
પાટણ �જ�લો
કલે�ટર�ી- પાટણ email:- collector-pat@guj.gov.in

હો�ો કચેર� ફ��સ મોબાઈલ
કલે�ટર-પાટણ 233303 233055 9978406218

233301
પોલીસ અિધ�ક-પાટણ 223555 230182 9978405078

230104
�જ�લા િવકાસ અિધકાર�-પાટણ 223440 234294 9978406243

232936
િનવાસી નાયબ કલે�ટર 233400 - 9978405190
�જ�લા �રુવઠા અિધ.પાટણ 232112 - 9427307091
નાયબ કલે�ટર ( મ.ભો.યો) 234313
નાયબ કલે�ટર(�ુટંણી) 224900 233201
પાટણ
�ા�ત અિધકાર��ી પાટણ 230201 -
�ા�ંત અિધકાર�- રાધન�રુ 277304 277407 9978405338
િનયામક, �જ�લા �ામ િવકાસ 227265 223441 9429429588
એજ�સી- પાટણ
�ો�.મેને.ડ�.આર.ડ�-પાટણ 223175 - 9825285306
221200 ( નર�ગા શાખા)
�જ�લા આયોજન અિધ.પાટણ 224893 224888 9825729645
નાયબ કલે.�પે�પ ડ�ટુ� 224997 - 9727714307
નાયબ �જ�લા િવકાસ - 221114 - 9428753902
અિધકાર� મહ��લુ
(ડ�.આ.ઓ)એન.આઈ.સી. 225597 - 9428384084
પાટણ
��ુય �જ�લા આરો�ય - 221554 - 9428733843
અિધકાર�- પાટણ 234295
િસવીલ સ�ન- પાટણ 233311 232667 9427368532

નાયબ મા�હતી િનયામક�ી-પાટણ 222158 223712 9426273514

કા.ઈ.મા.અને મ.િવભાગ,�ટ�ટ,પાટણ 233777 223177 9327077569



ના.કા.ઈ.મા.અને મ િવભાગ, �ટ�ટ, પાટણ - 9825413633

કા.પા.ઈ.�.ુ�.વી.સી.એલ પાટણ 230439 230495 9925212623

કા.પા.ઈ. �.ુ�.વી.સી.એલ 2746 - 9925212190
રાધન�રુ 277354

9925212601
કા.પા.ઈ.�.ુ�.વી.સી.એલ 2767 - 9925212147
િસ�ધ�રુ 220347
કા.પા.ઈ.મા અને મ. પાટણ 234285 - 9825255335
કા.પા.ઈ.�.આ.બા.- િવભાગ પાટણ 2766 9978406775

226716
કા.ઈ.�.આ.બા- રાધન�રુ 9978406770
કા.ઈ.વા�મો-પાટણ 220588 - 9978442375
કા.ઈ.સરદાર સરોવર િનગમ 223406 - 9909028596
િવભાગ-20, પાટણ
જ.મે.�જ�લા ઉ�ોગ ક��� - 224173 234517 9429156824
પાટણ
એ.આર.ટ�.ઓ. પાટણ 223100 - 9825195696
�જ�લા રોજગાર અિધ.પાટણ 223178 9429130415
�જ�લા રમતગમત 222023 - 9427952262
અિધકાર� પાટણ
ઈ.ચા.�જ. રમતગમત �. 222145 - 9427360936
િશ�ણ ક���, પાટણ

ના.વન સરં�ક, સામા�ક 225850 - 9427702969
વનીકરણ િવ.સબ �ડિવ.પાટણ
�જ�લા ટ�ઝર� ઓ�ફસર-પાટણ 230238 - 9426464795

222301
મદદનીશ મ�ુર કિમ.�ી 225345 - 9998178947
�જ�લા �ા.િશ�ણાિધકાર��ી 234239 223155 9909971692
પાટણ
�જ�લા િશ�ણાિધકાર��ી 230025 - 9909970222
રા�ય. પાટણ
કા.ઈ. સરદાર સરોવર નમ�દા 2733 -



િનગમ િવ.19. હાર� 223406
નાયબ િનયામક(વી.�) 225167 - 9426920705
પાટણ.
�જ�લા પછાત વગ� ક�યાણ 226782 - 9979549735
અિધકાર� (વગ�-1) પાટણ
તક�દાર� અિધકાર� - આદ��તી િવકાસ- પાટણ 2742 - 9426042650

260098
કા.ઈ.�ો��ટ મોનેટર�ગ - - 9978445245
રાધન�રુ
ડ�.એ��.�ો�.મોની. રાધન�રુ 9978406939
સમાજ ક�યાણ અિધકાર� - 222651 - 9427745801
�જ�લા પચંાયત, પાટણ
મામલતદાર�ી ડ�ઝા�ટર - 2766 - 9825806888
પાટણ 224830
ડ�.આઈ.એલ.આર-પાટણ 2766 - 9426588194

230288
સીટ� સવ� ��ુીટ��ડ��ટ - 2766 - 9427424020
પાટણ 220324

સીટ� સવ� ��ુીટ��ડ��ટ - 2767 - 9426527654
િસ�ધ�રુ 220948
�જ�લા આ�ુ�વૈદ�ક અિધકાર�- 232130 - 9924934741
પાટણ
એસ �ો�ામ ઓ�ફસર -આઈ.સી.ડ�. 225816 - 9979843631

�જ�લા મેલેર�યા અિધકાર�- 233287 - 9909981889
પાટણ 220160
નગર િનયોજક�ી -પાટણ 9825580464
ઈ.ચા.�જ�લા ખેતીવાડ� 224489 - 9426419265
અિધકાર�- પાટણ 232285 -
વા�ણ�યક વેરા સહાયક 9426535565
કિમ�ર�ી- પાટણ
મદદનીશ ��ુતરશા�ી�ી 222850 - 9825224457
પાટણ
�જ�લા ર���ાર, સહકાર� 223284 - 9428708558



મડંળ�ઓ, પાટણ
મદદનીશ િનયામક, જમીન 222531 - 9974251279
િવકાસ િનગમ, પાટણ
િવબાગીય િનયામક,એસ.ટ� 2742 9998953168
પાલન�રુ 257285

લીડ બ�ેક મેનેજર�ી, 225358 - 9898293459

મામલતદાર�ી, પાટણ 2766 - 9426314556
230700

મામલતદાર�ી, િસ�ધ�રુ 2767 - 9979874684
220071

મામલતદાર�ી, ચાણ�મા 2734 - 9978423702
222021

મામલતદાર�ી, હાર�જ 2733 222030 9898263515
222076

મામલતદાર�ી, સમી 2733 - 997830388
244333

મામલતદાર�ી, સાતંલ�રુ 2738 - 9727093100
224125

ચીટનીશ �ુ કલે�ટર, પાટણ 2766 - 9879163345
232240

નશાબધંી અને આબકાર� 224935 - 9825977135
અિધ�ક�ી
નાયબ પ�પુાલન િનયામક, 234300 - 9825535380
પાટણ
�જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધ. 222651 - 9427745801

પાટણ


