મા હતી અિધકાર અિધિનયમ–2005
કલમ Ð ૪(૧) મુજબ
પર્ો Ð એકટીવ ડી કલોઝર
કચેરીનુ નામ : નાયબ પશુપાલન િનયામક ીની કચેરી,
િજ લા પંચાયત,પાટણ
ફોન નંબર : ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦
ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ ખાતે આવેલી
કચેરીને લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૧ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૧
િવષય :

તાવના

સં થાનુ નામ : નાયબ પશુપાલન િનયામક ીની કચેરી, પશુપાલન શાખા, િજ લા પંચાયત,પાટણ
સરનામુ : િજ લા પંચાયત કચેરી, પાટણ
આ સં થા ગુજરાત સરકાર ીના કૃષ

સહકાર િવભાગ હેઠળના પશુપાલન ખાતાના િનયંતર્ણમાં છે .

ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ ખાતે આવેલી
કચેરીને લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૨ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્કÐ ક
પર્કરણ Ð ૨
િવષય : સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો.
નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, પશુપાલન શાખા, િજ લા પંચાયત,પાટણની કચેરીનો મુખ્ય હેત ુ િજ લાના
પશુઆરોગ્યની જાળવણી, પશુસારવાર, સરકાર ીની વીિવધ યોજનાઓનુ અમલીકરણ

ારા દુધ ઉત્પાદનમાં વધારો કરી,

પશુપાલકોની આિથર્ક િ થિતમાં સુધારો કરવો.
આ કચેરી પાટણ િજ લા પંચાયત સંકુલમાં નીચલા

માળે કાયર
ર્ ત છે . આ કચેરી અંતગર્ત િજ લામાં ૩૨

પશુદવાખાના,૨ ફરતા પશુદવાખાના તથા ૩ લેબોરે ટરી કમ એમ્બ્યુલાન્સ વાન કાયર
ર્ ત છે .
પશુદવાખાના તળે કામ કરતા પર્ાથમીક પશુ સારવાર કેન્દર્ોની સંખ્યા ૧૫ તથા ૧ કુિતર્મ િબજદાન કેન્દર્ છે .
પશુદવાખાના તેમજ પર્ાથમીક પશુ સારવાર કેન્દર્ોનુ િનયંતર્ણ નાયબ પશુપાલન િનયામક ી ારા થાય છે .
સમગર્ તંતર્ લોકોની ફિરયાદ િનવારણ માટે સદાય તત્પર રહે છે .
વડી કચેરીનો સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકથી સાંજના ૦૬:૧૦ સુધી.
પશુદવાખાના / પર્ાથમીક

(૧) એિપર્લ થી સપ્ટે મ્બર : સવારે ૦૭:૦૦ થી ૧૧:૦૦ સાંજના ૧૬:૦૦ થી ૧૮:૩૦

પશુસારવાર કેંદર્ોનો સમય

(૨) ઓકટોબર થી માચર્ : સવારે ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સાંજના ૧૫:૦૦ થી ૧૭:૩૦

ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયતખાતે આવેલી
કચેરીને લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૩ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૩
િવષય : અિધકારીઓ અને કમચ
ર્ ારીઓની સ ાઓ અને ફરજો
(૧) હો ો :- નાયબ પશુપાલન િનયામક, િજ લા પંચાયત,પાટણ
(૧) તમામ અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓને કચેરી સમયે ફરજપર િનયમીત હાજર રાખવા
(૨) કચેરીની કમચ
ર્ ારીઓ / અિધકારીઓના ફી ડના કમચ
ર્ ારીઓની પર્વાસ ડાયરી મંજુર કરવી / કામગીરીની વહેંચણી
કરવી
ં ીત બીલો સમયસર િહસાબી શાખામાં મંજુર
(૩) કચેરીઓના બીલોમાં કંટર્ોલીંગ વડા તરીકે સહીઓ કરવી અને સંબઘ
કરાવવા
નાણાંક ય સ ાઓ
(૧) િપયા ૧૦૦૦/- સુધીની આઇટમ દીઠ ખરીદવાની મંજુરી આપવી.
(૨) સાયકલ ખરીદી / તહેવાર પેશગી / અનાજ પેશગી / પંખા ખરીદી / રજા-પગાર પેશગી/નોકરી દરમ્યાન મ ૃત્યુ
પામતા સરકારી કમચ
ર્ ારીના કુટુંબની તાત્કાલીક (ગુ.ના. ૧૩૪) બદલી પગાર / પર્વાસ ભથ્થા પર્વાસ અંગે પર્વાસ
ભ થા
પેશગી રજા પર્વાસ રાહતના બીલો મંજુર કરી, ચુકવણા માટે િહસાબી શાખામાં મોકલવા.
(૩) માલસામાન,દવાઓ/ઓજારો યંતર્ સામગર્ી, િવગેરેની બીનવસુલાતપાતર્ નુકશાનની માંડવાળ કરવા માટે
.૧૦૦૦/- સ ા.
(૪) કચેરીના વીજળી બીલો, ટેલીફોન બીલો તથા પેટર્ોલ-ડીઝલના બીલોનુ તાત્કાલીક ચુકવણુ કરાવવુ.
(૫) આક મીક ખચમ
ર્ ાં કચેરીના વડાને આવતર્ક ખચર્ માટે દરે ક કેસમાં વાિષર્ક .૫૦૦૦/- તથા અનાવતર્ક ખચર્ માટે
દરે ક કેસ માટે .૨૦૦0/- ની સ ાઓ છે .
(૬) ટેલીફોન જોડાણ ખસેડવા.
(૭) મોટરકાર/જીપગાડીની મરામત માટે િનયમોને આિધન કાયર્વાહી કરાવવાની સ ા કચેરીના વડાને છે .
(૮) લેખન સામગર્ીની ચીજ વ ત ુઓ થાનીક ધોરણે બીન ઉપલબ્ધ હોય તેવી વ ત ુઓ ખરીદવાની સંપ ૂણર્ સ ા
કચેરીના વડાની છે .
(૯) વગ-ર્ ૪ના કમચ
ર્ ારીઓના / ડર્ાયવરના / ગણવેશ, િસલાઇ, બુટ ખરીદવાની તથા તેને લગતી અન્ય વ ત ુઓ
ખરીદવાની સા ા કચેરીના વડાને છે .
(૧૦) લીકવીડ નાઇટર્ોજ,સીમેન ડોઝ િવગેરેની ખરીદી કરવાની અને સ ાની મયાર્દામાં રહીને ખચર્ કરવાની સ ા
કચેરીના વડાની છે .
(૧૧) નાણાંકીય સ ા સ પણીના િનયમો -૧૯૪૮ માં કચેરીના વડાને અિધકૃત કરે લ તમામ બીલો માટે તમામ ખચર્
કરવા માટેની સ ા છે .
ફરજો :
(૧) પશુદવાખાના અને પર્ાથમીક પશુસારવાર કેન્દર્ોની કામગીરીનુ આયોજન અને તપાસણી.
(૨) િબયારણ મીનીકીટ િવતરણ, િશિબરોનુ આયોજન, ક્ષેતર્ીય માગર્દશર્ન, દવા/સાધન ખરીદી અને વહેંચણી.
(૩) નાણાંકીય, વહીવટી, ભૌિતક મંજુરીની દરખા તો તૈયાર કરી, ઉપલી કક્ષાએ રજુ કરી મંજુરીઓ મેળવવી.
(૪) યોજનાકીય લક્ષાંકોની ફાળવણી કરી, િસિધ્ધ મેળવવાનુ આયોજન કરવુ.
(૫) પશુસારવાર કેમ્પોનુ તેમજ પધાર્ત્મક પર્વ ૃિ ઓનુ આયોજન કરવુ.
(૬) સમયાંતરે કામગીરીના અહેવાલ તૈયાર કરી વડી કચેરીએ મોકલવા.
(૭) પશુ સંવધન
ર્ ને લગતી કામગીરી તાબાના અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓની મુ કેલીઓનુ િનવારણ કરવુ.
(૮) તાબાની પશુસારવાર સં થાઓની દફતર તપાસણી કરવી.
(૯) િજ લાની પશુપાલન ખાતાની તમામ યોજનાકીય કામગીરીનુ સંકલન કરવુ.
(૧૦) શાખાના વડા તરીકે િનભાવવાની થતી અન્ય તમામ ફરજો.

સીનીયર કલાક : વહીવટી કામગીરી
(૧)કમર્ચારીઓ/અિધકારીઓની સેવાપોથીઓ િનભાવવી.
(૨) રજાઓ મંજુર કરવાની અને તેની નોધો સેવાપોથીમાં કરવાની.
(૩) ઇજાફાઓ મંજુર કરવાના.
(૪) જી.પી.એફ. મંજુર કરવાના.
(૫) મકાન પેશગી / વાહન પેશગી / જી.પી.એફ. પાસબુક િનભાવવી.
(૬) જામીનખતો િનભાવવા.
(૭) બદલી / બઢતી અને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખા ત કરવી.
(૮) પેન્શન કેસો તૈયાર કરવા.
(૯) િનવ ૃિ ના લાભો ચુકવવા.
ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ ખાતે આવેલી
કચેરીને લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૪ (િનયમસંગર્હ-૩) ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૪
િવષય : કાય કરવા માટે ના િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમસંગર્હ અને દફતરો.
પશુપાલન િનયામક ી, ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરની કચેરીના પર્શાસન અને વહીવટી શાખા

ારા િનયંતર્ણ હેઠળના

સરકાર ીના પર્વતમ
ર્ ાન િનયમો, િવિવયમો,સુચનાઓ, િનયમસંગર્હ અને દફતરો િવગેરેન ુ અમલીકરણ અતર્ેની કચેરી

ારા

કરવામાં આવે છે . કારણકે પશુપાલન શાખા,િજ લા પંચાયત, પાટણની કચેરીના અિધકારી ીઓ તથા કમર્ચારી ીઓ એ
પશુપાલન િનયામક ી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગરની કચેરીના ભાગ પજ ફરજ બજાવી રહેલ છે .
કાય કરવા માટે ના િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમસંગર્હ અને દફતરોની માિહતી જ રીયાત જણાયેથી
નીચેના સરનામે મળી રહેશ.ે

કચેરીનુ નામ : નાયબ પશુપાલન િનયામક ીની કચેરી,
પશુપાલન શાખા, િજ લાપંચાયત,પાટણ
ફોન નંબર : ૦૨૭૬૬૨૩૪૩૦૦

ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ ખાતે આવેલી કચેરીને લગતા
Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૫ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૫
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામશર્ અથવા
િવષય : નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સંબધ
તેમના પર્િતિનિધત્વ માટેની કોઇ યવ થા હોય તો તેની િવગત
નીિત ઘડતર : સરકાર ીના પશુપાલન ખાતા ારા જયારે જ ર જણાયે નીિત ઘડતર કરવાનુ હોઇ, નીિત ઘડતર અન્વયે
અતર્ેથી કોઇ સીધો ફાળો આપવાનો રહેતો નથી.
ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ

ખાતે આવેલી કચેરીને

લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૬ (િનયમસંગર્હ-૫) ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્કÐ ક
પર્કરણ Ð ૬
િવષય : જાહેરતંતર્ અથવા તેના િનયંતર્ણ હેઠળની યિક્તઓ પાસેના દ તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુ પતર્ક
૬.૧ : સરકારી દ તાવેજો ....... (ઉ લેખ કરો)
પશુપાલન ખાતા હ તકની પશુપાલન િનયામક ી, ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર વતી પશુપાલનની પર્વ ૃિ ઓ અથેર્
અમલીકરણ માટે મુકાતી યોજનાઓ, તેના અમલીકરણ અથેર્ ઉપલી કચેરી તથા તાલુકા કક્ષાના પશુિચિકત્સા
અિધકારી ીઓની કચેરી સાથે થતો પતર્ યવહાર અતર્ે ઉપલબ્ઘ છે .
અતર્ે ઉ લેખનીય છે કે નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણની કચેરી પશુપાલન
િનયામક ી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગર હ તકની કચેરી હોઇ, પશુપાલનને લગતી િવિવધ યોજનાઓને
લગતાજ દફતરો ઉપલબ્ધ હોય છે .

અતર્ેની િવગતો પતર્ક “ ૨ “ મુજબ સામેલ છે .

ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી,િજ લા પંચાયત,પાટણ

ખાતે

આવેલી કચેરીને લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૭ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૭
િવષય : તેના ભાગ Ð રચાયેલ, બોડર્, પિરષદ, સિમતીઓ અને અન્ય સં થાઓનુ પતર્ક
૭;- ૧ Ð જાહેર તંતર્ને ....... અન્ય મંડળોની િવગત
પશુપાલન ખાતાની નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણની

કચેરી િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,પાટણ

િજ લા પંચાયત,પાટણ હેઠળ કામ કરતી હોઇ, કોઇ બોડર્, પિરષદ કે સિમતીઓમાં વતંતર્ રીતે હાલમાં અખત્યાર નથી.
ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ
આવેલી કચેરીને લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૮ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

ખાતે

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૮
િવષય : સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ હો ો અને અન્ય િવગતો
૮.૧ જાહેર તંતર્ના સરકારી ....... િવષેની સંપકર્ માિહતી
અપીલ અિધકારી :- ડૉ. એન.એસ. ૫ટે લ, નાયબ પશુપાલન િનયામક,િજ લા પંચાયત, પાટણ
જાહેર માિહતી અિધકારી

:- ી તરુણ વાઘેલા સીનીયર કારકૂન,િજલ્લા પંચાયત પાટણ

સમગર્ પશુપાલન ખાતાને લાગુ પડત ુ હોવાથી પશુપાલન િનયામક ી, ગુજરાત રાજય, કૃિષભવન, ગાંધીનગરની કચેરીના
પર્શાસન અને વહીવટી શાખા ારા િનયત થયે જણાવાય છે . અતર્ે લાગુ પડત ુ નથી.
આ કચેરી હ તકના અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
અ.નં.

અિધકારી ી/કમર્ચારી ી નુ નામ

હો ો

૧

ડૉ. એન.એસ. ૫ટે લ,

નાયબ પશુપાલન િનયામક, વગર્-૧

૨

ડૉ. એન.એસ. ૫ટે લ,

૫શુ િચિકત્સા અઘીકારી , વગર્-૨

રીમાકર્સ

૩

સીનીયર કલાકર્

જગ્યા ખાલી

૪

જુિનયર કલાકર્

જગ્યા ખાલી

૫

ડર્ાયવર

જગ્યા ખાલી

૬

ીલવજીભાઇ ૫રમાર

પટાવાળા

ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન એકટ-૨૦૦૫. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી, િજ લા પંચાયત,પાટણ

આંતરીક યવ થામાં

ખાતે આવેલી કચેરીને

લગતા Ð ૧૭ પર્કરણો પૈકી પર્કરણ નં. ૯ ને લગતી માિહતી દશાર્વત ુ પતર્ક

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૯
િવષય : િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં અનુસરવાની કાયર્પધ્ધિત
૯.૧ થી ૯.૬ :
રાજય સરકાર ીના પશુપાલન િવભાગના વડા ી

ારા પશુપાલન ખાતાનો વહીવટ થતો હોઇ િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યા

સીધેસીધી અતર્ે પષર્તી ન હોઇ લાગુ પડત ુ નથી. રાજય સરકાર ીના કૃિષ અને સહકાર િવભાગ
અિધકારી ી ારા આ અન્વયેના િનણર્યો લેવાના હોય છે .

તથા િજ લા િવકાસ

પતર્ક-ક
પર્કરણ Ð ૧૦
(૧)
િવષય : અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓની માિહતી પુિ તકા ડીરે કટરી.
અ.

અિધકારી/

નં.

કમર્ચારીનુ નામ

૧

હો ો
નાયબ

ડૉ.એન.એસ.

ફોન નંબર

એસટીડી
કોડ
૦૨૭૬૬

કચેરી
૨૩૪૩૦૦

૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮

પશુપાલન

૫ટે લ,

ઇ-મેઇલ

મોબાઇલ

રહેઠાણનુ સરનામુ

dydir-ahpat@gujarat.gov.inb

ત ુ ૫તી

ટાઉનશીપ

,

પાટણ

િનયામક
વગર્-૧

૨

ી ત ણભાઇ વાઘેલા

સીનીયર

૦૨૭૬૬

૨૩૪૩૦૦

જુ િનયર

૦૨૭૬૬

પાટણ

કલાકર્
-

૩

-

૨૩૪૩૦૦

કલાકર્
૪

ી લવજીભાઇ

પટાવાળા

૦૨૭૬૬

૨૩૪૩૦૦

મુ હાંસાપુર, તા- પાટણ

૫રમાર

પતર્ક
પર્કરણ Ð ૧૧
(૧)
િવષય : અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓની માિહતી પુિ તકા ડીરે કટરી.

ડાર્ં. એન.એસ.પટેલ ,પશુપાલન શાખા,િજલ્લા પંચાયત,પાટણ, ૦૨૭૬૬ ૨૩૪૩૦૦,૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮
E-Mail: dydir-ah-pat@gujarat.gov.in
કર્મ

તાલુકો

પ.દ./પર્ાપસા કેન્દર્

વી.ઓ./લા.ઇ.નું નામ

સંપકર્ નંબર

૧

પાટણ

પશુદવાખાના પાટણ

ડાર્ં.એસ.જે .પટેલ

૨

પાટણ

પશુદવાખાના રણુંજ

ડાર્ં.બી.એસ.પટેલ

૩

પાટણ

પશુદવાખાના બાિલસણા

ડાર્ં.આર.એસ.પટેલ

૪
૫
૬

સરસ્વતી
સરસ્વતી
સરસ્વતી

પશુદવાખાના ચારૂપ
પશુદવાખાના વાગડોદ
ફરતા પશુદવાખાના કાંસા

ડાર્ં.જે .એન.ચૌધરી
ડાર્ં.એન.કે.દેસાઇ
ડાર્ં.કે.પી.પંડ્યા

૯૮૨૫૬૩૮૫૫૮
૯૭૧૨૯૮૦૩૭૧
૯૯૨૫૦૪૦૧૯૧
૯૯૭૮૪૪૧૦૦૨

૭

સરસ્વતી

પશુદવાખાના જં ઘરાલ

ડાર્ં.એન.કે.દેસાઇ (I/C)

૯૯૨૫૦૪૦૧૯૧

૮

સરસ્વતી

પશુદવાખાના વામૈયા

ડાર્ં.જે .એન.ચૌધરી (I/C)

૯૭૧૨૯૮૦૩૭૧

૯

િસધ્ધપુર

પશુદવાખાના િસધ્ધપુર

ડાર્ં.જે .એમ.પટેલ

૦૨૭૬૬ ૨૨૧૮૫૪,
૯૯૭૪૫૪૩૩૪૩
૯૪૨૭૦૦૩૦૯૭
૦૨૭૬૬ ૨૮૫૫૧૬,

૦૨૭૬૭ ૨૨૦૨૧૩,

૯૮૨૪૦૩૪૬૧૦
૧૦

િસધ્ધપુર

પશુદવાખાના નાગવાસણા

ડાર્ં.બી.સી.ચૌધરી

૯૪૨૯૪૦૭૫૯૬

૧૧

િસધ્ધપુર

પશુદવાખાના નેદર્ા

ડાર્ં.જે .એમ.પટેલ (I/C)

૯૮૨૪૪૩૪૬૧૦

૧૨

િસધ્ધપુર

પશુદવાખાના કાકોશી

ડાર્ં.બી.સી.ચૌધરી (I/C)

૯૪૨૯૪૦૭૫૯૬

૧૩

ચાણસ્મા

પશુદવાખાના ચાણસ્મા

ડાર્ં.એ.એસ.ચૌધરી

૧૪

ચાણસ્મા

પશુદવાખાના વડાવલી

ડાર્ં.ડી.બી.ચૌધરી

૯૪૦૮૭૮૮૫૦૫
૯૪૨૬૦૪૨૩૫૮

૧૫

ચાણસ્મા

પશુદવાખાના કંબોઇ

ડાર્ં.કે.એમ.પટેલ (I/C)

૯૪૦૮૭૨૯૮૫૮

૧૬

ચાણસ્મા

પશુદવાખાના િધણોજ

ડાર્ં.ડી.બી.ચૌધરી (I/C)

૯૪૨૬૦૪૨૩૫૮

૧૭

હારીજ

પશુદવાખાના હારીજ

ડાર્ં.પી.એચ.બર્હ્મભટ્ટ

૧૮

હારીજ

પશુદવાખાના દુનાવાડા

૧૯

હારીજ

પશુદવાખાના કુભ
ં ાણા

ડાર્ં.કે.એમ.પટેલ
ડાર્ં.પી.એચ.બર્હ્મભટ્ટ

૨૦

સમી

પશુદવાખાના સમી

ડાર્ં.વી.વી.ચૌધરી (I/C)

૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭

૨૧
૨૨

સમી
સમી

પશુદવાખાના બાસ્પા
પશુદવાખાના શંખેશ્વર

ડાર્ં.વી.વી.ચૌધરી
ડાર્ં.સી.એ.નાણેચા

૭૮૭૪૭૪૭૮૩૭
૯૬૩૮૬૯૬૧૨૪

૨૩

સમી

પશુદવાખાના િબિલયા

ડાર્ં.સી.એ.નાણેચા (I/C)

૯૬૩૮૬૯૬૧૨૪

૨૪

રાધનપુર

પશુદવાખાના રાધનપુર

ડાર્ં.એન.વી.યોગી (I/C)

૭૮૭૪૭૬૮૭૭૭

૨૫

રાધનપુર

પશુદવાખાના ચલવાડા

ડાર્ં.એન.વી.યોગી (I/C)

૭૮૭૪૭૬૮૭૭૭

૨૬

રાધનપુર

પશુદવાખાના મસાલી

ડાર્ં.એન.વી.યોગી (I/C)

૭૮૭૪૭૬૮૭૭૭

૨૭
૨૮

રાધનપુર
સાંતલપુર

પશુદવાખાના દેવ
ફરતા પશુદવાખાના વારાહી

ડાર્ં.એન.વી.યોગી
ડાર્ં.એસ.જી.ઠક્કર

૨૯

સાંતલપુર

પશુદવાખાના સાંતલપુર

ડાર્ં.એસ.જી.ઠક્કર(I/C)

૭૮૭૪૭૬૮૭૭૭
૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫
૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫

૩૦

સાંતલપુર

પશુદવાખાના વારાહી

ડાર્ં.એસ.જી.ઠક્કર (I/C)

૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫

૩૧

સાંતલપુર

પશુદવાખાના લોદર્ા

ડાર્ં.એસ.જી.ઠક્કર (I/C)

૮૧૨૮૬૯૫૧૫૫

૩૨

પાટણ

વેટરીનરી પોિલિક્લનીક,માંડોતર્ી

ડાર્.સી.આર.પર્જાપતી

(I/C)

૦૨૭૩૪ ૨૨૨૦૬૬,

૦૨૭૩૩ ૨૨૨૪૪૬,
૯૯૨૫૨૩૨૯૦૦
૯૪૦૮૭૨૯૮૫૮
૯૯૨૫૨૩૨૯૦૦

૯૮૨૫૮૭૦૮૦૦,
૯૯૯૮૧૧૪૧૯૯

િજલ્લા પંચાયત પાટણ સંચાિલત પશુસારવાર સંસ્થાઓના પશુધન િનરીક્ષક ીઓના નામ અને સંપકર્ નંબરની
િવગત
૧

પાટણ

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,મણુંદ

ી એસ.આર.ગજ્જર

૯૮૨૫૯૯૨૩૪૬

૨

પાટણ

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,કુણઘેર

ી આર.એન.પટેલ

૯૯૨૫૧૫૫૩૬૮

૩

પાટણ

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,સંખારી

ી એ.ડી.બારોટ

૯૭૨૪૨૧૧૨૩૪

૪

સરસ્વતી

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,સરીયદ

ી એસ.એસ.પર્જાપતી

૯૮૭૯૫૮૧૪૩૦

૫

સરસ્વતી

ી પી.જે .પટેલ

૯૮૭૯૩૨૭૮૪૨

૬

સરસ્વતી

કી વીલેજ સન્ટર ,િકમ્બુવા

ી એન.એચ.કોડાિલયા

૯૯૦૯૩૦૪૨૧૧

૭

િસધ્ધપુર

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,કુવારા

ી પી.એસ. પટેલ

૯૮૨૫૮૭૮૩૬૮

પર્ાથિમક પશુસારવાર
કેન્દર્,ભીલવણ

૮

િસધ્ધપુર

ી એસ.ટી.પટેલ

૯૮૭૯૪૨૩૮૦૧

૯

િસધ્ધપુર

ી જે .એમ.િસપાઇ

૯૯૨૫૯૩૦૫૧૪

૧૦

ચાણસ્મા

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,સુણસર

ી એમ.એસ.દાઉવા

૯૯૭૮૧૮૯૯૧૫

૧૧

હારીજ

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,કાતરા

ી આર.એસ.પટેલ

૯૯૭૮૦૬૫૨૪૩

૧૨

સમી

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,રાફુ

ી કે.એન.મકવાણા

૯૮૨૫૫૩૫૪૪૫

૧૩

શંખેશ્વર

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,મુંજપુર

ી આર.એસ.પટેલ(I/C)

૯૯૭૮૦૬૫૨૪૩

૧૪

રાધનપુર

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,ગોતરકા

ી આર. આઇ.ઘાંચી

૯૯૭૯૩૧૬૩૦૩

૧૫

રાધનપુર

ી આર.આઇ.ઘાંચી(I/C)

૯૯૭૯૩૧૬૩૦૩

૧૬

સાંતલપુર

ી કે.એન.મકવાણા(I/C)

૯૮૨૫૫૩૫૪૪૫

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,સમોડા
પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્
,ચંદર્ાવતી

પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્
,નાનાપુરા
પર્ાથિમક પશુસારવાર કેન્દર્ ,કોરડા

GM\W o BF,L HuIFVM RFH"DF\ ZC[, 5X] lRlSt;F VlWSFZLVM V[ DNNGLX ;ZSFZL DFlCTL VlWSFZL TZLS[
SFDULZL SZJFGL ZC[X[P

નાયબ પશુપાલન િનયામક
િજ લા પંચાયત પાટણ

પર્માણપતર્
આથી પર્માણપતર્ આપવામાં આવે છે કે માિહતી અિધકાર અિધિનયમ–૨૦૦૫ અંતગર્ત કલમ –
૪(૧) મુજબ નું પર્ો-એક્ટીવ િડસક્લોઝર પશુપાલન શાખા, િજલ્લા પંચાયત પાટણનું વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ માટે
અપડેટ કરેલ છે . જે ખાતર્ી કરી આ પર્માણપતર્ આપવામાં આવે છે .
સ્થળ :પાટણ
તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૭

નાયબ પશુપાલન િનયામક
િજલ્લા પંચાયત પાટણ

