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શ્રી એસ. એમ. પટેલ
પરીકે્ષત્ર વન અધિકારી
શ્રી બી.સી. બ્રહ્મભટ્ટ

પરીકે્ષત્ર વન અધિકારી
શ્રી એચ. આઇ. દેસાઇ

ઇન. પરીકે્ષત્ર વન અધિકારી
શ્રી ડી. એચ. જાની

પરીકે્ષત્ર વન અધિકારી
શ્રી એ. એલ. ઝાલા
વનપાલ, દેવિોલેરા
શ્રી ડી. બી. દેસાઇ

વનપાલ સહાયક, િધંકુા
શ્રી એન. બી. દેસાઇ
વનપાલ, િોલેરા

શ્રી યશપાલસીંગ પવુારા
વનપાલ, દેત્રોજ

શ્રી વી. એમ. લલિંબાચીયા
ઇન. પરીકે્ષત્ર વન અધિકારી

શ્રી જે. ડી. ચાવડા
ઇન. વનપાલ, ઉખલોડ

માણસા રેંજ કચેરી, માણસા બાવરીબોરા કડીયાવાસ, ફોરેસ્ટ 

કોલોની, માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૯૩૪ શ્રી.વી.એન.ચાવડા (પ.વ.અ.માણસા) ૯૬૨૪૦૩૮૮૬૦

દહગેામ પ.વ.અ.શ્રી.ની કચેરી, ચદંન નસસરી, દહગેામ ૦૨૭૧૬-૨૩૩૦૭૪ શ્રી.એ.જે.દેસાઈ (પ.વ.અ.દહગેામ) ૯૯૨૫૧૪૯૭૩૭

કલોલ પ.વ.અ.શ્રી.ની કચેરી, જનપથ પેટ્રોલ પપં પાસે કલોલ-

મહસેાણા હાઈવે ૦૨૭૬૪-૨૨૨૧૫૨ શ્રી.પી.આર.રાઠોડ (પ.વ.અ. કલોલ) ૯૬૦૧૪૯૩૯૩૫

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

ચોમાસા દરમ્યાન પરૂ, વાવાઝોડા જેવા ડીઝાસ્ટર માટે વન ધવભાગ દ્વારા શરૂ કરવામા ંઆવનાર કન્ટ્રોલરૂમની ધવગત

૭૫૬૭૫૯૫૨૬૭

િધંકુા પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ૧૮, સરકારી 
વસાહત, PWD કંમ્પાઉન્ડ, િધંકુા ૦૨૭૧૩-૨૨૩૩૨૭ ૯૯૧૩૦૨૯૬૩૦

સાણદં પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, મામલતદાર કચેરી 
પાસે, સાણદં ૦૨૭૧૭-૨૨૩૫૫૩ ૯૮૯૮૮૦૩૫૩૫

િોળકા પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગુદંરા ફળીયુ,ં 
ફોરેસ્ટ કોલોની પાસે, િોળકા ૦૨૭૧૭-૨૨૨૮૭૬ ૯૨૨૮૩૯૦૫૦૧

૯૯૦૯૦૦૫૪૭૩

દશક્રોઇ પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, એસ.જી. હાઇવે, 

ગરુૂદ્વારા સામે, વાઈલ્ડ લાઇફ ઇન્ટર ધિટેશન સેન્ટર, 
૦૭૯-૨૫૮૪૨૬૦૪ ૯૫૮૬૫૬૦૧૭૭

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

૯૯૨૫૦૨૦૯૩૬

ધવરમગામ પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગસુડીયા મેદાન 

સામે, સેરેશ્વર દરવાજો, ધવરમગામ ૦૨૭૧૫-૨૩૧૧૦૧ ૯૪૨૯૦૦૨૮૪૮

િોલેરા પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ૨૦૧, રરધ્િી-
ધસધ્િી કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, િોલેરા-રાહતળાવ રોડ,, 

૯૯૨૪૨૪૫૩૩૪ ૯૯૨૪૨૪૫૩૩૪

દેત્રોજ પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ફોરેસ્ટ કોલોની, 
દેત્રોજ ૦૨૭૧૫-૨૫૫૯૫૯ ૯૮૨૫૮૧૬૧૭૪

૨ ગાિંીનગર

માડંલ પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, સૈધનક સ્કુલ, 

મહાત્મા ગાિંી ધવદ્યાલયની બાજુમા,ં માડંલ ૯૯૨૫૦૨૦૯૩૬

૧ અમદાવાદ 
અમદાવાદ સીટી પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, હાસંોલ નસસરી, 

ઈન્ન્દરાબ્રીજના છેડ,ે અમદાવાદ ૦૭૯-૨૨૮૬૯૩૪૩

બાવળા પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ચાવલા ગેસ્ટ 

હાઉસની બાજુમા,ં બાવળા- િોળકા રોડ, બાવળા ૭૫૬૭૫૯૫૨૬૭
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કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

સે-૩૦, વન ચેતના કેન્ર, ગાિંીનગર ૦૭૯૨૩૨-૬૦૬૩૨ શ્રી.બી.એન.દેસાઈ (પ.વ.અ.શ્રી બોરીજ) ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮

ચ-૦, ઈન્રોડા સકસલ, સે-૨એ, ગાિંીનગર ૦૭૯૨૩૨-૪૬૯૨૨ શ્રી.પી.એસ.રાજપતુ (પ.વ.અ.શ્રી ઉજાસ) ૯૯૯૮૪૫૨૭૪૫

સેકે્રટરીએટ લબલ્ડીંગ, છોટાઉદેપરુ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૨,

૨૩૩૦૬૫
શ્રી એસ.કે.પવુાર/ નાયબ વન 

સરંક્ષકશ્રી,છોટાઉદેપરુ ૭૫૭૪૯૫૦૦૮૭

સેકે્રટરીએટ લબલ્ડીંગ, છોટાઉદેપરુ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૨ શ્રી આર.બી.પટેલ, મદદનીશ વન 

સરંક્ષકશ્રી, બોડેલી ૭૫૭૪૯૫૦૧૪૫

પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, છોટાઉદેપરુ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૩૦૩ શ્રી એચ.એન.ચાવડા, પરીકે્ષત્ર વન 

અધિકારીશ્રી,છોટાઉદેપરુ ૭૫૭૪૯૫૦૨૮૮

પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, રંગપરુ શ્રી ડી.એસ.રાઠવા,ઈન્ચાર્જ પરીકે્ષત્ર વન 

અધિકારીશ્રી, રંગપરુ ૯૭૧૨૧૬૮૩૧૪

પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, ડોલરીયા શ્રી ડી.એસ.રાઠવા,ઈન્ચાર્જ પરીકે્ષત્ર વન 

અધિકારીશ્રી, ડોલરીયા ૯૭૧૨૧૬૮૩૧૪

કવાટં પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, કવાટં ૦૨૨૬૯-૨૫૪૧૯૫ શ્રી એન.સી.રાઠવા, ઈન્ચાર્જ પરીકે્ષત્ર 

વન અધિકારીશ્રી,પાનવડ ૯૬૩૮૪૦૫૩૫૩

નસવાડી પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રી,એસ.એફ. નસવાડી -
શ્રી પી.વાય.િજાપતી, ઈન્ચાર્જ  પરીકે્ષત્ર 

વન અધિકારીશ્રી, એસ.એફ. નસવાડી ૯૪૨૮૧૬૬૫૯૫

વડોદરા પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૫૪૦૦૨૪ શ્રી એસ.કે.ગપુ્તા, પરીકે્ષત્ર વન 

અધિકારીશ્રી, વડોદરા ૭૫૭૪૯૬૦૨૯૨

બોડેલી પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, બોડેલી -
શ્રી જે.જે.પઠાણ, પરીકે્ષત્ર વન 

અધિકારીશ્રી, બોડેલી ૭૫૭૪૯૬૦૨૯૧

૨ ગાિંીનગર

૩ છોટાઉદેપરુ

છોટાઉદેપરુ

૦૨૬૬૯-૨૩૨૩૦૩

ગાિંીનગર
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ટેલીફોન નબંર

જેતપરુપાવી પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રીની કચેરી, જેતપરુપાવી ૦૨૬૬૪-૨૪૨૨૩૪ શ્રી આઈ.એસ.પઠાણ, પરીકે્ષત્ર વન 

અધિકારીશ્રી, જેતપરુપાવી ૭૫૭૪૯૫૦૨૩૬

સખેંડા પરીકે્ષત્રવન અધિકારીશ્રી,એસ.એફ.  સખેંડા -
શ્રી એન.એન.બારીયા , ઈન્ચાર્જ  પરીકે્ષત્ર 

વન અધિકારીશ્રી, એસ.એફ. સખેંડા ૯૮૨૫૬૯૩૦૧૧

ગોઘરા ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રીની કચેરી, ગોઘરા(પવુસ) 
ગોઘરા એ ડીવીજન પોલીસ સ્ટેશન સામે ૦૨૬૭૨-૨૪૬૧૭૦

શ્રી આર.ડી.જાડેજા
ઇ.ચા. ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રી, ગોઘરા 

(પવુસ)
૯૪૨૭૨૪૯૮૬૬

શહરેા ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રીની કચેરી, શહરેા ૦૨૬૭૦-૨૨૬૩૫૮
શ્રી કે.ડી.રાઠોડ

ઇ.ચા. ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રી, 
શહરેા

૯૯૨૪૫૬૬૯૮૬

મોરવા(હ)
૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રીની કચેરી, મોરવા(હ) પોલીસ 

સ્ટેશન સામે ૦૨૬૭૨-૨૮૪૨૦૪૭
શ્રી પી.પી.નરોડીયા 

૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રી, 
મોરવા(હ)

૯૦૩૩૬૦૦૦૦૮

કાલોલ ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રીની કચેરી, વેજલપરુ ૦૨૬૭૬-૨૩૪૬૫૦
શ્રી બી.વી.માત્રોજા 

૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રી, 
વેજલપરુ

૯૪૨૭૮૪૩૭૮૮

હાલોલ ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રીની કચેરી, હાલોલ બસ સ્ટેડની 
સામે ૦૨૬૭૬-૨૨૦૫૪૬ શ્રી એમ.જે.૫રમાર

ઇ.ચા. ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રી, હાલોલ
૯૯૯૮૯૬૮૧૫૪
૫૮૬૪૧૪૫૦૧

ઘોઘબંા ૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રીની કચેરી, રાજગઢ ૦૨૬૭૮-૨૪૪૬૩૫
શ્રી એસ.એ.ગઢવી 

૫રરકે્ષત્ર વન અધઘકારીશ્રી, 
રાજગઢ

૭૫૭૪૯૫૦૨૭૩

કુધતયાણા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, કુધતયાણા, થેપડા 
ઝાપા, નવા પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમા,ં કુધતયાણા ૦૨૮૦૪-૨૬૧૯૪૩ શ્રી આર.પી.કોડીયાતર, ફોરેસ્ટર 

(ઇન્ચાર્જ)
૯૯૦૯૧૩૫૯૫૫

૩ છોટાઉદેપરુ

૪ પચંમહાલ

૫ પોરબદંર



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

પોરબદંર ધવભાગીય કચેરી, પોરબદંર ૦૨૮૬-૨૨૧૦૩૭૩ શ્રી ડી.જે.પડંયા મદદનીશ વન સરંક્ષક ૯૪૨૯૫૫૧૨૬૭

બરડા અભયારણ્ય રેન્જ, રાણાવાવ, પક્ષી અભયારણ્ય ૦૨૮૬-૨૨૫૨૪૧૩ શ્રી એ.એચ.વાણીયા ઇ.ચા.રે.ફો.ઓ. ૯૯૨૪૬૮૬૨૧૧

રાણાવાવ નોમસલ રેન્જ, રાણાવાવ ૦૨૮૦૧-૨૩૦૬૫૯ શ્રી એ.એમ.રામ રે.ફો.ઓ. ૯૯૭૯૩૮૪૬૭૭

ભરૂચ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ ભરૂચ, 

ઝાડેશ્વર રોડ, આયવેુદીક હોસ્પીટલની પાછળ,ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૪૬૭૦૩ એ.એલ.પટેલ -  રે.ફો.ઓ. ૯૮૨૪૦૬૪૦૦૮

અંકલેશ્વર,હાસંોટ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ અંકલેશ્વર, 

સેવા સદન બીલડીંગ, અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬-૨૨૬૧૭૩ જે.પી.ગાિંી -  રે.ફો.ઓ. ૯૮૨૪૩૪૫૫૦૫

વાગરા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ વાગરા, 
વનધવહાર કોલોની, વાગરા ૦૨૬૪૧-૨૨૫૨૦૯ જે.પી.ગાિંી-  રે.ફો.ઓ. (ચાર્જમા)ં ૯૮૨૪૩૪૫૫૦૫

ઝઘડીયા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ ઝઘડીયા, 
વાલીયા રોડ,ઝઘડીયા ૦૨૬૪૫-૨૨૦૧૩૦ એમ.બી.નીનામા-  રે.ફો.ઓ. ૯૫૩૭૯૭૮૦૪૯

વાલીયા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ વાલીયા, 
હીરાપોર નસસરી, ઝઘડીયા રોડ,વાલીયા ૦૨૬૪૩-૨૭૦૬૭૭ જી.જે.ભરથાણીયા-  રે.ફો.ઓ.(ચાર્જમા)ં ૯૪૨૮૪૪૫૨૦૩

આમોદ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ 

અમોદ,બસ ડેપોની પાછળ, આમોદ ૦૨૬૪૧-૨૪૫૩૫૯ કે.એસ.ગોહીલ-  રે.ફો.ઓ. (ચાર્જમા)ં ૯૭૨૭૭૫૫૦૪૦

જબંસુર રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર સામાજીક વનીકરણ રેંજ જબંસુર, 

કલક રોડ, સદભાવના નસસરી, જબંસુર ૦૨૬૪૪-૨૯૦૨૧૨ એમ.જી.ઝાર-  રે.ફો.ઓ. ૯૭૨૭૩૪૫૮૩૩

કપરાડા રે.ફો.ઓ. કપરાડા ૦૨૬૩૩-૨૨૦૦૨૮ શ્રી. એન.જે.રાણા રે.ફો.ઓ ૯૭૨૭૧૪૫૪૫૪

વાપી રે.ફો.ઓ. વાપી ૦૨૬૦-૨૪૨૧૨૪૨ શ્રી.વી.એસ.પટેલ.રે.ફો.ઓ ઇ.ચા ૯૬૮૭૯૩૮૩૭૩

પારડી રે.ફો.ઓ. વાપી ૦૨૬૦-૨૪૨૧૨૪૨ શ્રી.વી.એસ.પટેલ.રે.ફો.ઓ ઇ.ચા ૯૬૮૭૯૩૮૩૭૩

૭ વલસાડ 

૫ પોરબદંર

પોરબદંર

૬ ભરૂચ



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

િરમપરુ ૦૨૬૩૩-૨૪૨૫૧૭ શ્રી એમ.ય.ુશેખ,  રેં.ફો.ઓ. િારમપરુ ૭૩૫૯૩૮૦૯૦૪

રે.ફો.ઓ.િરમપરુ ૦૨૬૩૨-૨૪૨૦૫૯ શ્રી એસ.જે.વ્યાસ. રે.ફો.ઓ ૯૮૨૫૯૨૫૯૩૩

વલસાડ ૦૨૬૩૨- ૨૪૨૮૦૩ શ્રી એસ.કે.કોંકણી, (ફોરેસ્ટર) 

ઇં.ચા.રેં.ફો.ઓ. વલસાડ ૯૫૫૮૪૫૭૪૪૫

રેં.ફો.ઓ. વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૪૨૫૦૯ શ્રી એમ.એસ.પટેલ ઇચા.રે.ફો.ઓ ૯૮૨૫૬૫૯૭૦૯

પારડી પારડી ૦૨૬૦-૨૩૭૩૭૧૩ શ્રી ડી.પી.ચાવડા, (ફોરેસ્ટર) 

ઇં.ચા.રેં.ફો.ઓ. પારડી ૯૯૦૪૧૯૬૦૦૯

ઉમરગામ ૦૨૬૦-૨૫૬૨૬૫૫ શ્રી પી.ય.ુપરમાર, (ફોરેસ્ટર)  

ઇં.ચા.રેં.ફો.ઓ. ઉમરગામ ૯૮૭૯૬૯૨૦૫૬

રે.ફો.ઓ. સજંાણ ૦૨૬૦-૨૫૭૬૨૭૨ શ્રી.એન.આર.પટેલ રે.ફો.ઓ ઇ.ચા ૯૯૨૫૯૭૬૫૪૮

ચોયાસસી બહુમાળી લબલ્ડીગ એ બ્લોક ૮મો માળ નાનપરુા સરુત ૦૨૬૧ ૨૪૬૫૪૨૭ શ્રી જે.જી ગામીત રે.ફો.ઓ ૭૦૧૬૮૧૫૮૪૮

ઓલપાડ રેંજ કચેરી ઓલપાડ ITI ની બાજુમા ંકીમ રોડ, ઓલપાડ ૦૨૬૧ – ૨૨૨૧૨૮ શ્રી જે.જી ચૌહાણ રે.ફો.ઓ ૯૯૭૮૦૯૩૯૩૭

કામરેજ રેંજ કચેરી કામરેજ
કામરેજ ચાર રસ્તા નવસર્જન સોસાયટી, કામરેજ ૦૨૬૨૧ – ૨૫૧૭૦૨ શ્રી જે.જી ચૌહાણ (ઇન ચાર્જ)  રે.ફો.ઓ ૯૯૭૮૦૯૩૯૩૭

પલસાણા રેંજ કચેરી પલસાણા, NH-8 બલેશ્વર નસસરી, પલસાણા - શ્રી પી.પી નાયક  રે.ફો.ઓ ૮૯૮૦૭૫૬૪૧૧

બારડોલી રેંજ કચેરી બારડોલી મ.ુતેન ધલુીયા રોડ, બારડોલી ૦૨૬૨૨ – ૨૨૦૯૮૪ શ્રી એસ.વી મસંરુી (ઇ.ચા)   રે.ફો.ઓ ૯૮૭૯૨૮૨૭૮૪

માડંવી રેંજ કચેરી માડંવી
"વન દપસણ" કોલોની,બસ ડેપોની પાછળ,માડંવી ૦૨૬૧-૨૨૧૧૮૭ શ્રી પી.સી મરહડા (ઇ.ચા)  રે.ફો.ઓ ૯૯૨૫૭ ૦૩૬૮૮

માગંરોળ રેંજ કચેરી માગંરોલ ભરાડીયા જીન પાસે મ.ુપો. મોસાલી ૦૨૬૨૯- ૨૨૦૨૬૭ શ્રી પી.સી મરહડા    રે.ફો.ઓ ૯૯૨૫૭ ૦૩૬૮૮

૭ વલસાડ 

િરમપરુ

વલસાડ

ઉમરગામ

૮ સરુત



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

મહુવા/વાલોડ રેંજ કચેરી મહુવા ચાલીસ ગાળા મ.ુકરચેલીયા ૦૨૬૧-૨૫૬૫૮૪ શ્રી બી.બી પરમાર (ઇ.ચા)  રે.ફો.ઓ ૯૪૨૭૧ ૬૮૧૬૦

રાપર રાપર દલક્ષણ રેંજ ઓફીસ  રાપર-કચ્છ ૦૨૮૩૦-૨૨૧૮૫૧ શ્રી વી.આઈ.જોષી. ઇનચાર્જ 

આર.એફ.ઓ. રાપર દલક્ષણ રેંજ ૯૮૨૫૫૯૧૧૭૫

રાપર આડેસર રેંજ ઓફીસ  આડેસર-કચ્છ ૦૨૮૦૬-૨૬૭૭૧ 

૨૬૭૭૧૭
શ્રી એલ.બી.જાડેજા ઇનચાર્જ 

આર.એફ.ઓ.આડેસર રેંજ ૯૮૨૫૯૮૭૭૩૯

મનુ્રા મનુ્રા રેંજ ઓફીસ મનુ્રા-કચ્છ  -
શ્રી પી.વી.આંજણા ઇનચાર્જ આર.એ.ફો. 

મનુ્રા રેંજ ૮૧૪૧૪૮૨૩૪૬

અંજાર અંજાર રેંજ ઓફીસ અંજાર-કચ્છ ૦૨૮૩૬-૨૪૨૪૮૭ શ્રી ઝેડ.પી.વાઘેલા આર.એફ.ઓ.અંજાર 

રેંજ ૯૮૨૫૩૮૮૪૩૯

ભજુ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસ, ભજુ ૦૨૮૩૨ ૨૯૯૧૦૮ શ્રી એસ.આર.રાઠોડ ૯૪૦૯૬ ૪૫૮૬૩

લખપત સભુાષપર રોડ, ફોરેસ્ટ કોલોની, દયાપર તા.લખપત 0૨૮૩૯-૩૩૩૦૪ શ્રી જે.પી.ચાવડા (રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર) ૯૯૨૫૪૦૪૨૩૨

નખત્રાણા બેરુ રોડ,ફોરેસ્ટ કોલોની, નખત્રાણા ૨૮૩૫-૨૨૧૨૫૯ શ્રી ડી.આઈ.જત (ઈ.ચા. રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર)
૯૯૨૫૬૩૯૨૯૧

અબડાસા કોઠારા રોડ ,નલલયા ૨૮૩૧-૨૨૨૫૦૯ શ્રી આર.કે.સોઢા (રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર) ૯૪૨૭૮૧૮૯૨૦

માડંવી ફોરેસ્ટ કોલોની, ધશતળા રોડ, માડંવી ૨૮૩૪ -૨૨૩૬૦૭ શ્રી વી.સી.મોદી (ઈ.ચા. રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર)
૯૦૯૯૯૫૩૭૧૫

મનુ્રા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસ, મનુ્રા             -
શ્રી પી.એમ. જાદવ (ઈ.ચા.) રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓફીસર, મનુ્રા ૯૮૨૫૦ ૬૪૮૬૯

દયાપર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસ, દયાપર             -
શ્રી એસ.આઈ.હજામ (ઈ.ચા.)રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓફીસર, દયાપર ૯૮૨૫૯ ૮૭૩૮૬

૮ સરુત

૯ કચ્છ



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

નલીયા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસ             -
શ્રી ટી.આર.ડુગંરીયા (ઇ.ચા.)રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓફીસર, નલીયા ૯૮૨૫૦ ૯૨૩૯૮

ભચાઉ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસ, ભચાઉ             -
શ્રી વી.આઈ. રાઠોડ રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓફીસર, ભચાઉ ૯૯૨૪૯ ૧૩૯૪૦

ગાિંીિામ ગળપાદર નસસરી, તા. ગાિંીિામ ૯૩૭૭૩૪૨૫૮૮ શ્રી. જી.એમ.સાધ,ુ વનપાલ ૯૩૭૭૩૪૨૫૮૮

વ્યારા/વાલોડ રેંજ કચેરી વ્યારા, પાનવાડી વ્યારા ૦૨૬૨૬-૨૨૦૫૧૯ કુ. હધષિદાબેન. એસ ચૌિરી  (ઇ.ચા)  
રે.ફો.ઓ ૯૯૦૪૬૫૬૮૨૨

સોનગઢ રેંજ કચેરી સોનગઢ ધવસ્તરણ કોલોની ફોટસ  સોનગઢ ૦૨૬૨૪ -૨૨૨૨૬૪ શ્રી પી.સી મરહડા (ઇ.ચા)   રે.ફો.ઓ ૯૯૨૫૭ ૦૩૬૮૮

ઉચ્છલ/ધનઝર રેંજ કચેરી, ઉચ્છલ મેઈન બજાર ૦૨૬૨૮-૨૩૧૧૨૫ શ્રી આર.એન મરાઠે (ઇ.ચા)   રે.ફો.ઓ ૯૬૨૪૨ ૯૮૭૭૮

ડોલવણ ડોલવણ રાઉન્ડ ઓફીસ ૦૨૬૩૦-૨૩૬૨૪૪ શ્રી. આર. આઇ. ગસાડા, રે.ફો.ઓ,ઉનાઇ ૭૬૦૦૦૩૪૧૪૩

કુકરમુડંા ટાવલી રાઉન્ડ ઓફીસ ૦૨૬૨૮-૨૩૧૧૧૩ શ્રી.આઇ.એ.ગાયકવાડ, રે.ફો.ઓ,(ઇ.ચા) ૯૪૦૮૩૪૨૩૬૪

AFZLIF
SF50L OMZ[:8 SM,MGL

 AFZLIF
_Z&*(qZZ_#&(

zL 5LPV[;PZF9M04

5PJPVPAFZLIF
)$Z(*(#)!_

;FU8F/F OMZ[:8 SM,MGL ;FU8F/F _Z&*(qZ$Z&!5
zL V[DPV[OP58[,

4.GP5PJPVP;FU8F/F
)*!Z#(Z_&!

OMZ[:8 SM,MGL 3FG5]Z _Z&**qZ#*$$5
zL 5LPV[DP ZF9JF4

5PJPVP3FG5]Z
)$Z*)Z)&)5

OMZ[:8 SM,MGL JFP0]UZL v
zL ALPV[,P;M,\SL4

5PJPVPJFP0]UZL
)$Z)&$*5$5

UZAF0F OMZ[:8 SM,MGL UZAF0 Z&*#qZ##$!Z
zL V[DPS[P5ZDFZ4.PRFP

5PJPVPUZAF0F
)5#*($&_))

NFCMN OMZ[:8 SM,MGL NFCMN _Z&*#qZ$*!5#
zLPV[,P0LP0FDMZ4

5PJPVPNFCMN
)&(**$!**#

3FG5]Z

૯ કચ્છ

૧૦ તાપી

૧૧ NFCMN



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

ZFD5]ZF OMZ[:8 SM,MGL NFCMN _Z&*#qZ$*#(5
zLPV[GPV[GPAFZLIF4.PRP

5PJPVPZFD5]ZF
))*(*(_Z&_

hF,MN OMZ[:8 SM,MGL hF,MN Z&*)qZ$$Z&*
zLPVFZPV[;P5]ZMlCT4

5PJPVPhF,MN
)&#**Z#&)*

OT[5]ZF OMZ[:8 SM,MGL  OT[5]ZF _Z&*5qZ##&!_
zLPVFZP0LP5FZUL4.PRP

5PJPVPOT[5]ZF
)*!Z$5&5#_

Z63LS5]Z OMZ[:8 SM,MGL  Z63LS5]Z _Z&**qZ#)*$Z

zLPGLZHS]DFZ

sVF.PV[OPV[;f

5PJPVPZ63LS5]Z

v

;\H[,L OMZ[:8 SM,MGL  ;\H[,L _Z&**qZZ*!&&
zLPVFZPV[,PRF{3ZL4

5PJPVP;\H[,L
)*Z*_#55&*#

OMZ[:8 SM,MGL  ;ZH]DL _Z&**qZZZZ*&
zLP0LPV[RPJ6SZ4

5PJPVP;ZH]DL
)*Z&(*)*$*

OMZ[:8 SM,MGL ,LDB[0F _Z&**qZZZ&Z#
zL V[GP V[;PAFZLIF4

5PJPVP,LDB[0F
)$Z&##)$*_

કલ્યાણપરુ રેંજ કચેરી, વન ધવભાગ ભાટીયા ૯૬૩૮૭૮૫૪૦૬ શ્રી ડી. એ. ગોસાઈ ૯૭૨૭૮૬૦૧૬૧

દ્વારકા રેંજ કચેરી, વન ધવભાગ દ્વારકા ૯૦૩૩૯૭૧૬૦૬ શ્રી પી. એન. જોષી ૯૪૨૮૦૩૯૮૯૭

ભાણવડ નોમસલ રેન્જ, ભાણવડ ૦૨૮૯૬-૨૩૨૮૪૦ શ્રી બી.એમ.આંબલીયા ઇ.ચા.રે.ફો.ઓ. ૯૮૨૫૮૬૧૩૩૯

ખભંાળીયા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સા.વ.રેન્જ, 

ખભંાળીયા, ધવજયા બેંકની સામે ૯૯૭૮૫૬૫૪૧૪ શ્રી.પી.કે.ચૌહાણ, રે.ફો.ઓ. ૯૯૭૮૫૬૫૪૧૪

શ્રી એસ.ય.ુમાછી (હ.ેક્લાકસ  ) ૯૪૨૯૫૫૫૦૦૮
" ડી.બી. સથુાર (ક્લાકસ)  - 

" જે.એ. ચૌિરી  (ક્લાકસ)  - 

,LDB[0F

૧૨ દેવભધૂમ 

દ્વારકા

૧૩ નમસદા

રાજપીપલા

૧૧ NFCMN

સા.વ,નમસદા રાજપીપલા વડીયા પેલેસ,(ધવભાગીય 

કક્ષાએ)
૦૨૬૪૦-૨૨૪૨૫૮



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

" એસ.ય.ુ વસાવા (બીટ ગાડસ)  - 

" એ.એન. શાહ  (વોચમેન)  - 

શ્રી એ.આર.ચૌિરી  (રે.ફો.ઓ.) ૯૭૨૭૪૫૭૭૪૭
" એલ.આર.ગોરહલ (ફોરેસ્ટર )  - 

" આર.કે.વસાવા    (ફોરેસ્ટર )  - 

" કે.એમ.માછી (ફોરેસ્ટર )  - 

કુ. સી.વી.માછી (ફોરેસ્ટર )  - 

શ્રી પી.એસ. વસાવા  (રે.ફો.ઓ  - 

શ્રી એફ.એન.મકરાણી (ફોરેસ્ટર ) ૯૮૨૫૮૬૦૮૪૨
" જે.એ.સોલકંી (ફોરેસ્ટર )  - 

" જી.ય.ુપટેલ (ફોરેસ્ટર )  - 

" આર.આર.પરમાર (બીટ ગાડસ)  - 

" એમ.કે. તડવી (વોચ મેન)  - 

શ્રી એસ.જી.વસાવા (ઇ.ચા.આર.આફ.ઓ) ૯૬૮૭૮૦૭૩૧૩

" આર.એસ.ગોહીલ (રા.ફો.દેડીયાપાડા)  - 

" ડી.વી.વસાવા રે.ફો.કંુડીઆંબા  - 

" આર.ઝેડ.વસાવા રા.ફો.મોસદા  - 

" પી.આર.પરમાર બીટ ગાડસ  - 

" એ.એમ. વસાવા રે.બેસણા, વોચમેન  - 

" બી.એલ. વસાવા  રે.દેડીયાપાડા, 
વોચમેન  - 

૧૩ નમસદા

રાજપીપલા

ડેડીયાપાડા સા.વ.રેંજ દેડીયાપાડા,જુના મોસદા રોડ ૦૨૬૪૯-૨૩૪૧૭૩

સા.વ,નમસદા રાજપીપલા વડીયા પેલેસ,(ધવભાગીય 

કક્ષાએ)
૦૨૬૪૦-૨૨૪૨૫૮

નાદંોદ સા.વ.રેંજ રાજપીપલા, વડીયા પેલેસ ૦૨૬૪૦-૨૨૦૨૮૫

ગરુડેશ્વર સા.વ.રેંજ રાજપીપલા, વડીયા પેલેસ ૦૨૬૪૦-૨૨૦૨૮૫



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

શ્રી એસ.એચ.પઢીયાર ઈ.ચા.રે.ફો.ઓ. ૯૪૨૬૮૮૧૬૯૬

કુ.એમ.એફ.દીવાન રા.ફો.સાગબારા  - 

શ્રી પી.એલ. બળીયાવાડરા (બીટ ગાડસ )  - 

" જી.બી. કામલીયા (બીટ ગાડસ )  - 

" વાય.બી. બારૈયા (બીટ ગાડસ )  - 

" આર.સી. વસાવા (વોચ મેન)  - 

" સી.એ. વસાવા (વોચ મેન)  - 

નેત્રગં 
ના.વ.સ.ંશ્રી, ફરતી ટુકડી, નેત્રગં, નમસદા ધવભાગની 

કચેરી ૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૧૩ શ્રી.એન.એમ.પડંયા, મદદનીશ વન 

સરંક્ષકશ્રી
ધતલકવાડા રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર ધતલકવાડા ૯૪૨૬૮૯૭૧૪૭ શ્રી. ય.ુબી.તડવી. રા.ફો.ધતલકવાડા ૯૪૨૬૮૯૭૧૪૭

નવસારી
 રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી સપુા, સામાજીક વનીકરણ 

ધવભાગ,

જીલ્લાસેવા સદન, સી-બ્લોક, િથમ માળે, પવૂસ 
પાખં,જુનાથાણા, નવસારી. ૩૯૬ ૪૪૫

(૦૨૬૩૭)

૨૫૯૮૨૩
શ્રી વત્સલ પડંયા,

 રે.ફો.ઓ.
૯૫૧૦૦૪૩૬૭૯

ગણદેવી
 રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ગણદેવી ૧૦૪.દેવકૃપા 

કોમ્પ્લેક્ષ,  પેટ્રોલપપંની સામે,  જયરકશન હોસ્સ્પટલની 
ગણદેવી ચાર રસ્તા,ગણદેવી. 

(૦૨૬૩૪)

૨૬૨૧૪૫)
શ્રી એન.એલ.પટેલ, (ઈ.ચા. રે.ફો.ઓ. ) ૯૪૨૮૬૩૧૮૬૨

ચીખલી
 રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, મધબુન સીમેન્ટ 

િોડક્ટસની પાછળ,વાસંદા રેંજ ચીખલી (૦૨૬૩૪)

૨૩૨૨૧૫ શ્રી જે.બી.ટેલર (ઈ.ચા. રે.ફો.ઓ. ) ૯૯૨૫૦૧૪૨૮૮

વાસંદા  રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, વાસંદા, ત્રીજો માળ,  

તાલકુા સેવા સદન, વાસંદા
(૦૨૬૩૦)

૨૨૨૨૪૩)
શ્રી પી.બી.ઠાકરે, (ઈ.ચા. રે.ફો.ઓ. ) ૯૯૨૪૦૦૮૪૪૪

૧૩ નમસદા

સાગબારા સા.વ.રેંજ સાગબારા ૦૨૬૪૯-૨૫૫૧૧૪

૧૪ નવસારી



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

જલાલપોર
 રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી સપુા, સામાજીક વનીકરણ 

ધવભાગ,

જીલ્લાસેવા સદન, સી-બ્લોક, િથમ માળે, પવૂસ 
પાખં,જુનાથાણા, નવસારી. ૩૯૬ ૪૪૫

(૦૨૬૩૭)

૨૫૯૮૨૩
શ્રી વત્સલ પડંયા,

 રે.ફો.ઓ.
૯૫૧૦૦૪૩૬૭૯

પાટણ રેલ્વે ફાટકની બાજુમા,ં રાજમહલે રોડ, ધવ.રેન્જ પાટણ ૯૯૨૫૨૬૬૯૭૧ એચ.બી.પટેલ, પ.વ.અ.શ્રી ૯૮૨૫૦૯૬૯૭૧

ધસધ્િપરુ દેથળી ચાર રસ્ત, ધસધ્િપરુ-પાલનપરુ હાઈવે, ધસધ્િપરુ ૦૨૭૬૭-૨૨૭૯૧૭ બી.પી.પટેલ,પ.વ.અ.શ્રી ૯૯૯૮૬૦૮૮૦૪
ચાણસ્મા મેઈન બજાર, ફોરેસ્ટ કોલોની, ચાણસ્મા ૦૨૭૩૪-૨૨૩૧૫૨ એ.જી.ચૌિરી,પ.વ.અ.શ્રી (ઈન્ચાર્જ) ૯૪૨૯૨૭૫૭૯૪

ઠાકોરવાસ, પાણીના ટાકંા પાસે, રાિનપરુ ૦૨૭૪૬-૨૭૫૧૭૯ એ.એન.ઘાસરુા,પ.વ.અ.શ્રી ૯૮૯૮૬૭૨૩૨૯
ઠાકોરવાસ, પાણીના ટાકંા પાસે, રાિનપરુ ૦૨૭૪૬-૨૭૭૧૯૩ સી.એચ.પટેલ,પ.વ.અ.શ્રી ૯૯૦૯૪૬૫૭૭૦

પાણી પરુવઠાની બાજુમા,ં વારાહી ૦૨૭૩૮-૨૨૪૮૦૦ ડી.એચ.દેસાઈ,પ.વ.અ.શ્રી ૯૯૭૯૩૬૭૬૭૧
પાણી પરુવઠાની બાજુમા,ં વારાહી ૦૨૭૩૨-૨૨૪૦૭૬ એ.એન.ઘાસરુા,પ.વ.અ.શ્રી ૯૮૯૮૬૭૨૩૨૯
રેલ્વે સ્ટેશનની બાજુમા,ં વારાહી ૦૨૭૩૮-૨૨૨૬૯૨ વી.સી.ચૌિરી,પ.વ.અ.શ્રી ૯૪૨૬૩૬૦૭૭૭

આંબેડકર છાત્રાલયની બાજુમા,ં હારીજ-પાટણ હાઈવે, 

હારીજ ૦૨૭૩૩-૨૨૨૬૩૩ એસ.એસ.ચૌિરી,પ.વ.અ.શ્રી ૯૭૨૨૬૪૦૯૯૯
પશ ુદવાખાના પાસે, હારીજ-પાટણ હાઈવે, હારીજ ૦૨૭૩૩-૨૨૩૧૧૩ ડી.એચ.દેસાઈ,પ.વ.અ.શ્રી ૯૯૭૯૩૬૭૬૭૧

સખેંશ્વર 
આંબેડકર છાત્રાલયની બાજુમા,ં હારીજ-પાટણ હાઈવે, 

હારીજ ૦૨૭૩૩-૨૨૨૬૩૩ એસ.એસ.ચૌિરી,પ.વ.અ.શ્રી ૯૭૨૨૬૪૦૯૯૯

સરસ્વતી રેલ્વે ફાટકની બાજુમા,ં રાજમહલે રોડ, ધવ.રેન્જ પાટણ ૯૯૨૫૨૬૬૯૭૧ એચ.બી.પટેલ, પ.વ.અ.શ્રી ૯૮૨૫૦૯૬૯૭૧

સમી સમી નોમસલ રેંજ કચેરી, પાટણ-હારીજ રોડ, હારીજ ૦૨૭૩૩-૨૨૨૬૩૩ શ્રી. એસ.એસ.ચૌિરી, પ.વ.અ.,સમી રેંજ 

હારીજ ૯૭૨૨૬૪૦૯૯૯
જામનગર રેંજ કચેરી, વન ધવભાગ જામનગર ૦૨૮૮-૨૬૭૭૯૨૬ શ્રી એન. એન. જોષી ૯૪૨૬૯૯૪૧૧૩
લાલપરુ ફોરેસ્ટ ક્વાટસર, લાલપરુ ૯૯૨૪૮૪૬૭૩૯ શ્રી આર. બી. કેશવાલા ૯૬૦૧૮૩૧૧૧૧

જામજોિપરુ રેંજ કચેરી, વન ધવભાગ જામજોિપરુ ૦૨૮૯૮-૨૨૦૦૧૭ શ્રી એચ. એન. પરમાર ૯૪૨૭૨૪૧૨૭૦
ધ્રોલ રેંજ કચેરી, વન ધવભાગ ધ્રોલ ૦૨૮૯૭-૨૨૨૦૮૯ શ્રી જે. જે. ભોરણીયા ૯૯૨૫૨૫૭૮૭૬

કાલાવાડ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરની કચેરી, સા.વ.રેંજ, ભગવતી 
પરા, કાલાવાડ ૯૪૨૭૪૨૩૦૨૫ શ્રી.એસ.પી.વૈષણ્વ,ઇંચા. રે.ફો.ઓ. ૯૪૨૭૪૨૩૦૨૫

જોડીયા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર ફોરેસ્ટ કોલોની, તાલકુા પચંાયતની 
બાજુમા,ં જોડીયા ૦૨૮૯૩-૨૨૨૧૬૯ શ્રી.પી.ટી.શીયાણી, રે.ફો.ઓ.મનેપા 

જોડીયા ૮૯૮૦૦૨૯૩૨૫

લણુાવાડા ડીવીઝન કચેરી ૦૨૬૭૪-૨૫૧૧૫૪ શ્રી એમ.સી.સોલકંી, મદદનીશ વન 

સરંક્ષકશ્રી ૯૫૭૪૦૨૮૦૦૯

૧૪ નવસારી

૧૭ મરહસાગર
લણુાવાડા

૧૫ પાટણ

રાિનપરુ

સાતંલપરુ

હારીજ

૧૬ જામનગર
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ટેલીફોન નબંર

લણુાવાડા પ.વ.અ.ની કચેરી ૦૨૬૭૪-૨૫૨૨૭૪ શ્રી એ.એસ.પટેલ, પ.વ.અશ્રી ૭૫૭૪૯૫૦૩૦૮
બાલાધસનોર બાલાધસનોર ૦૨૬૯૦-૨૭૬૭૧૪ શ્રી આઇ.એમ.તાવીયાડ પ.વ.અશ્રી ૮૪૬૯૧૨૬૭૦૧
ખાનપરુ ખાનપરુ ૦૨૬૭૪-૨૮૮૪૨૧ શ્રી એ.આર.ગઢવી પ.વ.અશ્રી ૯૫૮૬૯૭૧૭૧૭

સતંરામપરુ સતંરામપરુ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૭૬ શ્રી એમ.એમ.ભાભોર પ.વ.અશ્રી ૯૪૨૬૫૫૫૧૬૯
કડાણા મનુપરુ ૦૨૬૭૪-૨૪૦૦૨૫ શ્રી ય.ુકે.ખાટં પ.વ.અશ્રી ૯૯૭૮૨૫૬૮૨૩
ધવરપરુ ડીટવાસ ૦૨૬૭૪-૨૪૦૦૫૫ શ્રી કે.બી.વણકર પ.વ.અશ્રી ૭૪૩૪૯૯૮૫૭

ફોરેસ્ટ રેસ્ટ હાઉસ આહવા-ડાગં ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૦૫ શ્રી આઇ.વાઇ.ટોપીયા મ.વ.સ.શ્રી ૯૪૦૯૦૬૭૫૭૩
રે.ફો.ઓરફસ આહવા-પવૂસ ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૪૬ શ્રી આર.એમ.પટેલ રે.ફો.ઓ ૯૭૧૨૧૯૭૭૩૩
રે.ફો.ઓરફસ શામગહાન ૦૨૬૩૧-૨૪૦૨૦૩ શ્રી એ.જે.પડશાળ રે.ફો.ઓ ૯૮૨૪૬૨૩૨૪૫
રે.ફો.ઓરફસ ગલકંુડ ૦૨૬૩૧-૨૯૦૦૨૮ શ્રી. ડી.કે.રબારી, રે.ફો.ઓ ૮૧૪૧૭૩૨૨૬૨
રે.ફો.ઓરફસ વઘઇ ૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૫૨ શ્રી. એચ. એમ. વાિેલા, રે.ફો.ઓ ૯૩૭૭૩૮૭૦૭૭

રે.ફો.ઓરફસ ચીચીનાગાવઠા ૦૨૬૩૧-૨૯૦૨૦૦ શ્રી. આર.આઇ.પટેલ, રે.ફો.ઓ ૯૪૨૭૦૮૫૦૮૪
રે.ફો.ઓરફસ સાકરપાતળ ૦૨૬૩૧-૨૪૩૨૪૧ શ્રી. જી.એલ.પટેલ, રે.ફો.ઓ ૮૩૪૭૩૨૫૬૪૪
રે.ફો.ઓરફસ ચીખલી ૦૨૬૩૧-૨૯૦૧૧૮ શ્રી. કે.બી.ખરચીયા, રે.કો.ઓ ૯૭૨૭૭૩૦૯૩૯

શબુીર સબુીર રેંજ શ્રી.વી.આર.ચાવડા રેંજ ફો.ઓ. ૮૬૩૮૦૨૦૦૯૬

GFIA JG ;\Z1FSzLGL SR[ZL

 ;FAZSF\9F JG lJEFU lC\DTGUZ
02772/243090

zL JFIPV[PN[;F.

lH<,F GM0, VlWSFZLzL ;FAZSF\9F JG 

lJEFU lC\DTGUZsDNNGLX JG 

;\Z1FSzL4lC\DTGUZv!f

9408603911

5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL 

SR[ZL ZFIU-
02772/254331

zL S[PV[RPDSJF6F

TF,]SF GM0, VMlO;Z lC\DTGUZ 

TF,]SMs5lZ1F[+ JG VlWSFZLzL4ZFIU-  

Z[gHf

9265098311

ના.વ.સ.ંશ્રી સા.વ., સાબંરકાઠંા (ઉ) રહિંમતનગરની 
કચેરી. ૦૨૭૭૨-૨૨૨૪૧૮

શ્રી. એન.પી.મેવાડા, નાયબ વન 

સરંક્ષકશ્રી, સા.વ.ધવભાગ, સાબંરકાઠંા 
(ઉ) રહિંમતનગર.

૭૦૧૬૪૦૭૧૨૮

J0F,L 5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL SR[ZL J0F,L 02778/222157

zL S[P5LP58[,

TF,]SF GM0, VMlO;Z

J0F,L  TF,]SMs5lZ1F[+ JG VlWSFZLzL4J0F,L 

Z[gHf

9727705708

૧૭ મરહસાગર
લણુાવાડા

૧૮ ડાગં 

આહવા 

વઘઇ

૧૯ સાબરકાઠંા

lC\DTGUZ
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B[0A|CDF
5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL SR[ZL

 VFZP0LPV[O B[0A|CDF
02775/221384

zL JLPVFZPRF{CF6

TF,]SF GM0, VMlO;Z

B[0A|CDF TF,]SMs5lZ1F[+ JG VlWSFZLzL4 

VFZP0LPV[O B[0A|CDF Z[gHf

9638015138

5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL

 SR[ZL 5MXLGF 
02775/283338

zL 8LPV[RPRF{WZL

TF,]SF GM0, VMlO;Z 5MXLGF TF,]SMs5lZ1F[+ 

JG VlWSFZLzL45MXLGF Z[gHf

9429028436

5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL 

SR[ZL VFZP0LPV[O 5MXLGF 
02775/283425

zL VFZP5LPUMlC,

TF,]SF GM0, VMlO;Z 5MXLGF TF,]SMs5lZ1F[+ 

JG VlWSFZLzL4VFZP0LPV[O 5MXLGF Z[gHf

8758191909

lJHIGUZ
5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL

 SR[ZL lJHIGUZ
02775/254073

zL VFZPV[GPUF[TD

TF,]SF GM0, VMlO;Z lJHIGUZ TF,]SMs5lZ1F[+ 

JG VlWSFZLzL4 lJHIGUZ Z[gHf

WM,JF6L
5lZ1F[+ JG VlWSFZLzLGL 

SR[ZL WM,JF6L
02775/273349

zL VFZPALPZAFZL

TF,]SF GM0, VMlO;Z lJHIGUZ TF,]SMs5lZ1F[+ 

JG VlWSFZLzL4WM,JF6L  Z[gHf

9426032694

ઇડર ગભંીરપરુા ફોરેસ્ટ કોલોની ૦૨૭૭૮-૨૫૩૨૦૬ શ્રી.એચ.કે.પડંયા ૯૪૨૬૫૨૨૬૩૯
િાધંતજ નેશનલ હાઇવે-૮, ફોરેસ્ટ કવાટસર, િાધંતજ ૦૨૭૭૦-૨૩૩૫૧૮ શ્રી.એન.જે.વાળંદ ૯૮૨૫૯૯૮૦૯૨
તલોદ તલોદ બજાર, કોલેજ રોડ, તલોદ ૦૨૭૭૦-૨૨૦૧૬૬ શ્રીમતી. એસ.એમ.પટેલ ૯૭૨૭૪૧૯૨૮૯

નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી , નડીયાદ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૩૧૬ શ્રી એન.એસ.પટેલ ૯૮૭૯૯૯૦૯૭૫
પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, ખેડા  ૦૨૬૯૪-૨૨૫૬૫૫ શ્રી પી.કે.વાઘેલા ૯૩૨૮૬૮૯૭૩૩

નડીયાદ પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, નડીયાદ ૦૨૬૮-૨૫૬૯૯૩૧ શ્રી એન.એ.વણકર ૯૮૨૪૮૦૨૬૫૫
વસો પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, નડીયાદ ૦૨૬૮-૨૫૬૯૯૩૧ શ્રી એન.એ.વણકર ૯૮૨૪૮૦૨૬૫૫

મહમેદાવાદ પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, મહમેદાવાદ ૦૨૬૯૪-૨૯૨૧૦૧ શ્રી વી.એમ.પટેલ ૯૭૩૭૭૦૨૩૬૬
માતર પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી,માતર ૦૨૬૯૪-૨૮૫૪૦૬ શ્રી એ.આઇ.પરમાર ૯૪૨૬૫૯૮૪૦૪
કઠલાલ પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, કઠલાલ ૯૪૨૯૬૫૭૦૫૧ શ્રી બી.એન.સીતાપરા ૯૫૭૪૩૯૩૩૫૬
મહુિા પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, મહુિા ૦૨૬૮-૨૫૭૨૪૯૦ શ્રી કે.એમ.ભોઇ ૯૫૭૪૭૫૨૬૭૬
કપડવજં પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, કપડવજં ૦૨૬૯૧-૨૫૩૧૯૩ શ્રી બી.કે.પરમાર ૮૯૮૦૦૦૪૧૮૪

૧૯ સાબરકાઠંા

5MXLGF

૨૦ ખેડા ખેડા 
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કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

ઠાસરા પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, ઠાસરા ૯૮૨૫૮૬૨૮૯૩ શ્રી સી.કે.આજરા ૯૪૨૯૬૫૭૦૫૧
ગળતેશ્વર  પરીકે્ષત્ર વન અિીકારીશ્રીની કચેરી, ઠાસરા ૯૮૨૫૮૬૨૮૯૩ શ્રી સી.કે.આજરા ૯૪૨૯૬૫૭૦૫૧
મોરબી રેન્જ ફોરેસ્ટર ઓરફસરશ્રીની કચેરી, મોરબી ૦૨૮૨૨- ૨૪૦૪૨૬ શ્રી વી.પી. જાડેજા, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર ૭૫૭૪૯૫૦૩૬૫

વાકંાનેર રામપરા સેન્ચરુી રેન્જ, વાકંાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૨૦૭૦૧ શ્રી એન.કે. ખાવડીયા, રેન્જ ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર ૭૫૭૪૯૫૦૨૦૩

માળીયામીયાણા રેન્જ ફોરેસ્ટર ઓરફસરશ્રીની કચેરી, મોરબી ૦૨૮૨૨- ૨૪૦૪૨૬ શ્રી વી.પી. જાડેજા, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર ૭૫૭૪૯૫૦૩૬૫

ટંકારા ટંકારા રેંજ રે.ફો.ઓશ્રી., સા.વ.રેંજ ટંકારા, લતીપરુ રોડ, 

તાલકુા પચંાયત કચેરીની પાછળ, ટંકારા ૦૨૮૨૨-૨૮૭૧૧૭ શ્રી.જે.ટી.કંુડારીયા ૯૮૭૯૦૨૪૪૧૭

હળવદ હળવદ રેંજ, રે.ફો.ઓ.શ્રી, સા.વ.હદવદ રેંજ, થરા રોડ, 

શીવ એગ્રોની સામે, આઇ.ટી.આઇ.ની બાજુમા.ં હળવદ શ્રી.ય.ુવી.બાદી ૯૯૭૯૪૭૪૫૪૦

જુનાગઢ ઇગલ વાયરલેસ સ્ટેશન, સરદારબાગ, 

જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૩૩૭૧૧ શ્રી બી.જે.ઝાલા, રે.ફો.ઓ. ૯૬૦૧૮૪૬૦૦૭

૦૨૮૫-૨૬૩૧૨૪૬ શ્રી એમ.એલ.મીના  (ભાવસે) ૦૨૮૭૭-૨૨૨૬૮૩
૦૨૮૫-૨૬૩૧૦૪૪ મદદનીશ વન સરંક્ષક ૯૮૭૮૪ ૦૫૧૩૭

ભેંસાણ પાટવડ રાઉન્ડ, ભેંસાણ ૦૨૮૫-૨૬૫૧૭૬૩ શ્રી એસ.ડી.ટીલાળા, રે.ફો.ઓ. ૯૮૭૯૫૪૧૩૪૨
માગંરોળ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, માગંરોળ રેન્જ,  

માગંરોળ ૦૨૮૭૮-૨૨૨૨૪૨ શ્રી આર.જી.દવે, રે.ફો.ઓ. ૯૪૨૯૩૪૪૩૩૪

મેંદરડા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓ.રફસરની કચેરી, અભયારણ્ય રેન્જ, 

સાસણગીર ૦૨૮૭૭-૨૮૫૫૦૫૮ શ્રી વી.જે.ચેોિરી રે.ફો.ઓ. ૯૪૨૬૨૭૧૮૩૧
માણાવદર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, માણાવદર ૦૨૮૭૪-૨૨૧૦૫૭ શ્રી એ.એ.ચાવડા ૯૯૧૩૭૬૭૨૭૫
વથંલી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, વથંલી ૦૨૮૫-૨૬૨૧૧૦૧ શ્રી વી.એ.પરમાર ૯૬૨૪૭૪૨૩૮૦

ધવસાવદર ધવસાવદર ૦૨૮૭૩-૨૨૨૨૯૮ શ્રી.ડી.જે.ચૌિરી,આર.એફ.ઓ. ૯૯૨૫૦૦૬૨૦૨
કેશોદ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, કેશોદ ૦૨૮૭૧-૨૩૩૮૯૬ શ્રી એસ.ડી.ફળદૂ ૯૭૨૫૦૭૬૬૨૮

માળીયાહાટીના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, માળીયાહાટીના ૦૨૮૭૦-૨૨૨૦૯૭ શ્રી એસ.વી.શીલું ૯૯૨૫૯૭૩૯૭૦
રાજકોટ રેન્જ, ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, ગ્રાસ રેન્જ, રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૫૮૮૨૬૦ શ્રી એમ.ય.ુ જાડેજા, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર ૯૮૭૯૦૪૦૫૨૩

જસદણ રેન્જ, ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, જસદણ ૦૨૮૨૧-૨૯૧૬૩૯ શ્રી ડી.એ. સમુરા,  રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર ૭૫૭૪૯૫૦૨૦૧

૨૨ જુનાગઢ

જુનાગઢ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, ગીર પધશ્રચમ ધવભાગ, 

સરદારબાગ, જુનાગઢ

૨૩ રાજકોટ 

૨૧ મોરબી 

૨૦ ખેડા



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

ગોંડલ 

રેંજ  ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ ગોંડલ, નેશનલ હાઇવે-૨૭, સ્વાધમનારાયણ ગરુુકુળ 

પાછળ, ગોંડલ
શ્રી સી.આર,બાલાશરા, રેંજ  ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર, સામાજીક વનીકરણ રેંજ ગોંડલ ૯૮૨૫૫૮૦૭૭૨

પડિરી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, પડિરી, એસબીઆઇ બકઁ ની પાછળ, પડિરી
શ્રી પી.જે.જાડેજા, રેંજ ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર,સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

પડિરી
૯૯૦૯૯૧૦૮૧૨

લોિીકા
રેંજ  ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

દલક્ષણ રેંજ, ૧૫૦ ફૂટ રરિંગ રોડ, પધુનત નગર પાસે, 

પાણી ના ટાકંા ની સામે, વાવડી ગામ પાસે, ફોરેસ્ટ 

કેમ્પસ, રાજકોટ

શ્રી ય.ુવી.તનવાણી, રેંજ  ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર, સામાજીક વનીકરણ દલક્ષણ 

રેંજ, રાજકોટ
૭૫૭૪૯૫૦૨૦૫

કોટડાસાગંાણી
રેંજ  ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ ગોંડલ, નેશનલ હાઇવે-૨૭, સ્વાધમનારાયણ ગરુુકુળ 

પાછળ, ગોંડલ
શ્રી સી.આર,બાલાશરા, રેંજ  ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર, સામાજીક વનીકરણ રેંજ ગોંડલ ૯૮૨૫૫૮૦૭૭૨

જામકંડોરણા
રેંજ  ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ જામકંડોરણા, બાલ્િા લેવા પટેલ સમાજ ની 
બાજુમા,ં ગોંડલ રોડ, જામકંડોરણા

શ્રી જે. આર.જાકાસણીયા, રેંજ  ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર, સામાજીક વનીકરણ રેંજ 

જામકંડોરણા
૯૮૨૫૮૧૪૩૨૯

ઉપલેટા
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, ઉપલેટા, જૂના પોરબદંર રોડ, અમી ગાડસન, 

ઉપલેટા
૦૨૮૨૬-૨૨૪૩૬૩

શ્રી સી.કે.દાફડા, રેંજ ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર,સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

જેતપરુ
૯૪૨૭૭૩૭૧૦૦

જેતપરુ
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ જેતપરુ, સોમનાથ રાજકોટ મેઇન હાઇવે રોડ ની 
બાજુમા,ં િારેશ્વર, જેતપરુ

શ્રી સી.કે.દાફડા, રેંજ ફોરેસ્ટ 

ઓરફસર,સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

જેતપરુ
૯૪૨૭૭૩૭૧૦૦

વીછીંયા
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ વીંછીયા, જૂના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, રેવલણયા રોડ, 

વીંછીયા
શ્રી કે.ડી.ગોરહલ, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર, 

સામાજીક વનીકરણ રેંજ વીંછીયા ૯૮૨૪૨૯૩૬૩૨

ખેરાલુ  રેન્જ ફોરેસ્ટ કચેરી, ખેરાલ ુ ૦૨૭૬૨-૨૨૧૧૦૩ શ્રી એસ.વી.ચૌિરી, પ.વ.અ.શ્રી 
ધવસ્તરણ રેન્જ મહસેાણા. ૯૪૨૬૭૪૪૨૮૦

િરોઇ પ.વ.અ.શ્રીની કચેરી િરોઈ કોલોની, િરોઈ 

તા.સતલાસણા જી.મહસેાણા ૦૨૭૬૧-૨૬૨૦૦૭ શ્રી.વી.કે.ચૌિરી (પ.વ.અ.શ્રી િરોઈ) ૯૪૨૬૨૭૩૮૭૯

મહસેાણા સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણા ૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૧૦૩ શ્રી આઈ. એમ. રબારી - મદદનીશ વન સરંક્ષક ૯૪૨૭૦ ૪૪૦૮૫

૨૩ રાજકોટ 

૨૪ મહસેાણા



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

મહસેાણા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફફસ, હૈદરી ચોક પાસે, મહસેાણા ૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૧૦૩ શ્રી એસ.  વી. ચૌધરી - પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી ૯૪૨૬૭ ૪૪૨૮૦

કડી રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફફસ, સજુતપરુા રેલવે ક્રોવસિંગ, કડી ૦૨૭૬૪ - ૨૪૨૮૫૭
શ્રી ટી.  એમ. દેસાઈ -  પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી 

(ઈ. ચા.)
૯૭૨૭૫૩૧૨૬૬

વવજાપરુ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઑફફસ, હાઇવે રોડ, વવજાપરુ ૦૨૭૬૩ - ૨૨૦૯૪૭
શ્રી એસ. જી. ચૌધરી -   પફરકે્ષત્ર વન 

અવધકારી (ઈ. ચા.)
૯૪૨૯૭ ૪૨૧૫૧

વવસનગર રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફફસ, તાલકુા પચંાયત પાછળ, વવસનગર ૦૨૭૬૫ - ૨૨૨૫૯૮ શ્રી ડી. જે. ચૌધરી -   પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી ૯૭૨૭૭ ૬૫૯૦૬

ખેરાલુ રેંજ ફોરેસ્ટ ઑફફસ, તાલકુા સેવા સદન નજીક, ખેરાલુ ૦૨૭૬૧ - ૨૩૧૨૮૮
શ્રી એસ.  આર . પ્રજાપવત - પફરકે્ષત્ર વન 

અવધકારી
૯૯૨૪૨ ૮૪૮૩૮

વડનગર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફફસ, માકેટ યાડડની નજીક, વડનગર ૦૨૭૬૧ - ૨૨૩૮૪૨ શ્રી વી. બી.  વાઘેલા - પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી ૯૯૨૪૭ ૧૪૦૧૨

ઉંઝા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફફસ, હાઇવે રોડ, વવશ્વાસ કોમ્પ્લેક્ષ, ઉંઝા ૦૨૭૬૭ - ૨૪૦૪૬૨
શ્રીમવત બી. જે . ચૌધરી - પફરકે્ષત્ર વન 

અવધકારી (ઈ. ચા.)
૮૪૮૮૦ ૭૪૩૧૪

બેચરાજી રેંજ ફોરેસ્ટ ઑફફસ, બહુચર ભોજનાલય, બેચરજી ૦૨૭૩૪ - ૨૮૯૫૨૦ શ્રી કે. બી. પટેલ - પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી ૯૯૨૫૦ ૨૦૩૪૮

સરેુન્રનગર નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્ રનગર વન 

ધવભાગ, સરેુન્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૧ શ્રી જે.વી.પટેલ, મખુ્ય કારકુન ૯૭૨૫૩૨૭૧૨૫
વઢવાણ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, વઢવાણ ૦૨૭૫૨-૨૮૩૦૬૦ શ્રી બી.એમ.પરમાર, રે.ફો.ઓ. ૭૫૭૪૯૫૦૨૧૬
મળુી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, મળુી ૦૨૭૫૬-૨૩૩૩૭૨ શ્રી એ.કે.અમીન, રે.ફો.ઓ. ૭૫૭૪૯૫૦૨૧૭

થાનગઢ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, થાનગઢ ૦૨૭૫૧-૨૨૦૫૨૮ શ્રી જી.સી.કુરીયા,, રે.ફો.ઓ. ૯૯૧૩૨૦૨૪૪૩
ચોટીલા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, ચોટીલા ૦૨૭૫૧-૨૮૦૪૪૩ શ્રી જે.એલ.સાખંટ, ફોરેસ્ટર (ઇન્ચાર્જ) ૯૬૮૭૮૫૯૫૪૮
ધ્રાગંધ્રા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪-૨૬૨૬૧૭ શ્રી બી.બી.ઝાલા, રે.ફો.ઓ. ૭૫૭૪૯૫૦૨૧૪
પાટડી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, પાટડી ૦૨૭૫૭-૨૨૭૬૧૭ શ્રી કે.વી.રાછડીયા, રે.ફો.ઓ. ૯૪૨૭૫૦૨૭૮૧
લીમડી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, લીમડી ૦૨૭૫૩-૨૬૨૧૩૬ શ્રી વાય.પી.ચાવડા, રે.ફો.ઓ. 

(ઈ. ચા.) ૯૮૨૪૦૧૮૪૩૪

સાયલા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સાયલા ૦૨૭૫૫-૨૮૦૫૪૮ શ્રી એલ.કે.અસવાર, રે.ફો.ઓ. 

(ઈ. ચા.) ૯૯૧૩૫૮૧૨૦૯

દસાડા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, દસાડા ૦૨૭૫૫-૨૮૦૫૪૮ શ્રી એલ.કે.અસવાર, રે.ફો.ઓ. 

(ઈ. ચા.) ૯૯૧૩૫૮૧૨૦૯

૨૪ મહસેાણા

૨૫ સરેુન્રનગર



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

લખતર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, લખતર ૦૨૭૫૯-૨૬૦૩૦૭ શ્રી એમ.પી.પરમાર, રે.ફો.ઓ. 

(ઈ. ચા.) ૯૯૭૯૩૮૨૭૮૫

ચડુા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, પશ ુદવાખાનુ,ં ચડુા શ્રી વાય.પી.ચાવડા, રે.ફો.ઓ. 

(ઈ. ચા.) ૯૮૨૪૦૧૮૪૩૪
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી,  ભાવનગર વન 

ધવભાગ, બહુમાળી ભવન,  એનેક્ષી લબન્લ્ડિંગ-એફ-૯,૧૦. 

ભાવનગર
૦૨૭૮-૨૪૨૮૬૪૪ શ્રી વી.એ.રાઠોડ(મ.વ.સ.ં) ૯૮૨૫૩૦૩૯૦૩

રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી,  નોમસલ રેન્જ,  

જશોનાથ મરંદર કંપાઉન્ડ, ભાવનગર --- શ્રી ડી.કે.પટેલ (રે.ફો.ઓ.) ૯૭૨૨૩૧૧૨૦૬

ધશહોર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, નોમસલ રેન્જ, ફોરેસ્ટ 

કવાટસર, ધવજય પેલેસ સામે, ધશહોર.
૦૨૮૪૬-૨૨૩૫૧૪ શ્રી એસ.આર.ધત્રવેદી  (રે.ફો.ઓ.) ૯૪૨૭૩૫૯૬૫૦

પાલીતાણા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, નોમસલ રેન્જ, 

હાટકેશ્વર મરંદર પાસે, તળાજા રોડ, પાલીતાણા --- શ્રી આર.એમ.હરેભા  (રે.ફો.ઓ.) ૯૮૨૫૧૫૭૨૫૦

વલ્લભીપરુ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, ઉમરાળા ઉતાર ચોક શ્રીમતી એસ.આર.ડાકી (ઇચા) ૮૯૮૦૦૪૫૨૩૨

જેસર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, નોમસલ રેન્જ, 

રાણપરડા રોડ, પોલીસ લાઇનની પાછળ, જેસર.
૦૨૮૪૫-૨૮૧૫૦૦ શ્રી આર.એમ.હરેભા  (રે.ફો.ઓ.) ૯૮૨૫૧૫૭૨૫૦

મહુવા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, નોમસલ રેન્જ,  બમાસ 
સોપ સામે, ભારોડ ગેટ પાસે, મહુવા ૦૨૮૪૪-૨૨૩૧૪૨ શ્રી જે.એસ.ભેડા (ઈ.ચા. રે.ફો.ઓ.) ૯૭૨૫૯૯૭૨૬૯

ઉમરાળા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, ઉમરાળા ઉતાર ચોક શ્રીમતી એસ.આર.ડાકી (ઇચા) ૮૯૮૦૦૪૫૨૩૨

ઘોઘા તાલકુા પચંાયત ની બાજુમા,ં સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

ઘોઘા શ્રી એચ. ગોરહલ (ઇચા) ૯૮૨૫૧૫૧૫૩૦
ગારીયાિાર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, ગારીયાિાર શ્રી એ.એ. માગંાણી  (ઇચા) ૭૬૯૮૨૭૨૪૮૫

રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરની કચેરી, મોબાઇલ સ્કવોડ રેન્જ, 

કાળીયાર રાષ્ટ્ટ્રીય ઉિાન, વેળાવદર, સી/ઓ મદદનીશ 

વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી કાળીયાર રાષ્ટ્ટ્રીય ઉિાન, 

એનેકક્ષી લબલ્ડીંગ, એસ-૧૦ બહુમાળી ભવન, ભાવનગર
૦૨૭૮-૨૪૨૬૪૨૫ શ્રી એ.પી. પટેલ,  રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર ૭૦૧૬૫૦૯૯૭૯

૨૫ સરેુન્રનગર

૨૬ ભાવનગર

 ભાવનગર



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

તળાજા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, તળાજા શ્રી કે.એસ.જોશી ૮૧૬૦૬૨૨૪૬૧

વેરાવળ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, વેરાવળ, કોટસની 
બાજુમા ંરાજેન્ર રોડ, વેરાવળ ૦૨૮૭૬-૨૨૨૨૯૨ શ્રી એ.ડી.ખમુાર, ફોરેસ્ટર (ઇન્ચાર્જ) ૯૫૭૪૮૩૭૬૯૪

કોડીનાર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, કોડીનાર ૨૦૮૯૫-૨૨૦૫૩૯ શ્રી એન.એસ.ચડુાસમા ૯૨૨૮૫૧૯૫૬૩
સતુ્રાપાડા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, સતુ્રાપાડા ૦૨૮૭૬-૨૬૩૨૯૨ શ્રી આર.જે.વરુ ૯૬૮૭૮૩૯૬૦૬
તાલાળા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, તાલાળા ૦૨૮૭૬-૨૬૩૨૯૦ શ્રી આર.એમ.શેવરા ૯૬૮૭૮૩૯૬૦૬
ઉના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી,  ઉના ૦૨૮૭૫-૨૨૧૮૮૦ શ્રી એસ.કે.દેસાઇ ૯૯૭૯૧૨૯૪૪૬

ગીરગઢડા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રીની કચેરી, ગીરગઢડા ૦૨૮૭૫-૨૨૧૮૮૦ શ્રી એસ.કે.દેસાઇ ૯૯૭૯૧૨૯૪૪૬
અમરેલી વન ચેતના કેન્ર, ઓમ નગર - ચીતલ રોડ, અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૨૫૪૩૮ શ્રી પી.બી.િજાપધત, રે.ફો.ઑ, અમરેલી ૯૩૭૭૧૯૭૭૦૩

બાબરા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ બાબરા, ૦૨૭૯૧-૨૨૩૧૨૯ શ્રી જી.બી.ચડુાસમા (ઇચા), રે.ફો.ઑ, 

બાબરા ૯૪૨૯૬૮૯૯૭૪

લાઠી રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, લાઠી ૦૨૭૯૩-૨૫૦૬૨૫ શ્રી એમ.જે.ખાવારડયા, (ઇચા), રે.ફો.ઑ, 

લાઠી ૯૯૧૩૫૭૬૯૯૪

લીલીયા વન ચેતના કેન્ર, ઓમ નગર - ચીતલ રોડ, અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૨૫૪૩૮ શ્રી પી.બી.િજાપધત, રે.ફો.ઑ, અમરેલી ૯૩૭૭૧૯૭૭૦૩

કુકાવાવ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, કુકાવાવ ૦૨૭૯૬-૨૩૮૪૮૬ શ્રી એમ.એ.ગમારા, રે.ફો.ઑ, કુકવાવ ૯૪૨૬૯૬૯૩૮૬

ખાભંા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, સાવરકંુડલા ૦૨૮૪૫-૨૪૨૦૪૨ શ્રી બી.ડી.ચાદું(ઇચા) રે.ફો,ઑ, 

સાવરકંુડલા ૯૮૭૯૧૩૩૭૯૧

રાજુલા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, રાજુલા ૦૨૭૯૪-૨૨૦૭૨૨ શ્રી આર.ડી.પાઠક, રે.ફો,ઑ, રાજુલા ૯૩૭૪૬૦૬૮૦૮

જાફરાબાદ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, રાજુલા ૦૨૭૯૪-૨૨૦૭૨૨ શ્રી આર.ડી.પાઠક, રે.ફો,ઑ, રાજુલા ૯૩૭૪૬૦૬૮૦૮

સાવરકંુડલા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, સાવરકંુડલા ૦૨૮૪૫-૨૪૨૦૪૨ શ્રી બી.ડી.ચાદું(ઇચા) રે.ફો,ઑ, 

સાવરકંુડલા ૯૮૭૯૧૩૩૭૯૧

બગસરા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી ની કચેરી, સામાજીક વનીકરણ 

રેંજ, કુકાવાવ ૦૨૭૯૬-૨૩૮૪૮૬ શ્રી એમ.એ.ગમારા, રે.ફો.ઑ, કુકવાવ ૯૪૨૬૯૬૯૩૮૬

શ્રી એમ.આર.ઓડેદરા રે.ફો.ઓ. ૦૨૭૯૭-૨૨૫૦૪૪

૨૭ ગીર સોમનાથ

૨૮ અમરેલી

િારી નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, ગીર પવૂસ, ધવભાગ, 

વેકરીયાપરા, મ.ુિારી ૦૨૭૯૭-૨૨૫૧૩૨

૨૬ ભાવનગર
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કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

વાવ  ના.વ.સ.ં, સા.વ.બનાસકાઠંા- પાલનપરુ કચેરી. ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૬ શ્રી.કે.ટી.પરમાર, નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, 
સા.વ.ધવભાગ બનાસકાઠંા-પાલનપરુ ૭૫૭૪૯૫૦૦૪૦

પાલનપરુ નાયબ વન સરંક્ષાકશ્રી કચેરી પાલનપરુ 02742-257056
શ્રી સી.પીહડીયોલ (ઈન્ચાર્જ) મદદનીશ વન 

સરંક્ષાક સા.વ.વી.પાલનપZુ
9727713350

પાલનપરુ વવસ્તરણ રેન્જ પાલનપરુ ફાસીયા ટેકરા પાલનપરુ 02742-246929   શ્રી એકેમડંોરી પવઅપાલનપરુ 97267 46041

અમીરગઢ વવસ્તરણ રેન્જ અમીરગઢ સરકારી દવાખાના સામે 02742-232044 શ્રી વી.એલ.ચૌધરી (ઈન્ચાર્જ) પવઅ અમીરગઢ 96244 89409

દાતંા વવસ્તરણ રેન્જ દાતા પોલીસ સ્ટેશન ની બાજુમા 02749-278619 શ્રી સી.પી.હડીયોલ પવઅ દાતંા ૯૭૨૭૭૧૩૩૫૦
વડગામ વવસ્તરણ રેન્જ વડગામ જી.ઈ.બી કવાટડસ ની બાજુમા 02739-262694 શ્રી ડી.ય.ુઈલાસરીયા કારકુન વડગામ 94270 56728
ડીસા પરીક્ષોત્ર વન અધવ્ાાાકારી વવસ્તરણ ડીસા 02744-230629 શ્રી .જે.જી.મોદી પવઅ ડીસા ૯૪૨૭૦૬૪૬૭૪
ધાનેરા પરીક્ષોત્ર વન અવધકારી વવસ્તરણ રેન્જ કચેરી ધાનેરા 02748-221816 શ્રી એનકેગઢવી (ઈન્ચાર્જ) પ.વ.અ ધાનેરા ૯૪૨૭૨૫૬૯૨૮

દાતંીવાડા પરીક્ષોત્ર વન અવધકારી વવસ્તરણ રેન્જ કચેરી દાતીવાડા 02748-278398 શ્રી એનજેધાસરુા (ઈન્ચાર્જ) પવઅ દાતીવાડા ૯૪૨૬૩૯૯૩૨૧

ફદયોદર પરીક્ષોત્ર વન અવધકારી વવસ્તરણ રેન્જ કચેરી ફદયોદર 9904551054 શ્રી જીએસચેલાણી (ઈન્ચાર્જ) પવઅ ફદયોદર ૯૯૦૪૫૫૧૦૫૪

વશહોરી પરીક્ષોત્ર વન અવધકારી વવસ્તરણ રેન્જ કચેરી વશહોરી 02747-233370 શ્રી આર.સી.મકવાણા (ઈન્ચાર્જ) પ.વ.અ વશહોરી ૭૦૪૬૦૪૨૯૧૫

ભાભર પરીક્ષોત્ર વન અવધકારી વવસ્તરણ રેન્જ કચેરી ભાભર 9904551054 શ્રી વી.જે.મોરવાડીયા (ઈન્ચાર્જ) પવઅવાવ ૯૮૨૪૧૮૮૭૮૯
થરાદ વવસ્તરણ રેન્જ થરાદ સાચોર હાઈવે ફોરેસ્ટ કોલોની 02737-222655 શ્રી એચ.આરપટેલ (ઈન્ચાર્જ) પવઅ થરાદ ૯૯૧૩૦૭૯૮૪૧

વાવ
પરીક્ષોત્ર વન અવધકારી વવસ્તરણ રેન્જ કચેરી વાવ મુ.થરાદ 

સાચોર હાઈવે ફોરેસ્ટ કોલોની ૯૦૯૯૭૩૫૭૭૦ શ્રીમધત વી.એન.ગમાર ૯૦૯૯૭૩૫૭૭૦

મોડાસા ફોરેસ્ટ કોલોની, મોડાસા ૦૨૭૭૧-૨૩૩૫૮૭ શ્રી ડી.એચ.ચૌધરી પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી ૯૪૨૭૩૬૫૪૯૯

માલપરુ ફોરેસ્ટ કોલોની, માલપરુ ૦૨૭૭૪-૨૪૧૪૯૧
શ્રી ડી.એચ.ચૌધરી પફરકે્ષત્ર વન 

અવધકારી(ઇ.ચા)
૯૪૨૭૩૬૫૪૯૯

મેઘરજ ફોરેસ્ટ કોલોની,જી.ઈ.બી.ની બાજુમા મેઘરજ ૦૨૭૭૪-૨૨૩૭૨૬
શ્રીઆર.સી.પરમાર - પફરકે્ષત્ર વન 

અવધકારી(ઇ.ચા)
૯૭૨૬૯૭૦૯૬૩

૨૯ બનાસકાઠંા

૩૦ અરવલ્લી
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કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

ભભલોડા ગભંભરપરુા (ભભલોડા) ફોરેસ્ટ કોલોની,આઈટીઆઈ પાચાળ,ભભલોડા ૦૨૭૭૯-૨૨૨૦૬૮
શ્રી પી.વી.ભાટી  - પફરકે્ષત્ર વન 

અવધકારી(ઇ.ચા)
૯૪૨૮૪૮૨૧૧૬

ધનસરુા મોડાસા રોડ,બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ધનસરુા ૦૨૭૭૩-૨૨૩૪૩૯
શ્રી એન.એન.ચૌધરી - પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી 

(ઇ.ચા)
૯૯૭૪૦૧૪૫૦૬

બાયડ બીબીપરુા ફોરેસ્ટ કોલોની, બાયડ ૦૨૭૭૩-૨૪૪૫૨૯
શ્રી પી.જે.ભરવાડ - પફરકે્ષત્ર વન અવધકારી 

(ઇ.ચા)
૯૯૭૯૩૭૨૪૦૫

આણદં
પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન 

રૂમ નબંર - ૩૧૬, ડીએસપી ઓરફસ ની સામે, બોરસદ 

ચોકડી, આણદં
૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૫૫ શ્રી એમ.એમ.રાજ્યગરુુ, મ.વ.સં ૯૬૬૪૬૮૬૨૩૭

બોરસદ પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, બોરસદ તાલકુા સેવા 
સદન, બોરસદ ૦૨૬૯૬-૨૮૨૪૨૨ શ્રી પી.આર.પટેલ (ઇચા) પ.વ.અ ૯૯૭૮૧૫૭૩૫૭

ખભંાત પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, ખભંાત તાલકુા સેવા 
સદન, ખભંાત ૦૨૬૯૮-૨૨૩૨૪૨ શ્રી ડી.એમ.ડાભી, પ.વ.અ ૯૯૨૪૧૯૯૧૪૧

પેટલાદ પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, પેટલાદ નગરપાલલકા 
ગ્રાઉંડ ની બાજુમા,ં એટીએનટી ના ટાવર પાસે, પેટલાદ ૦૨૬૯૭-૨૫૨૭૦૭ શ્રી બી.એમ.ડાભી  (ઇચા) પ.વ.અ ૯૦૩૩૯૭૭૧૬૦૬

સોજીત્રા પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, કેનાલ પાસે, સોજીત્રા શ્રીમતી વી.એ.ગોરડીયા,  (ઇચા) પ.વ.અ ૯૭૨૩૭૦૮૫૦૭

ઉમરેઠ પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, ફોરેસ્ટ કવાટસર, ઉમરેઠ ૦૨૬૯૮-૨૭૮૧૫૦ શ્રી વી.પી.સોલકંી, (ઇચા) પ.વ.અ ૯૮૭૯૦૦૪૭૪૨

તારાપરુ પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, ખોરડયાર નસસરી, 
કેનાલ પાસે,  તારાપરુ શ્રી ડી.કે.મકવાણા, (ઇચા) પ.વ.અ ૭૦૯૬૭૨૯૩૪૦

આંકલાવ
પરરકે્ષત્ર વન અધિકારીની કચેરી, ફોરેસ્ટ કવાટસર, 

જીઇબી ની બાજુમા,ં આંકલાવ, અકોસીન્રા રોડ, 

આંકલાવ
૦૨૬૯૬-૨૮૨૪૨૨ શ્રી જે.આર.પટેલ, (ઇચા) પ.વ.અ ૯૮૨૫૨૮૨૬૪૩

બોટાદ પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, કુષ્ટ્ણા સાગર તળાવ, બોટાદ શ્રી આર.એમ,ચૌિરી ૯૯૧૩૯૩૩૦૪૩
ગઢડા પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, જીનાનાકાની નજીક, ગઢડા શ્રી એમ.એસ.જોશી, રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર, 

બોકડી ૯૫૮૬૪૩૦૫૯૦

બરવાળા પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, સામરૂહક કેન્ર ની બાજુમા,ં 
નવાડા રોડ, બરવાળા શ્રી ડી.પી.ચડુાસમા ૯૭૭૮૩૪૭૮૫૪

રાણપરુ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓરફસરશ્રી, સામાજીક વનીકરણ રેંજ, 

રાણપરુ, પીનકોડ: ૩૮૨૨૪૫ શ્રી એમ.એમ.ભરવાડ(ઇચા) ૯૭૭૮૩૪૭૮૫૪

૩૦ અરવલ્લી

૩૧ આણદં

૩૨ બોટાદ



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કંટ્રોલ રૂમના ઇન્ચાર્જ/ અધિકારીન  ં
નામ/ હોદ્દો

કંટ્રોલ રૂમના 
ઇન્ચાર્જ/ 

અધિકારીનો 
સપંકક  નબંર

અ.ન.ં જીલ્લો તાલ કા કંટ્રોલ રૂમન  ંસ્થળ/ સરનામ ં
કંટ્રોલ રૂમના 

એસ.ટી.ડી. કોડ/ 

ટેલીફોન નબંર

વડોદરા
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સામાજીક 

વનીકરણ ધવભાગ,વડોદરા.  વન ભવન પહલેો 
માળ, રાવપરુા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, 

રાવપરુા, વડોદરા.

૦૨૬૫-

૨૪૩૧૧૨૮ શ્રી કે.જે. મહારાજા, ના.વ.સ.ંશ્રી ૯૯૭૮૨૩૩૭૪૭

સાવલી
પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સામાજીક 

વનીકરણ રેંજ, સાવલી ભીમનાથ મહાદેવ મદંીર સામે, 

સાવલી
૦૨૬૬૭-૨૨૨૧૩૬ શ્રી એસ.એન.ધત્રવેદી ,પ.વ.અ. ૯૪૨૬૩૫૮૭૨૪

વાઘોડીયા
પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સામાજીક 

વનીકરણ રેંજ, વાઘોડીયા મગંલમતુી સોસાયટી, ગોરજ 

રોડ, અંબામાતાના મદંીર પાસે, વાઘોડીયા.
૦૨૬૬૮-૨૬૩૩૮૩ શ્રી એન.એસ.ધત્રવેદી, પ.વ.અ. ૯૪૨૬૩૫૮૭૨૪

કરજ્ણ
પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સામાજીક 

વનીકરણ રેંજ, કરજણ ફોરેસ્ટ કોલોની, જલારામ 

ચોકડી, કરજણ
૦૨૬૬૬-૨૩૩૧૪૭ શ્રી જે.આર. પરમાર, ઈ.ચા. 

પ.વ.અ.
૭૬૦૦૯૯૩૪૭૦

શીનોર પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સામાજીક 

વનીકરણ રેંજ, ધશનોર તારાવાડી સામે, મ.ુધશનોર.
૦૨૬૬૩- ૨૬૪૦૧૦ શ્રી કે.બી. પારેખ, ઇ.ચા. પ.વ.અ. ૯૮૭૯૨૪૭૦૮૦

ડ્ભોઇ 

પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સામાજીક 

વનીકરણ રેંજ, ડભોઇ ફોરેસ્ટ કોલોની, ધશનોર ચોકડી, 
ડભોઇ.

૦૨૬૬૩-૨૫૮૫૩૯ શ્રી એચ.એમ.ફુલેત્રા, પ.વ.અ. ૭૯૮૪૧૪૪૭૦૮

ડેસર
પરીકે્ષત્ર વન અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સામાજીક 

વનીકરણ રેંજ, સાવલી ભીમનાથ મહાદેવ મદંીર સામે, 

સાવલી
૦૨૬૬૭-૨૨૨૧૩૬ શ્રી એસ.એન.ધત્રવેદી ,પ.વ.અ. ૯૪૨૬૩૫૮૭૨૪

૩૩ વડોદરા


