ ,લીમગામડા, છાણસરા, વાવડ , 
રામ રુા, રા ુસરા, ગડસઇ, ણુીચણા 

આરો  ય કમચાર , 
આશા પાસે 

ઓ.આર.એસ., કલોર ન 
ટબલેટ તથા જ ર  
દવાઓનો જ  થો 
ઉપલ  ધ કરાવવામા ં

આવશે.  

કોલીવાડા ૧ ાડંવા  

મ ુ ા  ૩ આ વુાસ, એવાલ, ગરામડ  

ઝઝામ ૧ રામ રુા  

૨ રાધન રુ ગોતરકા ૫ 
પેદાશ રુા, અગીચણા, કરસનગઢ, 

બી મી લાગજં, જોરાવરગજં 

૩ શખેં ર  લોલાડા ૨ સી રુ, તારાનગર  

૪ હાર જ ુ નાવાડા ૧ ખાખલ 

૫ િસ ધ રુ પચકવાડા ૫ 
ઠાકરાસણ, નાદો ી, વરસીલા, સેવાણી, 

કલાણા 
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૯. 

                                         મી ડયા મેનેજમે ટ.                                                    .                             
 
 િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાની િૂમકા આપિ ની ચેતવણી અને િવગતો પહ ચાડવા માટ મહ વની છે. 

મા યમો આવા સમયે શા લનતા વૂક વત  જન સ દુાયની તકલીફો ઓછ  કરવામા ંમહ વની િૂમકા ભજવી શક. 

આપિ  ગે વૂતૈયાર , િતભાવની ર તો, બચવાની ર તો વગેર ગે બુ જ સાર  મા હતી લોકો ધુી બહોળા 

કારથી પહ ચાડ  શક. સામા ય ર તે કોઇપણ સકંટ ક આપિ ઓમા ંસ દુાયને પ ટ અને સાચી ણકાર  મળે તે 

બુ જ જ ર  છે. તેથી મા યમોની િૂમકા ઘણી મહ વની છે. આપિ ના ંસમયે યો ય અિધકાર  ારા િ ટ અને 

ઇલેક ોિનક મી ડયાને સમયાતંર અપડટ કરતા રહ ુ ં થી બનજ ર  અફવા અને ગેર જવાબદાર વાળ  મા હતીનો 

સાર અટક.  આવી યવ થા આપિ  દરિમયાન DEOC તર પણ હોય છે, તેની મદદ લેવી. આ કામગીર  માટ 

નાયબ મા હતી િનયામક ીને નોડલ ઓ ફસર તર ક િન કુત કરાશે.  

પાટણ જ લાના દિનકોના તં ી/ િતિનિધ/ફોટો ાફર ુ ં લ ટ 

મ પ કાર ુ ંનામ દિનક ુ ંનામ મોબાઇલ સરના ુ ં
1 ી રા શ એસ. સોની સરહદનો સાદ ૯૮૨૪૯ ૧૫૫૮૬ ૪૩, ગાય ી ુ લે , ચ ટૂનગર સોસાયટ , 

પાટણ 
2 ી મનીષ એમ. ખમાર હમલોગ ૯૮૯૮૫ ૦૨૭૦૧ ર૧, લાવ ય બં લોઝ, ર વેના ગરનાળા પાસે, 

પાટણ 
3 ી અિ નભાઇ જોષી િનભાવ ૯૪૨૭૦ ૬૦૬૦૯ ૩૮, ગિત સોસાયટ , ુગંડ  રોડ, પાટણ 
4 ી િવનોદ . ઠકકર   િુનયાદ ૯૮૯૮૩ ૯૭૯૦૭ દોશીવાડો, નાગરવાડાની સામે, પાટણ 
5 ી દલીપભાઇ એન. 

ઓઝા   
ર નમણ ૯૪૨૭૬ ૭૮૩૧૮ કંડવાસ, છાયાશા  ી સામે, પાટણ 

6 ી  િવણ એન. પચંાલ જુરાત ાઇમ 
લેુટ ન 

૯૮૨૫૪ ૫૩૨૧૬ ૧૬,  િુનિસપલ કો   લે , વાદ  સોસાયટ ની 
સામે, પાટણ 

7 ી ખગાર ડ . યોગી લોક ભાત ૯૮૨૫૪ ૭૦૭૪૬ િવ  વાસ કો   લે  , પાટણ 
8 ીમતી ડ  પલ ક. રાવલ દોપહર ૯૯૦૯૭ ૪૮૫૮૯ ખીજડાનો પાડો, ઘીમટો, પાટણ 
9 ી  જનકભાઇ ડ . રાવલ દ ય ભા કર ૯૨૨૭૭ ૫૭૪૦૧ ૪૦/૪૧, સીટ  પોઇ ટ કો લે , પાટણ 

10 ી  હમા  ુએસ. યાસ સં ેશ ૯૮૯૮૫ ૯૯૭૦૬ પ૦, િત પિત સોસાયટ , .ઇ.બી. સબ ટશન 
પાસે, પાટણ 

11 ી િશ ભુાઇ આર. 
વાઘેલા     

પાલન રુ 

સમાચાર 

૯૯૦૪૯ ૬૨૨૭૭ ૨૨/ તૂન સોસાયટ , િસ ધ રુ રોડ, પાટણ. 

12 ી જયિંતલાલ ઠ ર   અ કલા  ૯૯૨૫૪ ૧૦૦૫ ૨૯/યશ બગંલોઝ, િનવાસ થાન, જલારામ 
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મં દર રોડ, પાટણ 
13 ી ઉપે  એસ. સોની સરહદનો સાદ ૯૮૯૮૭ ૨૦૫૮૯   ૪૩, ગાય ી ુ લે , ચ ટૂનગર સોસાયટ , 

પાટણ 
14 ી રમેશ એસ. સોલકં  હમલોગ ૯૪૨૮૬ ૬૪૯૭૫ મોટ સરા ડો. બેડકર ચોક, પાટણ     
15 ી ધમ  િ વેદ  હમલોગ ૯૮૨૫૮ ૯૮૧૪૯ ીરામ પાક, િવભાગ-૧, ૧લોમાળ, ગાય ી 

ુ લે  પાસે, પાટણ 
16 ી  ફા કભાઇ મન રુ  િનભાવ ૯૯૨૫૪ ૮૯૭૮૬ ટાકંવાડા રોડ, ઇકબાલ ચોક, પાટણ 
17 ી સેવતંીલાલ સોની સરહદનો સાદ ૯૯૯૮૬ ૧૫૫૮૬ ૪૩, ગાય ી ુ લે , ચ ટૂનગર સોસાયટ , 

પાટણ 
18 ી દ ેશ બી. સા  ુ  ડઇલી ડ ટકટર ૯૯૨૪૪ ૩૮૮૨૩ ક ચેુ  ની પોળ, રાજકાવાડો, પાટણ 
19 આઇ.પી.પીરઝાદા   િનભાવ ૨૩૪૮૭૦ ઇકબાલ ચોક, પાટણ 
20 ી ભરત ુમાર એમ. 

ુદંશા 
રખેવાળ ૮૫૩૦૦ ૯૯૦૦૦ રાણ રુ આથમણાવાસ, ડ સા, . બનાસકાઠંા 

21 રિવ એમ. રામી   હમલોગ ૯૮૨૪૯ ૬૪૮૭૩ ગણપિતની પોળ, હગરાચાચર, પાટણ 
22 ી મનોજ એસ રાવલ   દોપહર                         

૯૪૨૭૪ ૭૩૦૪૫ 
  

23 ી હિનશ એફ. શાહ જુરાત સમાચાર ૯૮રપ૩ ૬૦પ૩૬ પ પળાશેર ,  બ ર, પાટણ 
24 િનમેષ આર. ગોલે   નોબલ િમ  ૯૮૯૮૪ ૩૭૭૧૭   કલારવાડો, સાલવી વાડો, પાટણ 
25 ી અમરતલાલ મહતા જય હદ  ૯૮૨૫૩ ૮૦૨૦૨ એસ-૩૪, િત પિત માકટ, બગવાડા દરવા  

પાસે, પાટણ. 
26 ી ક રુ કનૈયાલાલ 

 યાસ 

ધી મેસેજ ૯૪૨૮૭ ૩૨૪૩૦ ૪/બાલ ેમ ફલેટ, ભારતી સોસાયટ ની સામે,  

પાટણ. 
27 ી દલીપિસહ ડ . ઝાલા િુનયાદ ૯૪૨૮૮ ૫૦૨૫૬ ીદવ કો   લે , પાટણ 
28 ી કૌિશક ડ . રાજગોર ગરવી તાકાત ૯૮૨૫૫ ૮૭૧૮૭   એસ/૧૨,૧૩ યશ  લાઝા કો   લે , ર  વે 

ફાટક ન ક, પાટણ                    
29 ી નુીલ આઇ.પટલ  દ ય ભા કર  ૯૭૩૭૨ ૨૦૪૦૧ ઝીણી પોળ, .ુપો . પાટણ  
30 ી નરો મભાઇ ક.રાઠોડ  ધરતીનાલાલ ૯૭૨૬૪ ૮૧૩૪૨ ૧૨૫, રોહ તવાસ .ુપો. મોઢરા તા. 

બેચરા  . મહસાણા  
૩૧ ી તે ભાઇ સી. રાવળ નવ જુરાત 

સમય  
૯૮૯૮૩ ૬૩૭૧૬ બગવાડા દરવા , પાટણ  

૩૨ ી િનરંજન વી. ઠાકર નવ જુરાત 
સમય  

૯૮૨૫૩ ૮૦૩૦૫  એફ-૧, ઝવેર  કો લે , ુ ુ ૃપા સોસાયટ  
સામે, િસ ધ રુ  
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પાટણ જ લાના ચેનલોના િતિનિધ ુ ં લ ટ  
 
 

મ િતિનિધ ુ ંનામ ચેનલ ુ ંનામ મોબાઇલ સરના ુ ં
1 શૈલેષ ખમાર પીટ એન ઝૂ ૯૮૭૯૫૦૮૩૨૩   ધનર ન એપાટમે ટ, ાઉ ડ ફલોર, 

જલારામ મદંર પાસે, પાટણ 
2 મહશભાઇ પટલ કાય ઝૂ ચેનલ ૯૭૧૪૯૭૩૩૭૭ િત પિત માકટ, ગોળાઇમા,ં ૪થો માળ, 

પાટણ 
3 હષદ ુમાર આર. પચંોલી વી ટ વી  ઝૂ ૯૮૨૫૨૮૦૦૩૦ એસ-૨૪ એજ લુાઇક ુડ યો, ીદવ 

કો લે  પાટણ                        
4 યશવતં પટલ    ઇ ટ વી ઝુ ૯૩૭૭૭૦૩૦૮૮ ૯૪/ ાથનારસીડ  સી,ઉપવન 

બગંલોઝની સામે, પાટણ 
5 નુીલ એ. પટલ ટ .વી.નાઇન  ઝુ ૯૯૦૯૯૪૧૫૩૯  ૯૪/ ાથનારસીડ  સી,ઉપવન 

બગંલોઝની સામે,  પાટણ 
6 ચૌધર  ભરત ુમાર કe ુ રદશન ૯૪૨૬૭૫૧૪૪૮ ૩૯/રાજલ મી પાક, ભૈરવ મં દર, 

પાટણ. 
7 ી િવપીનભાઇ પિત NEWS 24  

Chennal 
૯૮૯૮૧૦૯૩૬૦ ૧, નગરપાલીકા શોપ ગ સે  ટર, SBIની 

બા ુમા,ં િસ ધ રુ. 
8 ી હમતિસહ ઠાકોર PTN NEWS  

Chennal 
૯૯૦૪૬૨૪૩૮૨   

9 ી ઓમ કાર પરમાર      R.M.NEWS  
Chennal 

૭૩૮૩૭૪૩૬૨૨ પોલીસ હડકવાટર ભ  દર  પાટણ 

10 ી ભરતભાઇ ક. પચંાલ Sudarsan TV ૮૧૨૮૧૨૨૩૧૬ સોનીવાડો, ર નુાથ ની પોળ, 

લીટલ  ટાર  ુલની બા ુમા,ં  પાટણ 
11 ી ભ શ આર. પટલ ઇ ડ યા ટ વી 

ચેનલ 

૯૯૧૩૫૮૮૩૮૨ હોટલ બસંી કાઠ યાવાડ , હો ડા શો મની 
સામે, ડ સા રોડ, પાટણ 

12 ી િનરવ ચ વત  જુરાત ઝુ  

ટ વી ચેનલ 

૭૦૧૬૫૯૫૬૯૫ ૬૫/ હરિસ ધનગર સોસાયટ , ુ ધ 
સાગર ડર ની સામે, હાસંા રુ,પાટણ 

13 ી મનોજ આર. ચૌધર     લેમન ઝુ ચેનલ ૮૧૪૦૨૫૬૮૧૯ ૩૯,મા તી કો લે , એસ. . રોડ, 

િસ ધ રુ 
14 ી િવણ ુમાર આઇ દર      મતં  ય  ુઝં 

ચેનલ 

૯૪૨૬૮૭૪૮૭૫ ૫/૭૩ િત ુપિત માક.ટ, િસ ધ રુ  

15 ી પિત ભરત એચ      સદંશ ઝુચેનલ ૯૭૩૭૩૬૦૧૦૨ િશવમ પાક સોસાયટ  , િસ ધ રુ 
16 ી ેશભાઇ નાયક    એ.બી.પી. અ મતા 

ટ વી  ઝૂ 

૯૬૩૮૬૯૫૫૫૪ એફ-૧, દ ય આશીષ કો લે , ર વે 
ગરનાળા, પાટણ.                         

17 િપનલબેન નીલેશભાઇ સી  ુઝં ચેનલ    ૭૨૮૫૦૧૪૫૮૫ ૧૧ હરિસ  ધનગર સોસાયટ , પાટણ  
18 મ ભુાઇ પી ઠકકર ૨૪x૭  ુઝં     ૯૯૦૯૪૭૦૧૫૧ ૧૮૮ શા ં  તી ુ ંજ સોસાયટ  ભાભર હાઇવે 

રાધન રુ 
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19 ખોડ દાસ બાલાલ થુાર ટારગેટ  ુઝં 
ચેનલ    

૯૭૧૨૫૧૪૮૧૬ ૧૯૧, જધામ, પાટણ 

20 મહશભાઇ કરશનભાઇ દવે  INS  ુઝં ચેનલ    ૮૯૮૦૪૬૫૬૪૩ .ુ શેરગજં, તા. રાધન રુ . પાટણ 
21 ી અ  કશ પડંયા જુરાતી  ઝુ 

ચેનલ   

૯૨૨૭૭૭૦૦૯૯   ચાચર યાનો મોટો પાડો, ચાચર યા ચોક,  

.ુપો . પાટણ 

૨૨ ી ચેતન પી રામી    સી એન ૨૪ ઝુ  ૯૪૨૮૮૫૦૩૦૬  પાટણ 

૨૩ ેમલ િ વેદ     સદંશ ઝુ   ૮૨૩૮૦૩૨૭૮૧ ૧૫, ુ ંવા રકા સોસાયટ , શા  તાબા 
હોલની બા ુમા ં                  
બસ  ટ  ડ રોડ, પ 

 
 

મ િતિનિધ ુ ંનામ ચેનલ ુ ંનામ મોબાઇલ સરના ુ ં
1 શૈલેષ ખમાર પીટ એન ઝૂ ૯૮૭૯૫૦૮૩૨૩ ધનર ન એપાટમે ટ, ાઉ ડ ફલોર, 

જલારામ મદંર પાસે, પાટણ 
2 મહશભાઇ પટલ કાય ઝૂ ચેનલ ૯૭૧૪૯૭૩૩૭૭ િત પિત માકટ, ગોળાઇમા,ં ૪થો માળ, 

પાટણ 
3 હષદ ુમાર આર. 

પચંોલી 
વી ટ વી  ઝૂ ૯૮૨૫૨૮૦૦૩૦ એસ-૨૪ એજ લુાઇક ુડ યો, ીદવ 

કો લે  પાટણ 
4 યશવતં પટલ ઇ ટ વી ઝુ ૯૩૭૭૭૦૩૦૮૮ ૯૪/ ાથનારસીડ  સી,ઉપવન 

બગંલોઝની સામે, પાટણ 
5 નુીલ એ. પટલ ટ .વી.નાઇન  ઝુ ૯૯૦૯૯૪૧૫૩૯ ૯૪/ ાથનારસીડ  સી,ઉપવન 

બગંલોઝની સામે,  પાટણ 

6 ચૌધર  ભરત ુમાર 
ુબેરભાઇ 

ુ રદશન ૯૪૨૬૭૫૧૪૪૮ ૩૯/રાજલ મી પાક, ભૈરવ મં દર, 

પાટણ. 
7 ી િવપીનભાઇ 

પિત 

NEWS 24  Chennal ૯૮૯૮૧૦૯૩૬૦ ૧, નગરપાલીકા શોપ ગ સે  ટર, SBIની 
બા ુમા,ં િસ ધ રુ. 

8 ી હમતિસહ ઠાકોર PTN NEWS  Chennal ૯૯૦૪૬૨૪૩૮૨  

9 ી ઓમ કાર 
પરમાર 

R.M.NEWS  Chennal ૭૩૮૩૭૪૩૬૨૨ પોલીસ હડકવાટર ભ  દર  પાટણ 

10 ી ભરતભાઇ ક. 
પચંાલ 

Sudarsan TV ૮૧૨૮૧૨૨૩૧૬ સોનીવાડો, ર નુાથ ની પોળ, 

લીટલ  ટાર  ુલની બા ુમા,ં  પાટણ 
11 ી ભ શ આર. 

પટલ 

ઇ ડ યા ટ વી ચેનલ ૯૯૧૩૫૮૮૩૮૨ હોટલ બસંી કાઠ યાવાડ , હો ડા શો 
મની સામે, ડ સા રોડ, પાટણ 

12 ી િનરવ ચ વત  જુરાત ઝુ  ટ વી 
ચેનલ 

૭૦૧૬૫૯૫૬૯૫ ૬૫/ હરિસ ધનગર સોસાયટ , ુ ધ 
સાગર ડર ની સામે, હાસંા રુ,પાટણ 

13 ી મનોજ આર. લેમન ઝુ ચેનલ ૮૧૪૦૨૫૬૮૧૯ ૩૯,મા તી કો લે , એસ. . રોડ, 
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ચૌધર  િસ ધ રુ 
14 ી િવણ ુમાર આઇ 

દર  

મતં  ય  ુઝં ચેનલ ૯૪૨૬૮૭૪૮૭૫ ૫/૭૩ િત ુપિત માક.ટ, િસ ધ રુ 

15 ી પિત ભરત 
એચ 

સદંશ ઝુચેનલ ૯૭૩૭૩૬૦૧૦૨ િશવમ પાક સોસાયટ  , િસ ધ રુ 

16 ી ેશભાઇ 
નાયક 

એ.બી.પી. અ મતા 
ટ વી  ઝૂ 

૯૬૩૮૬૯૫૫૫૪ એફ-૧, દ ય આશીષ કો લે , ર વે 
ગરનાળા, પાટણ. 

17 િપનલબેન 

નીલેશભાઇ 

સી  ુઝં ચેનલ ૭૨૮૫૦૧૪૫૮૫ ૧૧ હરિસ  ધનગર સોસાયટ , પાટણ 

18 મ ભુાઇ પી ઠકકર ૨૪x૭  ુઝં ૯૯૦૯૪૭૦૧૫૧ ૧૮૮ શાં  તી ુ ંજ સોસાયટ  ભાભર 
હાઇવે રાધન રુ 

19 ખોડ દાસ બાલાલ 
થુાર 

ટારગેટ  ુઝં ચેનલ ૯૭૧૨૫૧૪૮૧૬ ૧૯૧, જધામ, પાટણ 

20 મહશભાઇ 

કરશનભાઇ દવે 

INS  ુઝં ચેનલ ૮૯૮૦૪૬૫૬૪૩ .ુ શેરગજં, તા. રાધન રુ . પાટણ 

21 ી અ  કશ પડંયા જુરાતી  ઝુ ચેનલ ૯૨૨૭૭૭૦૦૯૯ ચાચર યાનો મોટો પાડો, ચાચર યા 
ચોક,  .ુપો . પાટણ 

૨૨ ી ચેતન પી રામી સી એન ૨૪ ઝુ 
ચેનલ 

૯૪૨૮૮૫૦૩૦૬ પાટણ 

૨૩ ેમલ િ વેદ  સદંશ ઝુ ૮૨૩૮૦૩૨૭૮૧ ૧૫, ુ ંવા રકા સોસાયટ , શા  તાબા 
હોલની બા ુમા ં                  
બસ  ટ  ડ રોડ, પાટણ 
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૧૦. 
                                                 બ ટ  યવ  થા                                                  : 

 

       નાણાકં ય દાજ એ વાિષક કાય ણાલી છે. આપિ  યવ થાપન માટ બે કારના બ ટ કર  શકાય, એક 

િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બ ટ અને બી ુ  આપિ  યવ થાપન માટ અલગથી જ ર  હોય તેવા ખચ માટ 

બ ટ. 

આપિ  યવ થાપન માટ નીચે જુબના િવિવધ ખચ માટ અલગ અલગ ોતથી નાણાકં ય આયોજન કર ુ.ં 

 ક   અને રાજય ડ ઝા  ટર ર  પોસ ફંડ  

  ટટ બ ટ  

  લા આયોજન ફંડ  

આમ ઉપર માણેના નાણંાક ય  ોમા ંઉલેખ કરલ નાણંાક ય િનયમો જુબ આપિ  ત  યવ  થાપન દર  યાન 

આવ  યક િનવારણલ ી વૂતૈયાર  લ ી રાહત બચાવ લ ી વી કામગીર  દર  યાન ના મહ  વના નાણંાક ય 

 યવ  થાઓ  s>wv છે. 
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૧૧. 
                 યોજના તૈયાર કરવી અને ઘુારા  (Palan Updation)                     .  

લા કલેકટર, િવભાગ અને લામાનંી બી  સં થાઓના સહયોગથી, લા આપિ  યવ થાપન યોજના તૈયાર 

કરવા માટ અને તેમા ં ઘુારા/ફરફાર કરવા માટ જવાબદાર છે. 

 કોઇ જોખમમા ંમહ વના ફરફાર થાય યાર. 

 કોઇ મોટ  આપિ  બાદ શીખવા મેળલા પાઠ પરથી, અથવા 

 યોજનામા ં યા યા કરલી સં થામાં મહ વના ંફરફાર અથવા કાયિવશેષ દળ (Task Force) ના ાથિમક 

સ યોની જવાબદાર મા ંથતા મહ વના ફરફાર થાય યાર. 

આવી યોજનાની વાિષક સમી ા કરવી અને તેને વખતોવખત ઘુારવી. 

સદંભ િવભાગ :-  

 ડ ઝા  ટર મેનેજમે  ટ  લાન એ જ  લામા ંકોઇ પણ આફતના સમયે એક માગદિશકા તર ક ઉપયોગી 

થાય છે. આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પ  ઘિત અલગ અલગ હોય છે. અને 

અ કુ ચોકકસ િવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને અ કુ આફતો સમ   લા તં  ને અસર કર છે.  

 તા કુા ર  પો  સ માટ તા કુા આપિ  ત  યવ  થાપન યોજના (ટ .ડ .એમ.પી.)   

 શહર  િવ  તાર માટ આપિ  ત  યવ  થાપન યોજના (સી.ડ .એમ.પી)  

 એસ.ડ .એમ.પી ભાગ-૧ અને ભાગ-૨  

 િવિવઘ કારના િવભાગીય ર  પો  સ લાન કં  ટ જ  સી  લાન  

 ફલડ મેમોર  ડમ  

 .એસ.ડ .એમ.એ. ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ આઇ.ઇ.સી.મટ ર યલ  

સહાયક દ  તાવેજો :-  

 કો  નુશન  લાન – ઇઓસી તથા મામલતદાર ક ાએ ઉપલ  ઘ  
 િવભાગીય ર  પો  સ લાન  
 એસ.ડ .આર.એન.ડટાબેઝની િવગતો અને ઇ  વે  ટર   

 
એસ.ડ .આર.એન.(  ટટ ડ ઝા  ટર ર સોસ નેટવક)  

  આ એક રાજય ક ાએ રાજય આપિ  ત  ોત માળખા ુ ં નેટવક છે. તે જ ર  મા હતીને એકઠ  કર  

સં હ કર છે. અન  યાર બાદ ર પોટના  વ પમા મા હતી રુ  પાડ છે. આ નેટવકમા ંનાખેલ મા હતી  વાન નેટવક 

પરથી  http://117.239.205.164/sdrn_DSS વેબ એ સ પરથી તા કુા, શહર તથા ગામની મા હતી ળુવી શકાય છે. 

જુરાત રાજયની બઘી કચેર ઓને ફાઇબર ઓ  ટ ક કબલ  વારા જોડવામા ંઆવેલ છે.  
 
 

http://117.239.205.164/sdrn_DSS
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  પ રિશ  ટ – ૧    .         
 

 આપિ  તનો ઇિતહાસ છે  લા વષ  દર  યાન જ  લામાં ધટલ આપિ ની િવગતો :  

 
કંૂપ  

તાર ખ, માસ, વષ િત  તા અસર  ત 
ગામો 

માનવ ૃ   ુ
સં  યા 

પ  ુ ૃ   ુ સપંિત ુ ં
કુશાન 

આિથક કુશાન 
(લાખમા)ં 

તા.૨૬/૧/૨૦૦૧ કંૂપ ૬.૯ ૫૨૧ ૩૮ ૨૬ મકાન, શાળા,  ૪૦૨.૦૫ 

 
રુ  

તાર ખ 
કારણ અને 

સકંટ ુ ં ળૂ 

અસરગ  ત 

ગામોની 

સં  યા 

અસર  ત 

પ રવારોની 

સં  યા 

માનવ 

ૃ   ુ

સં  યા 

પ  ુ ૃ  ુ

સં  યા 

શત: 

કુશાન 

પામેલ મકાન 

ણૂ કુશાન 

થયેલ મકાન 

સ  ટ  બર ૨૦૧૩ 

તા.સાતંલ રુ 

ઉપરવાસમા ં
થયેલ ભાર 
વરસાદ 

રામ રુા ૧૧૩ 
 

 

  

૮   

૨૦૦૭ 

તા.રાઘન રુ 

ઉપરવાસમા ં
થયેલ ભાર 
વરસાદ 

૨૪ ૯૮ ૧૩ 

તા.૧૮/૯/૦૫ 

તા.િસ  ઘ રુ 
ભાર 

વરસાદ 
૨૪ ૧૬ ૧  

૨૦૦૭ પાટણ સર  વતી 
નદ મા ં રુ 

૩૧ ૯૫ 21 ૪૭૩૮ 3952 409  

૨૬-૨૭-૨૮ / 

૨૦૧૫ 
ભાર 
વરસાદ 

૧૧૫ ૧૩૪૪૪ ૧૩ ૮૪૩૫ ૯૪૫૨ ૧૦૯૯  

2017-18 ભાર 
વરસાદ 

૧૬૪ ૩૮૮૬૩ ૯ ૨૨૬૩ ૫૨૩૬  ૨૮૫  
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રોગચાળો :-  
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laboratory results action taken 

A
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ak
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. 

5 serum samples are 

taken and send to Idsp 

Micro. lab . Mahesana 

tested for IgM and IGg 

Viral Hepatitis. 4 Water 

samples are taken from 

affected areas and send 

to district water testing 

lab for bacteriological 

examination. All 5 Serum 

samples are positive for 

HEV. and Among 4 water 

samples bacteriological 

examination, 2 Non 

Portable and 2 are found 

portable. 

District RRT and THO visited 

the affected areas. House to 

house surveillance done, 

Total 16 cases of Hepatitis 

are reported. Tab. Chlorine 

is distributed in area. 

Chlorination activities and 

pipe line leakages and valve 

leakages identified. Inform 

to Panchyat for Regular 

Chlorination and Repair 

urgently pipe line leakages 

and valve leakages. IEC 

done. 5 serum samples and 

4 water samples are taken 

for testing.five samples are 

found positive for hepatitis 

virus E. Among four water 

samples two are found non 

portable and two are found 

portable. 

Fo
od

 P
oi

so
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ng
 

Sa
nt

al
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r,
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a,
 

Va
gh
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77
 

0 

27
-0
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15

 

20
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ed
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d.
 

Total 11 food samples are 

taken by food inspector 

and send to food 

laboratory vadodara. One 

sample of vomitus is 

taken and send to Medical 

college Dharpur for 

microbiological 

Examination. 

District RRT Visited Village 

Vaghpura. OPD treatmet 

started at vill. by Medical 

officer. Indoor treatment 

given at CHC Varahi and 

CHC Radhanpur. ORS 

powder is distributed. Food 

samples and vomitus 

samples are taken and send 

for testing. IEC done. 
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       પ રિશ  ટ –2.     . 

 લાના સંવેદનશીલ તા કુા અને ગામોની િવગત  

રાઘન રુ 

મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ ઔ ોગક અને કિમકલ 

1 કમાલ રુ - ¡ ¡ ¡ - 

2 નાયતવાડા - ¡ ¡ ¡ - 

3 બુા રુા - ¡ ¡ ¡ - 

4 મોટ પ ૫ળ  - ¡ ¡ ¡ ¡ 

5 સરકાર રુા - ¡ ¡ ¡ - 

6 સા નુ - ¡ ¡ ¡ - 

7 દલાણા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

8 શરેગરઢ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

9 પોરાણા - ¡ ¡ ¡ - 

10 રંગ રુા - ¡ ¡ ¡ - 

11 લોટ યા - ¡ ¡ ¡ - 

12 ઘોળકડા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

13 પદેાશ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

14 કરશનગઢ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

15 સરદાર રુા - ¡ ¡ ¡ - 

16 જોરાવરગજં ¡ ¡ ¡ ¡ - 

17 કામલ રુ - ¡ ¡ ¡ - 

18 છાણીયાથર - ¡ ¡ ¡ - 

19 કોલા રુ - ¡ ¡ ¡ - 

20 પાણવી - ¡ ¡ ¡ - 

21 મસાલી ¡ ¡ ¡ ¡ - 

22 િવજયનગર - ¡ ¡ ¡ - 

23 તલ રુા - ¡ ¡ ¡ - 

24 નાના રુા - ¡ ¡ ¡ - 

25 મઘા રુા - ¡ ¡ ¡ - 

26 ચલવાડા - ¡ ¡ ¡ - 

27 દવ - ¡ ¡ ¡ - 

28 લુાબ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

29 ભલોટ - ¡ ¡ ¡ - 

30 ક  ્ યાણ રુા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

31 ુ  ્ તાન રુા - ¡ ¡ ¡ - 

32 અમીર રુા - ¡ ¡ ¡ - 

33 ગોતરકા - ¡ ¡ ¡ - 

34 નાનીપ ૫ળ  - ¡ ¡ ¡ - 
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35 ન ુ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

36 શ ્  દલ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

37 સાથંલી - ¡ ¡ ¡ - 

38 લ બડકા - ¡ ¡ ¡ - 

39 ઠ કર યા - ¡ ¡ ¡ - 

40 દહગામ - ¡ ¡ ¡ - 

41 બ ્  િમ  ્ લાગજં ¡ ¡ ¡ ¡ - 

42 િસનાડ - ¡ ¡ ¡ - 

43 અગીચાણા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

44 ઘરવડ  ¡ ¡ ¡ ¡ - 

45 શરેગજં - ¡ ¡ ¡ - 

46 બઘંવડ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

47 અરજણસર - ¡ ¡ ¡ - 

48 વં ી - ¡ ¡ ¡ - 

49 અ  ્ હાબાદ - ¡ ¡ ¡ - 

50 ભાડ યા - ¡ ¡ ¡ - 

51 વડનગર - ¡ ¡ ¡ - 

52 બાદર રુા - ¡ ¡ ¡ - 

53 શાહ રુ - ¡ ¡ ¡ - 

54 રુકા - ¡ ¡ ¡ - 

55 મમેદાવાદ - ¡ ¡ ¡ - 

56 મેનગર - ¡ ¡ ¡ - 

 
સમી / શખેં વર તા કુો 

મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ ઔ ો ગક અને કિમકલ 

1 પાલી રુ   ¡ ¡ ¡  

2 અદગામ  ¡ ¡ ¡ ¡  

3 અનવર રુા   ¡ ¡ ¡  

4 બાબર    ¡ ¡ ¡  

5 બાદરગજં   ¡ ¡ ¡  

6 બા પા   ¡ ¡ ¡ ¡ 

7 ભ ાડા   ¡ ¡ ¡  

8 ભામાથળ  ¡ ¡ ¡ ¡  

9 બ મી લાબાદ   ¡ ¡ ¡  

10 ચાદંરણી   ¡ ¡ ¡  

11 દાદર  ¡ ¡ ¡ ¡  

12 દાદકા   ¡ ¡ ¡  

13 દાઉદ રુ   ¡ ¡ ¡  

14 ધધાણા   ¡ ¡ ¡  
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15 ુ દખા   ¡ ¡ ¡  

16 ગાજદ ન રુા  ¡ ¡ ¡  

17 ગોચનાદ  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

18 ગોધાણા   ¡ ¡ ¡  

19 જુરવાડા   ¡ ¡ ¡  

20 ખલે  ¡ ¡ ¡ ¡  

21 જલાલાબાદ   ¡ ¡ ¡  

22 ઝીલવાણા   ¡ ¡ ¡ ¡ 

23 કનીજ   ¡ ¡ ¡  

24 કઠ વાડા   ¡ ¡ ¡ ¡ 

25 ખરચર યા  ¡ ¡ ¡ ¡  

26 કોડધા  ¡ ¡ ¡ ¡  

27 કોકતા   ¡ ¡ ¡  

28 લાલ રુ   ¡ ¡ ¡  

29 મહમંદ રુા   ¡ ¡ ¡  

30 માડંવી  ¡ ¡ ¡ ¡  

31 મા ોટા   ¡ ¡ ¡  

32 મોટા જોરાવર રુા  ¡ ¡ ¡ ¡  

33 બુારક રુા   ¡ ¡ ¡  

34 નાના જોરાવર રુા   ¡ ¡ ¡  

35 નાનીચં ુ ર   ¡ ¡ ¡  

36 નાયકા   ¡ ¡ ¡  

37 રા    ¡ ¡ ¡  

38 રામ ુરા  ¡ ¡ ¡ ¡  

39 રણાવાડા  ¡ ¡ ¡ ¡  

40 રવદ   ¡ ¡ ¡  

41 પનગર   ¡ ¡ ¡  

42 સ ુ રુા  ¡ ¡ ¡ ¡  

43 સમી   ¡ ¡ ¡ ¡ 

44 સમશરે રુા   ¡ ¡ ¡  

45 શરે રુા  ¡ ¡ ¡ ¡  

46 સોનાર   ¡ ¡ ¡  

47 ખુ રુા   ¡ ¡ ¡  

48 તારોરા   ¡ ¡ ¡  

49 ઉમેદ ુરા   ¡ ¡ ¡  

50 ઉપલીયાસરા   ¡ ¡ ¡  

51 વાધ રુા   ¡ ¡ ¡  

52 વાહદ રુા   ¡ ¡ ¡  

53 વરાણા  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

54 વાવલ  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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55 વડે   ¡ ¡ ¡  

56 કાઠ   ¡ ¡ ¡  

57 ચડ યાણા   ¡ ¡ ¡  

 

સાતંલ રુ 

મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ ઔ ોગક અને કિમકલ 

1 અ બયાણા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

2 ણુીચાણા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

3 રામ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

4 ગડસઇ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

5 ઉનડ  ¡ ¡ ¡ ¡ - 

6 લીમગામડા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

7 તરનેસ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

8 છાણસરા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

9 ડાભી ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

10 ઉનરોટ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

11 નલીયા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

12 ગોખાતંર ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

13 કમાલ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

14 ૫ર ુદં ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

15 વાઘ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

16 અમરા રુ ¡ ¡ ¡ ¡ - 

17 રા ુસરા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

18 હમીર રુા ¡ ¡ ¡ ¡ - 

19 ઝઝામ - ¡ ¡ ¡ - 

20 વણ સર  - ¡ ¡ ¡ - 

21 ફાગંલી - ¡ ¡ ¡ - 

22 ચારણકા - ¡ ¡ ¡ - 

23 એવાલ - ¡ ¡ ¡ - 

24 ખો ા - ¡ ¡ ¡ - 

25 રો  - ¡ ¡ ¡ ¡ 

26 પી૫રાળા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

27 ગરામડ  - ¡ ¡ ¡ ¡ 

28 સાતંલ રુ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

29 ક યાણ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

30 રણમલ રુા ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

31 વારાહ  - ¡ ¡ ¡ - 

32 નવાગામ - ¡ ¡ ¡ - 

33 લખા રુા - ¡ ¡ ¡ ¡ 
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34 સાદ રુા - ¡ ¡ ¡ - 

35 જોરાવરગઢ - ¡ ¡ ¡ - 

36 વાઢં યા - ¡ ¡ ¡ - 

37 દરગઢા - ¡ ¡ ¡ - 

38 કોલીવાડા - ¡ ¡ ¡ - 

39 ઝાઝંણસર - ¡ ¡ ¡ - 

40 દસર - ¡ ¡ ¡ - 

41 ાડંવા - ¡ ¡ ¡ - 

42 ગાં સર - ¡ ¡ ¡ - 

43 લોદરા - ¡ ¡ ¡ - 

44 ચારંડા - ¡ ¡ ¡ - 

45 બો ડા - ¡ ¡ ¡ - 

46 દા ાણા - ¡ ¡ ¡ - 

47 બાબરા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

48 બાવરડા - ¡ ¡ ¡ - 

49 પાટણકા - ¡ ¡ ¡ - 

50 ડાલડ  - ¡ ¡ ¡ - 

51 દગામડા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

52 બામરોલી - ¡ ¡ ¡ ¡ 

53 મવાડા - ¡ ¡ ¡ - 

54 સીઘાડા - ¡ ¡ ¡ - 

55 વાવડ  - ¡ ¡ ¡ - 

56 કોરડા - ¡ ¡ ¡ - 

57 મ ુ ા - ¡ ¡ ¡ - 

58 ષા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

59 શરે રુા - ¡ ¡ ¡ - 

60 માન રુા - ¡ ¡ ¡ - 

61 લ રુા - ¡ ¡ ¡ - 

62 બ ુ ા - ¡ ¡ ¡ - 

63 ઝકેડા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

64 ગઢા - ¡ ¡ ¡ - 

65 ઝડંાલા - ¡ ¡ ¡ - 

66 ૫ર - ¡ ¡ ¡ ¡ 

67 વૌવા - ¡ ¡ ¡ - 

68 ક લાણા - ¡ ¡ ¡ - 

69 ઘોકાવાડા - ¡ ¡ ¡ ¡ 

70 આ વુાસ - ¡ ¡ ¡ - 

71 બરારા - ¡ ¡ ¡ - 
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ચાણ  મા 
મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ ઔ ોગક અને કિમકલ 

! WL6MH    
 

- ¡ - - 

Z J0FJ,L ¡ - ¡ - - 

# D],YF6LIF  - ¡ - - 

$ ,6JF  - ¡ - - 

5 .8MNF  - ¡ - - 

& SDF,5]Z  - ¡ - - 

* S[X6L  - ¡ - - 

( S\AM.  - ¡ - - 

) SFZM0F  - ¡ - - 

!_ BFZLWFZLIF,  - ¡ - - 

!! BFZFWZJF  - ¡ - - 

!Z BMZ;D  - ¡ - - 

!# BMB,F  - ¡ - - 

!$ U,M,LJF;6F  - ¡ - - 

!5 UMBZJF  - ¡ - - 

!& U\U[8  - ¡ - - 

!* X[,FJL  - ¡ - - 

!( RJ[,L  - ¡ - - 

!) WF6MWZ0F  - ¡ - - 

Z_ ;Z;FJ  - ¡ - - 

Z! ;]6;Z ¡ - ¡ - - 

ZZ KDLKF ¡ - ¡ - - 

Z# H;,5]Z  - ¡ - - 

Z$ HFBFGF  - ¡ - - 

Z5 lHTM0F  - ¡ - - 

Z& hL,LIFJF;6F ¡ - ¡ - - 

Z* hL,LIF ¡ - ¡ - - 

Z( 8FSMNL  - ¡ - - 

Z) NFGMNZ0F  - ¡ - - 

#_ N[,DF,  - ¡ - - 

#! NF\TSZM0L  - ¡ - - 

#Z WZDM0F  - ¡ - - 

## WFZ5]ZL  - ¡ - - 

#$ J;F.5]ZF  - ¡ - - 

#5 ;ZNFZ5]ZF  - ¡ - - 

#& J;.  - ¡ - - 

#* 5,F;Z  - ¡ - - 

#( 5\RF;Z  - ¡ - - 

#) 5L\5/  - ¡ - - 

$_ 5L-FZ5]ZF  - ¡ - - 

$! OL\RF, ¡ - ¡ - - 

$Z AFCD6JF0F  - ¡ - - 

$# EF8;Z  - ¡ - - 
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$$ EF8JF;6F  - ¡ - - 

$5 D6LIFZL ¡ - ¡ - - 
$& Z[[<J[5]ZF  - ¡ - - 

$* .:,FD5]ZF  - ¡ - - 

$( D[;ZF  - ¡ - - 

$) D[ZJF0F  - ¡ - - 

5_ DL9LWFZLIF,  - ¡ - - 

5! DL9FWZJF  - ¡ - - 

5Z D\0,M5  - ¡ - - 

5# Z6F;6  - ¡ - - 

5$ ZFDU-  - ¡ - - 

55 ZFD5]ZF  - ¡ - - 

5& ~55]Z  - ¡ - - 

5* ;[JF/F  - ¡ - - 

5( ;[\WF  - ¡ - - 

5) ;[-F,  - ¡ - - 

&_ ;MlH+F  - ¡ - - 
  

હાર જ 
મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ  કંૂપ ુ કાળ ઔ ો ગક અને કિમકલ 

! 5L,]JF0F 
 

 - ¡ ¡ - 
Z H}GF DF\SF  - ¡ ¡ - 
# GJF SDF\SF  - ¡ ¡ - 
$ DF\;F  - ¡ ¡ - 
5 N]GFJF0F  - ¡ ¡ - 
& J[HFJF0F  - ¡ ¡ - 
* ~UGFY5]ZF  - ¡ ¡ - 
( H;J\T5]ZF ¡ - ¡ ¡ - 
) S,F6F  - ¡ ¡ - 
!_ SF9L  - ¡ ¡ - 
!! E,F6F ¡ - ¡ ¡ - 
!Z S]\EF6F ¡ - ¡ ¡ - 
!$ V0LIFsTMZ6L5]Zf ¡ - ¡ ¡ - 

!5 V;F,0L  - ¡ ¡ - 
!& S]Z[HF  - ¡ ¡ - 
!* BFB0L  - ¡ ¡ - 
!( UMJGF  - ¡ ¡ - 
!) RFABF  - ¡ ¡ - 
Z_ HD65]Z  - ¡ ¡ - 
Z! HXMDFJ  - ¡ ¡ - 
ZZ HF:SF  - ¡ ¡ - 
Z# T\AM/LIF  - ¡ ¡ - 
Z$ YZM0  - ¡ ¡ - 
Z5 NF\TZJF0F  - ¡ ¡ - 
Z& GF6F  - ¡ ¡ - 
Z* 5L5,F6F  - ¡ ¡ - 
Z( AMZTJF0F ¡ - ¡ ¡ - 
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Z) V[S,JF  - ¡ ¡ - 
#_ ZFlJgN|F  - ¡ ¡ - 
#! ZM0F  - ¡ ¡ - 
#Z JF\;F  - ¡ ¡ - 
## ;ZJF,  - ¡ ¡ - 
#$ ;Z[,  - ¡ ¡ - 
#5 ;F\SZF  - ¡ ¡ - 
#& SFTZF ¡ - ¡ ¡ - 
#* 5F,M,L ¡ - ¡ ¡ - 
#( ;M-J  - ¡ ¡ - 
#) VZL9F  - ¡ ¡ - 
$_ A]0F  - ¡ ¡ - 
$! JF3[,  - ¡ ¡ - 
$Z JFUM;6  - ¡ ¡ - 
$# S]SZF6F  - ¡ ¡ - 
$$ Z;],5]ZF  - ¡ ¡ - 
$5   - ¡ ¡ - 

 

પાટણ 
મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ ઔ ોગક અને કિમકલ 

1 લોઢ રુ - - ¡ - - 

2 જુની રુ  ¡ - ¡ - - 

3 ુ ધારામ રુા - - ¡ - - 

4 ધારણોજ  - - ¡ - - 

5 હ મુાન રુા  ¡ - ¡ - - 

6 માતરવાડ  ¡ - ¡ - - 

7 ુની  - - ¡ - - 

8 હા રુ  - - ¡ - - 

9 કમલીવાડા - - ¡ - - 

10 દ ઓદરડા - - ¡ - - 

11 ડર  - - ¡ - - 

12 ચડાસણા - - ¡ - - 

13 નાના રામણદા - - ¡ - - 

14 સાતંી - - ¡ - - 

15 ધાર રુ  - - ¡ - - 

16 માડંો ી  - - ¡ - - 

17 હાસંા રુ  - - ¡ - - 

18 અનાવાડા ¡ - ¡ - - 

19 વડલી ¡ - ¡ - - 

20 લસેણા ¡ - ¡ - - 

21 ભ ાડા - - ¡ - - 

22 બાદ રુ ¡ - ¡ - - 
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23 ખાર વાવડ  - - ¡ - - 

24 બકરાત રુા - - ¡ - - 

25 ગોલા રુ - - ¡ - - 

26 બોરસણ - - ¡ - - 

27 ખાન રુ કોડ  - - ¡ - - 

28 બલીયાસણ - - ¡ - - 

29 દ ધડ  - - ¡ - - 

30 મોટા રામણદા - - ¡ - - 

31 ુ ડર - - ¡ - - 

32 બાલીસણા - - ¡ - - 

33 ડરાસણા - - ¡ - - 

34 કણી  - - ¡ - - 

35 િવસલવાસણા - - ¡ - - 

36 બબાસણા  - - ¡ - - 

37 સમોડા - - ¡ - - 

38 સરવા - - ¡ - - 

39 નોરતા સરદાર રુા - - ¡ - - 

40 ગ   - - ¡ - - 

41 રાજ રુ - - ¡ - - 

42 કત રુ - - ¡ - - 

43 ુણધેર - - ¡ - - 

44 ખાન રુ રાજ ુવા - - ¡ - - 

45 માન રુ - - ¡ - - 

46 ચં મુણા - - ¡ - - 

47 ભલગામ - - ¡ - - 

48 ઇલમ રુ - - ¡ - - 

49 મીઠ વાવડ  - - ¡ - - 

50 સબોસણ - - ¡ - - 

51 ગદોસણ - - ¡ - - 

52 મહમદ રુ - - ¡ - - 

53 ખીમીયાણા - - ¡ - - 

54 સખંાર  - - ¡ - - 

55 હમીદ રુ - - ¡ - - 

56 ર ુજં - - ¡ - - 

57 સડંર - - ¡ - - 

58 માત રુ - - ¡ - - 

59 વાવી - - ¡ - - 

60 ડાભડ  - - ¡ - - 
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61 મ ુદં - - ¡ - - 

62 સમાલપાટ  (પાટણ)  - - ¡ - - 

63 ુગંડ પાટ  
(પાટણ) 

- - ¡ - - 

64 સાડંસરપાટ  
(પાટણ) 

- - ¡ - - 

65 નોરતા - - ¡ - - 

66 સા ં ા ખાલસા - - ¡ - - 

67 નોરતા વાટંા - - ¡ - - 

 

િસ ઘ રુ 

મ ગામ  ુનામ રુ વાવાઝો ુ કંૂપ ુ કાળ ઔ ોગક અને કિમકલ 
1 ૫ચકવાડા   √   

2 નુાસણ √  √   

3 વાઘરોલ   √   

4 વરસીલા √  √   

5 વાઘણા   √   

6 વનાસણ √  √   

7 ડુવાડા   √   

8 મથેાણ   √   

9 મામવાડા   √   

10 મે ાણા √  √   

11 મળેોજ   √   

12 ડુાણા √  √   

13 ુ મડ   √   

14 ઘનાવાડા   √   

15 ડ ડરોલ   √   

16 ુ ગંર યાસણ √  √  √ 

17 ફર રુા   √   

18 કાકોશી   √   

19 કાલેડા   √   

20 ુ ંવારા   √   

21 ક યાણા   √   

22 કોટ   √   

23 કનસેરા √  √  √ 

24 કારણ √  √   

25 દશાવાડા   √   

26 દથળ  √  √   

27 લવારા   √   

28 ખુાસણ √  √   

29 લાલ રુ   √   

30 ખડ યાસણ √  √   

31 ખોલવાડા   √  √ 

32 ખળ  √  √  √ 

33 ર લુ રુ   √   

34 િન ોડા   √   
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35 નેદરા √  √   

36 નાદંો ી   √   

37 નાગવાસણ √  √   

38 ઉમ  √  √   

39 ગાગંલાસણ   √  √ 

40 ગણવાડા   √   

41 ગણશે રુા   √  √ 

42 કવી   √   

43 તાવડ યા   √   

44 ઠાકરાસણ √  √   

45 હસોર √  √   

46 ચાદંણસર √  √   

47 ચાટાવાડા √  √   

48 ચં ાવતી   √   

49 બીલીયા   √   

50 સહસા √  √   

51 ુ ણ રુ   √  √ 

52 સવેાલણી √  √   

53 સડંસર  √  √   

54 સમોડા √  √   

55 િસ ઘ રુ   √   

56 સે ાણા √  √  √ 

ુલ ૫૬ ૨૪ ૦ ૫૬ ૦ ૮ 
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     પ રિશ  ટ – ૩                                                 

 
 

 લામા ંઉપલ  ઘ સંસાઘનોની િવગત :  લામા ંકોઇપણ આપિ  ત દર  યાન બચાવ કામગીર  માટ જ ર  
સાઘંનો ૫ (પાચં) નગરપા લકા પાટણ, હાર જ, ચાણ  મા, રાઘન રુ, િસ  ઘ રુ પાસે ઉપલ  ઘ છે. એઅસડ એમ 
ારા ફાળવેલ બચાવ સાઘંનોના નગરપા લકા પાસે નીચે જુબની િવગતે ઉપલ  ઘ છે. (િ  થિત માચ-૨૦૧૯ 
જુબ) ઉપલ  ઘ  સાઘનોની યાદ  ઉ ત  જુબ છે. 

 
 
 
 

Sr. 
N
o. 

Name of  
Municipalit
y 

Name of Equipment/ 
Vehicle  

 

Condition of 
Equipment/ 
Vehicle  

Quantity (in Nos.)  Custodian/ 
Responsible 
Officer  

1  Patan Portable Inflatable 
Emergency Lighting 
Systems  

Working 1 02 Chief Officer- 
R J Patel 
Mo.- 
9428827879 
 
02766-230333 
 

3 Fire Tender 01  Working 02 
4 Water browser  Working 02 
5 Motor-cycled Mounted 

Water Mist 
Working 03 

6 FRP Boat Working 01 

7 HDPE (8-Seater) Boat Working 01 

1 Chansma Portable Inflatable 
Emergency Lighting 

Working 01 Chief Officer- 
Shri B.D.Suthar 
Mo.- 
9904426948 
02734-222018 

3 Fire Tender Not Working 01 
4 Water browser  Working 01 

1 Radhanpur Portable Inflatable 
Emergency Lighting 
Systems  

Working 01 Chief Officer 
Shri R.R.Rabari 
Mo-9723970448 
02746-277148 
 
 

3 Fire Tender Working 01 
4 Water browser  Not Working 01 

1 Sidhpur Portable Inflatable 
Emergency Lighting 

Working 02 Chief Officer 
Shri J.L.Barot 
Mo.- 
9099047261 
02767-222018 

3 Fire Tender Working 01 
4 Water browser  Working 01 
5 Motor-cycled Mounted 

Water Mist 
Working 01 

1 Harij Portable Inflatable 
Emergency Lighting 
Systems  

Working 01 Chief Officer 
Smt Pragyna  
Kodatar 
02733-222009 

2 Trolley Mounted Water 
Mist 

- 00 
3 Fire Tender - 00 
4 Water browser  Not Working 01 
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નગરપાલીકા ે ઉપલ ધ ડ-વોટ રગ પ પની િવગત ૨૦૧૯ 

મ નગરપાલીકા ડ-વોટ રગ પ પ 
સં યા 

મતા સપંક નબર 

૧ પાટણ ૪ ૭.૫ એચ.પી = ૨ 

૧૨.૫ એચ.પી = ૨ 

 વી પટલ 

૯૪૨૮૮૨૭૮૫૬ 

વોટર વ સ િવભાગ 

૨ િસ ધ રુ ૩ ૩એચ.પી = ૨ 

૪એચ.પી = ૧ 

બલસારાભાઈ 

૯૦૯૯૦૪૭૨૬૯ 

૩ રાધ રુ ૧     ૬.૫ એચ.પી = ૧  િવ મભાઈ 

૮૧૬૦૯૫૨૩૩૯ 

૪ ચાણ મા ૧ ૫ એચ.પી = ૧ રા ુભાઈ 

૭૮૭૪૭૬૨૦૦૧ 

૫ હાર જ ૧ ૫ એચ.પી = ૧ લ મણભાઈ 

૯૫૫૮૫૯૦૩૨૭ 
 ુલ ૧૦   

 
 
 
Health : 

     
                                                                                 

No. Name of 
Equipment Medical 

College 
District 
Hospital 

SDH CHC PHC 

1 Ventilator 20 0 2 0 0 

2 O2 Cylinder 52 13 11 32 40 

3 Enchotrachal tube 55 7 16 16 0 

4 Laryngoscope 6 9 3 20 0 

5 Defibrication 4 1 2 3 0 

6 Refrigerator 7 1 1 22 49 

7 Lagrange Mask 

Airway 
0 0 0 3 0 

8 Ambu Bag 10 8 1 31 45 

9 PPE (Personnel 

Prevention 

Examination) Kit. 

0 12 7 14 137 
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10 Pulse Oximeter 14 5 1 17 34 

11 ECG Machine 3 3 3 14 1 

12 Endotrachal tube 0 26 0 33 0 

13 Straturas 10 3 0 16 18 

14 Vehicle Chair 10 3 7 16 12 

15 Pulse Monitor 12 4 2 7 9 

16 Cervical Coller 0 1 0 0 0 

17 Long Spring Board 0 1 0 0 0 

18 N – 25 Masks 100 2 38 24 178 

19 Autoanalyser 2 0 1 13 6 

20 X – ray Machine 3 1 1 11 0 

21 Generator 1 1 0 15 6 

22 Other ( if any pls 

specify) 
0 0 0 0 0 

 
 

 

HEALTH FACILITY 

NO.  BLOCK  DH/SDH/CHC PHC 

1 Chanasma 
CHC Lanva         

      CHC Chanasma 

Brahamanwada 

Dhinoj 

Palasar 

Pimpal 

Kamboi 

Vadavali 

2 Patan 
DH Patan, 

CHC Sander 

Der  

Manud 

Ranuj 

Balisana 

Kungher 

Dharnoj 

3 Saraswati 

CHC Jangaral     

HC Vagdod                          

CHC Sariyad 

Kansa 

Aghar 

Amarpura 

Sampra 
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Bhatasan 

Khodana 

4 Radhanpur CHC Radhanpur 

Bandhavad 

Gotarka 

Nanapura 

Vadnagar 

Santhali 

5 Sami CHC Sami 

Baspa 

Rafu 

Dudakha 

6 Shankheswar CHC Shankheswar 

Mujpur 

Lolada 

Tuvad 

Panchasar 

7 Santalpur 
CHC Santalpur                  

CHC Varahi 

Abiyana 

Madhutra 

Zazam 

Kolivada 

Boruda 

8 Siddhpur 

SDH Siddhpur 

CHC Kakoshi            

 CHC Kuwara                           

CHC Biliya 

Chandrawati 

Samoda 

Vaghrol 

Pachakwada 

Sahesa 

9 Harij CHC Harij 

Dunawada 

Nana 

Adiya 
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Aapdamit/  :                                                        પ રિશ  ટ – 4    
 
         ta.07/05/2018 4I ta.20/05/2018 drMyan AesAarpI d5,ju4-5,go2ra +-p>cmhal 
qate talIm Aapvama> Aavel 0e. 
 
Number Name of Volunteer Sex Concerned Taluka Phone Number 

1 Paramar Omprakash Rameshbhai M Patan 7383743622 

2 Panchal Dhruval R M Patan 9998003408 

3 Patel Satyam Girishbhai  M Patan 7990682421 

4 Patel Chaitanya Prafulbhai M Patan 9624426637 

5 Thakor Mihir Ashokji M Patan 7600894698 

6 Prajapati Jayeshkumar Dilipbhai M Patan 7572910799 

7 Parmar Rahulkumar Danabhai M Sami 7041233348 

8 Fakir Ikabalsha Akabarsha M Sami 7698781237 

9 Thakor Amrutji Somaji M Sami 9737844143 

10 Garjar Rahulkumar Dhanjibhai M Shankheshwar 9724209360 

11 Thakor Hasmukhbhai Ramabhai M Shankheshwar 9099651709 

12 Bharwad Dilipbhai Saktabhai M Shankheshwar 9909760873 

13 Thakor Fatesang Gulabji M Saraswati 9558576076 

14 Thakor Vijaykumar Romaji M Saraswati 8758137840 

15 Thakor Sunilkumar Babubhai M Saraswati 8156094551 

16 Thakor Balsanghji Rameshji M Saraswati 7359593926 

17 Thakor Kiranji Rameshji M Saraswati 9574950390 

18 Prajapati Ajitkumar Punabhai M Saraswati 8156024096 

19 Thakor Kapuji Laxamanji M Siddhapur 9727336454 

20 Thakor Mahendrabhai Chelaji M Siddhapur 7228882673 

21 Thakor Lalaji Karshanji M Siddhapur 9924800514 

22 Thakor Ajitkumar Pradhanji M Siddhapur 9586559432 

23 Thakor Metubha Chamanji M Siddhapur 9638413152 

24 Thakor Bhavusing Chelsing M Siddhapur 9712064376 

25 Thakor Viramji Versiji M Harij 7359953651 

26 Rawal Vijay Prahaladbhai M Harij 8141269790 

27 Thakor Vishnuji Shaktaji M Harij 9904538121 

28 Yogi Prakashkumar Nanjibhai M Harij 9998400928 

29 Joshi Baluram Khimajibhai M Harij 9638452746 

30 Raval Hareshbhai Baldevbhai M Harij 8487081525 

31 Rathavi Vijaykumar Bhavanbhai M Radhanpur 7874483862 
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32 Rajput Harishin Jalabhai M Radhanpur 7567468573 

33 Paramar Hasamukhbhai Narayanbhai M Radhanpur 7698105115 

34 Rajput Dilipsinh Jagatsinh M Radhanpur 9904589456 

35 Rathavi Rameshbhai Vasharambhai M Radhanpur 8347111345 

36 Jatmalek Shahrukhkhan Ayubkhan M Santalpur 7096586220 

37 Malek Mohinkhan Rahimkhan M Santalpur 8140757529 

38 Malek Indreskhan Mahebubkhan M Santalpur 9558283137 

39 Turi Kalpeshbhai Naginbhai M Chanasma 9574543363 

40 Turi Hiteshkumar Mugutbhai M Chanasma 7623002600 

41 Shaileshji Shambhuji Thakor M Chanasma 6352026287 

42 Rajubhai Somabhai Raval M Chanasma 6352086287 

 

VF5NF lD+M GL DFlCTL NXF"JT] 5+S   પાટણ 

S|D VF5NF lD+ G] GFD UFD TF,]SM DMAF., G\AZ 

1 RF{WZL V`JLGS]DFZ ,F,HLEF. ;F\T,5]Z ;F\T,5]Z 8200150896 

2 l;5F. VX"NBFG\ ;FNLZBFG\ ;F\T,5]Z ;F\T,5]Z 9978305037 

3 RF{WZL EZTEF. GZ;\UEF. ;F\T,5]Z ;F\T,5]Z 7046821648 

4 0M0LIF ZlJ 5|lJ6EF. 5F86 5F86 7436058855 

5 UZM CQF"NEF. JF,HLEF. N[J0LJF; ZFWG5]Z 8905898791 

6 ;M,\SL lSZ6S]DFZ D6L,F, ;MTFJ0 ;Z:JlT 7359548134 

7 ;M,\SL 5|C,FNEF. R[CZFEF. ;MTFJ0 ;Z:JlT 7600105368 

8 5ZDFZ HIS]DFZ SF\lTEF. l;wW5]Z l;wW5]Z   

10 HFNJ kT], lNG[XEF.  5F86 5F86 7383717129 

11 5ZDFZ CQF"NS]DFZ AFA]EF. 5F86 5F86 9979456608 

12 lNJFG lSXGl;\C ,1D6EF. 5F86 5F86 9723294982 

13 5ZDFZ D]S[X ZD6EF. lO\RF, RF6:DF 9265890618 

14 5ZDFZ ZMlCTS]DFZ SF\lTEF. J;F. RF6:DF 9409456030 

15 RF{CF6 GZ[XS]DFZ ZTL,F, BM,JF0F l;wW5]Z 9712065902 
 
 
 
 
 
 
 



iijjLLllaa  AAaappii||  VVyyvvSS44aappnn  yyoojjnnaa––wwaagg  22      

  

    Page 84   
    

    પ રિશ  ટ – ૫    

 વૈિ  છક સ  થાઓની યાદ  : એન ઓ:--  

અ ન ં ય ત/સં થા /િવભાગ ુ ંનામ સરના  ુ મોબાઈલ નબંર 
૧ બ ડર એસોશીયેશન 

યતીન પી ગાધંી 
બેબાભાઈ શેઠ 
ગીર શભાઈ પટલ 

િવ ભુાઈ ઠકકર 

પાટણ  
 

૯૮૨૫૦૧૨૫૫૧ 
૯૮૨૫૦૬૮૫૫૫ 
૯૯૨૫૨૨૪૯૨૪ 
૯૮૨૫૦૩૯૦૨૯ 

૨ ગો ુલ ઓઈલ મીલ –ફાઉ ડશન,એ ડ  ી માળ  

 

િસ ધ રુ ૯૮૭૯૧૧૨૫૦૬   
૯૮૨૫૦૦૯૭૫૫   
૯૮૭૯૧૧૨૫૨૨   

૩ ગાય ી મદં ર  
પટલ કુશભાઈ પરશોતમદાસ 

પાટણ ૯૭૨૫૭૩૮૧૩૦    ૨૩૨૩૧૧ 
૯૪૦૯૦૬૩૯૯૮ 

૪ સો ટ એસોશીયેશન સાતંલ રુ  

૫ જલારામ સેવા ટ નારણભાઈ ઠકકર પાટણ ૯૪૨૯૭૨૬૩૨૭ 
૬ સરદાર પટલ થુ ફાઉ ડશન, ક ર ટ સી પટલ પાટણ ૯૪૨૮૪૬૦૪૨ 
૭ લાઈ સ લબ ભરતભાઈ પરમાર 

સતીશચં  ઠકકર 
પાટણ ૯૮૯૮૬૮૫૦૭૧ 

૯૯૨૪૨૯૦૯૬૫ 
૮ ભગીની સમાજ - ૯૦૧૬૫૯૭૮૯૪ પાટણ (૦૨૭૬૬) ૨૨૦૨૪૮    
૯ મહ લા મડંળ  મીનાબેન પાટણ ૯૪૨૮૭૫૩૯૧૦ 
૧૦ મીઠાઈ એસોશીયેશન પાટણ  

૧૧ યોગાજંલી સં થા િસ ધ રુ (૦૨૭૩૭) ૨૦૩૩૧,૨૨૪૭૦૭ 
૧૨ હમ સેવા સમાજ ટ, એ  કનોડ યા 

નરશભાઈ દવે 

પાટણ ૯૯૨૪૪૨૮૦૪૦ 
૯૮૨૪૨૨૨૪૮૦ 

૧૩ રામ રહ મ અ ે  દ લીપ ખુડ યા પાટણ ૯૮૨૫૦૧૭૧૪૦ 
૧૪ વામી િવવેકાનદં ટ પાટણ  

૧૫ ઈ ડ યન રડ ોસ સોસાયટ , ડો  ક પટલ 

ીવેદ  જયેશ ુમાર 
પાટણ ૯૪૨૬૦૭૦૭૯૦ 

૯૮૯૮૮૨૪૧૦૩ 
૧૬ વેપાર  મહામડંળ ુના ગજં, મન ખુભાઈ મોદ  પાટણ ૯૪૨૬૦૩૦૭૫૦ 
૧૭ મેડ કલ એસોશીયેશન, ડો ધનજય પતી 

કાસ પતી 
પાટણ ૯૪૨૯૭૨૫૬૪૦ 

૯૮૭૯૪૪૮૩૦૮, ૨૩૩૦૪૧ 
૧૮ એકશન પુ પાટણ  

૧૯ ડો ટર પુ  ક ર ટ સી પટલ પાટણ ૯૪૨૮૪૬૦૦૪૨ 
૨૦ ભારત િવકાસ પર ષદ, હમતંભાઈ સી કાટવાલ 

તે  ભોગીલા આતીયા 
શાતંી વામી 

પાટણ ૯૯૭૮૪૪૭૧૭૨ 
૯૮૨૪૨૬૮૭૬૦ 
૯૮૨૫૪૧૧૮૧૧ 

૨૧ અમીન કાતંીભાઈ એન એપીએમસી પાટણ ૯૮૯૮૩૨૩૦૦૩ 
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૨૨ લીડ બક મેનેજર પાટણ ૨૨૩૫૫૮/૨૨૨૩૩૨  
૯૪૨૯૧૦૨૩૦૧ 

૨૩ સાઈબાબા મદં ર 
રમેશભાઈ 

ચાણ મા ૯૮૨૫૨૩૨૮૪૬ 
૯૮૨૫૩૦૫૧૧૧ 

૨૪ હામા ુમાર  નીલમ દ દ  પાટણ ૨૩૦૮૩૦ 
25 મનોજ પટલ પાટણ ૯૬૩૮૬૪૮૫૮૯ 
26 સતીશ ઠકકર પાટણ ૯૯૨૪૨૯૦૯૬૫ 
27 નાગર ક બક,  મન ખુભાઈ પટલ પાટણ ૯૮૨૫૦૬૯૭૬૭ 
28 તા કુા ખર દ વેચાણ સઘં,દશરથભાઈ  પટલ પાટણ ૯૮૨૪૪૦૮૫૪૫ 
29 રોટર  લબ નરાજ ઠકકર પાટણ ૯૮૨૪૬૪૩૮૩૮ 
30 માનો પર વાર દષકભાઈ ીવેદ  પાટણ ૯૯૨૫૮૧૧૯૧૧ 
31 એ ટ વ પુ નીતીનભાઈ પટલ 

દ લીપભાઈ પટલ 
પાટણ ૯૮૨૪૦૮૧૭૯૦ 

૮૭૩૪૯૫૨૭૩૪ 
32 કોહ જન ટ  વીલાલ આયર પાટણ  

૯૯૭૮૧૭૧૨૨૫ 
33 ર લાય સ ફાઉ ડશન કુશભાઈદશાઈ પાટણ ૯૪૨૭૪૮૮૬૮૯ 
34 ભણસાલી ટ રાધન રુભારતીબેન પટલ પાટણ ૯૪૦૮૭૮૮૫૩૯ 
 ઔધોગીક એકમો   

૧ ણુવતંભાઈ ભુાઈ ઠકકર 
દ પક ોટ ન ાઈવેટ લીમીટડ 

વાઘેલ રોડ હાર જ (૦૨૭૩૩) ૨૨૩૯૯૯-
૨૨૨૭૩૩   ૯૮૨૫૦૨૭૮૩૭ 

૨ દવચદંભાઈ લાલ ભાઈ 

બા ઈ ડ જ 
સીનદ તા.રાધન રુ (૦૨૭૪૬૨૭૭૪૪૫,૨૭૭૪૪૬  

૯૦૯૯૦૨૭૪૪૫ 
૩ નટવરલાલ બા લુાલ ઠકકર 

ાહામાણી ઓઈલ  મીલ 
ુકરાણા રોડ હાર જ (૦૨૭૩૩) ૨૨૨૪૨૮    

૯૪૨૮૭૫૬૦૯૧ 
૪ મહશભાઈ શાહ 

એમઆરક, ૯૨૭૫૧૦૧૨૮૦ 
હાસંા રુ રોડ પાટણ (૦૨૭૬૬) ૨૩૦૭૨૪ 

(૦૨૨)૨૩૭૪૮૩૭૧   
૫ હ તેશભાઈ ભોગીલાલ ઠકકર 

ઉ તી ન ગ ફ ટર  
મહસાણા હાઈવે 
હાર જ 

(૦૨૭૩૩)૨૨૨૮૫૫    
૯૮૭૯૬૧૦૬૫૫ 

૬ કનૈયાલાલ શીવરમભા ઠકકર 
બાલા  ઓઈલ ઈ ડ ઝ 

વાઘેલ રોડ હાર જ (૦૨૭૩૩)૨૨૩૨૨૨ 

૭ જગદ શભાઈ દલપતભઈ ઠકકર 
કાસ ઈ ડ ઝ 

આઈડ સી 
ચાણ મા 

(૦૨૭૩૪)૨૨૦૫૮૯   
૯૩૭૫૦૭૦૧૦૬ 

૮ ર મીનભાઈમોહનભાઈ ગાય ી માઈન લીમીટડ ખલી તા.િસ ધ રુ (૦૭૯)૨૬૭૬૩૬૯૨૯૩ 
૯ દયારામ કવલરામ ઠકકર 

અજનજ ઈ ડ ઝ 
ભાભર રોડ 
રાધન રુ 

(૦૨૭૪૬)૨૭૮૨૬૫,૨૭૭૦૬૫  
૯૮૨૫૨૯૭૮૦૫ 

૧૦ કરમનભાઈ ગોવ દભાઈ 

મોમાઈ ઈ ડ ઝ 
સમી હાર જ રોડ 
સમી 

૯૮૨૫૭૫૫૯૯૧ 
૯૯૦૯૬૭૬૬૫૫ 
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 ઔધોગીક એશોશીયેશન   
1 રા ુભાઈ વી પટલ ઈસબ લુ ોસેસર એશોશીયેશન  આઈડ સી 

ચાણ મા 
૯૪૨૬૩૫૧૬૪૪ 
02734-222444 

2 િવ ભુાઈ પટલ .ુખળ  .િસ ધ રુ ૯૮૨૫૦૩૫૩૬૮ 
3 ભરતભાઈ રાજગોર સાતંલ એુર સો ટ મે ફુ ચર 

એશોશીયેશન 
.ુતા.સાતંલ રુ ૯૯૧૩૧૮૫૮૪૩ 

4 ધી ુભાઈ આ મારામ ઠકકર, આઈડ સી 
રાધન રુ 
277129 

(૦૨૭૪૬) ૨૭૭૨૪૨, 
277195, ૯૮૨૫૩૧૨૬૬૨ 

5 ગોવધન વી પટલ, 02766-285564 આઈડ સી 
બાલીસણા 

૯૯૯૮૯૯૭૧૭૦,  

6 શનીભાઈ રોશીભાઈ ઠકકર, ન ગ એ ડ સ ગ 

એશોશીયેશન 
હાર જ તા. (૦૨૭૩૩) ૨૨૨૪૫૭   

૯૮૭૯૫૨૩૨૬૮ 
7 ારકાદાશ દવચદંદાશ પટલ આઈડ સી પાટણ 

9879588807 
(૦૨૭૬૬) ૨૩૧૨૯૪   
૯૮૨૬૧૭૪૪૪૯ 

8 મહશ િવ લદાશ ઠકકર આઈડ સી 
રાધન રુ 

૯૮૨૫૩૬૪૪૧૨ 

9 લા ઘન યામભાઈ અગર યા હ ત ર ક મચં 
એશોશીયેશન 

.ુતા.સાતંલ રુ ૯૯૨૫૮૬૭૮૨૫ 

10 ભગવાન પટલ આઈડ સી 
િસ ધ રુ 

૯૮૭૯૧૦૬૫૯૭ 

11 Shri N.K.Patel, President,  
Isabgul Processors  Association,C/o. Thribhovandas & Sons, tavdia 
char rasta ,AT&post ; Shidhpur ,DIST ; PATAN 384151  

02767-224018 
220831/227518 
M.9426351644 

12 Shri Babubhai Rajgor  
Santalpur Salt Mfrs.ASSo. C/O.M/S.Ramesh Salt Works,Ta; Santalpur  

02738-222221 
M;9979785645  

TF,]SMvCFZLH4 
S|D ;\:YFG]\ GFD ;\5S" jIlST ;\5S" G\AZ 
! EFZT lJSF; 5lZQFN  

lN5S 5|M8Lg; 5|FP,LPJF3[, ZM04CFZLH4HLP5F86 
s!f9SSZ ;TLQFR\N| 5|E]ZFDsD[P8=:8Lf )(Z5__*5&* 
sZf0MP;}I"SFgTEF.   9SSZ ))Z5$5_!*$ 
s#fEZTEF. RLDG,F, 9SSZ )_))) &((_& 

Z HFIg; U'5 VMO CFZLH VFXF5]ZF A|MS;" s!f0MP;\HI H[   9SSZs5|D]Bf )$Z*($Z#!# 
sZfZFH[gN| 5L  VBF6L )*Z&&#ZZ#$ 

taluko: x>qe&vr 
S|D          ;\:YFG\] GFD UFD JCLJ8 STF"G]\ GFD OMG G\AZ DMAF.,  

! l  `F|L DMTL,F, DFJHLEF. l+J[NL8=:8 
 

D]H5]Z ;MGL EFG]SFgT 5|E]NF; )(Z%FZ$Z_(5 

Z H{G DCF;\W D]H5]Z  D]H5]Z XFC ;]Z[gN=,F, UMN0,F, _Z*## Z$$#Z( 

# VFUD D\lNZ H{G X\B[̀ JZ 8=:8 X\B[̀ JZ J[,HLEF. XFC )$Z*_#)*&) 

$ lJHIS,F5}6";]ZL ;FWGF :DFZS 8=:8 X\B[̀ JZ .`JZEF. D6LIFZ _)(Z5ZZ5$!* 
5 `F|L X\B[̀ Z lHGS]X,;]ZL NFNFJF0L ;\:YF X\B[̀ JZ E]5TZFH (!$_*)_*%F* 
& `F|L X\B[̀ JZ 5F`J"GFY ElST lJCFZ sS[P5LP;\WJLf X\B[̀ JZ 5|SFXEF. XFC )*Z&Z!_*$5 
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* `F|L X\B[̀ JZ `J[TF\AZ D}lT"5}HS H{G EMHGXF/F X\B[̀ JZ WD[gN=EF. )&(*!_%F&Z* 
( 5]ZFA[G WD"XF/F X\B[̀ JZ N[JZFHEF. )(Z_#)5)5Z 
) 5NDFJTL WD"XF/F X\B[̀ JZ CQF"NEF. )$_(*555!! 
!_ `F|L CF,FZL H{G wFD"XF/F X\B[̀ JZ VHLTEF. U-JL )(*)Z)Z$_5 

!! `F|L HLJ6NF; UM0LNF; 5[-L sHLPUMP5[-Lf X\B[̀ JZ `F|[IFXEF. XFC _Z*## Z*#5!$ 
!Z `F|L SrKL EJG WD"XF/F  X\B[̀ JZ XFgTL,F, D]/HLEF. 

;FJ,F 
)(Z5_$(&$5 

!# lJ`JD\U, WFD X\B[̀ JZ ZD[XEF. CZ6 _)$$(_&!)Z_ 

!$ GJSFZ ;}lZ NFNFJF0L  X\B[̀ JZ DF,FZFDEF. ))*)$!Z(Z& 
!%F lJGLT ljFCFZ X\b[F`JZ X\B[̀ JZ AL5LGEF. XFC )#Z(5!#$Z5 
!& H{G !_( ElST lJCFZ 8=:8 X\B[̀ JZ CQF"NEF. XFC _Z*## Z*##Z5 

)$Z$!#*)Z* 
!* 7FG HIMlT 8=:8 H[;0F H[;0F JPS UM{:JFDL SFgTLULZL 

DUGULZL 
)))(Z(_*Z$ 

 
અ.ન ં નામ  મતા િવશેષ  સપંક નબંર  

1 ભગીની સમાજ પાટણ   ી િવકાસ, સશ કતકરણ બાબતે સ ય સં  થા છે. 
ુદરતી આપિ  ત દર  યાન રાહત કામગીર નો 

અ ભુાવ ઘરાવે છે. સં  થા પાસે જ ર  માનવ બળ 

220248, 
 9016597894    

2 ભણસાલી  ટ રાઘન રુ 
ભારતીબેન પટલ  

આરો  ય ે ે નામાનક ત સં  થા છે. ુદરતી 
આપિ  તઓ દર  યાન રુતા જ ર  માનબળ સાથે 
મેડ કલ ક  પ ુ ંઅ ભુવ ઘરાવે છે.   

9408788539 

3 િવકસત રમેશભાઇ સા  ુ 
 

સ દુાય  થળે કાયરત સં  થા છે. જ ર યાત સમયે 
સેવાઓ રુ  પાડ  શક છે.  

9377324945 

4 સેવા  ટ રાઘન રુ સાયરાબેન 
મુતાઝબેન  

 

- 9925622088 
9099015560 

5 વઢ યાર િનકતન બા  પા 
ગગંાબેન 

- 9727204586 

6 યોગાજલંી િસ  ઘ રુ  ુદરતી આપિ  ત દર  યાન રાહત કાય િશબીરોનો 
અ ભુવ ઘરાવે છે.  

02766-
220331,224707 

7 રલાય  સ ફાઉ  ડશન  સ દુાય  તર કાયરત સં  થા છે.  
કુશભાઇ દસાઇ 

હમ ભાઈ 
 

 
9427488689 
૮૫૧૧૧૯૧૭૫૮ 

8 મ હલા મડંળ પાટણ મીનાબેન  રાહત બચાવ કામગીર  દર  યાન સીિવલ ક  પોમા ં
મદદત પ થઇ શક છે.  

9428753910 

9 ઇ  ડ યન ર ોસ સોસાયટ   આપિ  ત દર  યાન મેડ કલ સેવાઓ તબીબી ટ મ 
સાથે જ ર  અ◌ે  લુ  સ રુ  પાડ છે.  

૨૨૧૮૯૧ 
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      પ રિશ  ટ – ૬  .        

રાહત અન ે નુ:  થાપના ઘોરણો  
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Format for Damage & Loss Assessment      

                            પ રિશ  ટ – ૭ 
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  પ રિશ  ટ ૮   

 Standard Operating Procedure for District Disaster Management Committee and 
Teams and its members 

Standard Operating procedure for the DDMC: 
Normal Time: 

 DMT formation 
 Training of DMT members 
 Identification of senior officers for deployment at various vulnerable pockets during any event 
 Mock drill 
 Updation of DDMP 
 Linkage with developmental programme 
 Fund allocation for mitigation activities 
 Procurement and deployment of equipments 

Pre [after warning]: 
 Check the plan is up dated or not 
 Up date the resource inventory 
 Coordination with all for various activities 
 See the proper warning dissemination 
 Functional of all control room 

During: 
 Situation analysis 
 Coordination with all DMTs for effective response 
 Coordination with state if the situation is worst 
 Coordination with nearest district for more resources 
 Suggest appropriate steps to minimise the loss and early recovery 

Post disaster: 
 Assessment of damages 
 Request for more resources for reconstruction 
 Promotion of disaster mitigation activities 

 
                             Hazard specific SOPs for DMT – Information Management, Search and Rescue Emergency Health 
Management, Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies), Transportation Management, Infrastructure Management 
and Animal Resource Management, and Law and Order DMT 
Information Management Team: 

Normal time: 
 Develop the communication strategy from district to village 
 Plan for set up a alternate communication net work to ensure proper warning dissemination and information 

flow 
 Plan for setting up the control room at district level as well as down below 
 Identification and training of control room officials 
 Development of job chart/ roster 
 Plan for various equipments 
 Training for use of the equipments 
 Plan for a mobile / alternate control room for emergency 
 Up dation of information in the control room i.e. telephone numbers, list of volunteers, maps, equipment list 

etc. 
 Coordination with block control room 

Pre [after warning] 
 Ensure the functionality of the control room 
 Ensure the presence duty officers / volunteers 
 Functional of the equipments 
 Assess the areas likely to be affected have communication facilities 
 Ensure the proper dissemination of warning to vulnerable groups 
 Communication linkage with the state and blocks 
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 Maintenance of the information records and proper information flow 
During:  

 Keep communication intake, if required use the alternative control room 
 Information management – flow of information from state to down below 
 Transfer the information to concern desk 
 Dissemination of up date information 

Post disaster: 
 De-warning 
 Information dissemination regarding the entitlements for the victims 
 Information flow for other dangers 
 Sharing of information civil society/ media 

 
Search and Rescue Team: 

Normal time: 
 Identification of the vulnerable pockets and groups based on the hazard based  on the block need 
 Assess the need of equipments for evacuation based on the need of the blocks 
 Identification training need and provision of training 
 Identification of safe or alternate route to the vulnerable blocks 
 Coordination with block DMT for support 
 Coordination with state SAR team for other skills and equipments 

Pre [After warning]:  
 Chalk out the plan for rescue as per the vulnerability of the district and severity of the situation 
 Alert the district SAR for early deployment 
 Deployment of staff and equipments for early evacuation as per the requirement of blocks 
 Coordination with state SAR team for more equipments and skilled people 
 Coordination with block DMT for support and early evacuation 

 
During: 

 Chalk out the plan based on the situation and support the block team 
 If required the send more teams to the area affected 

Post disaster:  
 Support the block team for safe return of the people to their home 
 Warn the community for future danger 

Emergency health management Team: 
Normal Time: 

 Capability analysis of staff and stock position at various PHC/CHC 
 Identification of vulnerable pockets 
 Setting up a mobile health units to support 
 Identification of staff for deployment 
 Plan for control room at district hospital 
 Coordination with state health team for more drugs and staff 
 List of drug stockist  
 Preparation of drug and equipments indent and submission to state 
 Trained the staff for daily surveillance reporting 
 Trained the PHC/CHC DMT to carry out their work effectively 
 Develop the plan for health education for the community 
 Keep the list of NGO who are involved in health activities 
 Have coordination meeting with them for any eventuality 
 Provide support to PHC/CHC for maintenance of infrastructure 
 Plan for Pre- disaster immunisation programme before disaster season 
 Plan for keep cold chain maintenance for the vaccine  

Pre [after warning]: 
 Assess the need of the each PHC/CHC for support 
 Coordination with PHC/CHC to control epidemic 
 Generate awareness among community to take safety precaution 
 Provide necessary drugs and staff to the need areas 
 Keep ready the mobile health unit for deployment 
 Alert all PHC/CHC for emergency 
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 Coordination with state for more staff and drugs 
 Activate the control room 
 Check the stock position of medicines and equipments 
 Keep ready the stock as per the requirement 
 Plan for immunisation before disaster strikes 
 Coordination with district administration for transportation and vehicle 
 Coordination/ alert   NGO and Civil Society for HR and medicine support 

During: 
 Keep contact with all PHC/CHC 
 Contact the control rooms for information 
 Keep contact with state  
 Awareness generation through mass media for health safety tips 

Post disaster: 
 Collection of daily surveillance report to assess the situation 
 If required provide HR and other support to the affected areas 
 Deploy the mobile team 
 Arrange medicine and staff based on the disaster for deployment 
 Generate awareness on health safety tips 
 Provide sufficient disinfectant to the affected areas and coordinate with water supply deptt. 
 Keep the contact with state team for support 
 Coordination with district relief team 
 Coordination with NGO and CS for control of epidemics and health support to the victims 
 Restore the immunisation programme post disaster  

Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies) Team: 
Normal Time; 

 Based on the DDMP chalk out the food and fodder requirements for various disasters 
 Identification of stockist/ dealers for procurement during the time of need 
 Identification of godown for pre-positioning  
 Identification of truck association who will provide trucks for transportation 
 Coordination with FCI and State for additional requirement 

Pre [after warning]: 
 Provide sufficient stocks to the blocks for pre -positioning 
 Coordination with state and blocks for additional requirement 
 Coordination with Animal Resource deptt. For supply of fodder 

During: 
 Coordination with other deptt. For supply of food and fodder 
 Arrange to air dropping – if required 

Transportation Management Team: 
Normal time: 

 Assess the requirement of vehicle for managing any situation 
 Plan for alternative transportation – water, rail way, local method to reach the cut off areas 
 Find out the optimum utilisation of existing vehicle 
 Find out the other source for more vehicle 
 List of transport association 
 Meeting with transport association for support 
 Arrangement for POL 

Pre[after warning]:  
 Plan for deployment of vehicle 
 Meeting with association for more vehicle 
 Alert all vehicle for service 
 Provide vehicle to the vulnerable blocks for evacuation and transportation of food grains and fodders 
 Arrange necessary support for vehicle movement 

During: 
 Coordination with all support functionaries for the need of vehicles and its deployment 

Post Disaster: 
 Arrangement for the transportation of relief materials 
 Control the price of POL and fare 
 Coordination with check gates for free transportation of relief materials 
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Infrastructure Management Team: 
Normal time: 

 Assess the need of various infrastructures require to manage any disaster such as safe shelter, drinking water 
etc. 

 Identification of safe shelters and maintenance of the existing shelters 
 Identification of various materials and dealers for temporary shelter 
 Inform the rescue team for shelter points 

Pre[after warning]: 
 Check the suitability of the shelter for evacuees 
 If required arrangement of basic services at shelter points for the temporary period 
 List of temporary shelter materials dealers  
 Arrangement for drinking water facilities 

During: 
 Arrangement of temporary shelter materials 
 Transportation the affected areas 

Post disaster: 
 Need assessment of construction materials 
 Arrangement for construction materials 
 If required arrangement for more mason and engineers 
 Arrangement for supply of drinking water  

 
Animal Resource Management Team: 
Normal time: 

 Listing of various type of domestic animals 
 Requirement of feed and fodders 
 Requirement of medical aids 
 Vaccination before disaster season  
 Assessment of staff for emergency 
 Assessment for drugs and vaccine 
 Animal health education  

Pre [after warning]: 
 Awareness generation to protect animals 
 Stock piling of drugs and vaccines 
 Deployment of staffs 
 Stock pilling of feed and fodders 

Post disaster: 
 Arrangement for treatment of affected animals 
 Provision of feed and fodders 
 Vaccination of animal 
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સપંક ચુી                                                                                                  પ રિશ  ટ – ૯ 
 

District Name:-Patan- STD Code No.-02766 
Sr. Designation Name Ofice Resi Mobile Fax E-MAIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 

Collector Shri Anand Patel  233301 233300 9978406218 233055 collector-pat@ 
gujarat.gov.in 

2 D.D.O 
 

Shri DK Parekh 
 232936 231446 9978406243 234294 

ddo-pat@ 
gujarat.gov.in 
 

3 S.P. 
 

Smt Shobha 
Bhuatada 230104 230500/ 

223555 9978405078 230182 
sp-patan@ 
gujarat.gov.in 
 

4 
Resi.Addi. 
Collector 
 

Shri B.G.Prajapati 
 233400 -- 9978405190 -- add-collector-pat@ 

gujarat.gov.in 

5 D.R.D.A. 
 

Shri  D.L.Parmar 
 

(02766) 
291706 -- 7573936622 02766-

221111 

drda.pat@gujarat.go
v.in 
drda-pat@gmail.com 

6 D.S.O. 
 Smt. G.N.DESAI (02766) 

224660 -- 
7567021923 
9909770389 
 

02766-
224660 

dso-pat@ 
gujarat.gov.in 
 

7 Dy.DDO 
(Revenue) 
 

Shri K.J.Patel 232521 - 9428045178 - dyddo-rev-pat@ 
gujarat.gov.in 

8 Dy.DDO 
(Panchayat) Shri  222722 -  - dyddo-pan-pat@ 

gujarat.gov.in 

9 C.D.H.O. 
 Dr. DS Slavi (02766) 

221554 -- 9909981895 -- cdho.health.patan    
@gmail.com 

10 D.E.O. 
 Shri  (02766) 

230025 - 9909970222 230025 
patandeo@gmail.co
m  
 

11 D.P.E.O. 
 

Shri BA 
Chaudhari 
 

(02766) 
234239 -- 9909971692 -- dpcpatan@gmail.co

m 

12 
General 
Manager 
D.I.C. 

Shri S.V.Solanki (02766) 
234517 -- 9428507249 -- gm-dic-pat@ 

gujarat.gov.in 

13 Dy.Dir.Info 
 

Smt.G.S. 
Pandor 

(02766) 
297035 -- 9924336020 -- ddiinfopatan@gmail. 

com 

14 Mam.Disa Hitesh Rawal (02766) 
224830 -- 9825220025 02766- 

224830 
deocpatan@gmail.co
m 

15 DPO -
(GSDMA) 

Shri K.S.Patel 
 

(02766) 
224830 -- 9426533915 224830 dismgmt-pat@ 

gujarat.gov.in 
 
 
 

mailto:drda.pat@gujarat.go
mailto:drda-pat@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:patandeo@gmail.co
mailto:dpcpatan@gmail.co
mailto:ddiinfopatan@gmail.
mailto:deocpatan@gmail.co
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Taluka 
Name 

Designatio
n Officer Name E-mail ID Code (O) Mobile Police  

Station 

 
 
 
 
Patan 

Prant 
officer 
 

Shri D.B.Tank po-pat@gujarat.gov.in 

 
 
 
02766 

230201 9925930765 

 
 
 
02766 
230599 

Mamlatdar 
 

Vidhiben Patel 
I/c mam-patan@gujarat.gov.in 230700 7567005241 

T.D.O. Shri  A K 
Solanki tdo-patan@gujarat.gov.in 230379 

૯૯૯૮૮૫૮૭
૬૨ 

Chief 
Officer 
 

Shri R.H.Patel np_patan@yahoo.co.in 230333 9428827879 

Police 
Inspector Shri J.B.Asodiya polstn-pat@gujarat.gov.in 230599 9879237804 

 
 
 
 
 
Saraswat
i 

Prant 
officer 
 

Shri D.B.Tank po-pat@gujarat.gov.in 

 
 
 
 
02766 

230201 9925930765 

 
 
 
 
02766 
261254 

Mamlatdar 
(I/C) 
 

Shri Makwana mam-saras-patan 
@gujarat.gov.in 297025 7778850901 

T.D.O. 
 Shri  PN Joshi 

tdopatan@gujarat.gov.in 
tdosaraswati2000@gmail.co
m 

220212 
૯૫૮૬૦૮૪૫
૪૬ 

Police 
Inspector Shri   polstn-vag-

pat@gujarat.gov.in 261251 9913853030 

 
 
 
 
Siddhpur 

Prant 
officer 
 

Shri Jayesh 
Tuver sdmsiddhpur@yahoo.com 

 
 
 
 
02767 

220215 7567008302 

 
 
 
 
02767-
220057 

Mamlatdar 
 Shri H.V.Gor mam-

siddhpur@gujarat.gov.in 220071 7567005148 

T.D.O. 
 A A Rajpura tdo-siddhpur@gujarat.gov.in 220117 ૯૬૦૧૦૪૬૩૮૪ 

Chief 
Officer 
 

Shri J.L.Barot np_siddhpur@yahoo.com 220010 9099047261 

Police 
Inspector Shri Y.B.Jadeja polstn-sid-

pat@gujarat.gov.in 220057 8980045556 

 
 
 
 
Chanasm
a 

Prant 
officer 
 

Shri D.B.Tank po-pat@gujarat.gov.in 02766 230201 9925930765 

 
 
02734-
222019 

Mamlatdar 
 Shri M.K.Lidiya mam-

chanasma@gujarat.gov.in 

 
 
02734 

222021 7567005230 

T.D.O. Shri  D B 
Chavada 

tdo-
chanasma@gujarat.gov.in 222022 

૯૯૧૩૦૩૨૦
૦૧ 

Chief 
Officer Shri B.D.Suthar np_chanasma@yahoo.com 222018 9904426948 

Police 
Inspector 

Shri 
K.M.Priyadarshi 

polstn-cha-
pat@gujarat.gov.in 222019 8238044646 

 
 
 
 
 

Prant 
officer 
 

Shri I.V.Desai prantsami11@gmai.com  
 
 
02733 

244500 9913625642  
 
02733-
244323 Mamlatdar Shri 

K.G.Gadhavi mam-sami@gujarat.gov.in 244333 7567005316 

mailto:po-pat@gujarat.gov.in
mailto:mam-patan@gujarat.gov.in
mailto:tdo-patan@gujarat.gov.in
mailto:np_patan@yahoo.co.in
mailto:polstn-pat@gujarat.gov.in
mailto:po-pat@gujarat.gov.in
mailto:@gujarat.gov.in
mailto:tdopatan@gujarat.gov.in
mailto:tdosaraswati2000@gmail.co
mailto:pat@gujarat.gov.in
mailto:sdmsiddhpur@yahoo.com
mailto:siddhpur@gujarat.gov.in
mailto:tdo-siddhpur@gujarat.gov.in
mailto:np_siddhpur@yahoo.com
mailto:pat@gujarat.gov.in
mailto:po-pat@gujarat.gov.in
mailto:chanasma@gujarat.gov.in
mailto:chanasma@gujarat.gov.in
mailto:np_chanasma@yahoo.com
mailto:pat@gujarat.gov.in
mailto:prantsami11@gmai.com
mailto:mam-sami@gujarat.gov.in
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Sami 
T.D.O. Shri D G Patel tdosami@gmail.com 

tdo-sami@gujarat.gov.in 244343 
૯૮૨૫૩૩૪૭
૭૬ 

Police 
Inspector Shri J.M.Khant polstn-sami-

pat@gujarat.gov.in 244323 9924201019 

 
 
Shankheswar 

Prant officer 
 R M Pandya prantsami11@gmai.com 

 
 
02733 

244500 9913625642 

 
 
02733 
273324 

Mamlatdar 
(I/C) Shri H.D.Barot mam-shankh-

pat@gujarat.gov.in 
27310
2 

9978954976 

T.D.O. 
 Shri J.L.Desai tdo-shankheshvar 

@gujarat.gov.in 273555 9624315500 

Police 
inspector Shri S.B.Gadhavi polstn-shankh-pat 

@gujarat.gov.in 273324 9727715362 

 
 
 
 
 
 
Radhanpur 

Prant officer 
 Shri S.D.Gilva sdm-radh-pat@gujarat.gov.in 

 
 
 
 
 
 
02746 

277304 9978405338 

 
 
 
 
 
02746-
277222 

Mamlatdar 
 Shri P.P.Vyas mam-

radhanpur@gujarat.gov.in 277310 8980042807 

T.D.O. 
 Shri R.H.Chaudhary tdo-radhanpur@gujarat.gov.in 277348 9427644897 

Chief 
Officer 
 
 

Shri R.R.Rabari np_radhanpur@yahoo.com 277283 9723970448 

Police 
Inspector Shri D.H.Zala polstn-radh-pat 

@gujarat.gov.in 277222 9724895395 

 
 
 
Santalpur 

Prant officer 
 Shri S.D.Gilva sdm-radh-pat@gujarat.gov.in 

 
 
 
 
02738 

277304  9978405338 

 
 
 
02738-
224123 

Mamlatdar 
(I Shri K.B.Solanki mam-

santalpur@gujarat.gov.in 224125 8128087362 

T.D.O. 
 Shri J.L.Desai tdo-santalpur@gujarat.gov.in 224126 9624315500 

Police Sub 
Inspector Shri R.R.Gadhavi polstn-varahi-pat @ 

gujarat.gov.in 224123 9978820009 

 
 
 
 
 
Harij 

Prant officer 
 Shri I.V.Desai prantsami11@gujarat.gov.in 

 
 
 
 
02733 

244500 9913625642 

 
 
 
 
02733- 
22040 

Mamlatdar 
 Shri D.K.Majetar mam-harij@gujarat.gov.in 222076 7567005221 

T.D.O. 
 Shri U.S.Thakor tdo-harij@gujarat.gov.in 223679 9427368541 

Chief 
Officer 
 

Shri K.H.Desai np-harij@gmail.com  222009 9409246328 

Police 
Inspector Shri V.V.Trivedi ------- 22040 9925192165 

mailto:tdosami@gmail.com
mailto:tdo-sami@gujarat.gov.in
mailto:pat@gujarat.gov.in
mailto:prantsami11@gmai.com
mailto:pat@gujarat.gov.in
mailto:@gujarat.gov.in
mailto:@gujarat.gov.in
mailto:sdm-radh-pat@gujarat.gov.in
mailto:radhanpur@gujarat.gov.in
mailto:tdo-radhanpur@gujarat.gov.in
mailto:np_radhanpur@yahoo.com
mailto:@gujarat.gov.in
mailto:sdm-radh-pat@gujarat.gov.in
mailto:santalpur@gujarat.gov.in
mailto:tdo-santalpur@gujarat.gov.in
mailto:prantsami11@gujarat.gov.in
mailto:mam-harij@gujarat.gov.in
mailto:tdo-harij@gujarat.gov.in
mailto:np-harij@gmail.com
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                Taluka Health Officer’s Contact Details 

No THO Name Taluka Mobile No Email -id 

1 Dr. A K Prajapati(I/C) Patan 9909981919 thopatan.health.patan@gmail.com 

2 Dr. A K Prajapati Saraswati 9909981919 thosarasvati.health.patan@gmail.com 

3 Dr. R D Nayak Siddhpur 9909981894 thosiddhpur.health.patan@gmail.com 

4 Dr. M I Makwana(I/C) Chanasma 9909981916 thochanasma.health.patan@gmail.com 

5 Dr. P K Kadiya(I/C) Harij 9909981923 thoharij.health.patan@gmail.com 

6 Dr. N P Patel Sami 7567889853 thosami.health.patan@gmail.com 

7 Dr. S.C.Chauhan(I/C) Shankheshwar 9909981923 thoshankheshwar.health.patan@gmail.com 

8 Dr. K K Panchal(I/C) Radhanpur 9909981898 thoradhanpur.health.patan@gmail.com 

9 Dr. K K Panchal Santalpur 9909981898 thosantalpur.health.patan@gmail.com 

Taluka Emergency Medical Team, District Patan 2019 

Sr. 
No. Taluka 

Name of Medical 
Officer With 
Contact No. 

 Name of  Male 
Supervisor With 

Contact No. 

Name of  Field 
Worker With 
Contact No. 

Name of 
Pharmacist 

With 
Contact No. 

1 Chanasma 
Dr. Dhruv M 

Goshai 
9408689750 

Jayesh R Makwana 
9974532183 

Mr.K.R.Prajapati 
9913280257 

Ashvin Z 
Patel 

9773140746 

2 Harij 
Dr. Nikulsinh 

Nayak  
7069066990 

Mr Rasikji Thakor 
9016087882 

P.D. Vaghela. 
9726346610 

Mr. B.K. 
Patel 

9099963484 

3 Patan Dr. Hardik S. Patel  
9909981880 

Shri. Mehul R. Katpara 
9426226825 

Shri. Nirav B. Vaniya 
9726162462 

Girishbhai B 
Kapadi 

9925563741 

4 Radhanpur  Dr.R.B.Singh,  
9909981928 

Shri H.I.Pathan,  
8200922561 

Shri Kalpesh 
Sathwara, 

9712390763 

Shri Dinesh 
Goswami,  

9979747823 

5 Sami Dr Nareshbhai Patel  
7567889853 

Shree Pabjibhai patel  
9428551268 Vijaybhai Patel   Bhavinbhai 

9998410202 

6 Santalpur Dr.P.R.Zala 
9909981930 

I N Ghanchi 
7567892907 

Tanvir Ghanchi 
9974114730 

Rajesh Ayer 
9157463589 

7 Sarasvati Dr. Moulik Desai  
720186472 

Bhavinbhai R. Solanki  
9687543853 

Chintanbhai Raval  
9909281143 

Vipulbhai 
Prajapati  
9662035011 

8 Shankheshvar Dr.Hardik R Patel 
9909981922 

Hitesh S Nayi 
9925768542 

Mr. Maheshbhai N. 
Vadher 

Arvindbhai 
G Chaudhari 

9 Sidhpur 
DR G.R.Parmar 
M.O.Vaghrol 
9265417687 

Shri V.M.Mevada,  
M.P.H.S,  Sahesa   
8980636339 

Shree G.A.Rajput 
M.P.H.W. Lalpur  
9727083578 

Shree  
R.A.Raval  
PHC 
Chandravati  
9687632859 

mailto:thopatan.health.patan@gmail.com
mailto:thosarasvati.health.patan@gmail.com
mailto:thosiddhpur.health.patan@gmail.com
mailto:thochanasma.health.patan@gmail.com
mailto:thoharij.health.patan@gmail.com
mailto:thosami.health.patan@gmail.com
mailto:thoshankheshwar.health.patan@gmail.com
mailto:thoradhanpur.health.patan@gmail.com
mailto:thosantalpur.health.patan@gmail.com
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PHC-MO Contact Detail 

SN Taluka PHC Name of MO MBBS/ 
Ayush 

Landline No 
Mobile No STD 

Code 
Numbe

r 
1 

Saraswat
i 
 

Aghar Dr.Pradip Paramar MBBS 02766 277777 9909981904 
2 Bhatsan Dr.Vijay Rana MBBS 02766 260390 9638950593 
3 Vamiya Dr. Vikram J Solanki MBBS   9909981906 
4 Kansa Dr.Ashvini J Parmar MBBS 02766 289670 8238149460 
5 Aedla Dr. Shreya U Thakkar MBBS   7046865546 
6 Khodana Dr. R.B.chaudhari MBBS 02766 285599 9909981907 
7 Sampra Dr. Darshil Patel MBBS 02766 289154 7405736785 
8 Amarpura Dr.M.M. Saiyad Ayush 02766  7573115159 
9 

Patan 

Der Dr. S. S. Modi MBBS 02766 285187 9909981887 
10 Kungher Dr. Sukan Modi MBBS 02766 282646 9909981909 
11 Balisana Dr. Sachin K Patel MBBS     9737161872 
12 Borsan Dr. Rina J Thakor MBBS   9638067914 
13 Manund Dr.H.S. Patel MBBS 02766 275406 9909981880 
14 Dharnoj Dr.Akshay Prajapati  MBBS   9909981919 
15 Ranuj Dr. Mittal C. Patel MBBS 02766 287639 9909981903 
16 

Siddhpur 

Chandravati Dr. Dhruv R Patel MBBS 02767 277309 9909981913 
17 Pachakvada Dr. Nilesh R Prajapati MBBS 02767 289200 9909981912 
18 Sahesa Dr. Virendra A Rajput MBBS     9909981913 
19 Meloj Dr. Nirav Vaidh MBBS     9099961216 
20 Samoda Dr. Nirav Vaidh MBBS     9099961216 
21 Vaghrol Dr. Jigar G Patel MBBS 02767 289100 9909981912 

22 

Chanasm
a 

Brahmanvada Dr. Alkesh Manubhai 
sohel MBBS 02734  287334 9909981914 

23 Vadavali Dr. Kirtan V Patel MBBS 02734 285455 9909981915 
24 Dhinoj DR.Himashu Agraval MBBS 02734 236366 9909981917 
25 Palasar Dr. Sanjay Saxsena MBBS 02734 263433 9909981918 
26 Kamboi Dr. Manish T Desai MBBS 02734  287334 9909981914 
27 Pimpal Dr.Maltiben.I.Makwana MBBS 02734 288331 9909981916 
28 

Harij 

Nana  Dr.Nikulbhai.C.Nayak MBBS 02733 282328 7069066990 
29 Adiya Dr. S.B. Desai MBBS   7567889800 
30 Jasvantpura Dr. S.C. chauhan  MBBS 02733 282328 9909981919 
31 Dunavada Dr. M.B. Chaudhari MBBS 02733 287115 9909981920 
32 

Santalpu
r 

Madhutra Dr. Sagar S Modi MBBS     9909981932 
33 Abiyana Dr. P.R. Zala MBBS     9909981930 
34 Dhokavada Dr. K G Gadhavi I/c. MBBS   9974647741 
35 Boruda Dr. Pravin K Chaudhari MBBS   7201861502 
36 Koliwada Dr. K.G. Gadhavi MBBS     7573015349 
37 Zazam Dr  Vipul J Panchal MBBS     8511450389 
38 

Shankhe
swar 

Mujpur Dr. P.K. Kadiya MBBS 02733 281213 9909981923 
39 Panchasar  DR. A M Desai MBBS 02733 272300 9408638794 
40 Lolada Dr. Hardik R Patel MBBS 02733 241169 9909981922 
41 Tuvad Dr. P.K. Kadiya(I/c) MBBS 02733 281213 9909981923 
42 

Sami 
Baspa  DR.  Nehal K Patel MBBS 02733 242993 8734996138 

43 Ved Dr. Chirag B Patel I/c. MBBS   
9909929227 

44 Dudkha Dr. Chirag B Patel MBBS   
9909929227 



iijjLLllaa  AAaappii||  VVyyvvSS44aappnn  yyoojjnnaa––wwaagg  22      

  

    Page 
103 

  
    

45 Motajoravarpu
ra DR.  Nehal K Patel I/c. MBBS 02733 242993 8734996138 

46 Rafu DR. Arpit D Prajapati MBBS 02733 245226 9909981925 
47 

Radhanp
ur 

Bandhvad Dr. K.D. Maheta MBBS 02746 273046 9909981897 
48 Gotarka Dr. K.S. Thakkar MBBS      9909981926 
49 Santhali Dr. K.D. Maheta I/c. MBBS 02746 273046 9909981897 
50 Vagnagar Dr. Santokben Ahir MBBS   7016510457 
51 Nanapura  Dr. R.B.Singh MBBS 02746 274009 9909981928 

 GHLSGF OFIZ :8[XG 

VPG\ GHLSGF OFIZ :8[XG ;\5S" G\AZ 
! fayr S3exn Ao Aen +_ sI 02762 225606 
Z ngrpalIka mhesa`a 02762  221277 /221345 
# ngrpalIka palnpur 02742  258351/257372 
$ ngrpalIka ]>za 02767  247501 
5 Amdavad fayr cIf fayr Aoifsr 079 22148465 - 22148598- 9327038754 
6 fayr S3exn Aa[ Ao sI Ael isd2pur 02767  220825 
7 fayr S3exn Aec pI sI Ael sa>tlpur 02738 222244   

VPG\P SR[ZLG]\ GFD SR[ZL ;\5S" G\AZ 
1 S,[S8Z SR[ZL4 5F86 02766 233301 
2 lH<,F 5\RFIT 45F86 2234404/ 232936 
3 lH<,F 5M,L; VlW1FS45F86 02766 223555 
4 5|F\T SR[ZL 5F86 02766 230201 
5 l;lJ, ;H"G45F86 02766 233311 
6 D]bIlH<<FF VFZMuIVlWSFZLGL SR[ZL45F86 02766 220592 
7 lH<,F D[,[ZLIF VlWSFZLGL S[RZL45F86 02766 221554 
8 SFI"5F,S .HG[Z l;\RF.GL SR[ZL45F86 02766 234240 
9 SFI"5F,S .HG[Z DFU" VG[ DSFG s5\RFITf GL SR[ZL45F86 02766 234285 
10 lH<<FF 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLGL SR[ZL45F86 02766 234285 
11 GFIA 5X]5F,G lGIFDSGL SR[ZL4 5F86 02766 234300 
12 lH<,F VFI]J["N VlWSFZLGL SR[ZL4 5F86 02766 224489 
13 lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL SR[ZL45F86 02766 223368 
14 5|MU|FD VMlO;Z VF.P;LP0LPV[;PGL SR[ZL45F86 02766 225816 
15 lH<,F VF\S0F VlWSFZLGL SR[ZL4 5F86 02766 227163 
16 lH<,F B[TLJF0L VlWSFZLGL SR[ZL45F86 02766 224489 
17 DNNGLX E]:TZ XF:+LGL SR[ZL45F86 02766 222850 
18 ;ZSFZL zDVlWSFZLGL SR[ZL45F86 02766 222850 
19 lH<,F lX1F6FlWSFZLGL SR[ZL 5F86 02766 230025 
20 DNNGLX Dt:IpnMUSDLxGZGL SR[ZL45F86 9979564733 
21 lH<,F 5KFTJU" VlWSFZLGL SR[ZL45F86 02766 226782 
22 GFIA lGIFDS ;DFH S<IF6GL SR[ZL4 5F86 02766 226585 
23 GFIA B[TL lGIFDS slJ:TZ6f GL SR[ZL4 5F86 02766 221960 
25 GFIA GUZ lGIFDSGL SR[ZL4 5F86 02766 220223 
27 HGZ, D[G[ZH lH<,F pnMU S[g§ 5F86 02766 234517 
28 GXFA\lW VG[ VFASFZL VlW1FSGL SR[ZL 45F86 02766 224935 
29 DNNGLX B[TL lGIFDSGL SR[ZL4 5F86 02766 230039 
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VMPV[GPHLP;LPDC[;F6FGF ;\5S" G\AZ 
VPG\ SR[ZL ;\5S" G\AZ 

! VMPV[GPHLP;LP DC[;F6F  _Z*&Z v Z5$*Z$   Z5$*#$ 
Z S[0LEJG 5F,FJ;6F  _Z*&Zv Z5$)(_  YL Z5$)() O[S; Z5#*55 
# S\8=M,~D _Z*&Z v Z&ZZ$_ / ZZ5&_&  
$ D[G[HZ OFIZ  VMPV[GPHLP;L DMP)$Z&&!Z##& 

flD sel -  
k/m kcerI n>br 

1 flD k>3/ol ga>2Ingr 079- 23240553 
2 sIpu yojna ivwag 02742 -256674 
3 flD k>3/ol palnpur sujlam suflam 02762-286448 

4 flD k>3/ol kleK3r kcerI palnpur 02742 -250627 
5 muKte&vr Dem 02739- 288040 
6 muKte&vr Dem Aoifs 02739- 288041 

7 2ro[ Dem 02761- 262329 
8 2ro[ Dem Aoifs 02761 -262001 -262342 

9 da>tIvaDa Dem 02748 -278391 

10 sIpu Dem 02748 -291396 
11 srSvtI berej Dem 02766 -222241 

12 srSvtI berej Dem kcerI 02766- 226851 

13 srdar srovr nmRda ingm lI. 02766-223406 
 VF{WMlUS V[SDM 
S|D V[SD VF{WMlUS V[SDMG] ;ZGFD] ;\5S" G\AZ 

1 IOCL l;wW5]Z 8DL"G, ;FH65]Z :8[8 CF.J[ l;wW5]Z 
220825/221808 
224296/220251 

2 DNNGLX lGIFDS 
VF{nMULS ;,FDTL VG[ :JF:yIGL SR[ZL4Z_#vZ_& 
;FSFZ ;[g8Z 5M.g8 ALHM DF/4 V[S;L; A[gSGL p5Z 
SM,[H 5F; CF.J[4 GFU,5]Z4 DC[;F6F 

 02762-231501 
 
 

3 IOCL 5F.5 ,F.G l0lJhG TFJ0LIF ZM0 l;wW5]Z v 02767/220899/221287 
O[S; G\P 220506 

4 HPCL 
 

D]N=F vlN<CL 5F.5 ,F.G ;F\T,5]Z4 VF.P5LP :8[XG 
JFIF ZFWG5]Zv;F\T,5]Zv#(5#5_ 

02738/222243/222444 
/299214O[S; G\P 222258 

5 ગેઈલ >lg0IF 
,LDL8[0 

.g8Z lD0LI[8 5d5L\U :8[XGv;FDBLIF/L 
5Mv,FS0LIF TFPERFp4 lHPSrK 

02837/273447 
O[S; G\P 2336241 
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U]HZFT :8[8  0LhF:8Z D[G[HD[g8 VMYM"ZL8L UF\WLGUZ 
VPG\ CMN'M VMlO; DMAF., 

1 D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL   23259502  , 23259276 
O[S;P23259275 

9978405367 

2  VlWS D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL ૨૩૨૫૯૪૫૧, 23253546 9978407004 
3 lGIFDSzL JCLJ8 ૨૩૨૫૩૨૯૨ 9978407006 

4 lGIFDSzL  OIGFg; 23259278 9978407005 

 .:8L8I]8 VMO 0LhF:8Z D[G[HD[g8 
VPG\P CMN'M ;\5S" G\AZ 

1 0[%I]8L 0FIZ[S8Z  079-232758010/ 804 

2 VF;L:8g8 5|MO[;Z  23275811  

G[XG, 0LhF:8Z ZL:5MG; OM;" 
VPG\P CMN'M VMOL; ZC[6F\SqDMAF., 

1 SDFg08 23202540 2320539    DMP09428826445 O[P23202540 
2 GFIA SDFg08 23202540 DMP9427304214 
3 GFIA SDFg08 23202540 DMP9427304217 
4 GFIA SDFg08 23202540 DMP9904071799 
5 S\8=M, ~D 23201551 v 

VFDL" S[d5 sUF\WLGUZf 
VPG\P CMN'M ;\5S" G\AZ 

1 VFDL" V[S;R[gH VMP23201507,2320153 V[S8[XGPG\P2285244 O[S;P 
2 ,[O8PSG", VMP23200930  DMP9725021003 Z[;LP23201117 
3 D[HZ ;JLG DMP9428510885 

4 D[HZ VMP23201507   DMP9725021007 Z[;LP23200752 
V[ZOM;" 

VPG\P CMN'M ;\5S" G\AZ 

1 S\8=M, 23242600 
2 JL\U SDFg0Z DMP9898890715 
3 V[Z 8=FOLS S\8=M, 22869251 

4 V[Z OM;" 011-23010231,011-25687194-97 
V[Z5M8" VMYMZF.h VMO .lg0IF 

VPG\P CMN'M ;\5S" G\AZ 

1 V[Z5M8" 0FIZ[S8Z VMP22869211 O[S;P22863561 
2 V[Z5M8" D[G[HZ  VMP22869266 - O[S;P22863561 
3 ZFHSM8 V[Z5M8" VMP22865706, -22863396 
4 J0MNZF V[Z5F8" VMP0265-2482228 -242741,2481356 
5 EFJGUZ  VMP0278-22014418,2208226 
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J[:8G" Z[<J[ 
VPG\P CMN'M ;\5S" G\AZ 

1 0LJLhG, Z[<J[ D[G[HZ  079-22204588,9724093000 
2 VFZP0LPVFZPV[D 2204590 -9724093001 
3 0LPVMPV[D 22204008 -9724093900 
4 0LP;LPV[D 22201990, -9724093950 
5 0LV[G qCS sV[gHLP0L5F8"D[g8f 22205665 -9724093200 
6 0LJLhG, D[G[HZ4 J0MNZF 0265-2638081 - 9724091000 
7 0LJLhG, D[G[HZ4 EFJGUZ  0278-2445475 -972409700 Z[;LP2445051 
8 0LJL;G, D[G[HZ4ZFHSM8 0281-247706 -DMP9724094000 VMP2477007 

.lg0IG D[8=M,MlHS, 0L5F8D[g8 
VPG\P CMN'M VMOL; ZC[6F\S O[S; 

1 0FIZ[S8Z HGZ, VMO D[8=M,MHL 
GJLlN<CL  

011-
24611842 

011-25812480 011-24611792 

2 0LP0LPHLPV[DP GJL lN<CL 011-
24615815 

- - 

3 0FIZ[S8Z ;LP0A<I] 011-
24622484 

- - 

4 0FIZ[S8 v 0A<I]PV[OP5]G[ 020-
25532875 

- 020-25898029 

5 0FIZ[S8Z sV[PV[;LP0A<I]P;LfD]\A.  022-
22150405 

022-22150452 022-22160824 

6 0FIZ[S8Z 
sVF.P;LPf4sV[DP;LfVDNFJFN 

079-
22865165 
079-
22867657 

079-
26860793 

079-2286165 
079-22864742 

7 D[8=[ZM,MHL:8 s0A<I] ;Lq ;L 0A<I] ;Lf 
V[DP;LP VDNFJFN  

079-
22861413 
079-
22865449 

- 079-22865449 

8 VF.PV[DP0LP ;L:DM GJL lN<CL  011-
24619943 

- - 

9 0I]8L VMOL;Z VDNFJFN  079-
22865012 

- - 

૧૦ ડ સા – મહ ભાઈ    ૯૮૯૮૭૩૯૯૭૪ 
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Lift mantence  : Deputy CEI North Zone 
 

NAME DESIGNATION CONTACT 

ી . એન. પટલ ઉ ર ઝોન, મહસાણા, નાયબ ુ ય િવ તુ િનર ક ી 

Third Floor, Block 6, Bahumali Bhawan, Rajmahal 

Road, Mehsana 

+૯૧ ૨૭૬૨ ૨૫૨૬૮૪ 

ી એસ. એ. શેખ મહસાણા, િવ તુ િનર ક ી +૯૧ ૨૭૬૨ ૨૨૧૦૮૭ 

 મહસાણા, સહાયક િવ તુ િનર કની કચેર  +૯૧ ૨૭૬૨ ૨૫૧૧૫૫ 

 હમતનગર, સહાયક િવ તુ િનર કની કચેર  +૯૧ ૨૭૭૨ ૨૪૧૮૯૫ 

 પાલન રુ, સહાયક િવ તુ િનર કની કચેર  +૯૧ ૨૭૪૨ ૨૫૨૨૧૯ 

Shri P. N. Gandhi 

Chief Electrical Inspector 

Office of the Chief Electrical Inspector 

Block No-18, 6th Floor,Udyog Bhavan, Sector 11,Gandhinagar, Gujarat 

+91 79 23256644  +91 79 23256651 
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                        પ રિશ  ટ – 10 
 Lat-Log Details of PATAN Dist. 
  District Taluka Village Latitude Longitude 

1 Patan Santalpur Charanka 23.88131 71.181061 
2 Patan Santalpur Fangli 23.90728 71.281275 
3 Patan Santalpur Dhokavada 23.83713 71.159453 
4 Patan Santalpur Eval 23.87142 71.117173 
5 Patan Santalpur Aluvas 23.86205 71.210707 
6 Patan Santalpur Patanka 23.85636 71.269385 
7 Patan Santalpur Jakhotra 23.85166 71.109847 
8 Patan Santalpur Babra 23.82058 71.236804 
9 Patan Santalpur Bakutra 23.81205 71.178820 

10 Patan Santalpur Barara 23.82735 71.133515 
11 Patan Santalpur Bavarda 23.81020 71.227988 
12 Patan Santalpur Vauva 23.80097 71.091613 
13 Patan Santalpur Datrana 23.79259 71.125630 
14 Patan Santalpur Par 23.76845 71.206857 
15 Patan Santalpur Santalpur 23.76470 71.167905 
16 Patan Santalpur Ranmalpura 23.76691 71.161554 
17 Patan Santalpur Chhansara 23.76120 71.284135 
18 Patan Santalpur Kalyanpura 23.76676 71.176205 
19 Patan Santalpur Madhutra 23.75389 71.093165 
20 Patan Santalpur Rajusara 23.75225 71.235579 
21 Patan Santalpur Garambdi 23.71638 71.127959 
22 Patan Santalpur Rozu 23.71146 71.089798 
23 Patan Santalpur Piparala 23.64501 71.101581 
24 Patan Chanasma Maniyari 23.60417 72.087523 
25 Patan Sankheswar Mujpur 23.58672 71.852120 
26 Patan Sankheswar Vagosan 23.60982 71.924190 
27 Patan Sankheswar Orumana 23.59777 71.901099 
28 Patan Chanasma Mesra 23.61592 72.126881 
29 Patan Sankheswar Loteshvar 23.60045 71.828350 
30 Patan Sankheswar Memna 23.59172 71.713737 
31 Patan Chanasma Panchasar 23.61475 72.128248 
32 Patan Sami Anvarpura 23.58814 71.540770 
33 Patan Sami Nani Chandur 23.59901 71.632173 
34 Patan Sankheswar Biliya 23.60172 71.951215 
35 Patan Chanasma Mithi Dhariyal 23.58263 72.091022 
36 Patan Sankheswar Islampura 23.58727 71.809830 
37 Patan Sankheswar Lolada 23.54279 71.692960 
38 Patan Sankheswar Manvarpura 23.57841 71.903408 
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39 Patan Sankheswar Tuvad 23.54865 71.935582 
40 Patan Sankheswar Kunvar 23.53367 71.616615 
41 Patan Sankheswar Jesda 23.57996 71.793266 
42 Patan Sankheswar Khijadiyari 23.56563 71.747367 
43 Patan Sami Koddha 23.55224 71.499779 
44 Patan Sankheswar Ranod 23.54396 71.827574 
45 Patan Sankheswar Kuvarad 23.53949 71.862757 
46 Patan Sankheswar Sipur 23.53279 71.666717 
47 Patan Sankheswar Runi 23.54286 71.798642 
48 Patan Sankheswar Subapura 23.52734 71.594511 
49 Patan Sankheswar Khandiya 23.53100 71.762732 
50 Patan Sankheswar Kanchanpura 23.51214 71.748168 
51 Patan Sankheswar Shankheshvar 23.50812 71.788638 
52 Patan Sankheswar Dhanora 23.50907 71.922402 
53 Patan Sankheswar Fatehpura 23.52941 71.961056 
54 Patan Sankheswar Fattehganj 23.52169 71.712778 
55 Patan Sankheswar Mardanganj 23.49981 71.726051 
56 Patan Sankheswar Taranagar 23.51750 71.571077 
57 Patan Sankheswar Padla 23.49020 71.851604 
58 Patan Sankheswar Dantisana 23.50347 71.899055 
59 Patan Sankheswar Rajpura 23.50982 71.643667 
60 Patan Sankheswar Mankodiya 23.48923 71.875916 
61 Patan Sankheswar Pirojpura 23.50939 71.691860 
62 Patan Sankheswar Bolera 23.49750 71.755545 
63 Patan Sankheswar Ratanpura 23.48248 71.805400 
64 Patan Sankheswar Jahurpura 23.44856 71.781930 
65 Patan Sankheswar Panchasar 23.42512 71.813166 
66 Patan Sankheswar Murtujanagar 23.44473 71.833851 
67 Patan Sarsvati(Patan) Muna 24.13929 72.132948 
68 Patan Sarsvati(Patan) Khareda 24.13320 72.207641 
69 Patan Sarsvati(Patan) Ajuja 24.13258 72.097308 
70 Patan Sarsvati(Patan) Bhatsan 24.11127 72.160223 
71 Patan Sarsvati(Patan) Vahana 24.09937 72.189588 
72 Patan Sarsvati(Patan) Amarpura 24.09550 72.197414 
73 Patan Sarsvati(Patan) Untvada 24.08887 72.208529 
74 Patan Sarsvati(Patan) Koita 24.07115 72.162982 
75 Patan Sarsvati(Patan) Khodana 24.07845 72.205574 
76 Patan Sarsvati(Patan) Haidarpura 24.05722 72.185299 
77 Patan Sidhpur Dhrumad 24.06529 72.258628 
78 Patan Sarsvati(Patan) Delvada 24.06720 72.143540 
79 Patan Sarsvati(Patan) Deliyathara 24.05343 72.022414 
80 Patan Sarsvati(Patan) Katrasamal 24.04255 72.244979 
81 Patan Sidhpur Mudvada 24.04775 72.262013 
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82 Patan Sarsvati(Patan) Mesar 24.03199 72.224642 
83 Patan Sidhpur Methan 24.03114 72.288223 
84 Patan Sarsvati(Patan) Jangral 24.03796 72.163386 
85 Patan Sarsvati(Patan) Ganeshpura 24.03809 72.103480 
86 Patan Sarsvati(Patan) Vasni 24.03274 72.185003 
87 Patan Sarsvati(Patan) Vayad 24.02943 72.039563 
88 Patan Sarsvati(Patan) Abalouva 24.02991 72.126950 
89 Patan Sidhpur Dindrol 24.01943 72.314444 
90 Patan Sidhpur Mamvada 24.02956 72.333889 
91 Patan Sarsvati(Patan) Ghacheli 24.03284 72.075205 
92 Patan Sidhpur Vaghrol 24.02753 72.245807 
93 Patan Sarsvati(Patan) Jakha 24.02480 72.186018 
94 Patan Sidhpur Pachakvada 24.02330 72.231630 
95 Patan Sarsvati(Patan) Lakshmipura 24.01299 72.171380 
96 Patan Santalpur Chalanda 24.00517 71.477043 
97 Patan Sarsvati(Patan) Vagdod 23.98731 72.151434 
98 Patan Sarsvati(Patan) Endla 24.00437 72.117541 
99 Patan Sarsvati(Patan) Dharusan 24.01186 72.076395 

100 Patan Sarsvati(Patan) Kanosan 24.00908 72.095590 
101 Patan Sidhpur Jafaripura 24.00438 72.335044 
102 Patan Sidhpur Kaleda 24.00031 72.205141 
103 Patan Sidhpur Kakoshi 24.00305 72.303641 
104 Patan Sidhpur Kunvara 23.98186 72.266943 
105 Patan Sidhpur Sahesa 23.99947 72.338498 
106 Patan Sidhpur Dungariyasan 24.00352 72.352933 
107 Patan Sarsvati(Patan) Vachhalva 23.99588 72.180070 
108 Patan Sarsvati(Patan) Undra 23.98581 71.941126 
109 Patan Sidhpur Dhanavada 23.99722 72.235502 
110 Patan Sarsvati(Patan) Dhanasara 23.99703 72.079136 
111 Patan Sarsvati(Patan) Melusan 23.99567 72.062766 
112 Patan Sidhpur Metrana 23.98297 72.289257 
113 Patan Sarsvati(Patan) Morpa 23.98465 72.112755 
114 Patan Sidhpur Sedrana 23.97804 72.347992 
115 Patan Sarsvati(Patan) Rakhav 23.99057 72.076903 
116 Patan Santalpur Dhrandva 23.98746 71.559052 
117 Patan Sarsvati(Patan) Kalodhi 23.98756 72.054100 
118 Patan Sidhpur Lavara 23.98040 72.244402 
119 Patan Sarsvati(Patan) Sampra 23.96717 71.970536 
120 Patan Santalpur Boruda 23.97998 71.466539 
121 Patan Sidhpur Khadiyasani 23.98337 72.324657 
122 Patan Sarsvati(Patan) Sotavad 23.97597 71.993514 
123 Patan Sidhpur Dashavada 23.97842 72.215502 
124 Patan Sarsvati(Patan) Lakhdap 23.97243 72.189008 
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125 Patan Sarsvati(Patan) Bhilvan 23.97661 72.175752 
126 Patan Sidhpur Rasulpur 23.97199 72.306028 
127 Patan Sarsvati(Patan) Nayta 23.96496 72.082876 
128 Patan Sarsvati(Patan) Lodhi 23.97761 72.013809 
129 Patan Sidhpur Meloj 23.96165 72.411447 
130 Patan Sarsvati(Patan) Vadiya 23.97283 72.033058 
131 Patan Santalpur Ganjisar 23.96071 71.525737 
132 Patan Sidhpur Kalyana 23.96032 72.238061 
133 Patan Sarsvati(Patan) Veloda (Nana-Mota) 23.96050 72.035668 
134 Patan Radhanpur Lotiya 23.95442 71.552992 
135 Patan Radhanpur Thikariya 23.96038 71.575947 
136 Patan Sidhpur Umru 23.96517 72.323728 
137 Patan Sidhpur Nindroda 23.95971 72.204819 
138 Patan Sidhpur Lukhasan 23.96100 72.463390 
139 Patan Santalpur Lodra 23.94870 71.483706 
140 Patan Sidhpur Sujanpur 23.95881 72.358193 
141 Patan Radhanpur Subapur 23.93936 71.675316 
142 Patan Sarsvati(Patan) Renchavi 23.96495 72.124911 
143 Patan Sarsvati(Patan) Vadu 23.96199 72.159163 
144 Patan Radhanpur Dev 23.94345 71.636736 
145 Patan Sarsvati(Patan) Siyol 23.95288 72.180669 
146 Patan Sidhpur Vaghana 23.95286 72.302534 
147 Patan Sidhpur Ankvi 23.95061 72.388540 
148 Patan Sidhpur Ganglasan 23.95098 72.347492 
149 Patan Santalpur Kilana 23.94745 71.375957 
150 Patan Sidhpur Mudana 23.93657 72.418806 
151 Patan Sarsvati(Patan) Golivada 23.94647 71.939531 
152 Patan Radhanpur Chalwada 23.93655 71.590018 
153 Patan Radhanpur Sultanpura 23.94121 71.663735 
154 Patan Sidhpur Varsila 23.94251 72.270315 
155 Patan Sidhpur Sandesari 23.94389 72.441713 
156 Patan Sarsvati(Patan) Vadhi 23.95030 72.107245 
157 Patan Sarsvati(Patan) Charup 23.93962 72.127087 
158 Patan Sarsvati(Patan) Sariyad 23.92913 71.998655 
159 Patan Sidhpur Kot 23.94326 72.392972 
160 Patan Sidhpur Sidhpur (M) 23.91704 72.375133 
161 Patan Sidhpur Nagvasan 23.93315 72.461991 
162 Patan Sidhpur Tavadia 23.93517 72.330614 
163 Patan Sarsvati(Patan) Sanodarda 23.93522 72.240638 
164 Patan Sarsvati(Patan) Balva 23.93609 72.085546 
165 Patan Sarsvati(Patan) Kimbuva 23.93230 72.177813 
166 Patan Sarsvati(Patan) Kotavad 23.92114 72.213917 
167 Patan Sidhpur Nandotri 23.93339 72.281124 
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168 Patan Sidhpur Sevalni 23.93657 72.267995 
169 Patan Sidhpur Thakrasan 23.92905 72.299323 
170 Patan Santalpur Daisar 23.92179 71.513272 
171 Patan Sarsvati(Patan) Kansa 23.92091 72.068914 
172 Patan Radhanpur Panvi 23.93070 71.572094 
173 Patan Sarsvati(Patan) Aghar 23.90852 72.152673 
174 Patan Santalpur Zandala 23.91206 71.454148 
175 Patan Santalpur Korda 23.87951 71.378614 
176 Patan Sidhpur Ganeshpura 23.92114 72.348334 
177 Patan Sidhpur Samoda 23.91573 72.428634 
178 Patan Sarsvati(Patan) Vaghasar 23.92561 72.040394 
179 Patan Radhanpur Bandhwad 23.92473 71.621526 
180 Patan Sidhpur Hisor 23.90996 72.258889 
181 Patan Sidhpur Ganvada 23.90854 72.462272 
182 Patan Sidhpur Dethli 23.91114 72.317191 
183 Patan Sarsvati(Patan) Vamaiya 23.90670 72.231522 
184 Patan Radhanpur Javantri 23.91232 71.553034 
185 Patan Radhanpur Arjansar 23.90436 71.697951 
186 Patan Sarsvati(Patan) Bhutiya Vasna 23.91216 72.099732 
187 Patan Sidhpur Chandansar 23.90995 72.286085 
188 Patan Sidhpur Chatavada 23.91473 72.403754 
189 Patan Sarsvati(Patan) Tankvasna 23.91363 72.115335 
190 Patan Radhanpur Santhli 23.89498 71.489006 
191 Patan Sidhpur Kholvada 23.90752 72.354365 
192 Patan Santalpur Rampura 23.89766 71.406726 
193 Patan Santalpur Vavdi 23.90850 71.360103 
194 Patan Radhanpur Surka 23.91438 71.603139 
195 Patan Sarsvati(Patan) Volavi 23.91017 72.041558 
196 Patan Radhanpur Memdavad 23.87970 71.581068 
197 Patan Radhanpur Alhabad 23.88902 71.663808 
198 Patan Santalpur Gadha 23.88430 71.418479 
199 Patan Sarsvati(Patan) Gulvasna 23.90855 72.189391 
200 Patan Sarsvati(Patan) Jamtha 23.90224 72.055600 
201 Patan Sidhpur Lalpur 23.90700 72.381760 
202 Patan Sarsvati(Patan) Bepadar 23.89990 71.995462 
203 Patan Sidhpur Punasan 23.89018 72.288992 
204 Patan Radhanpur Limbadka 23.89909 71.526525 
205 Patan Patan Sujnipur 23.89200 72.113124 
206 Patan Patan Lodhpur 23.89108 72.241430 
207 Patan Sarsvati(Patan) Rughnathpura 23.90261 72.092381 
208 Patan Radhanpur Kolapur 23.89554 71.624463 
209 Patan Sidhpur Khali 23.89273 72.363466 
210 Patan Sidhpur Vanasan 23.89407 72.265832 
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211 Patan Sarsvati(Patan) Ajimana 23.88882 72.197056 
212 Patan Sarsvati(Patan) Kuntavada 23.88945 72.207868 
213 Patan Sarsvati(Patan) Vareda 23.89219 72.010629 
214 Patan Sidhpur Karan 23.89018 72.305281 
215 Patan Sidhpur Nedra 23.88996 72.318172 
216 Patan Patan Samalpati 23.85762 72.121524 
217 Patan Sarsvati(Patan) Odhva 23.88522 72.047395 
218 Patan Radhanpur Bhilot 23.86601 71.542889 
219 Patan Sarsvati(Patan) Nava Bavahaji 23.89475 72.092792 
220 Patan Radhanpur Porana 23.86351 71.646951 
221 Patan Radhanpur Vijaynagar 23.88219 71.673771 
222 Patan Sarsvati(Patan) Khalipur 23.88444 72.069895 
223 Patan Sarsvati(Patan) Sagodiya 23.88584 72.163946 
224 Patan Sidhpur Biliya 23.88962 72.390760 
225 Patan Sarsvati(Patan) Jaleshvar Paldi 23.88613 72.158133 
226 Patan Sarsvati(Patan) Khanpurda 23.87395 71.997130 
227 Patan Radhanpur Rangapura 23.87924 71.499722 
228 Patan Santalpur Zekada 23.86040 71.441944 
229 Patan Harij Dunavada 23.87019 71.962669 
230 Patan Patan Diodarda 23.87937 72.238752 
231 Patan Radhanpur Sherganj 23.87394 71.622346 
232 Patan Patan Kamlivada 23.87205 72.224469 
233 Patan Harij Masa 23.86645 71.920595 
234 Patan Patan Der 23.85887 72.276114 
235 Patan Radhanpur Vadnagar 23.87489 71.698779 
236 Patan Patan Dudharampura 23.86869 72.019297 
237 Patan Radhanpur Bhadiya 23.85192 71.684229 
238 Patan Harij Roda 23.84774 71.889120 
239 Patan Patan Matarvadi 23.86744 72.144264 
240 Patan Patan Runi 23.85606 72.167668 
241 Patan Patan Anavada 23.85061 72.090689 
242 Patan Patan Hajipur 23.86408 72.192570 
243 Patan Santalpur Zanzansar 23.85698 71.469523 
244 Patan Radhanpur Jetalpura 23.85106 71.700439 
245 Patan Sidhpur Chandravati 23.86275 72.319805 
246 Patan Radhanpur Radhanpur (M) 23.83366 71.604468 
247 Patan Santalpur Koliwada 23.84637 71.488744 
248 Patan Patan Hanumanpura 23.85977 72.044860 
249 Patan Patan Chadasana 23.85842 72.250524 
250 Patan Harij Vansa 23.83924 71.929877 
251 Patan Santalpur Jarusha 23.84331 71.416146 
252 Patan Patan Gungdipati 23.84161 72.120344 
253 Patan Radhanpur Nayatwada 23.86071 71.541398 
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254 Patan Patan Dharnoj 23.84730 72.002538 
255 Patan Santalpur Dabhi 23.84369 71.373800 
256 Patan Radhanpur Dharavadi 23.84127 71.726699 
257 Patan Radhanpur Sinad 23.83011 71.658771 
258 Patan Patan Dharpur 23.84271 72.202362 
259 Patan Patan Nana Ramanda 23.84675 72.236406 
260 Patan Patan Vadli 23.84795 72.048103 
261 Patan Patan Hansapur 23.84766 72.149512 
262 Patan Patan Patan (M) 23.84838 72.116910 
263 Patan Patan Santi 23.84629 72.224604 
264 Patan Patan Mandotri 23.83885 72.178884 
265 Patan Santalpur Joravargadh 23.82543 71.464494 
266 Patan Harij Khakhal 23.82438 71.801299 
267 Patan Patan Derasana 23.84544 72.290719 
268 Patan Patan Bakratpur 23.84478 72.100349 
269 Patan Patan Fulesana 23.83308 72.022898 
270 Patan Radhanpur Kalyanpura 23.82662 71.559440 
271 Patan Patan Mota Ramanda 23.84053 72.238518 
272 Patan Harij Sankra 23.82001 71.974689 
273 Patan Patan Balisana 23.81659 72.258191 
274 Patan Radhanpur Nanapura 23.83137 71.700558 
275 Patan Santalpur Unrot 23.84158 71.373472 
276 Patan Harij Rughnathpura 23.82991 71.845826 
277 Patan Patan Sandesarpati 23.84253 72.109462 
278 Patan Santalpur Fulpura 23.81832 71.438343 
279 Patan Patan Dighdi 23.83160 72.215195 
280 Patan Santalpur Sherpura 23.82301 71.423070 
281 Patan Radhanpur Kamalpur1 23.81878 71.756538 
282 Patan Santalpur Varahi 23.79273 71.443427 
283 Patan Patan Ambliyasan 23.82413 72.199804 
284 Patan Patan Khanpur Kodi 23.81896 72.192966 
285 Patan Patan Bhadrada 23.82263 71.992204 
286 Patan Radhanpur Moti Pipli 23.81166 71.523422 
287 Patan Harij Vejavada 23.82413 71.903096 
288 Patan Patan Kuder 23.81662 72.225945 
289 Patan Santalpur Bamnoli 23.81171 71.358186 
290 Patan Patan Kharivavdi 23.82603 72.065960 
291 Patan Patan Badipur 23.81912 72.017117 
292 Patan Harij Jasvantpura 23.82439 71.833333 
293 Patan Santalpur Sadpura 23.80414 71.466170 
294 Patan Harij Katara 23.80744 71.861906 
295 Patan Patan Borsan 23.81868 72.161862 
296 Patan Patan Norta 23.80713 72.188544 
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297 Patan Patan Golapur 23.81806 72.126901 
298 Patan Patan Kani 23.81664 72.308584 
299 Patan Radhanpur Badarpura 23.81499 71.711189 
300 Patan Patan Sarva 23.81208 72.205723 
301 Patan Radhanpur Satun 23.80087 71.576318 
302 Patan Harij Bhalana 23.81311 71.952582 
303 Patan Santalpur Manpura 23.80465 71.416568 
304 Patan Patan Katpur 23.80671 72.100736 
305 Patan Harij Sarer 23.80298 71.926843 
306 Patan Patan Kungher 23.79565 72.065548 
307 Patan Radhanpur Sarkarpura 23.79725 71.529654 
308 Patan Patan Rajpur 23.80926 72.121909 
309 Patan Patan Khanpur Rajkuva 23.79703 72.020959 
310 Patan Sami Dhadhana 23.80601 71.812966 
311 Patan Patan Manpur 23.80306 72.014625 
312 Patan Patan Visal-Vasna 23.80482 72.304557 
313 Patan Patan Babasana 23.80313 72.237078 
314 Patan Radhanpur Nani Pipli 23.79276 71.513218 
315 Patan Radhanpur Amirpura 23.79474 71.640216 
316 Patan Patan Samoda 23.80192 72.231867 
317 Patan Patan Gaja 23.79929 72.146150 
318 Patan Harij Malsund 23.79406 71.977206 
319 Patan Radhanpur Maghapura 23.80027 71.688175 
320 Patan Harij Nana 23.78838 71.903772 
321 Patan Radhanpur Shergadh 23.77566 71.588884 
322 Patan Sami Sherpura 23.78629 71.761772 
323 Patan Radhanpur Sabdalpura 23.77903 71.608115 
324 Patan Patan Sankhari 23.78002 72.161507 
325 Patan Radhanpur Kamalpur 23.77585 71.544071 
326 Patan Patan Hamidpur 23.79056 72.218911 
327 Patan Patan Sabosan 23.78971 72.106494 
328 Patan Harij Piplana 23.78289 71.942642 
329 Patan Patan Mahemadpur 23.78085 72.124043 
330 Patan Patan Matpur 23.78022 72.282343 
331 Patan Harij Kumbhana 23.78414 71.825684 
332 Patan Patan Gadosan 23.78736 72.124553 
333 Patan Patan Sander 23.76701 72.260203 
334 Patan Radhanpur Masali 23.78230 71.669211 
335 Patan Santalpur Navagam 23.78413 71.474927 
336 Patan Harij Tornipur 23.78786 72.003494 
337 Patan Santalpur Vandhiya 23.78570 71.487336 
338 Patan Sami Kharchariya 23.78047 71.700266 
339 Patan Harij Kathi 23.77959 71.862980 
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340 Patan Santalpur Naliya 23.77433 71.375571 
341 Patan Harij Adiya 23.77987 72.015744 
342 Patan Sami Mandvi 23.76786 71.709550 
343 Patan Patan Ranunj 23.75914 72.224997 
344 Patan Sami Mota Joravarpura 23.77892 71.786419 
345 Patan Patan Bhalgam 23.77753 72.044521 
346 Patan Harij Kureja 23.77362 71.979859 
347 Patan Santalpur Vaghpura 23.77232 71.356669 
348 Patan Santalpur Kamalpura 23.77895 71.408916 
349 Patan Patan Sardarpur Norta (Amb 23.77366 72.197566 
350 Patan Santalpur Undargadha 23.78037 71.494435 
351 Patan Patan Ilampur 23.77084 72.092538 
352 Patan Radhanpur Delana 23.76263 71.528722 
353 Patan Santalpur Lakhapura 23.77555 71.430876 
354 Patan Patan Ruvavi 23.76994 72.300235 
355 Patan Harij Manka (Juna-Nava) 23.76421 71.908375 
356 Patan Sami Gochnad 23.76100 71.631787 
357 Patan Sami Nana Joravarpura 23.76737 71.842460 
358 Patan Patan Khimiyana 23.76400 72.127783 
359 Patan Santalpur Hamirpura 23.75170 71.467055 
360 Patan Patan Dabhdi 23.75890 72.278982 
361 Patan Sami Matrota 23.75874 71.821963 
362 Patan Radhanpur Najupura 23.75440 71.584982 
363 Patan Sami Bhamathal 23.75722 71.753544 
364 Patan Chanasma Galolivasna 23.75306 72.075502 
365 Patan Patan Mithivavdi 23.76284 72.108219 
366 Patan Harij Ravindra 23.76075 71.948128 
367 Patan Chanasma Islampura 23.75847 72.194266 
368 Patan Harij Ekalva 23.74877 71.844389 
369 Patan Sami Sajupura 23.76525 71.800601 
370 Patan Santalpur Limgamda 23.75211 71.433307 
371 Patan Radhanpur Gotarka 23.74186 71.484554 
372 Patan Chanasma Sevala 23.74749 72.059444 
373 Patan Chanasma Jakhana 23.75474 72.150114 
374 Patan Patan Chandrumana 23.74825 72.013276 
375 Patan Chanasma Ruppur 23.73649 72.107057 
376 Patan Sami Mubarakpura 23.74741 71.776019 
377 Patan Chanasma Sojitra 23.75321 72.181103 
378 Patan Harij Kalana 23.74031 71.969003 
379 Patan Chanasma Sardarpura 23.74424 72.130999 
380 Patan Harij Piluvada 23.74185 71.984911 
381 Patan Patan Manund 23.73295 72.263157 
382 Patan Sami Daudpur 23.74763 71.679758 
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383 Patan Sami Babri 23.74404 71.594244 
384 Patan Chanasma Finchal 23.74214 72.214327 
385 Patan Sami Gujarvada 23.74665 71.779714 
386 Patan Harij Khakhdi 23.73982 71.893795 
387 Patan Harij Tharod 23.74574 71.872706 
388 Patan Sami Varana 23.72720 71.726645 
389 Patan Harij Boratvada 23.72181 71.925573 
390 Patan Chanasma Sendha 23.74430 72.079079 
391 Patan Radhanpur Gulabpura 23.74472 71.527777 
392 Patan Radhanpur Dehgam 23.74161 71.470456 
393 Patan Sami Baspa 23.72565 71.685444 
394 Patan Chanasma Vasai 23.73597 72.206320 
395 Patan Sami Jhilvana 23.71837 71.811330 
396 Patan Chanasma Jitoda 23.72949 72.140002 
397 Patan Sami Chandarni 23.74251 71.589450 
398 Patan Radhanpur Chhaniathal 23.72444 71.514972 
399 Patan Chanasma Ganget 23.72627 72.178270 
400 Patan Sami Rampura 23.71838 71.541919 
401 Patan Santalpur Unadi 23.72213 71.427251 
402 Patan Chanasma Khari Dhariyal 23.71741 72.050446 
403 Patan Sami Godhana 23.70864 71.615069 
404 Patan Harij Jamanpur 23.71648 71.968157 
405 Patan Harij Chabkha 23.72774 71.839197 
406 Patan Harij Sarval 23.70437 71.858801 
407 Patan Sami Kanij 23.69411 71.649965 
408 Patan Chanasma Sarsav 23.71794 72.198271 
409 Patan Chanasma Chanasma (M) 23.71465 72.113495 
410 Patan Sami Jalalabad 23.71267 71.764957 
411 Patan Chanasma Kesni 23.70823 72.177766 
412 Patan Chanasma Selavi 23.70980 72.269096 
413 Patan Radhanpur Joravarganj 23.70510 71.383435 
414 Patan Harij Savasda 23.71431 71.827425 
415 Patan Chanasma Dhanodharda 23.70913 72.152694 
416 Patan Radhanpur Dholakda 23.70039 71.491852 
417 Patan Harij Harij (M) 23.69224 71.906918 
418 Patan Chanasma Sendhal 23.70523 72.070266 
419 Patan Harij Govna 23.70990 71.978307 
420 Patan Sami Jakhel 23.71082 71.530655 
421 Patan Santalpur Lunichana 23.71483 71.433156 
422 Patan Chanasma Dantkarodi 23.69890 72.222345 
423 Patan Sami Vaval 23.69485 71.730226 
424 Patan Chanasma Jasalpur 23.71023 72.119801 
425 Patan Sami Kathivada 23.70527 71.829087 
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426 Patan Chanasma Pindharpura 23.70546 72.242205 
427 Patan Santalpur Abiyana 23.70680 71.453136 
428 Patan Harij Tamboliya 23.69880 72.019082 
429 Patan Chanasma Pimpal 23.69711 72.191893 
430 Patan Chanasma Palasar 23.69748 72.273698 
431 Patan Radhanpur Agichana 23.69198 71.425038 
432 Patan Chanasma Dharmoda 23.69756 72.074977 
433 Patan Harij Dantarvada 23.69247 71.930564 
434 Patan Sami Chadiyana 23.68707 71.559450 
435 Patan Sami Adgam 23.68277 71.466501 
436 Patan Chanasma Lanva 23.68666 72.244653 
437 Patan Chanasma Kamboi 23.67223 72.019815 
438 Patan Sami Dadka 23.68807 71.602071 
439 Patan Chanasma Jhiliya Vasana 23.68664 72.158330 
440 Patan Chanasma Jhiliya 23.68882 72.175906 
441 Patan Chanasma Mandlop 23.68808 72.102804 
442 Patan Sami Lalpur 23.68475 71.502818 
443 Patan Sami Tarora 23.67413 71.845033 
444 Patan Sami Sonar 23.67256 71.739399 
445 Patan Harij Sodhav 23.67851 71.981783 
446 Patan Harij Jasomav 23.67743 71.954423 
447 Patan Chanasma Khara Dharva 23.68098 72.223458 
448 Patan Chanasma Mithadharva 23.67226 72.229877 
449 Patan Radhanpur Karsangadh 23.68232 71.410850 
450 Patan Sami Bhadrada 23.67146 71.590031 
451 Patan Chanasma Naranpura 23.67361 71.994458 
452 Patan Chanasma Karoda 23.67450 72.132319 
453 Patan Chanasma Rampura 23.67274 72.195988 
454 Patan Radhanpur Pedashpura 23.67239 71.425051 
455 Patan Chanasma Brahmanvada 23.64936 72.094143 
456 Patan Chanasma Multhaniya 23.67347 72.258774 
457 Patan Sami Gajdinpura 23.67581 71.619879 
458 Patan Chanasma Ranasan 23.66786 72.180392 
459 Patan Sami Sukhpura 23.67204 71.471252 
460 Patan Harij Jaska 23.67031 71.884783 
461 Patan Sami Samsherpura 23.66091 71.675252 
462 Patan Chanasma Khorsam 23.66122 72.065607 
463 Patan Chanasma Danodarda 23.66222 72.251265 
464 Patan Harij Aritha 23.65117 71.949280 
465 Patan Harij Paloli 23.66909 71.976818 
466 Patan Chanasma Chaveli 23.65688 72.193893 
467 Patan Radhanpur Bismillaganj 23.65611 71.400836 
468 Patan Chanasma Gokharva 23.65679 72.052929 
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469 Patan Sami Ravad 23.65067 71.838840 
470 Patan Chanasma Dharpuri 23.65399 72.171718 
471 Patan Sami Kokta 23.63748 71.666697 
472 Patan Santalpur Sidhada 23.81374 71.306255 
473 Patan Santalpur Antarnes 23.69780 71.315890 
474 Patan Sami Kathi 23.62218 71.805115 
475 Patan Sami Dudkha 23.62555 71.679046 
476 Patan Sami Upaliyasara 23.63093 71.619182 
477 Patan Chanasma Itoda 23.62881 72.034866 
478 Patan Chanasma Takodi 23.62045 72.165437 
479 Patan Sami Rafu 23.60708 71.564785 
480 Patan Harij Rasulpura 23.61974 71.964595 
481 Patan Sami Palipur 23.62158 71.839133 
482 Patan Sami Vaghpura 23.62423 71.603999 
483 Patan Sami Badarganj 23.62404 71.498196 
484 Patan Sankheswar Moti Chandur 23.60159 71.764143 
485 Patan Chanasma Kamalpur 23.62848 72.278949 
486 Patan Chanasma Khokhla 23.60793 72.096864 
487 Patan Santalpur Zazam 23.94279 71.334678 
488 Patan Santalpur Varanosari 23.91770 71.337608 
489 Patan Santalpur Jamvada 23.88757 71.340208 
490 Patan Santalpur Daldi 23.84676 71.324964 
491 Patan Santalpur Daigamda 23.78485 71.326433 
492 Patan Santalpur Parsund 23.76153 71.333663 
493 Patan Santalpur Gokhantar 23.75633 71.392615 
494 Patan Sami Sami 23.68428 71.777786 
495 Patan Chanasma Dhinoj 23.66041 72.277863 
496 Patan Chanasma Vadavli 23.64925 72.147024 
497 Patan Sami Nayka 23.64688 71.705347 
498 Patan Sami Ved 23.64599 71.510634 
499 Patan Sami Rupnagar 23.65149 71.563651 
500 Patan Sami Vahedpur 23.65724 71.467435 
501 Patan Santalpur Gadsai 23.66010 71.425727 
502 Patan Chanasma Delmal 23.64248 71.993784 
503 Patan Chanasma Sunsar 23.64400 72.229346 
504 Patan Harij Vaghel 23.63871 71.923433 
505 Patan Chanasma Mervada 23.64039 72.214285 
506 Patan Harij Kukrana 23.63484 71.897328 
507 Patan Harij Buda 23.64433 71.953999 
508 Patan Chanasma Bhatsar 23.63826 72.062454 
509 Patan Chanasma Chhamichha 23.63372 72.112323 
510 Patan Chanasma Bhatvasana 23.63556 72.089266 
511 Patan Santalpur Amrapur 23.59504 71.451668 
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512 Patan Sidhpur Kanesara 23.88648 72.339696 
513 Patan Sami Ranavada 23.79558 71.733466 
514 Patan Santalpur Saiyadpura 23.69797 71.438583 
515 Patan Radhanpur Sardarpura 23.83304 71.631083 
516 Patan Sami Dadar 23.80751 71.776614 
517 Patan Chanasma Vasaipura 23.72794 72.213678 
518 Patan Radhanpur Shahpur 23.80091 71.673910 
519 Patan Sarsvati(Patan) Raviyana 24.07100 72.176837 
520 Patan Sami Bismillabad 23.75105 71.623728 
521 Patan Sami Sajupura 23.78993 71.807188 
522 Patan Santalpur Kesargadh 23.95580 71.418007 
523 Patan Sami Umedpura 23.67766 71.532138 
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પ રિશ  ટ – 9 
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