પરિશિષ્ટ – ૧ (કૃશિ પ્રભાગ)
અ.નં.

જાહેિ મારહતી અશિકાિી

મદદનીિ જાહેિ મારહતી અશિકાિી

શિિયો

અપીલ
સત્તાશિકાિી

૧.

શ્રી એલ.કે.જોગલ
ઉપસચિિશ્રી
(મહેકમ/િોકડ)
બ્લોક નં. ૫, ૧ લો
માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૪૫૯

૨.

શ્રી એન.કે.મકિાણા
ઉપસચિિશ્રી
(સંકલન/IT)
બ્લોક નં. ૫, ૨ જો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૦

(૧) શ્રી જે.એમ.પટે લ,

મ િાખાના

સેકિન અશિકાિીશ્રી મ િાખા

શિિયો/ મહેકમ

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.

શિિયક

સોની

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૨
(૨) શ્રીમતી અલકાબેન એમ. િસાાત,
ઈન્િાર્જ સેકિન અશિકાિીશ્રી મ.૧ િાખા

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.

મ.૧ િાખાના

સંયકુ ત

શિિયો/ મહેકમ

સચિિશ્રી

શિિયક

(મહેકમ/
સંકલન)

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૩
(૧) શ્રી એન.ડી.િાિેલા
સેકિન અશિકાિીશ્રી મ.૩ િાખા
બ્લોક નં. ૫, ૨ જો માળ
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૪૯
(૨) શ્રી એિ.એમ.પિમાિ
સેકિન અશિકાિીશ્રી આઈ.ટી. િાખા

શ્રી રદલીપ જી.

શિભાગની
સંકલનની
બાબતો

બ્લોક નં. ૫, ૧
લો માળ,
૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૦૭

આઈ.ટી. અંગેની
તમામ બાબતો

બ્લોક નં. ૫,ભોંયતચળયે
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૫૦
ભાશિતા પી.િાઠોડ
૩.

ઉપસચિિશ્રી (સેિા)
બ્લોક નં. ૫, ૧ લો
માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૧૫

(૧)શ્રીમતી કે.એમ.જણસાિી

ખેતી શનયામકની

સેકિન અશિકાિીશ્રી ક.૧ િાખા

કિેિી, િગા-

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.

૧,૨નુ ં મહેકમ

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૪
(૨) શ્રી બી.ડી.વ્યાસ

કૃશિ યોજનાકીય

સેકિન અશિકાિીશ્રી ક.૫ િાખા

બાબતો.

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.

સેકિન અશિકાિીશ્રી, ક.૯ િાખા
બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૧

અશિક સચિિશ્રી
(કૃશિ)
બ્લોક નં. ૫, ૧
લો માળ,
૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૦૭

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૭
(૩) શ્રીમતી કે.એમ.પટેલ, ઈન્િાર્જ

શ્રી બી.કે. કુમાિ

ખેતી શનયામકની
કિેિી, િગા૩,૪નુ ં મહેકમ

૪.

શ્રી આિ.આિ. પંડયા
ઉપસચિિશ્રી (કૃશિ)
બ્લોક નં. ૫, ૧ લો
માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૧૭

(૧) સુશ્રી ગાગી બી. િહોશનયા,

બીજ શનગમ અને

ઈન્િાર્જ સેકિન અશિકાિીશ્રી, ક.૬િાખા

તેને લગતી સેિાકીય

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૮

બાબતો

(૨) શ્રી જી.કે. ઠાકોિ,

ક.૭ િાખાના

સેકિન અશિકાિીશ્રી, ક.૭િાખા,

શિિયો/કૃશિ

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ. ૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૯

યોજનાકીય બાબતો

(૩) શ્રી એમ.બી.કંથારિયા

ક.૮ િાખાના

સેકિન અશિકાિીશ્રી ક. ૮િાખા
બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૦

શિિયો/બાગાયતની

શ્રી બી.કે. કુમાિ
અશિક સચિિશ્રી
(કૃશિ)
બ્લોક નં. ૫, ૧
લો માળ,
૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૦૭

યોજનાકીય બાબતો
અને મહેકમ શિિયક

૫.

શ્રી એન.એમ.ભાિસાિ
ઉપસચિિશ્રી (કૃશિ
યુશન.)
બ્લોક નં. ૫, ૧લો
માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૫૦

(૧) શ્રી જી.એસ.મોદી

િાિે ય કૃશિ

સેકિન અશિકાિીશ્રી ક.૨ િાખા

યુશનિશસિટીઓની

બ્લોક નં. ૫,૧ લો માળ.૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૫

તમામ બાબતો

(૨) શ્રી બી.જી.પટેલ, િાર્જમાં

HOD ની ખાતાકીય

સેકિન અશિકાિીશ્રી મ.૪ િાખા
બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ. ૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૬
(૩) શ્રી બી.જી.પટેલ
સેકિન અશિકાિીશ્રી ક.૪ િાખા

૬.

શ્રીમતી
આિ.સી.જાડેજા
ઉપસચિિશ્રી
(બજેટ-આયોજન)
બ્લોક નં. ૫, ૨ જો
માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૧૯

તપાસ
ગુજિાત જમીન
શિકાસ શનગમ ચલ.ને

શ્રી સુિીિ યુ.
ઉપાધ્યાય, િાર્જમાં
નાયબ સચિિશ્રી
(કૃશિ યુશન./
તપાસ)
બ્લોક નં. ૫, ૨જો
માળ,
૦૭૯-૨૩૨-

૫૧૪૮૩

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ. ૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૬

લગતી કામગીિી

(૧) શ્રી આિ.એમ.પિમાિ,

શિિાનસભાની

શ્રી િાય.પી.

સેકિન અશિકાિી મ.૨ િાખા

બાબતો

િાિલ, નાયબ

બ્લોક નં. ૫, ૧ લો માળ.

સચિિશ્રી (બજેટ

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૪

આયોજન)

(૨) શ્રી બી.પી.િાણા,

બજેટ અંગેની

બ્લોક નં. ૫, ૧

ઇન્િાર્જ સેકિન અશિકાિી બી.૧ િાખા

તમામ કામગીિી

લો માળ,
૦૭૯-૨૩૨-

બ્લોક નં. ૫, ૨ જો માળ.

૫૦૮૧૬

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૨
(૩) શ્રી િશ્મમકાંત ડી. ગાંિી
ઇન્િાર્જ સેકિન અશિકાિીશ્રી અ િાખા
બ્લોક નં. ૫,૨ જો માળ
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૨૧

આયોજન અંગેની
તમામ કામગીિી

પરિશિષ્ટ – ૧ (સહકાિ પ્રભાગ)
જાહેિ મારહતી અશિકાિી

મદદનીિ જાહેિ મારહતી

શિિયો

અશિકાિી
૧.

શ્રી એ.એન.પટેલ
ઉપસચિિશ્રી ઇ.િા.
(સહકાિ)

(૧) શ્રી પી.એિ.ગાંિી
સેકિન અશિકાિીશ્રી ક -િાખા
બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ.

સત્તાશિકાિી
ક િાખાના

શ્રી િી.બી.ઠાકોિ,

શિિયો/ મહેકમ

નાયબ

શિિયક

સચિિશ્રી(સહકાિ)

બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ. ૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૬૯
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૬૪

(૨) શ્રી િી.પી.િાિડા

બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો
ખ િાખાના

સેકિન અશિકાિીશ્રી ખ િાખા શિિયો સહકાિી
બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૫૬

અપીલ

માળ ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૬૨

મંડળીઓ
ખાંડ શનયામકની
કિેિીને લગતી
બાબતો

૨.

શ્રી એ.એન.પટેલ
ઉપસચિિશ્રી (શિિાણ)
બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૬૪

(૧) શ્રી સુમીત ડી.િૌિિી

એ.પી.એમ.સી.,

સેકિન અશિકાિીશ્રી ગ િાખા જીલ્લા/તાલુકા
બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ.

શ્રી િી.બી.ઠાકોિ,
ના.સ.(સહકાિ)

ખિીદ િેિાણ

િાર્જમાં

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૬૮

સંિો

સંયકુ ત

(૨) શ્રી પી.એિ.ગાંિી, િાર્જમાં

સહકાિી બેંકો,

સચિિશ્રી(શિિાણ)

સેકિન અશિકાિીશ્રી િ િાખા

શિિાણને લગતી

બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો

બાબતો

માળ ૦૭૯-૨૩૨-

બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ.

૫૦૮૬૨

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૬૬
(૩) શ્રી સુમીત ડી.િૌિિી,

અપીલને લગતી

શ્રી જે.કે.પટેલ,

િાર્જમાં, સેકિન અશિકાિીશ્રી

બાબતો, સહકાિી

નાયબ સચિિશ્રી

છ િાખા બ્લોક નં.૭, ૬ ઠ્ઠો

કાયદો, સહકાિ

(અપીલ) બ્લોક

માળ.૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૬૭

પ્રભાગનુ ં સંકલન

નં.૭, ૬ ઠ્ઠો માળ
૦૭૯૨૩૨૫૧૪૮૪

પરિશિષ્ટ – ૧ (પશુપાલન, ગૌ સંિિાન અને મત્સ્યોઘોગ પ્રભાગ)
જાહેિ મારહતી અશિકાિી

મદદનીિ જાહેિ મારહતી

શિિયો

અપીલ સત્તાશિકાિી

અશિકાિી
૧.

શ્રી એન.કે.િાિેલા
ઉપસચિિશ્રી
(પશુપાલન)
બ્લોક નં.૫, ૨ જો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૧૩

(૧) શ્રી શિજય આિ.દે સાઈ પશુપાલન ખાતાની
ઇન્િાર્જ સેકિનઅશિકાિીશ્રી
પી.૧ િાખા
બ્લોક નં.૫, ૨ જો માળ.

યોજનાકીય બાબતો,

નાયબ સચિિશ્રી

ગુજિાત િેટા ઉન

(પશુપાલન/મત્સ્યોઘોગ)

શિકાસ શનગમ

૦૭૯-૨૩૨-૫૦૮૩૮
(૧) શ્રી જે.એસ.ડામોિ

શ્રી સુિીિ યુ. ઉપાધ્યાય

બ્લોક નં.૫, ૨ જો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૮૩

પશુપાલન ખાતાની

સેકિન અશિકાિીશ્રી

સેિાકીય અને

પી.૨ િાખા બ્લોક નં.૫,

મહેકમ શિિયક

૨ જો માળ.૦૭૯-

બાબતો.

૨૩૨૫૦૮૩૯
૨.

શ્રીમતી એસ.એસ.

મત્સ્યોઘોગ ખાતાની

શ્રી સુિીિ યુ.ઉપાધ્યાય

િાર્જમાં, સેકિન

સેિા, મહેકમ અને

નાયબ સચિિશ્રી

ઉપસચિિશ્રી,

અશિકાિીશ્રી, ઝ િાખા

શિ્ત શિિયક

(પશુપાલન/મત્સ્યોઘોગ)

(મત્સ્યોઘોગ)

બ્લોક નં.૫, ૩ જો માળ.

અધ્િયુા

(૧) શ્રી િી.પી.િાિડા,

બાબતો

બ્લોક નં.૫, ૨ જો માળ. ૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૯૨
૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૦૯

૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૮૩

(૧) શ્રી જે.એસ.ડામોિ,

મત્સ્યોઘોગ ખાતાની

િાર્જમાં સેકિન

યોજનાકીય બાબતો

અશિકાિીશ્રી ટ િાખા
બ્લોક નં.૫, ૩ જો માળ.
૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૯૧

બ્લોક નં.૫, ૨ જો માળ.

