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

Sr. 
No. 

Regional Office  Concern District  Date/Time  Venue 

1  Kutch East & 
Kutch West 

Kutch  21/08/2018
11:00 Hrs 

Town Hall, Near Collector Office,  
Bhuj‐Kutch 

2  Junagadh  Gir Somnath  23/08/2018
11:30 Hrs 

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

3  Bharuch & 
Ankleshwar 

Bharuch  24/08/2018
11:00 Hrs 

Pandit Omkarnath Kalabhavan,  
Near Collector Office, Bharuch. 

4  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. 

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

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

6  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. 

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

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

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

VIA Auditorium Hall, VIA Char Rasta, Vapi. 

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

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

10  Jamnagar  Jamnagar    26/09/2018
11:00 Hrs 

M.P Shah Town Hall, Jamnagar.   
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Gujarat PollutionControl Board 
ParyavaranBhavan, Sector 10 A, Gandhinagar 382 010 
Tel 079-23232152 Fax  079-23222784www.gpcb.gov.in 

Public Notice-Gir Somnath
        As per provisions of CRZ Notification 2011, every coastal State Government/SCZMA has to prepare 
the State Coastal Zone Management Plan for their respective State in accordance with the guidelines and 
procedures laid down there under. The State Government in Forest and Environment Department has 
entrusted the work for preparation of coastal Zone Management Plan for Gujarat through Gujarat Ecology 
Commission. Now the National Center for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai has 
prepared and submitted draft plan for GirSomnath. 

          Further to this, as per the provisions of CRZ Notification, 2011, the draft CZMPs should be 
submitted by the State Government for approval of the MOEFCC, GOI should also include appropriate 
consultations, in accordance with procedure(s) laid down in the E(P) Act, 1986. Accordingly, the Gujarat 
Pollution Control Board has been requested to conduct public consultation.   

          There for It is hereby informed that as per Public Hearing has been fixed for Draft Coastal Zone 
Management Plan (CZMP), for Taluka of Costal area of Kodinar, Patan-Veraval, Sutrapada and 
Una, District of GirSomnath.    
          All local affected persons of the Coastal Zone Management Plan (CZMP) are requested to remain 
present in the public hearing or send their response in writing to Member Secretary, Gujarat Pollution 
Control Board before the hearing date.    

Other concerned persons having a plausible stake in environment aspects of the project or activity can 
submit their responses to Member Secretary, GPCB in writing before the hearing date. 

          It may be noted that, draft Coastal Zone Management Plan (CZMP) and the Executive Summary 
of the plan has been sent to the following authorities or offices to make it available for inspection to the 
public during normal office hours, till the Public Hearing is over. 

          *The Soft copy of DraftCoastal Zone Management Plan (CZMP), Executive Summery in 
English & Gujarati language with name of Taluka, & name of villages with survey number are 
available web site. The name of web site mentioned as below, 

(1) www.gczma.org 
(2) www.gec.gujarat.gov.in, &www.geciczmp.com 
(3) www.gpcb.gujarat.gov.in 

 
1. The District Collector Office, GirSomnath. 
2. District Development Office, GirSomnath.  
3. District Industry Centre, GirSomnath. 
4. Taluka Development Office,Kodinar, Patan-Veraval, Sutrapada and Una, Dist.: GirSomnath. 
5. Talati cum Mantri/Sarpanch offices, Taluka: Kodinar, Patan-Veraval, Sutrapada and Una, Dist.: 

GirSomnathof villages: Chauhan Ni Khan, Chhara, Kaj, MulDwarka, Nanavada, Panadar, 
PanchPipalva, Sarkhadi, Velan, Adri, Dari, Navapara, Patan (Rural Area), Vadodara Dodiya, Veraval 
(M), Dhamlej, Kadvar, Kanjotar, Lati, Lodhva, Prashnavda, Sutrapada, Vadodra(Jhala), 
Chikhli,Bhingran, Dudhala, Dandi, Jhankharvada, Khatriwada, Kheda, Kob, Manekpur, NaliyaMandvi, 
Nandan, Navabandar, Rampara, Senjaliya, Simar, Vansoj, Tad, Paldi, Rajput Rajpara and 
SaiyadRajpara. 

6. Regional Office, Gujarat Pollution Control Board, Pankaj Bunglow, Opp. Saint Anne’s Church, Station 
Road, Junagadh. 

     The District Magistrate /District Collector / Deputy Commissioner or his/ her representative not below 
the rank of an Additional District Magistrate shall supervise and preside over the entire public hearing 
process. 
       The Public Hearing is scheduledto be held on 13/08/2018 at 11.30 hrs, Venue:Veraval Municipality 
Community Hall, Arya Samaj, Ganga Nagar, Veraval, Ta.: Veraval, Dist.: GirSomnath. 

Place: Gandhinagar                                                                                                    K. C. Mistry 
Date : 29/06/2018                                                                                                   Member Secretary 
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ા ટ કો ટલ મેનેજમે ટ લાન, (CZMP) ગે પયાવરણીય લોક નુાવણીની  તાર ખ, સમય અને થળ (ફરફાર સાથે) 
મ ન.ં  ાદિશક કચેર   સલં ન લા  તાર ખ/સમય  થળ 

૧ ક છ પવુર્ અને 
ક છ પિ મ 

ક છ  ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

ટાઉન હૉલ,કલેક્ટર કચેરી પાસે,ભજુ-ક છ 

૨ જુનાગઢ  ગીર સોમનાથ
  

૨૩/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૩૦ કલાકે 

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

૩ ભ ચ અને 
અંકલે ર 

ભ ચ   ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે  

પડંીત ઓમકારનાથ કલાભવન, કલેક્ટર કચેરી પાસે, ભરુચ 

૪ 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 

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

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

૬ 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 
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વી.આઇ.એ ઓિડટોિરયમ હોલ, વી.આઇ.એ ચાર ર તા, વાપી 

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

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

૧૦ જામનગર
  

જામનગર
  

૨૬/૦૯/૨૦૧૮ 
૧૧:૦૦ કલાકે 

એમ.પી. શાહ ટાઉન હોલ, જામનગર.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સીઆર
રા ય સ
વન અ
NCSCM

આ સાથે
મા ં િનદ
મેળવવ
છે.      
તેને લી
મેનેજમે
લોકસનુ
દોરીને 
પહલેા સ
 રસ ધ
ગજુરાત
અતે્ર ઉ
કામકાજ
* ા ટ 
સવ નબં

(1)
(2)
(3)

1. જલ
2. જ
3. જ
4. તા ુ
૫. તલા
(a)ગામ
ગઢવાળ
(b)રામ
(c)ગામ
કુનરી,લ
(d)ગામ
(e)ગામ
(f)ગામ
(g)ગામ
6. ાદિ
7. ાદ
8,ગાધંી
િજ લા 
ઉતરતી
લોકસનુ
આવેલ 
થળ : 
તા. 16

   

ઝેડ નોિટિફ
સરકાર/SCZ
અને પયાર્વર
M ,ચે ાઇ ા
થે વધમુા ંપ
દશ કયાર્ મુ
વાની રહ ેછે.
      
ીધે જાણ કર
મે ટ લાનની
નાવણીની પ્ર
સદર લોક
સ ય સિચવ
ધરાવતી અ
ત પ્રદૂષણ િન
લેખનીય છે

જના િદવસો
કો ટલ મેને
બર સાથેની 
) www.gcz
) www.gec
) www.gpc

લા કલેકટર
લા િવકાસ અ
લા ઉધોગ ક
કુા િવકાસ અ
ાટ  કમ મં ી
મ:અકરી મોટ
ળી,સધંાન, િ
મપર,તણુા,વ
મ:છેરમોટી,છે
લખપત,મોિર
મ:બાડા,બાભં
મ:- બારોઈ,ભ
મ:- આંબલીય
મ:- ભારાપર
િશક કચેર ,ક
દિશક કચેર ,
ીધામ-ક છ.
કલેકટર/ િ
ી કક્ષાનો  ન
નાવણીની ત
છે. 

 ગાધંીનગર
6/07/2018

                  

ફકેશન-૨૦૧
ZMA  એ સલં
ણ િવભાગે 
રા    ક છ
પયાર્વરણ (સ
મજુબ વન 
તદાનસુાર, 

રવામા ંઆવે
ની મં ૂર  અ
પ્રક્રીયાના ભા
કસનુાવણી દ
વ ી, ગજુરા
ય યિક્તઓ
િનયતં્રણ બોડ
છે કે, ડ્રા ટ 
ો દરિમયાન 
નેજમે ટ લ
 સો ટ કોપી
zma.org 
c.gujarat.go
cb.gujarat.g

ીની કચેર ,
અિધકાર ની
ક , જુ-ક
અિધકાર ની
ી/સરપચંની
ટી,બેર મોટી
િસંધોિરમોટી
વરસાણા,િવર
છેરનાની,ડેઢ
િર,મઢૂવાય,ન
ભડાઈ,ભાડા,ગ
ભદ્રે ર,કુકડ
યારા,ભચાઉ
ર, િકડાણા, મ
ક છ-પિ મ,
,ક છ- વુ, 
  
િજ લા મેજી
ન હોય, તેવી
તારીખ. 21/0

                 
8            

          ટલી.

૧ની જોગવ
લગ્ન રા ય 
ગજુરાત ઇ
લાનો ડ્રા ટ 
સરંક્ષણ)કાય
પયાર્વરણ 
ગજુરાત પ્ર

વ છે કે તા ુ
અ વયે પયાર્વ
ાગ પે ડ્રા ટ
દરિમયાન હ
ત પ્રદૂષણ િ
ઓને પણ તે
ડર્ને મોકલી 
કો ટલ મેને
લોક-સનુાવ

લાન, સં ત
ી વેબ સાઇટ

v.in& www
ov.in  

 જુ-ક છ 
ી કચેર , જુ
છ 

ી કચેર , તા.
ી કચેર  નીચે
ી,ચારોપડી મ
, સથુરી,વડ
રા તા:- અંજા
ાપર,ધનૂાય,
નારાયણ સરો
ગ ૂદંીયાળી,ક
ડસર,લણૂી,મું
,િચરાઈમોટી
મીઠીરોહર ત
, જુરાત 
જુરાત ુ

ટેટ / ડે ય ુ
ી યિક્ત સ
08/2018 ન

               
            

પયાવર
. 079-23

વાઇઓને આ
માટેનો Sta
કોલોજી કમી
લાન તૈય

યદા ૧૯૮૬ મ
અને જળવ
પ્રદૂષણ િનયતં્ર

કુા: અબડાસ
વરણીય લોક
ટ કો ટલ મેન
હાજર રહવે
િનયતં્રણ બો
તેઓની ટીકા
આપવા િવન
નેજમે ટ લ
વણીના િદન
ત અહવાલ 
ટ પર ઉપલ

w.geciczmp.

જ-ક છ 

. અબડાસા/
ચે દશાવેલ 
મોટી, છછી,
સર તા:-અબ

જાર જી:- ક છ
,ગોધાતડ,ગુ
રોવર, પીપર
કઠડા,લાયજા
ુદં્રા, નવીના
ી, િચરાઈના
તા:- ગાધંીધ

ુ ષણ િનયં
ુષણ િનયં

યટુી કિમ ર 
દર લોકસનુ
ના રોજ 11

            
            

જુરાત
ણ ભવન, 
2 32152

હર 
આધીન બહા
ate  Coastal 

મીશનને ગજુ
ાર કરી રજૂ 
મા ંિનયત ક
વાય ુપિરવતર્
ત્રણ બોડર્ને

સા/ ર/લ
કસનુાવણી આ
નેજમે ટ લ
વા અથવા તે
ોડર્ને મોકલવ
ા-િટ પણી પ
નતંી છે.  
લાન અને લ
 સધુી  િનહ

ે  તેમ
લ ધ છે. વેબ

com 

ર/લખપ
ગામો માટ.
 ગોલાય, હો
બડાસા જી:-
છ.  
ગહુારમોટી,કૈય
ર,પનુરાજપુ
જાનાના,માડંવ
ળ, િશરાચા,
ાની,જગંી, િશ
ધામ જી:- ક
ય ણ બોડ,ક
ણ બોડ,દ ન

અથવા  તે
નાવણીની કા
1:00 કલાક,

           
            

ત ૂષણ
સેકટર 10

2 ફકસ 07

ચૂના‐ક છ
ાર પાડેલ મ
Zone  Man

જરાત રા ય
કરેલ છે. 
કરેલ કાયર્વા
તર્ન મતં્રાલય
Public  Con

લખપત/માડંવ
આયોજીત ક
લાન િવ તાર
તેઓની ટીક
વા િવનતંી છે
પયાર્વરણીય

લાનનો સિંક્ષ
ાળી શકાશે. 
મજ જુરાતી
બ સાઇટના ન

પત/માડંવી/

ોિથયાય,ઝખ
- ક છ   

યારી,કનોજ,
ર,શેહ,તહરેા
વી,મસકા,તા
,વડાલા તા:
િશકારપરુ, વ
છ.  

કિતરા કો લે
નદયાળ પોટ

તેઓના /  તે
ામગીરીનુ ંદે
, ટાઉન હૉલ

             
            

ણ િનયં ણ
0 અ, ગાધંી
79-23222

છ 

માગર્દિશર્કા 
nagement 

ય માટે CZM

ાહીને યાને 
ય, ભારત સ
nsultation  (

વી/ ું ા/ભચ
કરવામા ંઆવ
રના ંલાગત
કા‐િટ પણી
છે. 
ય સનુાવણીન

િક્ષ ત અહવેા
 

તી ભાષામા ં
નામ નીચે 

ું ા/ભચાઉ/

ખૌ,કડોલી,કા

,કપરૂાસી, ખ
ા તા: લખપ
ા:માડંવી જી:
- મુદં્રા જી:-
વાઢંીયા,વ ધ 

લે -1,મગંલ
ટ ટ  ુવ

તેણીના પ્રિત
ખરેખ અને 
લ,કલે ટર ક

            
            

ણ બોડ 
ીનગર 382
2784 www

અને કાયર્વ
Plan તૈયાર 
P તૈયાર ક

લઇ રા ય 
સરકારને D
(પિ લક િહય

ચાઉ/ગાધંીધા
વેલ છે. 
ાવળગતા 
લેિખતમા ં પ

ની તારીખ 

ાલ નીચે દશ

તા કુાઓન
જુબ છે.  

/ગાધંીધામ જી

ામ દ,ખઆુડ

ખીરાસરા,કોિર
પત જી: ક છ
:ક છ. 
ક છ. 
તા:- ભચાઉ

લમ ચાર ર ત
હવટ  મકાન

િનિધ, કે ન
સચંાલન  ક

કચેર  પાસે,

             
            

2010 
w.gpcb.go

વાહી અનસુા
કરવાનો ર
રવાની જવ

સરકારે  CRZ
raft  CZMP

યિરંગ) કરાવ

ામ, લો:ક

થાિનક અસ
પયાર્વરણીય

પહલેા લેિખ

શાર્વેલ ઓથ

ના નામ સાથે

જી. ક છ  

ડા,કોસા,લાઠે

િરયાની, 
છ.  

ઉ જી:- ક છ

તા પાસે,સં ક
ન, ુમ ન:ં21

નો હો ો અિધ
કરશે. 
જુ-ક છ ખ

               ક.
                સ

ov.in 

ાર દરેક દિ
હ ેછે. રા ય
વાબદારી સ

Z    Notificat

S  જમા કર
વવા માટે િવ

ક છ ની ા

સરગ્ર ત લોકો
ય સનુાવણી

િખતમા ંસ ય

થ િરટી/કાય ર્

થે, અને ગા

ઠડી, મોહાડી,

છ.  

કાર નગર, ુ
15,216,21

િધક િજ લા

ખાતે આયોજી

 સી. મી ી 
સ ય સચવ

િરયાકાઠંાના 
ય સરકારના 
પી છે. હવે 

tion    2011

રાવી મજૂંરી 
િવનતંી કરેલ 

ા ટ કો ટલ 

કોનુ ં યાન 
ીની તારીખ 

ય સિચવ ી, 

યાર્લયો ખાતે 

ામોના નામ 

, રાપર 

જુ-ક છ. 
17,સે ટર 

મેિજ ટે્રટથી 

જીત કરવામા ં

                  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

સીઆ
અનુ
Man

ઇકોલ
,ચે
     
સરક
ભાર
િનયં
તેને 

લ
આયો
લોક
અસ
િટ પ
બોડર્
રસ 
લેિખ
અતે્ર
ઓથ
     
નામ
નામ

૧. િજ
૨. િજ
૩.િજ
૪. 
સ

૫.ત
સ
સ
ધ
ભ
ન

૬. પ્ર
જુ

િજ લ
અિધ
દેખરે
લોક
હોલ
થળ
તા. 

ટલી

આરઝેડ નોિટ
સુાર દરેક દ
nagement  P

લોજી કમીશન
ાઇ ારા    ગીર
 આ સાથે વ
કારે  CRZ   No
ત સરકારને 
યત્રણ બોડર્ને P
લીધે જાણ

લો:    ગીર સોમ
યોજીત કરવામ
સનુાવણીનીપ્ર
સરગ્ર ત લોકો
પણીલેિખતમાં
ને મોકલવા 
ધરાવતી અ

િખતમા ંસ ય સ
ત્ર ઉ લેખનીય
થ િરટી/કાયાર્લ

  * ા ટ કો
મ સાથે અને ગ
મ નીચે જુબ

(1) www.
(2) www.
(3) www.
િજ લા કલેકટ
િજ લા િવકાસ
િજ લા ઉધોગ 
તાલકુા િવકા
સોમનાથ. 
તલાટી કમ મં
સોમનાથના ગ
સરખડી, વેલ
ધામળેજ, કદ
ભીંગરણ, દુધ
નવાબદંર, રા
પ્રાદેિશક કચેર
જુનાગઢ. 
લા કલેકટર/
િધક િજ લા મે
રેખ અને સચં
સનુાવણીની 

લ, આયર્ સમાજ
ળ : ગાધંીનગ
29/06/201

પયાવર
લી. 079-23

ટિફકેશન-૨૦૧
દિરયાકાઠંાના 
Plan તૈયાર ક
નને ગજુરાત
ર સોમનાથ જી
વધમુા ંપયાર્વ
tification    20

Draft  CZM

Public Consul

 કરવામા ં આ
મનાથની ા
મા ંઆવેલ છે
પ્રક્રીયાના ભા
ોનુ ં યાન દો
ા પયાર્વરણીય
િવનતંી છે. 

અ ય યિક્તઓ
સિચવ ી, ગજુ
ય છે કે, ડ્રા ટ
લયો ખાતે કા
ટલ મેનેજમે
ગામોના નામ
બ છે. 
.gczma.org
.gec.gujara
.gpcb.gujar
ટર ીની કચેરી
સ અિધકારીની
કે દ્ર,    ગીર સો
ાસ અિધકારી

મત્રી/સરપચંન
ગામો: ચૌહાણ
લણ, આદ્રી, ડ
દવાર, કણજો
ધાળા, દાડંી,ઝ
ામપરા, સેંજાલ
રી, ગજુરાત પ્ર

/ િજ લા મેજી
મેિજ ટે્રટથી ઉ
ચાલન  કરશે. 
તારીખ.૧૩/૦
જ, ગગંા નગ
ગર                    
18           

જુરાત
રણ ભવન, 
2 32152 

હર 
૧૧ની જોગવ
રા ય સરક
કરવાનો રહ ે
ત રા ય માટે
જી લાનો ડ્રા ટ
વરણ (સરંક્ષણ
011 મા ંિનદશ
MPS  જમા કર
ltation (પિ લ
આવે છે કે 
ટ કો ટલ મે

છ. 
ગ પે ડ્રા ટ 
ોરીને સદર લ
ય સનુાવણીન

ઓને પણ તેઓ
જરાત પ્રદૂષણ
ટ કો ટલ મેને
ામકાજના િદવ
મ ટ લાન, સં
મ સવ નબંર 

 
at.gov.in, &
rat.gov.in 
રી,    ગીર સોમન
ી કચેરી,    ગીર
સોમનાથ.  
ીની કચેરી, ત

ની કચેરી, તા
ણની ખાણ, છ
ડારી, નવાપર
જોતર, લાટી
ઝાખંરવાડા, 
લીયા, સીમર
પ્રદુષણ િનયં

જી ટેટ /ડે યટુ
ઉતરતી કક્ષાન
 
૦૮/૨૦૧૮ ન
ગર, વેરાવળ,ત
                       

             

ત ૂષણ 
સેકટર 10 
 ફકસ 079
 ચૂના-ગી
વાઇઓને આ
કાર/SCZMA 

છે. રા ય સ
ટ CZMP તૈય
ટ લાન તૈય
ણ)કાયદા ૧૯૮
શ કયાર્ મજુબ
રાવી મજૂંરી 

િ લક િહયિરગં) 
તા કુા: કોડ
મેનેજમે ટ લ

કો ટલ મેનેજ
લોકસનુાવણી
ની તારીખ પ

ઓની ટીકા-િટ
ણ િનયતં્રણ બ
નેજમે ટ લા
વસો દરિમયા
સં ત અહવ
સાથેની સો ટ

&www.gecic

નાથ.  
ર સોમનાથ. 

તા.કોડીનાર, 

ાલકુો:કોડીનાર
છારા, કાજ, મ
રા, પાટણ(ગ્ર
, લોઢવા, 
ખત્રીવાડા, 
,વાસંોજ, તાડ
ત્રણ બોડર્, પં

ટી કિમ ર અ
નો  ન હોય, 

ના રોજ ૧૧:૩
તા.: વેરાવળ,
                      

             

િનયં ણ 
અ, ગાધંીન
-2322278
ીર સોમના

આધીન બહાર 
એ સલંગ્ન 
સરકારના વ
યાર કરવાની 
યાર કરી રજૂ ક
૮૬ મા ંિનયત
બ વન પયાર્વર
મેળવવાની 
કરાવવા મા
ડ નાર, પાટ
લાનની મં ૂર

જમે ટ લાન 
ી દરિમયાન 
પહલેાસ ય સ

િટ પણી પયાર્
બોડર્ને મોકલી
નઅને લાન
ાન લોક-સનુા
વાલ ે  તે
ટ કોપી વેબ સ

czmp.com

પાટણ-વેરાવ

ર, પાટણ-વેર
મળુ ારકા, ન
ગ્રા ય િવ તાર
પ્ર ાવડા, સુ
ખેડા, કોબ,
ડ, પાલડી, ર
પકજ બગંલો,

અથવા  તેઓ
તેવી યિક્ત

૩૦ કલાકે, થ
,જી.: ગીર સો
                      

              

બોડ
ગર 38201
84 www.gp
થ 

પાડેલ માગ
રા ય માટેન

વન અને પય
જવાબદારી 

કરેલ છે. 
ત કરેલ કાયર્
રણ અને જળ
રહ ે છે.તદાન
ાટે િવનતંી કરે
ટણ-વેરાવળ, 
ર  અ વયે પ

િવ તારના ં
હાજર રહવેા
સિચવ ી, ગુ

ાર્વરણીય સનુ
ી આપવા િવન
નનો સિંક્ષ ત 
ાવણીના િદન 
તેમજ જુરાત
સાઇટ પર ઉપ

વળ, સતુ્રાપા

રાવળ, સતુ્રાપ
નાનાવાડા, પ
ર), વડોદરા
સતુ્રાપાડા, વ
માણેકપરુ, 
ાજપતૂ રાજપ
સે ટઆ સ ચ

ઓના /તેણીન
િ ત સદર લોક

થળ: વેરાવળ
ોમનાથ. 
                      

             

10 
pcb.gov.in 

ગર્દિશર્કા અને
નો State  Co
યાર્વરણ િવભા
સ પી છે. હ

વાહીને યાને
ળવાય ુપિરવતર્
નસુાર, ગજુર
રેલ છે. 

ુ ાપાડા 
યાર્વરણીય લ

લાગતાવળગ
ા અથવા તેઓ
જુરાત પ્રદૂષ

નાવણીની તા
નતંી છે.  
અહવેાલ ની
સધુી િનહાળી
તી ભાષામા ં
પલ ધ છે. વે

ાડા અને ઉન

પાડા અને ઉન
પાનાદર, પાચં
ડોડીયા, વેર

વડોદરા(ઝાલા
નિલયા માડં
પરા અને સૈય
ચચર્ની સામે, 

ના પ્રિતિનિધ, 
કસનુાવણીની 

 નગરપાિલક

ક. સી. મી ી
સ ય સચવ 

ને કાયર્વાહી 
oastal  Zone 

ાગે ગજુરાત 
હવે NCSCM 

ને લઇ રા ય 
તર્ન મતં્રાલય,
રાત પ્રદૂષણ 

અને ઉના, 
લોકસનુાવણી 

ગતા થાિનક 
ઓનીટીકા –
ષણ િનયતં્રણ 

ારીખ પહલેા 

ીચે દશાર્વેલ 
ળી શકાશે.  
તા કુાઓના 
વેબ સાઇટના 

ના, જી.    ગીર

ના, જી.    ગીર
ચ પીપળવા, 
રાવળ(એમ), 
), ચીખલી, 
ડવી, નદંન, 
યદ રાજપરા.  
ટેશન રોડ, 

કે નો હો ો 
કામગીરીનુ ં

કા કો યિુનટી

ી  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

લાગતા વ
તા. 02/0
વેરાવળ, 
નગરપાિલ
કરવામા ં
23/08/2
તા.: વેરા
 

થળ:  ગ
તાર ખ: 1

વળગતા થ
07/2018ન
સતુ્રાપાડા અ
િલકા કો યિુન
આવેલ હ

2018ના રો
ાવળ, .: ગ

ગાધંીનગર  
10/08/201

થાિનક અસર
ના રોજ પ્રિસ
અને ઉના, જી
િનટી હોલ, આ
હતી. પરંત,ુ 
ોજ 11:30 
ગીર સોમના

            
18         

પયા
ટલી 079 

રગ્ર ત લોકો
િસ  થયેલ જા
જી.    ગીર સો
આયર્ સમાજ
અિનવાયર્ 

કલાક, થળ
ાથ ખાતે આ

           
            

જુ
વરણ ભવન
 232 321

હર ચૂ
ોન ુ યાન દો
જાહરેસચુના મ
મનાથની લો
જ, ગગંા નગ
સજંોગોને 

ળ: વેરાવળ 
આયોજીત કરવ

            
            

જરાત ુ ષણ
ન, સેકટર 1
52 ફકસ. 0

ચના‐ગીર
ોરીને આથી 
મજુબ ા ટ
લોકસનુાવણી
ગર, વેરાવળ
કારણે આ

 નગરપા લક
વામા ંઆવેલ

          
            

ણ િનયં ણ 
0 એ, ગાધંી
079-2322

ર સોમના
જણાવવાનું
 કો ટલ મેન
ી 13/08/20
ળ,  તા.: વેર

આ લોકસનુાવ
કા કો િુનટ
લ છે.  

           
            

બોડ 
ીનગર 382
2784  www

ાથ 
નુ ંકે દૈિનક સ
નેજમે ટ લ
018ના રોજ
રાવળ, જી.: 
વણી તા. 
ટ  હોલ, આ

           
            

2010 
w.gpcb.gov.in

સમાચાર  પત્ર
લાનની તાલુ
જ 11:30 ક
ગીર સોમન

13/08/20
ય સમાજ, ગ

         ક 
         સ

n 

ત્ર  જુરાત 
લકુા: કોડીના
કલાક, થળ
નાથ ખાતે 
18 ના બ
ગગંા નગર,

સી િમ ી 
ય સચવ 

સમાચાર, 
ર, પાટણ-
ળ: વેરાવળ 
આયોજીત 
બદલે તા. 
, વેરાવળ, 



 

 

 

 

 

 

       

સીઆરઝે
સલંગ્ન ર
કમીશનને
આ સાથે 
પયાર્વરણ
બોડર્નેPu
 

તેને લીધે
પયાર્વરણ
 

લોકસનુા
દરિમયાન
મોકલવા 
રસ ધરા
બોડર્ને મો
 

અત્રે ઉ લે
લોક-સનુ
* ા ટ કો
કોપી વેબ

(1) 
(2) 
(3) 

 

૧. િજલા 
૨. િજ લ
૩.િજ લા 
૪. તાલકુ
૫.તલાટ
ભાડભતૂ, 
તલાટ  ક
આ છોદ,
તલાટ  ક
આસવંાદ
કહાનપોર
તલાટ  ક
અલાદર,

વેંગ
તલાટ  ક
ધતંરુીયા 
તલાટ  ક

અંભે
૬. ાદિશ
7. ાદિશ

ભ ચ
િજ લા ક
તેવી યિ
લોકસનુા
આવેલ છે
થળ : ગ
તા. 11/0
 

           

ઝડ નોિટિફકેશન
રા ય માટેનો 
ન ેગજુરાત રા
વધમુા ંપયાર્વ
ણ અને જળવા
blic Consultati

ધ ેજાણ કરવામ
ણીય લોકસનુાવ

વણીનીપ્રક્રીયાન
ન હાજર રહવે
િવનતંી છે. 
વતી અ ય ય
મોકલી આપવા 

લખેનીય છે કે,
નાવણીના િદન 
કો ટલ મેનેજમે
બ સાઇટ પર ઉ

www.gczm
www.gec.g
www.gpcb.

કલેકટર ીની 
લા િવકાસ અિધ
 ઉધોગ કે દ્ર, ભ
કા િવકાસ અિધ
 કમ મં ી/સર
 કાસંવા, કેસરો
કમ મં ી/સરપચં
, દેનવા,મછાસ
કમ મં ી/સરપચં
દ,આસરસા,બકા
ર દેહ,મહં મદપ
કમ મં ી/સરપચં
 આિલઆબેટ, 
ગની.  
કમ મં ી/સરપચં
બેટ. 

કમ મં ી/સરપચં
ભટેા, અંક્લવા, 
િશક કચેર , જુ
િશક કચેર , જુ
ચ. 

કલેકટર/ િજ લ
િક્ત સદર લોક
વણીની તારીખ
છે. 
ગાધંીનગર     
07/2018     

      ટલી

ન-૨૦૧૧ની જો
State  Coasta

ય માટે CZMP

વરણ (સરંક્ષણ)
ાય ુપિરવતર્ન 
ion (પિ લક િહ

મા ંઆવે છે કેત
વણી આયોજીત

ના ભાગ પે ડ્રા
વા અથવા તેઓ

યિક્તઓને પણ
િવનતંી છે.  

ડ્રા ટ કો ટલ મે
સધુી  િનહાળી 

મ ટ લાન, સં
ઉપલ ધ છે. વેબ
ma.org 

ujarat.gov.in,
.gujarat.gov.i

કચેરી,ભ ચ. 
કારીની કચેરી,
ભ ચ.  
કારીની કચેરી, 
પચંની કચેર . 
ોલ, મહગેામ, મ
ચની કચેર . ત
સરા, માગંરોળ, 
ચની કચેર . ત
ાપોર ટી બી,દેગ
પોર કંબોઇ, મા
ચની કચેર . ત
અંભેટા, ચાચંવે

ચની કચેર . ત

ચની કચેર . ત
બડોડરા, બલો

જરાત ૂષણ 
જરાત ૂષણ 

લા મેજી ટેટ /
કસનુાવણીની ક
ખ. 24/08/201

              
               

પયાવર
. 079-23

જોગવાઇઓને આ
l  Zone  Mana

P તૈયાર કરવાન
કાયદા ૧૯૮૬ 
મતં્રાલય, ભાર
િહયિરંગ) કરાવ

ા કુા:આમોદ,વ
ત કરવામા ંઆવે

ા ટ કો ટલ મનેે
ઓનીટીકા -િટ પ

ણ તેઓની ટીકા

મનેેજમે ટ લા
શકાશે.  
ત અહવાલ

બ સાઇટના ના

, &www.gecic
n 

ભ ચ. 

તા.વાગરા.ભ
 તા: ભ ચ, 
માણદ. 

તા: આમોદ, :
વાલીપોર 

તા: =જ ં સુર, 
ગામ,દેવલા,ડોલ
લપોર,મરુાદપો

તા: વાગરા, :
વલે, દહજે, ગાં

તા: લે ર, 

તા: હાસંોટ, : 
ોટા, દાતં્રી, ધમ
િનયં ણ બોડ, 
 િનયં ણ બોડ

ડે યટુી કિમ ર
કામગીરીનુ ંદેખ
18 ના રોજ 1

               
               

જુરાત
રણ ભવન, 
2 32152

આધીન બહાર 
agement  Plan

ની જવાબદારી 
મા ંિનયત કરે

રત સરકારને D
વા માટે િવનતં

વાગરા,ભ ચ,  જ
વલે છે. 

નજેમે ટ લાન
પણીલેિખતમા ં

ા-િટ પણી પય

ાનઅને લાનનો

લ ે  તેમજ
ામ નીચે જુબ

czmp.com 

ચ,જ ં સુર, આ
: ભ ચ. 

: ભ ચ.  

: ભ ચ. 
લીયા,ઇ લા પો
ોર નેજા,નાડા,સ
 ભ ચ.  
ધાર, જાગે ર,

: ભ ચ.  

ભ ચ 

માર્દ, હાસંોટ, ઇલ
 સી-1,119/3, 
ડ, કલે ર ર સ

ર અથવા  તઓે
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લા િવકાસ ક
લા ઉ ોગ ક
લકુા િવકાસ 
લાટી કમ મતં્ર
ખોલ,  વુાર
ડ , રાજ રુ,
લ રુ, ગાજણ

ભીરા, તા. ક
દિશક કચેરી,
કલેકટર/ 
મેિજ ટે્રટથી

નાવણીની ત
 તળાવ બા
 ગાધંીનગર
6/07/2018

              

        ટલી. 

ફકેશન-૨૦૧
ય સરકાર/S
કારના વન 
રી સ પી છે.

પયાર્વરણ 
11 મા ંિનદશ
વી મજૂંરી 
કરાવવા મ

રવામા ંઆવે
અ વયે પયાર્વ

પ્રક્રીયાના ભ
દોરીને સદર
વણીની તારી

ય યિક્તઓ
ત પ્રદૂષણ િન

છે કે, ડ્ર
યો ખાતે કામ
નેજમે ટ લ
 નબંર સાથે
zma.org 
c.gujarat.go
cb.gujarat.

ીની કચેરી
કચેરી, આણં
કચેરી, આણં
કચેરી, તા.ખ
ત્રી/નીચેના 
ણ, ગોલાણ
 રાલેજ, સોખ
ણા, ધનાવસ
કલાવ,  જ.આ
, ગજુરાત પ્ર
િજ લા મેજી
ી ઉતરતી ક

તારીખ. 28/
ગ, ખભંાત 
                 

8            

 
        પયાવ
 079-232

૧ની જોગવ
SCZMA એ સ
અને પયાર્વ
 હવે NCSCM

(સરંક્ષણ)કા
શ કયાર્ મજુબ
મેળવવાની 
માટે િવનતંી 

વે છે કે તા
વરણીય લોક

ભાગ પે ડ્રા ટ
ર લોકસનુા
રીખ પહલેા સ

ઓને પણ તેઓ
િનયતં્રણ બોડર્

ડ્રા ટ કો ટલ
મકાજના િદ

લાન, સં ત
થેની સો ટ કો

v.in, & ww
gov.in 

ી, આણદં 
ણદ  
દ 
ખભંાત/બોરસ
ગામોની પચં

ણા,  હ ર રુા, 
ખડા, તારક ુ
સી, કંકા રુા, 
આણદં    
પ્રદૂષણ િનયં
જી ટેટ / ડે
કક્ષાનો  ન હ

/08/2018 
જ.આણદં, 
               
            

જુરાત
વરણ ભવન
2 32152 

હર
વાઇઓને આ
સલંગ્ન રા ય
વરણ િવભાગે
M ,ચે ાઇ 

ાયદા ૧૯૮૬
બ વન પયાર્
રહ ે છે.તદ
કરેલ છે.   

કુા:ખભંાત
કસનુાવણી 

ટ કો ટલ મે
વણી દરિમ
સ ય સિચવ

ઓની ટીકા-િ
ડને મોકલી આ

લ મેનેજમે
વસો દરિમય
ત અહવાલ 
કોપી વેબ સ

w.geciczmp

સદ/ કલાવ
ચાયત:  
કલમસર, ખ
રુા, વડગામ
કો ઠયાખાડ

ત્રણ બોડર્, બ
યટુી કિમ
હોય, તેવી 

 ના રોજ 1
ખાતે આયોજી
            
            

ત ૂષણ
ન, સેકટર 1
 ફકસ 079

ર ચૂના-આ
આધીન બહા
ય માટેનો St
ગે ગજુરાત ઇ
ારા આણદં 

૬ મા ં િનયત
ાર્વરણ અને 
ાનસુાર, ગજુ
         

ત/ કલાવ/બ
આયોજીત ક

મેનેજમે ટ લ
િમયાન હાજર
વ ી, ગજુરા

િટ પણી પય
આપવા િવન

ટ લાન
યાન લોક-સુ

ે  તેમ
સાઇટ પર ઉપ

p.com 

વ, આણદં જ

ખડોધી, ખભં
મ, વૈનજ, તા
, મોટ  શેરડ

બીજો માળ, બ
ર અથવા  
યિક્ત સદર

1:00 કલાક
જીત કરવામ
           
            

ણ િનયં ણ
10 અ, ગાં
9-232227

આણદં 
ાર પાડેલ મ
tate  Coasta

ઇકોલોજી કમ
લાનો ડ્ર

ત કરેલ કા
જળવાય ુપ
જરાત પ્રદૂષ

બોરસદ 
કરવામા ંઆ

લાન િવ તા
ર રહવેા અ
ત પ્રદૂષણ િ

યાર્વરણીય સુ
નતંી છે.  

અને લા
સનુાવણીના 
મજ જુરાત
પલ ધ છે. 

જ લો  

ભાત,  નેુજ,
.ખભંાત,  જ.
ડ , સલોલ, વ

બારદાન વા
તેઓના /
ર લોકસનુાવ

ક, ી ડા ભ
મા ંઆવેલ છે
             
            

ણ બોડ
ાધીનગર 3
784 www

માગર્દિશર્કા 
al  Zone Ma

મીશનને ગજુ
ડ્રા ટ લાન 

ાયર્વાહીને 
પિરવતર્ન મં
ષણ િનયતં્રણ

લો:આણદં, 
વેલ છે. 

ારના ંલાગત
અથવા તેઓ
િનયતં્રણ બો

સનુાવણીની 

ાનનો સિંક્ષ
િદન સધુી  

તી ભાષામા ં
વેબ સાઇટન

,  મેત રુા, મ
.આણદં  
વાલવોડ, તા

ાલા કો લેક્ષ
/  તેણીના પ્ર
વણીની કામ

ભાઈ હરગોિ
છે. 
            
            

382010 
w.gpcb.gov

અને કાયર્વ
nagement  P

જરાત રા ય
તૈયાર કરી 

યાને લઇ 
મત્રાલય, ભા
ણ બોડર્ને P

 ની ા ટ 

તાવળગતા 
ઓની ટીકા -
ોડર્ને મોકલવ

તારીખ પહે

ત અહવેા
િનહાળી શક

 તા કુાઓન
ના નામ નીચે

મીતલી, નવ

.બોરસદ,  જ

ક્ષ, ડો.કકૂ રોડ
પ્રિતિનિધ, કે
મગીરીનુ ંદેખ

િવ દદાસ ર

            
            

v.in 

વાહી અનસુ
Plan તૈયાર 
ય માટે CZM
રજૂ કરેલ છે

રા ય સરક
રત સરકાર
ublic  Cons

કો ટલ મે

થાિનક અ
-િટ પણી લે
વા િવનતંી છે

હલેા લેિખતમ

ાલ નીચે 
કાશે.  
ના નામ સા
ચે જુબ છે

વાગામ બાર

જ.આણદં   

ડ, આણદં   
કે નો હો ો
ખરેખ અને સ

ાવ સાં િૃતક

   ક. સી. મ
    સ ય સ

સાર દરેક 
કરવાનો 
P તૈયાર 
છે. 

કારે  CRZ  
ને Draft 
sultation 

મનેજમે ટ 

સરગ્ર ત 
લેિખતમા ં
છે. 

મા ંસ ય 

દશાર્વેલ 

ાથે, અને 
.  

રા,  ને , 

     
ો અિધક 
સચંાલન  

ક ભવન 

મી ી       
સચવ 



 

 

             

સીઆરઝે
રા ય સ
વન અને
NCSCM,

 

આ સાથે
મા ં િનદ
મેળવવ
કરેલ છે
 

તેને લી
મં ૂર  અ
 

લોકસનુ
દોરીને 
પહલેા સ
 
 રસ ધર
ગજુરાત
 

અતે્ર ઉ
કામકાજ
* ા ટ ક
સવ નબં

(1)
(2)
(3)

 

૧. િજલ
૨. િજ લ
૩. િજ લ
૪. તાલકુ
૫.  નીચે
a)  ગામ
પસ

b) ગામ
c) ગામ:
૬. જુર
   ાદિ
   1 લો
   ુનાથ
 

િજ લા 
ઉતરતી 
  
લોક  સનુ
વણ

 

થળ : ગ
તા. 21/

                    

ઝેડ નોિટિફકેશ
સરકાર/SCZM
ને પયાર્વરણ 
, ચે ાઇ ારા

થે વધમુા ંપય ર્
દશ કયાર્ મજુ
ાની રહ ે છે.ત
.            

ધે જાણ કરવ
અ વયે પયાર્વ

નાવણીની પ્રક્રી
સદર લોકસનુ
સ ય સિચવ

રાવતી અ ય 
ત પ્રદૂષણ િનય

લેખનીય છે 
જના િદવસો દ
કો ટલ મેનેજ
બર સાથેની સો
) www.gczm
) www.gec.
) www.gpcb

લા કલેકટર ીન
લા િવકાસ અ
લા ઉધોગ કે
કા િવકાસ અ
ચે મજુબના ગ
મ:  અબ્રામા, ભ
લી, પરુજણ, 
: આમદપોર, 
: બલીમોરા (
રાત ુ ષણ 
િશક કચેર -ન
ો માળ, ”સી” 
થાણા, નવસા

કલેકટર/ િજ
કક્ષાનો ન હો

નાવણીની ત
 પટલ સાં ૃ

ગાધંીનગર   
/07/2018  

         

     ટલી. 07

શન-૨૦૧૧ની
MA એ સલંગ્ન
િવભાગે ગજુ
ા નવસારી જી

ાર્વરણ (સરંક્ષ
જબ વન પય ર્
તદાનસુાર, ગુ

વામા ંઆવે છે
વરણીય લોકસ

ીયાના ભાગ
નાવણી દરિમ
ી, ગજુરાત પ્ર

યિક્તઓને 
યતં્રણ બોડર્ને 

કે, ડ્રા ટ કો
દરિમયાન લો
જમે ટ લાન, 
સો ટ કોપી વે
ma.org 
gujarat.gov.
b.gujarat.go

ની કચેરી, ન
અિધકારીની કચે
દ્ર, નવસાર  

અિધકારીની કચે
ગામોના તલાટ
ભાઠા, બોદાલી
તાવડી, વડો
 આમર , ચોવ

(M), છાપર, 
િનયં ણ બોડ
વસાર ,  
 લોક, ુના 
ાર -396 44

િજ લા મેજી ટે
હોય, તેવી ય

ારીખ. 29/08
િૃતક ભવન, 

                 
             

             પય
79-232 3

ની જોગવાઇઓ
ન રા ય માટેન
જરાત ઇકોલોજી
જી લાનો ડ્રા ટ

ક્ષણ)  કાયદા ૧
યાર્વરણ અને 
ગજુરાત પ્રદૂષ

છ કે તા કુા:જ
સનુાવણી આ

પે ડ્રા ટ કો ટ
િમયાન હાજર
પ્રદૂષણ િનયતં્ર

પણ તેઓની
મોકલી આપ

ટલ મેનેજમે
ોક-સનુાવણીન
 સં ત અહ

વબ સાઇટ પર

.in, & www.
ov.in 

વસાર  
ચેરી, નવસાર

ચેરી, તા. જલ
ટ  કમ મં ી/સ
ી, બોરસી, દાં
ોલી, વાસંી, ત
વીસી, ચોવીસ
દસરા, દવધ
ડ,  

 જ લા સેવા
5  

ટ/ડે યટુી ક
યિક્ત સદર લો

8/2018 ના
કોટ પાછળ, 

                
             

 જુરા
યાવરણ ભવન
2152 ફકસ

હર 
ઓને આધીન 
નો State  Co
જી કમીશનને
ટ લાન તૈયા

૧૯૮૬ મા ંિન
જળવાય ુપિ

ષણ િનયતં્રણ 

જલાલપોર/ન
આયોજીત કરવ

ટલ મેનેજમે
 રહવેા અથ
ત્રણ બોડર્ને મો

ની ટીકા-િટ પ
પવા િવનતંી છે

ટ લાન અ
ના િદન સધુી 
હવાલ ે
ર ઉપલ ધ છે

geciczmp.co

ર  

લાલપોર/નવસ
સરપચંની કચે
ાતી, દેલવાડા
તા. જલાલપો
સી, ધારાગીર
ા, દવસર (સી

 સદન, 

િમ ર અથવ
લોક સનુાવણી

ા રોજ 12:0
 ુનાથાણા, ન

             
              

ત ૂષણ
ન, સેકટર 1
સ 079-232

 ચૂના-ન
બહાર પાડેલ
astal  Zone M

ને ગજુરાત રા
ાર કરી રજૂ ક

નયત કરેલ કા
િરવતર્ન મતં્ર
બોડર્ને Publ

વસાર /ગણદ
વામા ંઆવેલ છે

ટ લાન િવ
થવા તેઓની
મોકલવા િવનં

ણી પયાર્વરણ
છે.  

અને લાનનો 
િનહાળી શકા
 તેમજ જુ

છે. વેબ સાઇટ

om 

સાર /ગણદવી
ચેર ઓ.  
ા, કનેરા, કરણ
ોર . નવસા
, કસબાપાર 

સીટ ), કોઠા, વ

વા તેઓના/તે
ની કામગીરીન

00 કલાક, ી
નવસાર ‐396

                
             

ણ િનયં ણ
10 અ, ગાધં
222784 w

વસાર  

લ માગર્દિશર્ક
Managemen

ા ય માટે CZ
કરેલ છે. 

ાયર્વાહીને ય
ાલય, ભારત
ic  Consultat

દવી,  લો:ન
છે. 

તારના ંલાગ
ટીકા-િટ પણી

નતી છે. 

ણીય સનુાવણ

સિંક્ષ ત અહવે
ાશે.  

જરાતી ભાષામ
ટના નામ નીચે

ી, .નવસાર

ણખાત, મગંોબ
ાર  

 તા. નવસાર
વાસણ, તા. ગ

તેણીના પ્રિતિ
નુ ંદેખરેખ અ
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