
સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

૧ કચ્છ

ભજુ 02832 250227 શ્રી Òઈબીઈગઢવી૪ પઈવઈઅ 98793 60530 વાહન 1

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 2

ભજુ 98255 12122 શ્રી 

Òઈબીઈવાણ્ોાોીયા૪પઈવઈ

અ

98255 12122 વાહન 1

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 2

મુુંદરા રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરી૪ મુુંદરા રને્જ૪ પીપલેશ્વર 

મહાદેવાના મુંદદર પાસે૪મુુંદરા

99794 07027 શ્રી Òઈએફઈમહેવશ્રી૪વનપાલ 99794 07027 વાહન 0

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 2

અુંજાર રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરી૪ અુંજાર રને્જ૪ બસ 

સ્૭ોશેન પાસે૪અુંજાર

02836 242487 શ્રી ઝે૯ઈપીઈવા૩ોલેા૪ 

પઈવઈઅ

98253 88439 વાહન 1

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 2

ભચાઉ રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરી૪ ભચાઉ રને્જ૪ બસ 

સ્૭ોશેન પાસે૪ભચાઉ

02837 244044 શ્રી આરઈએમઈઆયર૪ 

પઈવઈઅ

98252 26054 વાહન 1

માનવબળ્ 15

વોકી૭ોોકી 1

રાપર રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરી૪ આ૯ોસેર રને્જ૪ નેશનલ 

હા.વે પાસે૪આ૯ોસેર

02806 287714 શ્રી એલઈબીઈજા૯ોજેા૪ 

.ઈચાઈ પઈવઈઅ

98259 87739 વાહન 0

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 2

પત્રક-૧

કરૂણા અવિયાન ૨૦૧૮ માટે િન વિિાગ દ્વારા શરૂ કરિામાં આિનાર કંટર ોલ રૂમની વિગતો

..............................વિલ્લો 

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

નાયબ વન સુંરક્ષકશ્રીની 

કચેરી૪કચ્છ પુવવ વન દવભાગ૪ 

ફોરસ્ે૭ કોમ્પ્લેક્ષ- ૪ દજલ્લા ઉધોગ 

કેન્દ પાછળ્૪ભજુ

રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરી૪ ભજુ(ઉ) 

રને્જ૪વીઈ૯ોીઈહા.સ્કુલ 

પાસે૪ભજુ
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

રાપર રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરી૪ રાપર (દ) 

રને્જ૪૯ોાભુોુોું ૯ોા રો૯૪ રાપર

02830 221851 શ્રી વીઈઆ.ઈજોષ્ોાોી૪ 

પઈવઈઅ

98255 91175 વાહન 1

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 2

ગાુંધીધામ ગળ્પાદર નસવરી૪ તાઈગાુંધીધામ શ્રી જીઈએમઈસાધુ૪ વનપાલ 93773 42588 વાહન 0

માનવબળ્ 6

વોકી૭ોોકી 0

ભજુ નાયબ વન સુંરક્ષાકશ્રીની કચેરી, 

બન્ની ગ્રાસલેન્ડ 

દવભાગ,અરીહુંતગનર રોડ,ભજુ

02832v230189 શ્રી આરઈજઈેદેસા.  vv સુદવધાઓ ;\bIF

વાહન !

માનવબળ 3

વોકીટોકી 0

અન્ય(દવગત 

દશર્ોાવવી)

0

ભજુ પદરક્ષોત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સરાડો રેંજ, અદરહુંતનગર 

રોડ,ભજુ

02832v230189 શ્રી આરઈજઈેદેસા.  vv સુદવધાઓ ;\bIF

વાહન !

માનવબળ 3

વોકીટોકી 0

અન્ય(દવગત 

દશર્ોાવવી)

0

અબ૯ોાસા

રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓદફસરશ્રીની 

કચેરી૪ નલીયા ઉતર રને્જ૪ 

કો૮ોારા રો૯૪ નદલયા-કચ્છ

02831 222140 પઈવઈઅઈશ્રી

9825271950

વાહન

1

માનવબળ્ 15

વોકી૭ોોકી 0

ર્
0

DM.93773 42588

2 c:\go-worker\temp\task-980620110\6b537ce9ee9900e897bdaf3950ef3469 Sheet1



સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

માું૯વી

રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓદફસરશ્રીની 

કચેરી૪માું૯વી રને્જ૪ ફોરસ્ે૭ 

કોલોની૪ દશતળ્ોા રો૯૪ માું૯વી-

કચ્છ

02834 223607 પઈવઈઅઈશ્રી

9898112366

અન્ય

1

(દવગત 

દશર્વોાવવીર્)
15

વાહન 0

માનવબળ્

0

નખત્રા૦ોા

રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓદફસરશ્રીની 

કચેરી૪ નખત્રા૦ોા પદિમ રને્જ૪ 

બેરુ રો૯૪ ફોરસ્ે૭ કોલોની૪ 

નખત્રા૦ોા-કચ્છ

02839 221259 પઈવઈઅઈશ્રી

9427234007

વોકી૭ોોકી 1

ર્ 20

અન્ય 0

(દવગત 

દશર્વોાવવીર્)

0

લખપત

રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓદફસરશ્રીની 

કચેરી૪ દયાપર ઉતર રને્જ૪ 

સુભાષ્ોાપર રો૯૪ ફોરસ્ે૭ 

કોલોની૪ દયાપર-કચ્છ

02839 233304 પઈવઈઅઈશ્રી

7285805656

વાહન 1

માનવબળ્ 10

વોકી૭ોોકી 0

ર્
0

ભજુ

રને્જ ફોરસ્ે૭ ઓદફસરશ્રીની 

કચેરી૪ ભજુ પદિમ રને્જ૪ 

મહાવીર નગર રો૯૪ ભજુ-કચ્છ

02832 230303 પઈવઈઅઈશ્રી

9825662138

અન્ય 1

(દવગત 

દશર્વોાવવીર્)
25

વાહન 0
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

માનવબળ્
0

માુંડવી

માુંડવી શ્રી એસ.એલ.યોગી વનરક્ષક-

કોડાય

૮૩૪૭૫ ૭૪૨૫૫ માનવબળ -

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

નખત્રાણા   NIL NIL NIL NIL NIL NIL

અુંજાર નોમવલ રને્જ અુંજાર ૦૨૮૩૬ ૨૪૨૪૮૭ શ્રી ઝેડ.પી.વાઘેલા ૯૮૨૫૩ ૮૮૪૩૯ વાહન ૧

માનવબળ ૧૩

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

લખપત દયાપર પશુપાલન સારવાર કેન્ર ૦૨૮૩૯ ૨૩૩૬૭૪ ડૉ. વી.બી.બારોટ ૮૭૫૮૩ ૫૮૦૦૩ વાહન ૧

માનવબળ ૩

અબડાસા ફોરસે્ટ કોલોની જી.ઈ.બી સામે 

કોઠારા

 ટેલીફોન બુંધ છે. એમ.ડી.સમા ઇ.ચા. રને્જ 

ફોરસે્ટ ઓફીસર નલીયા

૯૭૧૨૭ ૧૧૦૮૩ વાહન ૦

માનવબળ ૦

રાપર   રાપર રને્જ કચેરી ૦૨૮૩૦ ૨૨૦૧૩૭ એવી ભાદટયા વનરક્ષક ખીરઈ ૯૮૨૫૪ ૪૯૯૩૮ વાહન ૦

માનવબળ ૦

વી.જ.ે કુદરજા

વનપાલ ભચાઉ

માુંડવી ૦૨૮૩૪ ૨૨૪૨૫૯ શ્રી એમ.એલ. કોટરવી વનપાલ-

માુંડવી

૯૫૩૭૨ ૭૪૭૫૦ વાહન -

ભચાઉ  ભચાઉ - ૯૭૧૨૭૧૪૬૦૩ વાહન ૦
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

મુન્રા  પશુ દવાખાનુ મુન્રા ૮૧૪૧૪ ૮૨૩૪૩ જી.બી.ગઢવી ૯૮૭૯૩ ૬૦૫૩૦ વાહન 0

માનવબળ 0

માનવબળ 0

૨ જામનગર જામનગર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

સામાજીક વનીકરણ ગુંજીવાડા, 

નાગાનાથ નાકા પાસે,

પાસે, જામનગર

૦ શ્રી બી.સી.ડાભી ર.ેફો.ઓ 

જામનગર સામાજીક વનીકરણ

૯૪૨૭૫૫૭૭૫૯ વાહન ૧

માનવબળ ૧૫

વોકીટોકી ૦

જામનગર લાલપુર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

ફોરસે્ટ કવાટવર લાલપુર

૦૨૮૮-૨૫૫૨૧૯૮ શ્રી એમ.એલ. કરમુર,

વનપાલ સહાયક

૯૯૨૪૮૪૬૭૩૯ વાહન ૫

શ્રી આર.બી.કેશવાલા, ર.ેફો.ઓ. ૯૬૦૧૮૩૧૧૧૧ માનવબળ ૦

વોકીટોકી ૦

અન્ય વવગત ૦

જામનગર 

,F,5]Z

Z[gH OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4;FDFHLS JGLSZ6 

Z[gH4A; :8[g0 5FK/4,F,5]Z

_Z()5Z*Z&_$
zL V[RPV[PSZ\ULIF

JGZ1FF ;CFIS
(5!!#5_$_Z DFGJA/ ( v

ધ્રોલ રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

ફોરસે્ટ કવાટવર રાજકોટ રોડ, ધ્રોલ
૦૨૮૯૭-૨૨૨૦૮૯ શ્રી જ.ેજ.ેભોરણીયા, ર.ેફો.ઓ. ૯૯૨૫૨૫૭૮૭૬ વાહન ૧

માનવબળ ૪

વોકીટોકી ૦

અન્ય વવગત ૦

ભજુ પશુ દવાખાનુ ભજુ ૯૪૨૬૭ ૧૪૯૧૯ એસ.આર.રાઠોડ ૭૪૭૫૯ ૫૫૨૧૨ વાહન 0
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

જામનગર 
W|M, ;FPJP4Z[gH OMZ[:8 VMlO; _Z()* ZZ##!(

zL V[;PV[;PDF,L4

JGZ1FF ;CFIS
)*!$5Z)#!) DFGJA/ ) v

જોમજોધપુર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

ગુંજીવાડા પાટણ રોડ જામજોધપુર

૦૨૮૯૮-૨૨૦૦૧૭ શ્રી એચ.એન.પરમાર, ર.ેફો.ઓ ૯૪૨૭૨૪૧૨૭૦ વાહન ૪

માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી ૦

અન્ય વવગત ૦

જામનગર 
જામજોધપુર 

ર.ેફો.ઓ.ઓફીસ પાટણ રોડ 

ગુંજીવાડા જામજોધપુર
૨૮૯૮૨૨૧૫૫૮

ડી.એમ.દાફડા 

ઈ.ચા.આ.એફ.ઓ
મો.નું.૯૮૨૫૫૨૪૩૦૨ DFGJA/ 5 v

જામનગર 

SF,FJF0

Z[gH OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4;FDFHLS JGLSZ6 

Z[gH4EUJTL 5ZF4 SF,FJF0

)$Z*$Z#_Z5
zL V[;P5LPJ{Q6J4 

.gRFPZ[POMPVMP
)$Z*$Z#_Z5 DFGJA/ ) v

જામનગર જોડીયા રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસર

ફોરસે્ટ કોલોની, તાલુકા પુંચાયતની 

બાજુમાું, જોડીયા

૦૨૮૯૩-૨૨૨૧૬૯ શ્રી પી.ટી.શીયાણી 

ર.ેફો.ઓ. મનેપા  જોડીયા

૮૯૮૦૦૨૯૩૨૫ વાહન ૪

માનવબળ ૬

વોકીટોકી ૦

અન્ય વવગત ૦

જામનગર જામનગર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

ગુંજીવાડા, નાગાનાથ નાકા પાસે,

પાસે, જામનગર

૦૨૮૮-૨૬૭૭૯૨૬ શ્રી એેન.એન.જોષી ૯૪૨૬૯ ૯૪૧૧૩ વાહન ૧

માનવબળ ૨

વોકીટોકી ૦

અન્ય વવગત ૦

રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

પક્ષી અભ્યારણ્ય રને્જ 

ગુંજીવાડા, નાગાનાથ નાકા પાસે,

પાસે, જામનગર

૦ શ્રી મવત ડી.એસ.વધાસીયા 

વનપાલ, ખીજડીયા

૯૪૦૮૫૭૮૮૨૨ વાહન ૧

6 c:\go-worker\temp\task-980620110\6b537ce9ee9900e897bdaf3950ef3469 Sheet1



સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

માનવબળ ૨

વોકીટોકી ૦

અન્ય વવગત ૦

૩

S<IF65]Z

Z[gH OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4;FDFHLS JGLSZ6 

Z[gH4ZFJ, ZM04 5F6L 

5]ZJ9FGL AFH]DF S<IF65]Z

_Z()!Z(&Z$#
zL ALPV[RPR[TZLIF

.gRFPZ[POMPVMP
))_$*&)#(( DFGJA/ # v

વાહન ૨

માનવબળ ૫

દ્રારકા વાહન ૧

માનવબળ ૫

વાહન ૧

માનવબળ ૬

વાહન ૧

માનવબળ ૬

EF6J0

Z[gH OMZ[:8 VMlO;ZzLGL 

SR[ZL ;FDFHLS JGLSZ6 

Z[gH4 EF6J0 Z6HLT 5ZF4 

OMZ[:8 SM,MGL

_Z()&vZ#Z(5Z
zL V[;PVFZPJSFTZ        

JGZ1FF ;CFIS
)()()5__&_ DFGJ A/ 5

JFCG !

DFGJA/ 5

વડોદરા રસે્કયુ સેન્ટર, કમાટીબાગ, વડોદરા ૧૮૦૦-૨૩૩-૨૬૩૬ 

૦૨૬૫-૨૭૮૩૯૫૪

શ્રી એ.એ.મકરાણી, ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૯૮૯૮૨૪૮૪૯૮ વાહન ૪

માનવબળ ૨૭

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૨૦

જીલ્લો દેવભુદમ દવારકા

રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

આર.એફ.ડબલ્યુ રને્જ હષવદ રોડ, 

હચ ટાવરની બાજુમાું ભાટીયા

0 શ્રી ડી.એ.ગોસાઇ, ર.ેફો.ઓ. ૯૭૨૭૮૬૦૧૬૧

રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

સનસેટ પોઇન્ટ પાસે રારકા ૦૨૮૯૨-૨૩૪૭૬૦ શ્રી પી.એન.જોષી, ર.ેફો.ઓ. ૭૫૭૪૯૫૦૩૬૪

રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી, 

મરીન નેશનલ પાકવ  કોટવની 

બાજુમાું નગર પાલીકા ટાુંકા સામે, 

૦
શ્રી કે.આર. ચુડાસમા ર.ેફો.ઓ. 

મનેપા દ્રારકા
૮૯૮૦૦૨૯૩૨૮

દ્વારકા

રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ કોટટની 

બાજુમાાં, નગર પાલીકા પાણીના 

-
શ્રી કે.આર રાઠવા  રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓફીસર, દ્વારકા
૯૯૧૩૩૫૧૬૬૯

B\EF/LIF

Z[gH OMZ[:8 VMlO;ZzLGL 

SR[ZL ;FDFHLS JGLSZ6 

Z[gH4B\EF/LIF 

lJHIF A[gSGL ;FD[

DM ))*(5&5$!$

zL 5LPS[PR{FCF6

Z[[POMPVMP ))*(5&5$!$
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

સાવલી પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

મોટનાથ મહાદેવ પાસે,  સાવલી

૦૨૬૬૭-૨૨૨૧૩૬ શ્રી એન.એસદત્રવેદી ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૯૪૨૬૩૫૮૭૨૪ વાહન ૦

માનવબળ ૭

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૫

પાદરા પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

ટયુબવેલ પાસે, ડભાસા રોડ, પાદરા

૦૨૬૬૨-૨૨૪૧૯૬ શ્રી એસ.એસ.તળપદા, ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૯૯૨૪૨૧૫૪૨૯ વાહન ૧

માનવબળ ૭

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૬

કરજણ પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

જલારામ ચોકડી પાસે,  કરજણ

૦૨૬૬૬-૨૩૩૧૪૭ શ્રી જ.ેઆર.પરમાર, ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૭૬૦૦૯૯૩૪૭૦ વાહન ૦

માનવબળ ૮

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૭

ડભોઇ પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

ડભોઇ

૦૨૬૬૩-૨૫૮૫૩૯ શ્રી એચ.વાય કહાર, ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

વાહન ૦

માનવબળ ૬

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૪

વાઘોડીયા પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ,સહજાનુંદ સોસાયટી, ગોરજ 

રોડ,  વાઘોડીયા

૦૨૬૬૮-૨૬૩૩૮૩ શ્રી એન.એસદત્રવેદી પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી

૯૪૨૬૩૫૮૭૨૪ વાહન ૦

માનવબળ ૭
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૫

દશનોર પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

સોનીની વાડી, દશનોર

૦૨૬૬૩-૨૬૪૦૧૦ શ્રી કે.બી.પારખે  ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૯૮૭૯૨૪૭૦૮૦ વાહન ૦

માનવબળ ૪

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૩

દશનોર પરીકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રીની 

કચેરી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

સુંખેડા

૦૨૬૬૫-૨૪૩૭૫૦ શ્રી એન.એન.બારીયા ઇ.ચા. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૯૮૨૫૬૯૩૦૧૧ વાહન ૦

માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી ૦

સ્વયુંસેવકો ૫

૪ પોરબુંદર પોરબુંદર પક્ષાી અભયારણ્ય પોરબુંદર, 

ગદઢાણીયા કોલજે પાસે, પોરબુંદર

૦ર૮૬ - રરપર૪૧૩ શ્રી એ. એચ. વાણીયા, 

(ઈન્ચાજવ)     રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસર, બરડા અભયારણ્ય, 

રાણાવાવ

૯૯ર૪૬૮૬ર૧૧ વાહન ર

માનવબળ ૧પ

વોકીટોકી ૦

અન્ય ( દવગત ૦

દશર્ોાવવી)

૫ જુનાગઢ D[\NZ0F ;F;6 OMG o _Z(**Z(5*#$ zL ALP;LP hL\h]JF0LIF ))Z$$*(5_! JFCG !&

DFGJA/ #(

JMSL8MSL !(

VgI slJUT 

NXF"JJLf

v

D[\NZ0F Z[gH OMZ[:8 VMOL;

 0[0S0L Z[gH D[\NZ0F

_Z(*Z Z$!_&Z VFZPV[DP5\5F6LIF

Z[gH OMZ[:8 VMOL;Z 

0[0S0L Z[gH

_Z(*Z Z$!_&Z JFCG !
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

DFGJA/ !_

JMSL8MSL !_

VgI slJUT 

NXF"JJLf

v

lJ;FJNZ lJ;FJNZ _Z(*# v ZZZZ)( zL 0LPH[PRF{WZL

VFZPV[OPVMP

))Z5__&Z_Z JFCG Z v HL5

! v 8[d5M 

8=S

( v DM8Z 

;F.S,

DFGJA/ Z*

JMSL8MSL )

VgI slJUT 

NXF"JJLf

-

જુનાગઢ ! H]GFU- ;SSZAFU 5|F6L 

;\U|CF,I

_Z(5 v Z&&_Z#5 Z[gH OMZ[:8 VMOL;Z )*Z**Z*#Z& JFCG

DFGJA/

JMSL8MSL

VgI s lJUT

D[\NZ0F VeIFZ6 Z[gH ;F;6GL SR[ZL4 

;F;6

_Z(** v Z(55_( zL JLP HLP RF{WZL4  

Z[POMPVMP4 VeIFZ6 

Z[gH ;F;6

)$Z&Z*!(#! JFCG Z  

DFGJA/ 5

JMSL8MSL Z  

JFIZ ,[; Z  

૬ ગીર સોમનાથ ULZU-0F HFDJF/F Z[:SI] ;[g8Z D]P 

HFDJF/F sULZf TFP ULZU-

0F

DMAF., G\P (#$*) 

ZZ_5(

zL 0MP VF.P V[RP 58[,4 

J[8ZGZL VMOL;ZzL4 

HFDJF/F Z[:SI] ;[g8Z

(#$&*) ZZ_5( JFCG !

DFGJA/ #

JMSL8MSL !
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

VgI slJUT 

NXF"JJLf

NJFVM K[P

TF,F,F TF,F,F Z[gH SR[ZL 

S\d5Fpg0 5L5/JF ZM0 TF,F,F

s_Z(**fZZZ$5* zL 0LPS[PVU|FJT4 

.gRFH" Z[POMPVMP

 TF,F,F

)$Z(( #(!&5

))_)* &*&$#

JFCG  DMP;FP  

OMZjCL,

8] jCL,v!_

AM,[ZMv!

DFGJA/ !#

JMSL8MSL !Z

VgI slJUT 

NX"JJLf

TF,F,F AFD6F;F OMPSM,MGL _Z(**v Z##)!Z zLDTL V[,PVFZPUFW[ (Z#(_))*(Z JFCG *

S]PV[DP0LPRMCF6 8490004117 DFGJA/ !_

JMSL8MSL 5

VgI v

ULZU-0F AFAZLIF YF6F D]\P AFAZLIF

TFP ULZU-0F

HLP ULZ ;MDGFY

v zL V[RPVFZP HFJLIF4 

Z[POMPVMP AFAZLIF

*Z(5_Z(#55 JFCG AM,[ZMv!

DMP;FPv$

DFGJA/ *

JMSL8MSL &

VgI 8=[S8Zv!

ULZU-0F HF\BLIF YF6F

D]P HF\BLIF4

v zL V[DP V[GP VU|FJT4

JG5F,4 HF\BLIF

*$Z*#*)ZZ) JFCG DMP;FPv$

DFGJA/ v

JMSL8MSL v

VgI v

ઉના સામાજીક વનીકરણ રને્જ,ઉના ૦ર૮૭૫-રર૧રર૭ શ્રી એસ.કે.દેસાઇ ૯૯૭૯૧૨૯૪૪૬ માનવબળ ર

કોડીનાર
સામાજીક વનીકરણ રને્જ, 

કોડીનાર
૦ર૭૯૫-રર૦૫૩૯ શ્રી ડી.એલ.ચુડાસમા ૯૨૨૮૫૧૯૫૬૩ માનવબળ ૧

પ્ર.પાટણ 

(વેરાવળ)

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, 

પ્ર.પાટણ
- શ્રી બી.ડી. કોડીયાતર ૯૫૫૮૦૪૮૬૩૬ માનવબળ ર
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

૭ અમરલેી WFZL  GFIA JG ;\Z1FSzLGL SR[ZL 02797 

225250

 zL V[DPI]PHF0[HF 

sZ[POMPVMPzLv;Z;LIFf

9601365277 JFCG

DFGJ A/

JMSL8MSL

VgIslJUT 

NXF"JJLf

02

10

04

Trap cage

;FPS]\0,F  ;FPS]\0,F Z[\HGL SR[ZL 02845 

222856

 zL 5LPV[GPRF\N] 

s.PRFH" 

Z[POMPVMPzLv;FPS]\0,Ff

9879841846 JFCG

DFGJ A/

JMSL8MSL

VgIslJUT 

NXF"JJLf

02

15

06

Trap caes

BF\EF  5X] NJFBFGF BF\EF 02797 

260530

 zL 5LPVFZP58[,

s" 

Z[POMPVMPzLvT]PxIFDf

9427535823 JFCG

DFGJ A/

JMSL8MSL

VgIslJUT 

NXF"JJLf

02

20

07

Trap caes

pGF ;ZSFZL NJFBFGF pGF 02875

245344

 zL  H[PHLP5\0IF

s" Z[POMPVMPzLv 

H;FWFZf

9427261442 JFCG

DFGJ A/

JMSL8MSL

VgIslJUT 

NXF"JJLf

02

22

09

Trap caes

અમરલેી
વનચેતના કેન્ર, ઓમનગર,દચતલ 

રોડ

(૦૨૭૯૨)

૨૨૫૪૩૮

શ્રી પી.બી.પ્રજાપતી

ર.ેફો.ઓ. અમરલેી
૯૩૭૭૧૯૭૭૦૩ વાહન ૧

માનવબળ ૫

વોકીટોકી -

અન્ય -

લીલીયા
વનચેતના કેન્ર, ઓમનગર,દચતલ 

રોડ

(૦૨૭૯૨)

૨૨૫૪૩૮

શ્રી પી.બી.પ્રજાપતી

ર.ેફો.ઓ. અમરલેી
૯૩૭૭૧૯૭૭૦૩ વાહન ૧

માનવબળ ૪

વોકીટોકી -

12 c:\go-worker\temp\task-980620110\6b537ce9ee9900e897bdaf3950ef3469 Sheet1



સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય -

રાજુલા

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ રાજુલા.

સરનામુ:-જાફરાબાદ રોડ, 

પ્રાથમીક શાળા નું:૪ ની બાજુમાું, 

ફોરસે્ટ કોલોની રાજુલા-૩૬૫૫૬૦

(૦૨૭૯૪)

૨૨૦૭૨૨

શ્રી એચ.વી.રાઠોડ

ઇન્ચાજવ ર.ેફો.ઓ. રાજુલા
૯૩૨૭૫૧૪૮૦૧ વાહન ૧

માનવબળ ૫

વોકીટોકી -

અન્ય -

જાફરાબાદ

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ રાજુલા.

સરનામુ:-જાફરાબાદ રોડ, 

પ્રાથમીક શાળા નું:૪ ની બાજુમાું, 

ફોરસે્ટ કોલોની રાજુલા-૩૬૫૫૬૦

(૦૨૭૯૪)

૨૨૦૭૨૨

શ્રી એચ.વી.રાઠોડ

ઇન્ચાજવ ર.ેફો.ઓ. રાજુલા
૯૩૨૭૫૧૪૮૦૧ વાહન ૧

માનવબળ ૩

વોકીટોકી -

અન્ય -

ધારી

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ ધારી.

સરનામુ:-રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રીની કચેરી વેકરીયાપરા, 

વન વસાહત ધારી-૩૬૫૬૪૦

(૦૨૮૪૫)

૨૪૨૦૪૨

શ્રી બી.ડી.ચાુંદુ

ઇન્ચાજવ ર.ેફો.ઓ. સાવરકુુંડલા
૯૮૭૯૧૩૩૭૯૧ વાહન ૧

માનવબળ ૨

વોકીટોકી -
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય -

બાબરા

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ બાબરા.

સરનામુ:- રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રીની કચેરી, ખુંભાળા 

રોડ, ફોરસે્ટ કોલોની બાબરા-

૩૬૫૪૨૧

(૦૨૭૯૧)

૨૨૩૧૨૯

શ્રી એચ.વી.રાઠોડ

ર.ેફો.ઓ. બાબરા
૯૩૨૭૫૧૪૮૦૧ વાહન -

માનવબળ ૩

વોકીટોકી -

અન્ય -

સાવરકુુંડલા

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ 

સાવરકુુંડલા.

સરનામુ:-રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રીની કચેરી, હાથસણી 

રોડ, ચુંરમોલી સોસાયટીની 

બાજુમાું, સાવરકુુંડલા-૩૬૪૫૧૫

(૦૨૮૪૫)

૨૪૨૦૪૨

શ્રી બી.ડી.ચાુંદુ

ઇન્ચાજવ ર.ેફો.ઓ. સાવરકુુંડલા
૯૮૭૯૧૩૩૭૯૧ વાહન ૧

માનવબળ ૩

વોકીટોકી -

અન્ય -

ખાુંભા
રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ 

(૦૨૮૪૫)

૨૪૨૦૪૨

શ્રી બી.ડી.ચાુંદુ

ઇન્ચાજવ ર.ેફો.ઓ. સાવરકુુંડલા
૯૮૭૯૧૩૩૭૯૧ વાહન -

માનવબળ ૨

વોકીટોકી -

અન્ય -
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

કુુંકાવાવ

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ 

કુુંકાવાવ.

સરનામુ:-રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રીની કચેરી, રાજકોટ 

રોડ સરકારી ગેસ્ટહાઉસ 

પાછળ,કુુંકાવાવ-૩૬૫૪૪૦

(૦૨૭૯૬)

૨૩૮૪૮૬

શ્રી એમ.એ.ગમારા

ર.ેફો.ઓ. કુુંકાવાવ
૯૪૨૬૯૬૯૩૮૬ વાહન -

માનવબળ ૫

વોકીટોકી -

અન્ય -

બગસરા

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ 

કુુંકાવાવ.

સરનામુ:-રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રીની કચેરી, રાજકોટ 

રોડ સરકારી ગેસ્ટહાઉસ 

પાછળ,કુુંકાવાવ-૩૬૫૪૪૦

(૦૨૭૯૬)

૨૩૮૪૮૬

શ્રી એમ.એ.ગમારા

ર.ેફો.ઓ. કુુંકાવાવ
૯૪૨૬૯૬૯૩૮૬ વાહન -

માનવબળ ૫

વોકીટોકી -

અન્ય -

લાઠી

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી,

સામાદજક વનીકરણ રને્જ લાઠી.

સરનામુ:-રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રીની કચેરી,જી.ઇ.બી. 

રોડ,બેંક ઓફ બરોડાની સામે, 

બેસરભાઇ પાડાના મકાનમાું લાઠી-

૩૬૫૪૩૦

(૦૨૭૯૩)

૨૫૦૬૨૫

શ્રી એમ.જ.ેખાવડીયા

ઇન્ચાજવ ર.ેફો.ઓ. લાઠી
૯૯૧૩૫૭૬૯૯૪ વાહન -

માનવબળ ૭

વોકીટોકી -
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય -

૮ ભાવનગર ભાવનગર વેળાવદર ૯૮રપપ૦પ૦૯૮ શ્રી એચ.પી.ચુડાસમા, રાઉન્ડ 

ફોરસે્ટર

૯૮રપપ૦પ૦૯૮ વાહન જીપ-૧, મોટર 

સાઈકલ-ર

માનવબળ ૪

વોકીટોકી --

અન્ય ( દવગત --

દશર્ોાવવી) --

ભાવનગર સવાઈનગર ૮ર૩૮૯૧૧૯૯૯ શ્રી કે.એમ.પરમાર, રાઉન્ડ 

ફોરસે્ટર

૮ર૩૮૯૧૧૯૯૯ વાહન જીપ-૧, મોટર 

સાઈકલ-ર

માનવબળ ૪

વોકીટોકી --

અન્ય ( દવગત --

દશર્ોાવવી) --

ભાવનગર વલભીપુર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, 

કલયાણ રોડ ૧૩ર વલભીપુર

શ્રી એસ બી ભરવાડ રા ફો ૯૦૯૯૮૯૪૪૩૬ માનવબળ ૪

ભાવનગર પલીતાણા ર.ેફો.ઓ. ધાસ ગોડાઉન શ્રી બી.જી.સરવૈયા, વનપાલ ૯૪૨૬૫૫૦૯૦૯ બોલેરોકેમ્પપર ૧

માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી ૫

ભાવનગર ભાવનગર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી 

ભાવનગર રને્જ જશોનાથ મુંદીર 

કમ્પપઉન્ડ ભાવનગર

૭૫૭૪૯૫૦૨૧૧ શ્રી ડી.કે. પટેલ વનપાલ ૯૪૨૬૫૫૦૯૦૯ બોલેરોકેમ્પપર ૧

માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી ૫

ભાવનગર શીહોર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરીનોમલ રને્જ હોટલ વીજય 

પેલ.ેસ સામે ભાવનગર

૦૨૮૪૬-૨૨૩૫૧૪ શ્રી બી.આર.સોલુંકી, (ઇ.ચા. 

રફેો.ઓ)

૮૩૪૭૪૪૬૮૭૧ વાહન ૧

માનવબળ ૨
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

વોકીટોકી ૪

ભાવનગર જસેર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરીનોમલ રને્જ રાણપરડા રોડ 

જસેર

૦૨૮૪૫-૨૮૧૫૦૦ શ્રી આર.એમ.હેરભા, ર.ેફો.ઓ. 

જસેર

૯૭૨૩૮૦૧૨૨૪ માનવબળ ૪

વોકીટોકી ૫

ભાવનગર મહુવા રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી 

નોમલ રને્જ બમા શોપ ફેકટરી 

સામે

૦૨૮૪૪-૨૨૩૧૪૨ શ્રી વી.એમ.ઝાલા ર.ેફોઅ 

મહુવા

૯૯૯૮૪૪૭૮૩૬ વાહન ૧

માનવબળ ૧૫

વોકીટોકી ૩

ભાવનગર તળજા રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી 

તળાજા ગોપનાથ રોડ, ફોરસે્ટ 

કવાટર જાફરી સ્કુલ સામે

૦૨૮૪૨-૨૨૩૨૫૬ શ્રી જી.એલ.વાધેલા

ર.ેફોઓ. તળાજા

૯૭૨૬૨૩૬૩૦૫ વાહન ૧

માનવબળ ૫

ભાવનગર ઉમરાળા રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની 

કચેરીઉતારા ચોક ઉમરાળા

૦૨૮૪૩-૨૩૫૦૪૫ શ્રી એસ.આર.ડાકી

ર.ેફો.ઓ ધોધા

૯૨૭૭૮૫૫૭૬૭ માનવબળ ૪

ભાવનગર ધોધા રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી 

ધોધા તાલુકા પચાયતની કચેરી 

સામે ધોધા

૦૨૭૮-૨૮૮૨૨૩૪ શ્રી કે.બી.પ્રધાન ર.ેફો.ઓ. 

ગાીરયાધાર

૯૯૨૫૧૫૧૫૩૧ માનવબળ ૪

ભાવનગર ગારીયાધાર રને્જ ફોરસે્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી 

નવાગામ રોડ સ્ટાફ કવાટરી 

નસરી ગારીયાધાર

.-- શ્રી આર.એમ.હેરભા, ર.ેફો.ઓ. 

જસેર

૯૯૨૫૧૫૧૫૩૧ વાહન ૧

માનવબળ ૪

કુલ ૯૦
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

૯
બોટાદ

પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારીશ્રી , 

કુ્રષ્ણ સાગર 

૯૯૧૩૯૩૩૦૪૩ શ્રી આર.એમ.ચૌધરી ૯૯૧૩૯૩૩૦૪૩ માનવબળ ૪

ગઢડા

પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારીશ્રી, 

જીના નાકાની 

૯૫૮૬૪૩૦૫૯૦
શ્રી ડી.પી.ચુડાસમા

(ઇ.ચા)
૯૫૮૬૪૩૦૫૯૦ માનવબળ ૪

બરવાળા

પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારીશ્રી, 

સામુહીક કેન્રની 

બાજુમાું, નવાડા 

રોડ, બરવાળા

૯૯૧૩૮૮૧૮૧૮ શ્રી ડી.પી.ચુડાસમા ૯૯૧૩૮૮૧૮૧૮ માનવબળ ૪

રાણપુર

રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક 

વનીકરણ રને્જ, 

રઘુકુળ 

સોસાયટી, પેટર ોલ 

પુંપ પાસે, કનારા, 

૯૭૩૧૮૭૮૮૮૯ શ્રી ડી.આર.સરવૈયા (ઇ.ચા) ૯૭૩૧૮૭૮૮૮૯ માનવબળ ૩

૧૦ જીલ્લો રાજકોટ

રાજકોટ રાજકોટ

રાિકોટ ઉત્તર રને્િ                        

           (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ ઉત્તર રને્જ, 

સૌરાષ્ટ્ર  યુદનવદસવટી કેમ્પપસ, મુુંજકા 

નસવરી, રાજકોટ)

૦૨૮૧-૨૫૮૧૫૧૦ શ્રી યુ.વી. તનવાણી  ૭૫૭૪૯૫૦૨૦૫ માનવ બળ 13

લોદધકા

રાિકોટ દવિણ રને્િ                    

                (રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી, સામાજીક વનીકરણ 

દદક્ષણ રને્જ, ૧૫૦ ફુટ રી ુંગ રોડ, 

પુનીત નગર પાસે, પાણી ના 

ટાુંકાની સામે, વાવડીગામ પાસે, 

ફોરસે્ટ કેમ્પપસ, રાજકોટ)

-- શ્રી ડી.વી. લાવડીયા     ૯૯૨૫૩૬૧૨૭૫ માનવ બળ 2
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

કોટળા સાુંગાળી

કોટડા સાંગાણી રને્િ                    

               (રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી, સામાજીક વનીકરણ 

રને્જ ગોુંડલ, ને. હાઇવે-૨૭, 

સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ પાછળ, 

ગોુંડલ)

-- શ્રી આર. જ.ે જઠેવા     ૯૪૨૮૩૪૮૪૧૪ માનવ બળ 10

જામકુંડોરણા

જામકંડોરણા રને્િ                         

            (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, 

જામકુંડોરણા, બાલધા લેવા પટેલ 

સમાજની બાજુમાું, ગોુંડલ રોડ, 

જામકુંડોરણા)

-- શ્રી જ.ે આરજાકાસણીયા ૯૮૨૫૮૧૪૩૨૯ માનવ બળ 6

જતેપુર

િતેપુર રને્િ                                    

          (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, જતેપુર, 

સોમનાથ- રજકોટ મેઇન હાઇવે 

રોડ ની બાજુમાું, ધારશે્વર, જતેપુર)

-- શ્રી સી. કે. દાફડા ૯૪૨૭૭૩૭૧૦૦ માનવ બળ 4

ધોરાજી

ધોરાજી રને્િ                             

           (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, ધોરાજી, 

જુનાગઢ રોડ, પશુ દવાખાનાની 

બાજુમાું, ધોરાજી)

-- શ્રી જ.ેઆર. જાકાસણીયા ૯૮૨૫૮૧૪૩૨૯ માનવ બળ 5

ઉપલેટા

ઉપલેટા રને્િ                               

              (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, 

ઉપલેટા, જુના પોરબુંદર રોડ, 

અમીગાડવન, ઉપલેટા)

૦૨૮૨૬/૨૨૪૩૬૩ શ્રી એન.એમ.  રામાણી ૯૪૨૭૭૪૫૧૫૫ માનવ બળ 5
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

પડધરી

પડધરી રને્િ                                    

            (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, પડધરી, 

એસ.બી.આઇ. બેન્કની પાછળ, 

પડધરી)

-- શ્રી પી.જ.ેજાડેજા ૯૯૦૯૯૧૦૮૧૨ માનવ બળ 4

દવછીુંયા

વિછીયા રને્િ                                 

           (રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ રને્જ, 

દવછીયા, જુના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, 

રવેાણીયા રોડ, દવછીયા)

-- શ્રી સી.કે.મકવાણા ૭૫૬૭૦૬૪૪૭૫ માનવ બળ 6

મોરબી મોરબી રને્જ કચેરી મોરબી ૨૮૨૨૨૪૦૪૨૬ એસ.એસ.સરલા વનપાલ ટુંકારા ૯૦૯૯૧૮૫૨૫૩ વાહન ૧

તેમજ --- માનવબળ ૨

વી.પી જાડેજા RFO મોરબી ૯૬૬૨૬૬૩૯૩૫ વોકીટોકી 

મોરબી વાુંકાનેર
રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રીની કચેરી, 

રામપરા સેન્ચ્યુરી રને્જ,
---

શ્રી એસ.બી.ઝાલા

વનપાલ વાુંકાનેર ૯૮૨૫૩૭૮૩૬૦ વાહન ૧

માનવબળ ૨

વોકીટોકી ૦

મોરબી 

શ્રી એસ.એચ.દસપાઈ

દવ.ઓ.રામપરા ૯૯૯૮૫૮૨૦૫૮
અન્ય ( દવગત 

દશાવવવી )
૦

હળવદ

હળિદ રને્િ                                     

               (રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી, સામાજીક વનીકરણ 

હળવદ રને્જ, થરા રોડ, શીવ 

એગ્રોની સામે, આઇ.ટી.આઇ. ની 

બાજુમાું, હળવદ)

-- શ્રી યુ.વી. બાદી ૯૯૭૯૪૭૪૫૪૦ માનવ બળ 6

૧૧
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

ટુંકારા

ટંકારા રને્િ                                       

                (રને્જ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી, સામાજીક વનીકરણ 

રને્જ ટુંકારા, લતીપર રોડ, તાલુકા 

પુંચાયત કચેરીની પાછળ, ટુંકારા )

૦૨૮૨૨/૨૮૭૧૧૭ શ્રી જ.ેટી.કુુંડારીયા ૯૮૭૯૦૨૪૪૧૭ માનવ બળ 6

સુરને્દનગર વઢવાણ એમ.પી. શાહ, આટવસ એન્ડ 

સાયસન્સ કોલજે, સુરને્રનગર

8530801837 શ્રી બી.એમ. પરમાર, ર.ેફો.ઓ. 8530801837 વાહન ૬

માનવબળ ૧૧

સુરને્દનગર મુળી ગૌશાળા મુળી 7574950217 શ્રી એ.કે. અમીન, ર.ેફો.ઓ. 7574950217 વાહન ૧

માનવબળ ૧૨

સુરને્દનગર ચોટીલા ઇન્ટરદપટીશન સેન્ટર, ચોટીલા 9978062563 શ્રી એસ.એમ. મેડા, ર.ેફો.ઓ. 

(ઇ.ચા.)

9978062563 વાહન ૩

માનવબળ ૨૦

સુરને્દનગર થાનગઢ આઝાદ ચોક, થાનગઢ 9913202443 શ્રી જી.સી. કુરીયા, ર.ેફો.ઓ. 9913202443 વાહન ૭

માનવબળ ૧૧

સુરને્દનગર લખતર ર.ેફો.ઓ. લખતર 02759-260307 શ્રી એમ.પી. પરમાર, ર.ેફો.ઓ. 

(ઇ.ચા.)

9979382785 વાહન ૧

માનવબળ ૭

સુરને્દનગર લીુંબડી ર.ેફો.ઓ. લીુંબડી 02753-262136 શ્રી વાય.પી. ચાવડા, ર.ેફો.ઓ. 

(ઇ.ચા.)

9824018434 વાહન ૧

માનવબળ ૮

સુરને્દનગર ચુડા પશુ દવાખાનુ ચુડા 9824018434 શ્રી વાય.પી. ચાવડા, ર.ેફો.ઓ. 

(ઇ.ચા.)

9824018434 વાહન ૦

માનવબળ ૪

સુરને્દનગર સાયલા ર.ેફો.ઓ. સાયલા 02755-280548 શ્રી એલ.કે. અસ્વાર, ર.ેફો.ઓ. 

(ઇ.ચા.)

9913581209 વાહન ૦

માનવબળ ૯

સુરને્દનગર ધ્રાુંગધ્રા શીશકુુંજ હાઇસ્કુલ, ધ્રાુંગધ્રા 7574870242 શ્રી એલ.કે. કાવર, ર.ેફો.ઓ. 7574870242 વાહન ૩

માનવબળ ૨૪

સુરને્દનગર પાટડી રસે્કયુ સેન્ટર, બજાણા 7567899668 શ્રી સી.વી. સાણજા, ર.ેફો.ઓ. 7567899668 વાહન ૫

માનવબળ ૨૦

૧૨
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

૧૩ પાટણ વાહન ૧

માવનબળ ૨

વાહન ૧

માવનબળ ૨

વાહન ૧

માવનબળ ૨

વાહન ૧

માવનબળ ૨

વાહન ૧

માવનબળ ૨

વાહન ૧

માવનબળ ૨

વાહન ૧

માવનબળ ૨

૧૪ મહેસાણા મહેસાણા મહેસાણા -  રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, 

હૈદરી ચોક પાસે, મહેસાણા

૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૧૦૩ શ્રી એસ.  વી. ચૌધરી - પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી

૯૪૨૬૭ ૪૪૨૮૦ વાહન ૧

માનવબળ ૮

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

કડી કડી - રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, 

સુજતપુરા રલેવે ક્રોદસુંગ, કડી

૦૨૭૬૪ - ૨૪૨૮૫૭ શ્રી ટી.  એમ. દેસાઈ -  પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી (ઈ. ચા.)

૯૭૨૭૫૩૧૨૬૬ વાહન ૧

માનવબળ ૫૫

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

૯૯૯૮૬ ૦૮૮૦૪

પાટણ દવસ્તરણ રેંજ કચેરી, પાટણ, 

રાજમહેલ રોડ, રલે્વેફાટક પાસે, 

પાટણ

૯૮૨૫૦ ૯૬૯૭૧ શ્રી એચ.બી. પટેલ, પ.વ.અ., 

પાટણ

૯૯૨૫૨ ૭૬૯૭૧

દસધ્ધપુર દવસ્તરણ રેંજ કચેરી, પાલનપુર 

હાઇવે, તાવડીયા ચોકડી, દસધ્ધપુર

૦૨૭૬૭ ૨૨૩૯૧૭ શ્રી બી.પી. પટેલ, પ.વ.અ., 

દસધ્ધપુર

ચાણસ્મા દવસ્તરણ રેંજ કચેરી, જુના 

બસસ્ટેન્ડની બાજુમાું, ચાણસ્મા

૦૨૭૩૪ ૨૨૩૧૫૨ શ્રી એ.જી. ચૌધરી, પ.વ.અ., 

ચાણસ્મા

૯૪૨૯૨ ૭૫૭૯૪

હારીજ દવસ્તરણા રેંજ કચેરી, પાટણ-

હારીજ રોડ, હારીજ

૦૨૭૩૩ ૨૨૩૧૧૩ શ્રી બી.વી. નાયક, વનપાલ, 

હારીજ

૯૯૦૯૩ ૦૩૫૦૬

સમી સમી નોમવલ રેંજ કચેરી, પાટણ-

હારીજ રોડ, હારીજ

૦૨૭૩૩ ૨૨૨૬૩૩ શ્રી એસ.એસ. ચૌધરી, 

પ.વ.અ., સમી રેંજ હારીજ

૯૭૨૨૬ ૪૦૯૯૯

રાધનપુર રાધનપુર નોમવલ રેંજ કચેરી, 

રાધનપુર

૦૨૭૪૬ ૨૭૭૧૯૩ શ્રી સી.એસ. પટેલ, પ.વ.અ., 

રાધનપુર નોમવલ

૯૯૦૯૪ ૬૫૭૭૦

-

સાુંતલપુર સાુંતલપુર નોમવલ રેંજ કચેરી, 

સાુંતલપુર

૦૨૭૩૮ ૨૨૨૬૯૨ શ્રી વી.સી. ચૌધરી, પ.વ.અ., 

સાુંતલપુર નોમવલ

૯૪૨૬૩ ૬૦૭૭૭

-
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

દવજાપુર - રને્જ ફોરસે્ટ ઑદફસ, 

હાઇવે રોડ, દવજાપુર

૦૨૭૬૩ - ૨૨૦૯૪૭ શ્રી એસ. જી. ચૌધરી -   પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી (ઈ. ચા.)

૯૪૨૯૭ ૪૨૧૫૧ વાહન ૧

માનવબળ ૩

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

દવસનગર - 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, તાલુકા 

પુંચાયત પાછળ, દવસનગર

૦૨૭૬૫ - ૨૨૨૫૯૮ શ્રી ડી. જ.ે ચૌધરી -   પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી

૯૭૨૭૭ ૬૫૯૦૬ વાહન ૧

માનવબળ ૫

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

ખેરાલુ - 

રેંજ ફોરસે્ટ ઑદફસ, તાલુકા સેવા 

સદન નજીક, ખેરાલુ

૦૨૭૬૧ - ૨૩૧૨૮૮ શ્રી એસ.  આર . પ્રજાપદત - 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી

૯૯૨૪૨ ૮૪૮૩૮ વાહન ૧

માનવબળ ૯

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

વડનગર વડનગર - 

રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસ, માકેટ 

યાડવની નજીક, વડનગર

૦૨૭૬૧ - ૨૨૩૮૪૨ શ્રી વી. બી.  વાઘેલા - પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી

૯૯૨૪૭ ૧૪૦૧૨ વાહન ૧

માનવબળ ૬

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

ઉુંઝા ઉુંઝા - રને્જ ફોરસે્ટ ઓદફસ, 

હાઇવે રોડ, દવશ્વાસ કોમ્પ્લેક્ષ, ઉુંઝા

૦૨૭૬૭ - ૨૪૦૪૬૨ શ્રીમદત બી. જ ે. ચૌધરી - 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી (ઈ. ચા.)

૮૪૮૮૦ ૭૪૩૧૪ વાહન ૧

માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી -

દવજાપુર -

દવસનગર -

ખેરાલુ -

-

-
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

બેચરાજી બેચરાજી - 

રેંજ ફોરસે્ટ ઑદફસ, બહુચર 

ભોજનાલય, બેચરજી

૦૨૭૩૪ - ૨૮૯૫૨૦ શ્રી કે. બી. પટેલ - પદરકે્ષત્ર વન 

અદધકારી

૯૯૨૫૦ ૨૦૩૪૮ વાહન ૧

માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી -

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

૧૫ બનાસકાુંઠા પાલનપુર પ.વ.અશ્રીની કચેરી ,ફાુંસીયા ટેકરો 

પાલનપુર

2742246929 શ્રી એ.કે.મુંડોરી 9726746041 સરકારી પીકઅપ 

વાન

વડગામ પ.વ.અશ્રીની કચેરી , ગોળા રોડ 

વડગામ

2739262679 શ્રી બી.આર.સોલુંકી 9909744413 -

અદમરગઢ પ.વ.અશ્રીની કચેરી , સીવીલ 

હોસ્પીટલ સામે અમીરગઢ

2742232044 શ્રી વી.એલ.ચૌધરી 9427637073 -

દાુંતા પ.વ.અશ્રીની કચેરી , 

પોલીસસ્ટેશન ની બાજુમાું દાુંતા

2749248619 શ્રી સી.પી.હડીયોલ 9427599250 સરકારી પીકઅપ 

વાન

ડીસા પ.વ.અશ્રીની કચેરી , સરકારી 

વસાહત ડીસા

2744230629 શ્રી જી.જ.મોદી 9664876153 -

દશહોરી પ.વ.અશ્રીની કચેરી , રાધનપુર 

હાઈવે દશહોરી

2747233370 શ્રી આર.સી.મકવાણા 7046042915 -

ભાભર પ.વ.અશ્રીની કચેરી , રાધનપુર 

હાઈવે ભાભર

શ્રી એચ.અને.ચૌહાણ 9726129212 -

થરાદ પ.વ.અશ્રીની કચેરી , સાુંચોર રોડ 

થરાદ

2737222655 શ્રી એ.એમ.દસન્ધી -

ધાનેરા પ.વ.અશ્રીની કચેરી , પોસ્ટ 

આોફેીસ ની બાજુમાું ધાનેરા

2748221816 શ્રી એન.કે.ગઠવી 9427256928 -

દદયોદર પ.વ.અશ્રીની કચેરી , બસ સ્ટેશન 

સામે નવી કોટવની પાછળ દદયોદર

2735244780 શ્રી જી.એસ.ચેલાણી 9904551054 -

વાવ પ.વ.અશ્રીની કચેરી , સાુંચોર રોડ 

થરાદ

2737222715 શ્રી વી.જ ેમોરવાડીયા 9824188789 -

-

-
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

દાુંતીવાડા પ.વ.અશ્રીની કચેરી , વન દવભાગ 

કેમ્પપસ દાુંતીવાડા

2748278398 શ્રી એન.જ.ેઘાસુરા 9426399321 -

૧૭ સાબરકાુંઠા ઇડર ગુંભીરપુરા ફોરસે્ટ કોલોની 02778-253206 શ્રી એચ.કે.પુંડયા 9426522639 વાહન 1 --

માનવબળ 25 --

વોકીટોકી 0 --

અન્ય vv --

પ્રાુંદતજ નેશનલ હાઇવે-૮, ફોરસે્ટ કવાટવર, 

પ્રાુંદતજ

02770-233518

શ્રી એન.જ.ેવાળુંદ

9825998092

વાહન

1

પ્રાુંદતજ 

અને 

તલોદ 

બુંને 

રને્જ 
માનવબળ 13

વોકીટોકી 0

અન્ય vv

તલોદ તલોદ બજાર, કોલજે રોડ, તલોદ
02770-220166

શ્રીમદત એસ.એમ.પટેલ
9727419289

વાહન
1

માનવબળ 12

વોકીટોકી 0

અન્ય vv

બાયડ બીબીપુરા ફોરસે્ટ કોલોની 02779-222068 શ્રી જ.ેજ.ેભણાત 7567104262 વાહન 1 બાયડ 

અને 

ધનસુરા 

બુંને 

રને્જ 

માટે 

૧સુંયુકત 

વાહનની

 

વ્યવસ્થા 

છે.

માનવબળ 17
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

વોકીટોકી 0

અન્ય vv

ધનસુરા મોડાસા રોડ, બસસ્ટેશન પાસે, 

ધનસુરા
02774-223726

શ્રી એન.એન.ચૌધરી 9974014506 વાહન
1

માનવબળ 10

વોકીટોકી 0

અન્ય vv

૧૯ અમદાિાદ સીટી ચુંરભાનુ દસનેમા પાસે, હાુંસોલ,  

ઈન્દીરાદિજ પાસે,

૦૭૯-૨૨૮૬૯૩૪૩ શ્રી એન.કે. સોલુંકી
વાહન

૧

૯૮૭૯૫૪૮૧૧૨ માનવબળ ૫

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
દશ્ક્ક્રોઇ એસ.જી. હાઈવે ગુરૂદ્વારા સામે, 

બોડકદેવ, અમદાવાદ

૦૭૯-૨૬૮૫૬૨૯૩ શ્રી બી.સી િહ્મભટ્ટ વાહન ૧

૯૪૨૭૩૦૫૭૨૧ માનવબળ ૮

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
ધોળકા ગુુંદર ફળીયા, ફોરસે્ટ કોલોની, 

ધોળકા

૦૨૭૧૭-૨૨૨૮૭૬ શ્રી ડી.એચ. જાની વાહન -----

૯૨૨૮૩૯૦૫૦૧ માનવબળ ૨૦

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
બાવળા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર, નેશનલ 

હાઇવે નું-૮, મેડા ઉપર, બાવળા

૦૨૭૧૭-૨૨૨૮૭૬ શ્રી ડી.એસ. પટેલ વાહન

૯૩૭૬૧૩૨૮૬૬ માનવબળ ૧૭

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
ધુંધુકા

વન દવભાગની કચેરી
૦૨૭૧૭-૨૨૩૩૨૭ શ્રી એન.ડી. ભરવાડ વાહન

ધુંધુકા
પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી   

ધુંધુકા

૯૪૨૬૭૫૬૭૬૪ માનવબળ ૧૬

વોકીટોકી

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી   

બાવળા

વનપાલ હાુંસોલ નસવરી   

અમદાવાદ-સીટી

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી   

દસ્ક્રોઇ

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી  

ધોળકા
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
સાણુંદ મામલતદાર કચેરી પાસે, સાણુંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૩૫૦૦ શ્રી મહેશ આર. ચૌધરી વાહન

૯૮૯૮૬૮૨૬૩૦ માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
દવરમગામ કોટેશ્વર ્લોટ, ફોરસે્ટ કોલોની, 

દવરમગામ

૦૨૭૧૫-૨૩૧૧૦૧ શ્રી ડી.એસ. પટેલ વાહન

૯૩૭૬૧૩૨૮૬૬ માનવબળ ૧૮

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
માુંડલ હદરકૃપા સોસાયટી, માુંડલ ---- વી.એસ. લીમ્પબાચીયા વાહન

૯૯૨૫૦૨૦૯૩૬ માનવબળ ૧૯

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
દેત્રોજ બસ સ્ટેન્ડની પાછળ, દેત્રોજ ૦૨૭૧૫-૨૫૫૯૫૯ શ્રી ડી.એસ. પટેલ વાહન

૯૩૭૬૧૩૨૮૬૬ માનવબળ ૧૦

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
ધોલેરા વન દવભાગની કચેરી ધોલેરા ----- શ્રી એન.ડી. ભરવાડ વાહન

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી 

ધોલેરા

૯૪૨૬૭૫૬૭૬૪ માનવબળ ૨૮

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

વન રક્ષા સહાયક સાણુંદ

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી   

દવરમગામ

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી   

માુંડલ

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારીશ્રી   

દેત્રોજ

સામાદજક વનીકરણ દવભાગ,સુરેન્રનગરમાું કે્ષદત્રય વન દવભાગ,સુરને્રનગર એ કામગીરી કરવાની થતી હોઈ માદહતી શૂન્ય છે.  
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

૨૦ ખેડા નડીઆદ પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, નડીઆદ/

સરદાર પટેલ ભવન, સી-બ્લોક, 

ત્રીજ ેમાળ, રૂમ નું.૩૦૪, 

નડીઆદ, 

(૦૨૬૮) ૨૫૬૯૯૩૧ શ્રી એન.એ.વણકર, પરીકે્ષત્ર 

વન અદધકારી, નડીઆદ

૯૮૨૪૮૦૨૬૫૫ વાહન ૧

માનવબળ ૪

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

માતર પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, માતર/

ગાયત્રી હોસ્પીટલ સામે, માતર

(૦૨૬૯૪) ૨૮૫૪૦૬ શ્રી એ.આઈ.પરમાર, પરીકે્ષત્ર 

વન અદધકારી, માતર (ઈ.ચાજવ)

૯૪૨૬૫૯૮૪૦૪ વાહન ૦

માનવબળ ૪

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

ખેડા પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, ખેડા/

પ્રાુંત કચેરીની બાજુમાું, ખેડા

(૦૨૬૯૪) ૨૨૫૬૫૫ શ્રી એ.આઈ.પરમાર, પરીકે્ષત્ર 

વન અદધકારી, ખેડા (ઈ.ચાજવ)

૯૪૨૬૫૯૮૪૦૪ વાહન ૦

માનવબળ ૩

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

મહેમદાવાદ પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, મહેમદાવાદ/

મુ.ખાત્રજ, ખાત્રજ ચોકડી, 

તા.મહેમદાવાદ

(૦૨૬૯૪) ૨૮૫૪૦૬ શ્રી વી.એમ.પટેલ, પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારી, મહેમદાવાદ

૯૯૯૮૮૩૪૬૨૯ વાહન ૦

માનવબળ ૪

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

મહુધા પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, મહુધા/

તાલુકા પુંચાયતની સામે, મહુધા-

(૦૨૬૮) ૨૫૭૨૪૯૦ શ્રી કે.એમ.ભોઈ, પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારી, મહુધા (ઈ.ચાજવ)

૯૫૭૪૭૫૨૬૭૬ વાહન ૦

માનવબળ ૨
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

કઠલાલ પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, કઠલાલ/

ફોરસે્ટ ક્વાટવર, કઠલાલ ચોકડી, 

(૦૨૬૯૧) ૨૪૩૨૦૮ શ્રી બી.એન.સીતાપરા, પરીકે્ષત્ર 

વન અદધકારી, કઠલાલ

૯૪૨૬૦૪૧૯૨૦ વાહન ૦

માનવબળ ૨

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

કપડવુંજ પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, કપડવુંજ/

ફોરસે્ટ ક્વાટવર, મહાદેવ રોડ, 

(૦૨૬૯૧) ૨૫૩૧૯૩ શ્રી વી.એમ.પટેલ, પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારી, કપડવુંજ (ઈ.ચાજવ)

૯૯૯૮૮૩૪૬૨૯ વાહન ૦

માનવબળ ૩

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

ઠાસરા પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી, ઠાસરા/

વનચેતના કેન્ર, ગાયોના વાડા, 

(૦૨૬૯૯) ૨૯૧૪૨૫ શ્રી સી.કે.આજરા, પરીકે્ષત્ર વન 

અદધકારી, ઠાસરા (ઈ.ચાજવ)

૯૪૨૯૬૫૭૦૫૧ વાહન ૦

માનવબળ ૩

વોકીટોકી ૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૦

૨૧ આણુંદ

VF6\N

Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 ~D G\P!Z! lH<,F 

;[JF;NG 5|YD DF/4 AMZ;N 

RMS0L4 VF6\N

02692-264854
zL V[PV[;P5|HF5lT4 

5PJPVPzL4 VF6\N
9714808338

JFCG

DFGJA/

V[GPHLPVMP

1

11

19

VF\S,FJ

Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 SMXLgN=F ZM04 

;ZSFZL SJF"8Z4 VF\S,FJ

02696-282422
zL V[DPVF>P9FSMZ4 

JG5F,4 VF\S,FJ
7359980969 DFGJA/ ૪

AMZ;N

Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 ~D G\P) DlC S[GF, 

SM,MGL4 AMZ;N

02696-223133
zL V[PH[PJF3[,F4 

5PJPVPzL4 AMZ;N
9426323889 DFGJA/ ૫

B\EFT

Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 ~D G\P5 ALHM DF/4 

TF,]SF ;[JF ;NG4 +6 

NZJFHF4 B\EFT

02698-223242
zL 0LPV[DP0FEL4 

5PJPVPzL4 B\EFT
9664542496 DFGJA/ 4
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

5[8,FN
Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 5[8,FN
02997-252707

zL VFZPVFZPRFJ0F4 

JG5F,4 5[8,FN
9913965044 DFGJA/ 10

;MHL+F
Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 S[GF, 5F;[4 ;MHL+F
9723708507

zLDlT JLPV[PUMZl0IF4

5PJPVPzL4 ;MHL+F
9723708507 DFGJA/ ૩

TFZF5]Z

Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 DM8L S[GF, 5F;[4 

CF>J[ AFH]DF\4 TFZF5]Z

9925891541
zL 0LPS[PDSJF6F4 

5PJPVPzL4 TFZF5]Z
9925891541 DFGJA/ ૩

pDZ[9
Z[\H OMZ[:8 VMlO;ZGL 

SR[ZL4 pDZ[9
02692-278150

zL JLP5LP;M,\SL4 JG5F,4 

pDZ[9
9879004742 DFGJA/ 12

૨૨ વડોદરા બોડેલી / સુંખેડા પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી ની 

કચેરી, બોડેલી ,વડોદરા હાઇવે 

રોડ, બોડેલી

- શ્રી જ.ેજ.ેપઠાણ  પદરકે્ષત્ર વન 

અદધકારી શ્રી , બોડેલી

9426375288 વાહન 1

માનવ બળ 5

વોદકટોકી 2

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી.)

વડોદરા / ડભોઇ પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી ની 

કચેરી, વડોદરા , વન ચેતના કેંર. 

હરણી, વડૉદરા

૦૨૬૫- ૨૫૪૦૦૨૪ શ્રી એસ.કે.ગુપ્તા પદરકે્ષત્ર વન 

અદધકારી શ્રી , બોડેલી

9426333440 વાહન 1 ના.વ.સું.

શ્રી 

સાવયો 

વડોદરા

ના 

માગવદશવ

ન હેઠળ 
માનવ બળ 4

વોદકટોકી 2

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી.)

૨૩ પુંચમહાલ મોરવા હડફ રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસ મોરવા હડફ ૦૨૬૭૨ ૨૮૪૨૦૭ શ્રી.પી.વી.ભગોરા

રાઉન્ડ ફોરસે્ટર 

મોરવા(હ) 9712825716 વાહન ૧-  મોટર સાયકલ

માનવબળ 5

વોકીટોકી ૫-  નગ 
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

શહેરા રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસ શહેરા ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૮ શ્રી.કે.ડી.રાઠોડ

૫દરકે્ષત્ર વન અદઘકારી, શહેરા9924566986 વાહન ૩-  મોટર સાયકલ

માનવબળ 3

વોકીટોકી ૨-  નગ 

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

ઘોઘુંબા રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસ રાજગઢ ૦૨૬૭૮ ૨૪૪૬૩૫ શ્રી.એસ.એ.ગઢવી

૫દરકે્ષત્ર વન અદઘકારી, રાજગઢ 9427344963 વાહન 1

માનવબળ 5

વોકીટોકી ૫-  નગ 

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

કાલોલ રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસ વેજલપુર ૦૨૬૭૬ ૨૩૪૬૫૦ શ્રી.બી.વી.માત્રોજા

૫દરકે્ષત્ર વન અદઘકારી, વેજલપુર 9427843788 વાહન ૫-  મોટર સાયકલ

માનવબળ 8

વોકીટોકી 0

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

હાલોલ રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસ હાલોલ ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૫૪૬ શ્રી.કે.કે.રાઠવા

રાઉન્ડ ફોરસે્ટર 

પાવાગઢ 9913371963 વાહન 1

માનવબળ 5

વોકીટોકી 1

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

ગોઘરા રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસ ગોઘરા  પુવવ ૦૨૬૭૨ ૨૪૬૧૭૦ શ્રી.આઇ.આર.સોલુંકી

રાઉન્ડ ફોરસે્ટર 

ગોઘરા 9909167006 વાહન 3

માનવબળ 10

વોકીટોકી 15

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

-

દાહોદ રેંજ કચેરી, દાહોદ ફોરસે્ટ કોલોની, 

દાહોદ

૦૨૬૭૩  ૨૪૭૧૫૩ શ્રી એલ.ડી.ડામોર પ.વ.અ, 

દાહોદ

9687741773 વાહન 3

માનવબળ 13
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

બારીયા રેંજ કચેરી, બારીયા ફોરસે્ટ 

કોલોની, બારીયા

૦૨૬૭૮ ૨૨૦૩૬૮ શ્રી પી.એસ.રાઠોડ 

૫.વ.અ.બારીયા

9712382061 વાહન 2

માનવબળ 15

વોકીટોકી 4

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

ઝાલોદ રેંજ કચેરી, ઝાલોદ ફોરસે્ટ કોલોની, 

ઝાલોદ

૦૨૬૭૯ ૨૨૭૧૬૬ શ્રી એસ.કે.ડોડીયાર ૫.વ.અ, 

ઝાલોદ

7433891884 વાહન 1

માનવબળ 14

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

લીમખેડા રેંજ કચેરી, લીમખેડા સરકારી 

દવાખાનાની બાજુમાું પાલ્લી, 

લીમખેડા

૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૨૩ શ્રી એન.એસ.બારીયા ૫.વ.અ, 

લીમખેડા

9427053573 વાહન 1

માનવબળ 15

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

ધાનપુર રેંજ કચેરી, ધાનપુર પોલીસ 

સ્ટેશનની પાછળ, ફોરસે્ટ કોલોની, 

ધાનપુર

૦૨૬૭૭ ૨૩૭૪૪૫ શ્રી પી.એમ.રાઠવા 

૫.વ.અ,ધાનપુર

9427929695 વાહન 1

માનવબળ 17

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

ગરબાડા રેંજ કચેરી, ગરબાડા ફોરસે્ટ 

કોલોની, ગરબાડા

૦૨૬૭૩ ૨૩૩૪૧૨ શ્રી એમ.કે.પરમાર ૫.વ.અ, 

ગરબાડા

9537846099 વાહન 1

માનવબળ 16

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

દાહોદ  રેંજ કચેરી, રામપુરા ગડી પ્રાુંત 

કચેરીની પાછળ

૦૨૬૭૩ ૨૪૭૩૮૫ શ્રી એમ.કે.પરમાર ૫.વ.અ, 

રામપૂરા

9978780260 વાહન 1

માનવબળ 10
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

ફતેપુરા રેંજ કચેરી, ફતેપુરા-ઝાલો 

બાયપાસ વલુુંડી, ફતેપુરા

૦૨૬૭૫ ૨૩૩૬૧૦ શ્રી આર.ડી. પારગી 

૫.વ.અ,ફતેપૂરા

9712456530 વાહન 1

માનવબળ 14

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

લીમખેડા રેંજ કચેરી,ફોરસે્ટ કોલોની, 

રણધીકપુર

૦૨૬૭૭ ૨૩૯૭૪૨ શ્રી બી.વી પટેલ પ.વ.અ. 

રણધીકપુર

9638157911 વાહન 1

માનવબળ 10

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

સુંજલેી રેંજ કચેરી,ફોરસે્ટ કોલોની, સુંજલેી ૦૨૬૭૯ ૨૨૭૧૬૬ શ્રી આર.એલ.ચૌધરી 

૫.વ.અ,સુંજલેી

8780358561 વાહન 1

માનવબળ 13

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

લીમખેડા રેંજ કચેરી,સરજુમી ફોરસે્ટ 

કોલોની, દુધીયા

૦૨૬૭૭ ૨૨૨૨૭૬ શ્રી ડી.એચ. વણકર ૫.વ.અ, 

સરજુમી

8780358561 વાહન 1

માનવબળ 12

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

ઘાનપુર રેંજ કચેરી,ફોરસે્ટ કોલોની, વા. 

ડુુંગરી

9429647545 શ્રી બી.એલ. સોલુંકી 

૫.વ.અ,વા. ડુુંગરી

9429647545 વાહન 1

માનવબળ 7

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

બારીયા રેંજ કચેરી,ફોરસે્ટ કોલોની, 

સાગટાળા

૦૨૬૭૮ ૨૪૨૬૧૫ શ્રી એમ.એફ.પટેલ ૫.વ.અ, 

સાગટાળા

9428129535 વાહન 1

માનવબળ 10

વોકીટોકી
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)

૨૪ મદહસાગર લુણાવાડા લુણાવાડા પ.વ.અની કચેરી ૦૨૬૭૪-૨૫૦૩૮૮ શ્રી એ.એસ.પટેલ 9429293365 વાહન 2

બાલાદશનોર બાલાદશનોર રેંજ કચેરી ૦૨૬૬૯-૨૬૭૭૧૪ શ્રી પી.એચ.સોલુંકી 9427077111 માનવબળ 108

કડાણા મુનપુર ૦૨૬૭૫-૨૪૦૦૨૫ શ્રી પી,એન.સીસોદીયા 9879155893 વોકીટોકી -

ખાનપુર ખાનપુર ૦૨૬૭૪-૨૮૮૪૨૧ શ્રી એ.આર.ગઢવી(ઇન્ચાજવ) 9537517889 અન્ય દવગતો -

સુંતરામપુર સુંતરામપુ્રર ૦૨૬૭૫-૨૨૦૫૪૬ શ્રી એમ.એમ.ભાભોર 9426555169 -

૨૫ દાહોદ 

૨૬ છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી ની 

કચેરી, છોટાઉદેપુર

૦૨૬૬૯ - ૨૩૨૩૦૩ શ્રી એચ. એન. ચાવડા પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી શ્રી છોટાઉદેપુર

9426392563 વાહન 2

શ્રી આઇ.સી.વણકર, ઇન. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી 

મોબાઇલ સ્ક્વોડ છોટાઉદેપુર

9427075487 માનવ બળ 5

શ્રી ડી.એસ.રાઠવા ઇન. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી 

રુંગપુર , ડોલરીયા

8511162527 વોદકટોકી 4

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી.)

કવાુંટ પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી ની 

કચેરી, કવાુંટ , દશામાતાના મુંદદર 

સામે , કવાુંટ

૦૨૬૬૯ - ૨૫૪૧૯૫ શ્રી આર.કે. રાઠવા ઇન. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી 

કવાુંટ

9726643194 વાહન 1

શ્રી એન.સી. રાઠવા ઇન. 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી 

પાનવડ

8511162539 માનવ બળ 5

વોદકટોકી 2

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી.)
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

નસવાડી પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી ની 

કચેરી, નસવાડી , સરકારી સકીટ 

હાઉસ પાછળ , નસવાડી

૦૨૬૬૧- ૨૭૨૧૩૭, ૦૨૬૬૧- ૨૩૩૩૩૮શ્રી કે.એમ બારીયા પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી શ્રી , નસવાડી

9825740336 વાહન 0

શ્રી કે.એમ બારીયા ઇન 

પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી , 

બોરીયાદ

માનવ બળ 8

વોદકટોકી 5

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી.)
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

જતેપુર  પાવી પદરકે્ષત્ર વન અદધકારી શ્રી ની 

કચેરી, જતેપુર પાવી ,વડોદરા 

હાઇવે રોડ, જતેપુર પાવી

૦૨૬૬૪-૨૪૨૨૩૪ શ્રી આઇ.એસ. પઠાણ  પદરકે્ષત્ર 

વન અદધકારી શ્રી , જતેપુર 

પાવી

9429635084 વાહન 1

માનવ બળ 5

વોદકટોકી 2

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી.)

૨૭ નમવદા જીલ્લો શ્રી રાજશે રમેશ રોજમદાર વાહન ૧

શ્રી એ.ડી. રાણા રા. ફો. રાલ્દા

મો. ૯૪૨૭૧૪૩૦૫૯
માનવબળ ૪

શ્રી એસ.સી. ગોહીલ 

બીટગાડવ

૮૧૨૮૬૦૩૫૭૫

વોકીટોકી ૧

શ્રી વી. આર. મકવાણા 

બીટગાડવ  

૯૫૭૪૮૭૯૭૫૭

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )

વાહન ૧

માનવબળ ૧૬

વોકીટોકી ૭

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )
-

કેવડીયા 
રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

કેવડીયા કેવડીયા  જી. નમવદા
૦૨૬૪૦-૨૩૨૪૭૧

શ્રી એ.એમ. ગોહીલ 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસર કેવડીયા
૯૮૨૫૮૦૨૫૬૭ વાહન ૧

માનવબળ

વોકીટોકી

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )
-

દતલકવાડા રાઉન્ડ ફોરસે્ટર દતલકવાડા ૯૪૨૬૮૯૭૧૪૭
શ્રી યુ. બી. તડવી. રાઉન્ડ 

ફોરસે્ટર  દતલકવાડા
૯૪૨૬૮૯૭૧૪૭ વાહન ૧

ગરૂડેશ્વર 
રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

ગોરા કેવડીયા  જી. નમવદા
૦૨૬૪૦-૨૩૨૪૨૬

શ્રી જ.ે એલ . ચૌહાણ રા. ફો. 

મોખડી
૯૯૭૯૮૭૦૬૪૫ વાહન ૧

માનવબળ ૧૦

શ્રી એલ.પી. માછી. ૯૪૦૯૧૧૪૬૫૨ વોકીટોકી ૧૦

દેડીયાપાડા

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

દેડીયાપાડા,ર.ે લીમડા ચોક ફોરસે્ટ 

કેમ્પપસ  મુ.પો. તા. દેડીયાપાડા, જી. 

નમવદા

૦૨૬૪૯-૨૩૪૨૭૫

શ્રી એમ.આર. પરમાર 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસર 

દેડીયાપાડા

દેડીયાપાડા

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

સોરાપાડા,ર.ે લીમડા ચોક ફોરસે્ટ 

કેમ્પપસ  મુ.પો. તા. દેડીયાપાડા, જી. 

નમવદા

૦૨૬૪૯-૨૩૪૬૯૨
શ્રી જ.ે કે. પરમાર 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસર સોરાપાડા
૯૯૨૫૫૫૫૫૬૨
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )
-

વાહન ૧

માનવબળ ૨૨

વોકીટોકી ૧૦

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )

વાહન ૧

માનવબળ ૪૪

વોકીટોકી ૧૨

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )

શ્રી એસ. એમ. તડવી રેંજ 

ફોરસે્ટ ઓફીસર રાજપીપલા
૯૪૨૭૩૩૭૧૬૩ વાહન ૧

શ્રી અક્ષય પુંડ્યા  રા. ફો. ૯૯૧૩૯૧૧૩૫૩ માનવબળ ૫

વોકીટોકી ૨

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )
-

વાહન ૧

માનવબળ ૫૧

વોકીટોકી ૧૮

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )
-

વાહન ૧

માનવબળ ૪૮

વોકીટોકી ૧૫

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી )
વાયરલેસ -૧

૨૮ ભરૂચ વાહન ૨

માવનબળ ૨૨

વોકી ટોકી ૧

અન્ય દવગત -

પીપલોદ 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

પીપલોદ ,ર.ે લીમડા ચોક ફોરસે્ટ 

કેમ્પપસ  મુ.પો. તા. દેડીયાપાડા, જી. 

નમવદા

૦૨૬૪૯-૨૩૪૧૩૨
શ્રી બી. પી. ચૌધારી 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસર પીપલોદ
૯૪૨૮૩૫૮૮૫૯

રેંજ 

ફોરસે્ટ 

ઓ. -૧ 

ફોરસે્ટર -

 ૧

બીટગાડવ

-૧,

 

શ્રી આર. એમ. જાદવ બીટગાડવ ૯૪૨૪૯૪૮૯૧૦

દેડીયાપાડા

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

સગાઈ,ર.ે લીમડા ચોક ફોરસે્ટ 

કેમ્પપસ  મુ.પો. તા. દેડીયાપાડા, જી. 

નમવદા

૦૨૬૪૯-૨૩૪૨૭૬

શ્રી એમ.આર. પરમાર 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસર 

દેડીયાપાડા

૯૯૨૫૦૨૭૭૩૪

સાગબારા 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

સાગબારા , મુ.પો. તા. સાગબારા, 

જી. નમવદા

૦૨૬૪૯-૨૫૫૦૯૦
શ્રીએફ. યુ. રાઠોડ ઈ.ચા. રેંજ 

ફોરસે્ટ ઓફીસર સાગબારા
૯૭૨૬૮૩૧૯૭૩

રાજપીપલા

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

રાજપીપલા  , મુ.પો. 

તા.રાજપીપલા, જી. નમવદા

૦૨૬૪૦-૨૨૦૩૩૦

દેડીયાપાડા

રેંજ ફોરસે્ટ ઓફીસરની કચેરી 

સગાઈ,ર.ે લીમડા ચોક ફોરસે્ટ 

કેમ્પપસ  મુ.પો. તા. દેડીયાપાડા, જી. 

નમવદા

૦૨૬૪૯-૨૩૬૨૭૬

શ્રી એમ.આર. પરમાર 

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસર 

દેડીયાપાડા

૯૯૨૫૦૨૭૭૩૪

ભરૂચ રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ કચેરી, ભરૂચ, 

પ્રણવ ફલેટ, મકાન નું. ૬, 

જી.ઇ.બી. કચેરી સામે, મકતમપુર, 

ભરૂચ

૦૨૬૪૨-૨૨૭૩૨૧ શ્રી કે.ડી. પાટીલ, ર.ેફો.ઓ., 

દહેજ

૯૭૨૩૪૧૫૮૫૯
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

અુંકલેશ્વર દવસ્તરણ રેંજ, અુંકલેશ્વર વાલીયા 

રોડ, શાલીમાર હોટલની પાછળ, 

અુંકલેશ્વર

૦૨૬૪૬-૨૨૬૧૭૩ શ્રી જ.ેપી.ગાુંધી, ર.ેફો.ઓ. ૯૮૨૪૩૪૫૫૦૫ વાહન ૧

માવનબળ ૧૦

વોકી ટોકી -

અન્ય દવગત -

વાગરા દવસ્તરણ રેંજ વાગરા, સરકારી 

દવાખાના સામે, નમવદાભવનની 

બાજુમાું, વાગરા

૦૨૬૪૧-૨૨૫૨૦૯ શ્રી જ.ેપી.ગાુંધી, ર.ેફો.ઓ. 

(ચાજવમા)

૯૮૨૪૩૪૫૫૦૫ વાહન -

માવનબળ ૫

વોકી ટોકી -

અન્ય દવગત -

ઝઘડીયા રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસરની કચેરી, 

ઝઘડીયા, મુ.ઝઘડીયા, જી.ભરૂચ.

૦૨૬૪૫-૨૨૦૪૭૯ શ્રી વી.ઝેડ, તડવી, રા.ફો., 

ઝઘડીયા

૯૭૨૩૫૫૮૦૮૬ વાહન 1

માવનબળ ૮

વોકી ટોકી ૧

અન્ય દવગત -

વાદલયા દવસ્તરણ રેંજ વાદલયા, દહરાપોર 

રોડ, વાદલયા

૦૨૬૪૩-૨૭૦૬૭૭ શ્રી જી.જ ેભરથાણીયા ૯૪૨૮૪૪૫૨૦૩ વાહન -

માવનબળ ૭

વોકી ટોકી -

અન્ય દવગત -

આમોદ દવસ્તરણ રેંજ આમોદ ટેલીફોન 

એક્ષચેંજની સામે, આમોદ

૦૨૬૪૧-૨૪૫૩૫૯ શ્રી કે.એસ.ગોદહલ, ઇ.ચા. 

ર.ેફો.ઓ.

૯૭૨૭૭૫૫૦૪૦ વાહન -

માવનબળ ૮

વોકી ટોકી 0

અન્ય દવગત

જુંબુસર દવસ્તરણ રેંજ જુંબુસર વન દવહાર 

કોલોની, પીશાચ મહાદેવ પાછળ, 

જુંબુસર

૦૨૬૪૪-૨૯૦૨૧૨ કુ. યુ.જી.પુંચાલ ઈ.ચા. ર.ેફો.ઓ. 

જુંબુસર

૯૬૮૭૪૭૩૭૫૯ વાહન -
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

માવનબળ ૪

વોકી ટોકી -

અન્ય દવગત -

નેત્રુંગ નેત્રુંગ રેંજ કચેરી ૦૨૬૪૩-૨૮૨૨૫૦ શ્રી એચ.યુ. ઘાુંચી (રાઉન્ડ 

ફોરસે્ટર રજવાડ)

૯૯૧૩૭૧૭૪૬૯ વાહન ૧

માવનબળ ૩૦

વોકી ટોકી ૮

અન્ય દવગત -

૨૯ સુરત

૦૨૬૧-૨૭૩૩૮૩૧ શ્રી એમ.એસ. કટારા વાહન ૧

Fax - ૦૨૬૧-૨૭૩૩૮૩૨ માનવબળ

વોકીટોકી -
અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
-

ચોયાવસી
બહુમાળી દબલ્ડીગ એ બ્લોક ૮મો 

માળ નાનપુરા સુરત
૦૨૬૧ ૨૪૬૫૪૨૭ શ્રી જ.ેજી ગામીત ર.ેફો.ઓ ૭૦૧૬૮૧૫૮૪૮ માનવબળ ૧૧

ઓલપાડ 
રેંજ કચેરી ઓલપાડ ITI ની 

બાજુમાું કીમ રોડ, ઓલપાડ
૦૨૬૧-૨૨૨૧૨૮ શ્રી જ.ેજી ચૌહાણ ર.ેફો.ઓ ૯૯૭૮૦૯૩૯૩૭ માનવબળ ૯

પલસાણા 
રેંજ કચેરી પલસાણા, NH- 8 

બલેશ્વર નસવરી, પલસાણા
૦૨૬૨૨ ૨૬૪૨૯૪ શ્રી પી.પી નાયક  ર.ેફો.ઓ ૮૯૮૦૭૫૬૪૧૧ માનવબળ ૪

કામરજે 
રેંજ કચેરી કામરજે કામરજે ચાર 

રસ્તા નવસજવન સોસાયટી, કામરજે
૦૨૬૨૧- ૨૫૧૭૦૨ 

શ્રી જ.ેજી ચૌહાણ (ઇન ચાજવ)  

ર.ેફો.ઓ
૯૯૭૮૦૯૩૯૩૭ માનવબળ ૭

બારડોલી
રેંજ કચેરી બારડોલી મુ. તેન 

ધુલીયા રોડ, બારડોલી
૦૨૬૨૨-૨૨૦૯૮૪ 

શ્રી એસ.વી મન્સુરી (ઇ.ચા)   

ર.ેફો.ઓ
૯૮૭૯૨૮૨૭૮૪ માનવબળ ૯

માનવબળ ૧૫

વાહન ૧

મહુવા રેંજ કચેરી મહુવા ૦૨૬૨૫- ૨૫૫૨૫૯ શ્રી એન.એમ દમસ્ત્રી   ર.ેફો.ઓ ૯૪૨૬૮૮૫૪૬૩ માનવબળ ૭

માનવબળ ૧૪

વાહન ૧

માનવબળ ૯

વાહન ૧

માનવબળ ૬

વાહન ૧

સુરત વિિાગ સુરત

સુરત દજલ્લા કક્ષા

નાયબ વન સુંરક્ષકશ્રીની કચેરી, 

સામાદજ ક વનીકરણ દવભાગ ડી-

માટવની સામે, ગુંગેશ્વર મહાદેવ રોડ 

અડાજણ, સુરત

મો. ૯૯૨૫૯ ૭૬૩૨૨ 
શ્રી મદદનીશ વન સુંરક્ષક

dcfsurat@gmail.com 

માુંડવી
રેંજ કચેરી માુંડવી ઉત્તર  તાલુકા 

સેવા સદનની બાજુમાું માુંડવી
૦૨૬૨૩-૨૨૧૮૨૬ શ્રી એ.ડી પુરોહીત ર.ેફો.ઓ ૯૮૨૫૦ ૮૫૩૩૮

માુંગરોળ/

વાુંકલ

રેંજ કચેરી માુંગરોલ ભરાડીયા જીન 

પાસે મુ.પો મોસાલી
૦૨૬૨૯- ૨૨૦૨૬૭ શ્રી પી.સી મદહડા  ર.ેફો.ઓ ૯૯૨૫૭ ૦૩૬૮૮

ઉમરપાડા 
રેંજ કચેરી, ફોરસે્ટ કમ્પપાઉું ડ 

ઉમરપાડા
૦૨૬૨૯- ૨૫૩૫૫૫

શ્રી એસ.સી.કોસાડા, 

ર.ેફો.ઓ
૯૪૨૭૧ ૮૭૭૨૧ 

સુરત સીટી 
રેંજ કચેરી વન ભવન અડાજણ 

સુરત
-

શ્રી વી.એન સુરમા (ઇ.ચા)  

ર.ેફો.ઓ
૯૮૨૫૮ ૧૭૬૨૪ 
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

૩૦ તાપી

jIFZFq

JF,M0
jIFZF 02626-221129

શ્રી.એમ.આર.ગામીત ઈચા. 

આર.એફ.ઓ.વ્યારા
9726005065 વાહન 2

માનવબળ 42

વોકીટોકી 3

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
-

સોનગઢ સોનગઢ
02624-222231 02624-

221416

zL 5LPV[PR{FWZL 

VFZPOPVMP  OM8" 
7069006260 વાહન 5

માનવબળ 130

વોકીટોકી 6

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
-

ઉચ્છલ ઉચ્છલ 02628-231113
zL ;LPV[PUFISJF0 

VFZPVOPVMPG[X] 5l`JD
9408342364 વાહન 1

માનવબળ 52

વોકીટોકી 10

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
-

lGhZq

S]SZD]0F
8FJ,L 02628-231113

zL ;LPV[PUFISJF0 

VFZPVOPVMPG[X] 5l`JD
9408342364 વાહન 2

માનવબળ 35

વોકીટોકી 2

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
-

ડોલવણ ડોલવણ 02630-236244
શ્રી.આર.આઈ.કોસાડા 

આર.એફ.ઓ.ઉનાઈ
7600034143 વાહન 2

માનવબળ 35

વોકીટોકી 2

અન્ય (દવગત 

દશાવવવી)
-

વ્યારા વિિાગ, વ્યારા.
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

૩૧ નવસારી

નવસારી/ 

જલાલપોર

રજે ફોરસે્ટ  ઓદફસરશ્રી,  સુપા / 

જીલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી 

મકાન, પહેલા માળે, નવસારી

૦૨૬૩૭-૨૫૯૮૨૩

શ્રી વી.કે.પુંડ્યા ,

રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસરશ્રી , ૯૫૧૦૦૪૩૬૭૯ વાહન ૪

ગણદેવી 

રજે ફોરસે્ટ  ઓદફસરશ્રી 

ગણદેવી,૧૦૪ દેવકૃપા કોમ્પપલેક્ષ 

પેટર ોલપુંપ સામે, જયદકસાન 

હોદસ્પટલ સામે, ચાર રસ્તા ગણદેવી

૦૨૬૩૪-૨૬૨૧૪૫
શ્રી એન.એમ.પટેલ રેંજ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી ,
૯૪૨૮૬૩૧૮૬૨

ચીખલી 
રજે ફોરસે્ટ  ઓદફસરશ્રીની કચેરી 

,નોમવલ રેંજ, ચીખલી
૦૨૬૩૪-૨૩૩૮૫૭

શ્રી ડી.આર.ભગત ર.ેફો.ઓ. 

ચીખલી
૯૫૩૭૦૯૦૪૧૬ માનવબળ ૧૩૭

શ્રી હીરનેભાઈ ધીરૂભાઈ પટેલ, 

ર.ેફો.ઓ.ચીખલી
--- વોકીટોકી ૦

વાુંસદા 
રજે ફોરસે્ટ  ઓદફસરશ્રીની 

કચેરી,પુવવ / પદિમ રેંજ વાુંસદા
૦૨૬૩૦-૨૨૨૦૬

શ્રી આર.વી.પરમાર,રેં.ફો.ઓ. 

વાુંસદા પૂવવ
૯૮૨૫૧૭૮૯૩૩

અન્ય  (દવગત 

દશાવવવી )
૦

શ્રી ડી.એલ.ગાદવત,રેં.ફો.ઓ. 

વાુંસદા પદશ્રમ
૯૯૯૮૬૫૭૮૨૭

૩૨ વલસાડ વલસાડ કલ્યાણ બાગ, વલસાડ 02632-243803 શ્રી સમીરભાઇ કે. કોકણી 9558457445 વાહન 2

શ્રી મહેશભાઇ ચૌધરી 9978717719 માવનબળ 15

શ્રી દવજે્ઞશભાઇ જી. પટેલ 8849470721 વોકી ટોકી 0

અન્ય દવગત 0

પારડી રેંજ ઓદફસ, પારડી 0260-2373713 શ્રી ધમેન્રદસુંહ પી. ચાવડા 9904196009 વાહન 2

શ્રી અદમતભાઇ દહલીુંગ 9099429567 માવનબળ 25

શ્રી અલી અન્સારી 9825179536 વોકી ટોકી 0

અન્ય દવગત

ધરમપુર રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, ધરમપુર 02633-242059 શ્રી એસ.જ.ે વ્યાસ, ર.ેફો.ઓ., 

ધરમપુર

9825925933 વાહન 2

શ્રી દદનેશભાઇ કે. પટેલ 9825027859 માવનબળ 17
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સુવિધાઓ સંખ્યા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૭ અ ૭ બ ૮

અ.નં. જીલ્લાનુ ંનામ તાલુકા કંટર ોલ રૂમનું સ્થળ/ સરનામુ કંટર ોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી.કોડ /ટેલીફોન 

નંબર

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનુ ંનામ/ હોદો

કંટર ોલ રૂમના ઇનચાિજ 

અવધકારીનો સંપકજ  નંબર

કંટર ોલ રૂમ પાસે ઉપલબ્ધ 

સુવિધાઓ

શેરો

શ્રી મૌદલકભાઇ એન. પ્રજાપદત 9574301188 વોકી ટોકી 0

અન્ય દવગત 0

કપરાડા રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, કપરાડા 02633-220028 શ્રી એન.જ.ે રાણા, ર.ેફો.ઓ., 

કપરાડા

9727145454 વાહન 1

શ્રી કૌશીકભાઇ એન. પટેલ, 

રા.ફો. નાનાપોુંઢા

9638950384 માવનબળ 20

શ્રી અુંદકતભાઇ એમ. પટેલ, 

રા.ફો.સાહુડા

7573014936 વોકી ટોકી 2

અન્ય દવગત 0

ઉમરગામ રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, ઉમરગામ 0260-2576272 શ્રી એન.આર. પટેલ, ર.ેફો.ઓ. 

સુંજાણ

9925976548 વાહન 1

શ્રી પ્રકાશભાઇ પરમાર, 

રા.ફો.ઓ. સુંજાણ

9879692056 માવનબળ 0

વોકી ટોકી 0

અન્ય દવગત 0

વાપી રેંજ ફોરસે્ટ ઓદફસ, વાપી 0260-2421242 શ્રી વી.એસ. પટેલ, 

ઇ.ચા.ર.ેફો.ઓ., વાપી

7574804172 વાહન 1

માવનબળ 23

વોકી ટોકી 0

અન્ય દવગત 0

૩૩ ડાુંગ
આહવા આહવા (પ) રેંજ ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૦૬

શ્રી એન.એમ.પટેલ રેંજ ફોરસે્ટ 

ઓદફસર
૯૪૨૭૫૩૩૭૯૮ વોકીટોકી ૧

માનવબળ ૧૯

વોકીટોકી ૨

આહવા
વાયરલેશ કુંટર ોલ રૂમ ફોરસે્ટ રસે્ટ 

હાઉસ આહવા
૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૦૭

શ્રી આર.એમ.પટેલ રેંજ ફોરસે્ટ 

ઓદફસરશ્રી,આહવા-પુવવ
૮૯૮૦૮૦૦૪૮૨ વોકીટોકી ૧

સુબીર સુબીર રેંજ -
શ્રી વી.આર.ચાવડા રેંજ ફોરસે્ટ 

ઓદફસર
૮૬૩૮૦૨૦૦૯૬
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