
DATE, TIME & VENUE of Draft Coastal Zone Management Plan (CZMP), Public Hearing 

Sr. 
No. 

Regional Office  Concern District  Date/Time  Venue 

1  Jamnagar  Devbhumi 
Dwarka 

03/08/2018  
11:00 Hrs 

Heerbai Mepabha Manek Memorial 
community hall, Vrajdham Society, Near 
Microstation, Dwarka, Ta: Dwarka,  
Dist: Dev Bhumi Dwarka.  

2  Ahmedabad 
Rural 

Ahmedabad  07/08/2018
11:30 Hrs 

Taluka Seva Sadan, Rahtalav Road, Dholera, 
Tal. Dholera, Dist‐ Ahmedabad. 

3  Bhavnagar  Bhavnagar  08/08/2018
11:00 Hrs 

GMB Safety Training and Welfare Institute, 
Opposite Plot no.‐ 64(24 K), Ship Recycling 
yard, Alang, Tal: Talaja, Dist: Bhavnagar 

4  Bhavnagar  Amreli  09/08/2018
11:00 Hrs 

Conference hall, Dy. Collector and Sub‐
Divisional Magistrate office, New Prant office, 
Hindorana bypass Road, Rajula‐ 365560,  
Ta: Rajula, Dist: Amreli. 

5  Porbandar  Porbandar  10/08/2018
11:00 Hrs 

Jilla Aayojan  Sabhakhand,  3rd  floor,  Collector 
office, Seva Sadan‐1, Porbandar. 

6  Junagadh  Gir Somnath  13/08/2018
11:30 Hrs 

Veraval Municipality Community Hall, Arya 
Samaj, Ganga Nagar, Veraval,  
Ta: Veraval, Dist: Gir Somnath. 

7  Junagadh  Junagadh  14/08/2018
11:00 Hrs 

Somnath Bhavan, Kharvavad, Bandar Road, 
Mangrol, Ta: Mangrol, Dist: Junagadh. 

8  Kutch East & 
Kutch West 

Kutch  21/08/2018
11:00 Hrs 

Town Hall, Near Collector Office,  
Bhuj‐Kutch 

9  Bharuch & 
Ankleshwar 

Bharuch  24/08/2018
11:00 Hrs 

Pandit Omkarnath Kalabhavan,  
Near Collector Office, Bharuch. 

10  Morbi  Morbi  27/08/2018
11:00 Hrs 

Agariya Bahu Hetu Kendra, Near Old Railway 
station, Near Chikariya Pir Road, Tal. Maliya 
(Miyana)‐363670, Dist‐ Morbi. 

11  Anand  Anand  28/08/2018
11:00 Hrs 

Shri Dahyabhai Hargovinddas Rao Sanskrutik 
Bhavan, Madla Talav Baug, Khambhat,  
Dist: Anand. 

12  Navsari  Navsari  29/08/2018
12:00 Hrs 

Shree Matia Patidar Seva Samaj, Shree 
Madhavbhai Jivrajbhai Patel Sanskrutik 
Bhavan, Behind District Court, Juna Thana, 
Navsari. 

13  Vadodara  Vadodara  30/08/2018
11:00 Hrs 

Taluka Panchayat Hall, Taluka Panchayat 
Office, Nr. Mamlatdar Office, Padra,  
Dist. Vadodara.  

14  Vapi & Sarigam  Valsad  31/08/2018
11:00 Hrs 

VIA Auditorium Hall, VIA Char Rasta, Vapi. 

15  Surat  Surat  04/09/2018
14:00 Hrs 

Community Hall, Bhatpore Gram Panchayat, 
Village: Bhatpore,  
Ta. Choryasi, Dist: Surat, Gujarat. 

16  Jamnagar  Jamnagar    05/09/2018
11:00 Hrs 

M.P Shah Town Hall, Jamnagar.   

 

 

 

 

 



ા ટ કો ટલ મેનેજમે ટ લાન, (CZMP) ગે પયાવરણીય લોક નુાવણીની  તાર ખ, સમય અને થળ 

મ ન.ં  ાદિશક કચેર   સલં ન લા  તાર ખ/સમય  થળ 

૧  જામનગર  દેવભમુી ારકા  ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

હીરબાઇ મેપાભા માણેક (મેમોરીયલ કો યિુનટી હોલ 
જધામ સોસયટી, માઇક્રો ટેશનની બાજુમા,ં ારકા, 

તા: ારકા, જી: દેવભિૂમ ારકા 
૨ અમદાવાદ 

ગ્રા ય  
અમદાવાદ
  

૦૭/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૩૦ કલાકે  

તાલકુા સેવા સદન, રાહતળાવ રોડ, ધોલેરા,  
તા. ધોલેરા, જી. અમદાવાદ 

૩
  

ભાવનગર
  

ભાવનગર
  

૦૮/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

જીએમબી સે ટી ટે્રનીંગ એ ડ વે ફેર ઇ ટીટ ટુ, 
લોટ ન‐ં 64(24 K) સામે, શીપ િરસાઇક્લીંગ યાડર્, 
અલગં, તા: તળાજા, જી: ભાવનગર 

૪
  

ભાવનગર
  

અમરેલી   ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

કો ફર સ હૉલ, નાયબ કલેક્ટર અને સબ ડીવીઝનલ 
મેજી ટે્રટની કચેરી, નવી પ્રાતં કચેરી, િહંડોરણા 
બાયપાસ રોડ, રાજુલા-૩૬૫૫૬૦,  
તા: રાજુલા, જી: અમરેલી 

૫ પોરબદંર   પોરબદંર  ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

િજ લા આયોજન સભાખડં, ૩જો માળ, કલેકટર 
કચેરી, સેવા સદન-૧, પોરબદંર 

૬ જુનાગઢ  ગીર સોમનાથ
  

૧૩/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૩૦ કલાકે 

વેરાવળ નગરપાિલકા કો યિુનટી હોલ, આયર્ સમાજ, 
ગગંા નગર, વેરાવળ,તા: વેરાવળ,જી: ગીરસોમનાથ. 

૭  જુનાગઢ  જુનાગઢ   ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

સોમનાથ ભવન, ખારવાવાડ, બદંર રોડ, માગંરોળ, 
તા.: માગંરોળ, જી.: જુનાગઢ 

૮ ક છ પવુર્ અને 
ક છ પિ મ 

ક છ  ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

ટાઉન હૉલ,કલેક્ટર કચેરી પાસે,ભજુ-ક છ 

૯ ભ ચ અને 
અંકલે ર 

ભ ચ   ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે  

પડંીત ઓમકારનાથ કલાભવન, કલેક્ટર કચેરી 
પાસે, ભરુચ 

૧૦ મોરબી  મોરબી  ૨૭/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

અગરીયા બહ ુહતે ુકે દ્ર, જુના રે વે ટેશન પાસે, 
ચીકરીયા પીરરોડની બાજુમા,ં તા. માિળયા (િમયાણા)- 
૩૬૩૬૭૦, જી. મોરબી 

૧૧ આણદં   આણદં   ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

ી ડા ભાઈ હરગોિવ દદાસ રાવ સાં કૃિતક ભવન 
મા લા તળાવ બાગ, ખભંાત િજ.આણદં 

૧૨ નવસારી   નવસારી   ૨૯/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૨:૦૦ કલાકે 

ી સમ ત મિતયા પાટીદાર સેવા સમાજ, ી 
માધવભાઇ જીવણજી પટેલ સાં કૃિતક ભવન, કોટર્ 
પાછળ, જુનાથાણા, નવસારી‐૩૯૬૪૪૫ 

૧૩ વડોદરા વડોદરા  ૩૦/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

તાલકુા પચંાયત હોલ, તાલકુા પચંાયત કચેરી, 
મામલતદાર કચેરી પાસે, પાદરા જી.:વડોદરા 

૧૪ વાપી અને 
સરીગામ 

વલસાડ  ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

વી.આઇ.એ ઓિડટોિરયમ હોલ, વી.આઇ.એ ચાર 
ર તા, વાપી 

૧૫ સરુત   સરુત   ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ 
૧૪:૦૦ કલાકે 

કો યિુનટી હોલ (સાં િતક ભવન), ભાટપોર 
ગ્રામપચંાયત, ગામ: ભાટપોર,તા. ચોયાર્સી, િજ લો: 
સરુત (ગજુરાત) 

૧૬ જામનગર
  

જામનગર
  

૦૫/૦૯/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

એમ.પી. શાહ ટાઉન હોલ, જામનગર.  

 


