
 

 

 
 
 

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુી 

વહ�વટ સ�ંથા  

સરવે ક��પસ, ખ-૫, સેકટર-૧૪, 

ગાઘંીનગર  

મા�હતી મેળવવાના અિઘકાર અિઘિનયમ ૨૦૦૫ના ં

અિઘિનયમ ૪(૧)(ખ) હ�ઠળના  

 િનયમસ�ંહ - ૧ થી ૧૭ 

 

 

 

 

 



 

 

 મા�હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ર005ના અિધિનયમની કલમ ૪(૧)(ખ) 

હ�ઠળના િનયમ સ�ંહ -૧થી ૧૭ ની મા�હતીની અ��ુમ�ણકા 

 

અ.

ન ં

િનયમસ�ંહ િવષય પાન  નબંર 

૧ િનયમસ�ંહ- ૧    સગંઠનની િવગતો, કાય� અને ફરજો   ૧ થી ૭  

૨ િનયમસ�ંહ- ૨   અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ� તા અને ફરજો  ૮ 

૩ િનયમસ�ંહ-૩  િનણ�ય લેવાની ���યામા ંઅ�સુરવાની કાય�પ� ધિત  ૯ 

૪ િનયમસ�ંહ-૪    કાય� બ�વવા માટ� નકક� કર�લા ધોરણો   ૧૦ 

૫ િનયમસ�ંહ-૫     કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનયમો, �ચૂનાઓ, િનયમસ�ંહ 

અને દફતરો    

૧૧ 

૬ િનયમસ�ંહ-૬    �હ�ર ત�ંના િનય�ંણ હ�ઠળની � ય�કતઓ પાસેના  

દ� તાવેજોની ક�ાઓ �ગે�ુ ંપ�ક  

૧૨ થી ૧૩  

૭ િનયમસ�ંહ-૭ કચેર�ઓની નીિત/અમલીકરણના ઘડતરના સબંધંમા ંર�ૂઆત 

માટ�ની િવ�માન ગોઠવણની િવગતો    
૧૪ 

૮ િનયમસ�ંહ-૮   નીિત/અમલીકરણના ભાગ તર�ક� અથવા તેની સલાહના હ�� ુ

માટ� બે અથવા બેથી વ� ુ� ય�કતઓના બનેલા બોડ�, 

કાઉિ� સલો, સિમિતઓ અને બી� મડંળોની બેઠકો લોકો માટ� 

��ુ લી છે ક� ક�મ અથવા તેવી બેઠકોની કાય�ન�ધો લોકોને 

મળવાપા�  છે ક� ક�મ   

૧૫ 

૯ િનયમસ�ંહ-૯   અિધકાર�ઓ તથા કમ�ચાર�ઓની મા�હતી-�િુ� તકા  (�ડર�કટર�)   ૧૬ થી ૧૮  

૧૦ િનયમસ�ંહ-૧૦  અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓને મળતા માિસક મહ�નતાણાની િવગત  ૧૯  

૧૧ િનયમસ�ંહ-૧૧ તમામ યોજનાઓ,��ુચત ખચ� અને કર�લ �કુવણી �ગે  

જવાબદાર �હ�ર ત�ં માટ� ફાળવાયેલ �દાજપ� 

૨૦ 

૧૨ િનયમસ�ંહ-૧૨ આિથ�ક સહાય કાય��મોની અમલ બજવણીની ર�ત, ફાળવેલ 

રકમો અને તેવા કાય��મોના લાભાથ�આની િવગતો 

૨૧ 

૧૩ િનયમસ�ંહ-૧૩ પરવાનગીઓ અથવા અિધ�ૃિતઓ મેળવનારાની િવગતો ૨૨ 

૧૪ િનયમસ�ંહ-૧૪ િનય�ંણ હ�ઠળની કચેર�ઓમા ંઈલેક�ોિનક �ુપમા ંઉપલ� ધ 

મા�હતીની િવગતો 

૨૩ 

૧૫ િનયમસ�ંહ-૧૫ �હ�ર ઉપયોગ માટ� િનભાવવામા ંઆવતા �થંાલય / 

વાચંનાલયની - મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલ� ધ 

૨૪ 



 

 

�િુવધાઓની મા�હતી   

૧૬ િનયમસ�ંહ-૧૬ સેટલમે� ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક�ી(�.ુરા.)ના 

િનય�ંણ હ�ઠળના  મદદનીશ મા�હતી અિધકાર� / �હ�ર 

સરકાર� મા�હતી અિધકાર� / િવભાગીય એપલેેટ 

સ� તાિધકાર�ઓની માહ�તી 

૨૫ 

૧૭ િનયમસ�ંહ-૧૭ 

 

સેટલમે� ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક�ીની કચેર� 

તથા  તેના િનય�ંણ હ�ઠળની કચેર�ઓમા ંઠરાવવામા ંઆવે 

તેવી બી� મા�હતી- અ� ય ઉપયોગી મા�હતી 

૨૬ 
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િનયમ સ�ંહ-૧  

 

સગંઠનની િવગતો,  કાયા�  અને 

ફરજો 
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મા�હતી મેળવવાના અિઘકાર અિઘિનયમ ૨૦૦૫ના ંઅિઘિનયમ -૪(૧) (ખ) હ�ઠળ 

(િનયમ સ�ંહ-૧)  �કરણ-૧ 

 દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ સ�ંથા, ગાઘંીનગરના ંસગંઠનની િવગતો, 

કાય� અને ફરજો 

 ભાગ-૧ 

૨.૧ �હ�ર ત�ંના ંઉદ�શ/ હ��:ુ-  

  

  દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ સ�ંથા  ગાઘંીનગરનો ઉદ�શ / હ�� ુ 

 જમીન દફતર ખાતાના અને જમીન મોજણી િવષય સાથે સકંળાયેલ હોય તવેા  

રાજય સરકારના કમ�ચાર�ઓ અને અિઘકાર��ીઓને માપણીની આ�િુનક 

ટ�કનોલો�  સ�હત તમામ �કારની  માપણીની તાલીમ આપવી , અ�યતન અને 

ચોકકસ જમીન ર�કડ� તૈયાર કરવા માટ�  વહ�વટ� અને કાયદાક�ય તાલીમ  

આપવી. �થી ��ને જમીન ર�કડ�  અ�યતન, ચોકકસ અને સરળતાથી મળ� રહ�.  

� માટ�  

(૧) તાલીમ કાય��મો,  કો�ફોર�સો, સેમીનાર, વક�શોપ અને �યા�યાનો�ુ ં

આયોજન કર�ુ ં અને તેમા ંમદદ કરવી.  

(ર)   માપણી અને જમાબઘંી માટ� નવી ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ શ� 

કરાવવા, સઘન તાલીમ વગ��ુ ંસ�ંથા ખાતે આયોજન કર�ુ ં  તથા 

સ�ંથાની મદદ વડ� �જ�લાઓમા ં તાલીમ યોજવી.  કામગીર� ઉપર 

દ�ખર�ખ રાખવી તથા  ટ�કનીકલ સલાહ �ચુન આપવા. 

(૩)  સશંોઘન, તાલીમ અને પર��ાની  કાય� ��તૃી  પર�વ ેનવ િનઘા�ર 

(Orientation)  કરવા સા� િન�ણાતં અિઘકાર� / કમ�ચાર�ઓની ખાસ 

પાખં ઉભી કરવી.  

(૪)  ભારતમા ંઅને િવ�મા ંસા�યતા ઘરાવતી અ�ય સ�ંથાઓ, સગંઠનો,  

મડંળો અને સમાજ સાથે મળ�ને કામ કર�ુ ં 

(૫)  આવકના �ોતો ઉભા થયેથી / આ�મિનભ�ર થયેથી સ�ંથાના ંઉદ�શોન ે

ઉ�જેન મળે ત ેમાટ� ફ�લોશીપી, િશ�ય�તૃી, ઇનામો તથા �ટાઇપે�ડ  

આપવા.  

૨.૨ �હ�ર ત�ં�ુ ંિમશન/ �ુરંદ�શીપ�ુ ં(વીઝન) :- 

 

દ�ન દયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગર :-  

 દ�ન દયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગરના ં િમશન 

/�ુરંદ�શીપ�ુ ં(િવઝન):- 

જમીનની મોજણી અને જમાબઘંી, શહ�ર મોજણી,  મહ��લુ અને િવષયો �ગ ે

િશ�ણ, તાલીમ,  અ�યાસ અને સશંોઘનો કરવા  આ�િુનક માપણીની તાલીમ 
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આપી  આ �ે�મા ં કાય��મતાના ં��ુય ક��દ �ઘુી પહ�ચી લોકોને  જમીન અને 

તેને લગતા ર�કડ� ઓછા ખચ� અને ઝડપથી ઉપલ�ઘ કરાવવાનો છે.  

૨. ૩ �હ�ર ત�ંનો �ંુકો ઇિતહાસ  અને તેની રચનાઓ :- 

 ભારત �વા ખેતી �ઘાન દ�શ�ુ ંઅથ�ત�ં  જમીન મહ��લુ ઉપર આઘાર 

રાખ�ુ ંહ� ુ ં જમીન મહ��લુ પ�ઘતીના ંપહ�લા બે તબકકા (ર�યતવાર� અને ગામ 

સમાજ) �ાગૈતાહાિસક સમયના છે. �ીજો અને છે�લો તબકકો �સુલમાન 

શાસકોના ંસમયનો હતો  �મા ંમહ��લુ રોકડ �પે  લેવાતા ંખે�ુતોએ વઘારાની 

જમીન છોડ� દ�વી પડ�. પર�ણામે  મોગલ શાસન કાળ દર�યાન શેરખાન ે

માપણીની ચોકકસ પ�ઘિતથી જમાબઘંીની સૌ �થમ શ�આત કર�.  �નો િવકાસ 

મોગલ સ�ાટ અકબરના ંશાસનકાળ દર�યાન  તેના િવ�યાત �ઘાન ટોડરમલ ે

ગજ અને સાકંળની મદદથી  માપ�ુ ંએકમ “ િવ�”ુ નકક� કર� ખેડ� શકાય તેવી 

જમીનની માપણી  કર� �ણ  િવભાગો  (ઉ�મ, મ�યમ, કિન�ક) નકક� કર�  

આકરણી કરવામા ંઆવી.  

  આ  પ�ઘતીના ંઅમલ  �ગે ��ટ�શ  શાસનકાળ દર�યાન િમ. િ��ગલ ે

નામના ��ેજ અમલદાર� શ� કરાવેલ  માપણી અને જમાબઘંીની બાર�ક અને 

અઘર� ૫�ઘતી િન�ફળ જતા ં  િમ. ગો�ડ�મીથ અને �ેક િવગેર�એ નવી સરળ 

પ�ઘતી દાખલ કર�, �નો વગ�કરણ, દોષો અને ગેરંટ� પીર�યડ િવગેર�ની 

ભલામણ થઇ. આ  �ગે િનયમો નકક� કરવા  સને ૧૮૪૭મા ં િમ. ગો�ફ�મીથ, 

ક��ટન �ીગલે અને ક��ટન ડ�વીડસન  િવગેર�એ �નૂામા ં એક પર�ષદ યો� 

સ�ંકુત અહ�વાલ ર�ુ કય� �મા ંઆકાર�ુ ંએકમ , એકમનો આકાર, વગ�કરણ, 

જમીનનો વગ� , સ�ંકુત િનયમો, મો�ુફ� અને માફ�, એ તમામ જમાબઘંીન ે

લગતી િવગતોનો સમાવેશ કરાયો. � અહ�વાલના ં�તે  માપણી અને જમાબઘંી  

અિઘિનયમ ૧૮૬૫ નો ૧લો કાયદો  અમલી બ�યો. છે�લે જમીન મહ��લુ કોડ 

�ુબંઇ ૧૮૭૯નો ૫મો કાયદો  અમલમા ંઆ�યો અને  તેમા ં�કરણ ૮ અને ૯ 

માપણી અને જમાબઘંીને લગતી  બાબતનો સમાવેશ  છે.  

  આમ જમીન દફતર ખાતાનો ઇિતહાસ ખેતી પઘાન દ�શમા ં ખેતીના 

આકારની વ�લુી માટ� �ુદા �ુદા  તબકકાઓ પસાર થઇ  છે�લે �ુબંઇ જમીન 

મહ��લુ અિઘિનયમ ૧૮૭૯ થી ર�ચત થયલે આ ખા� ુ ંછે.   

દ�ન દયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગર :-  

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગરનો �ંુકો ઈિતહાસ:- 

રાજય સરકારની �ેરણા અને મદદથી  તથા સરવે ઓફ ઇ�ડ�યા, હ�દાબાદ 

ખાતેની રા�ટ�ય તાલીમ સ�ંથા પરથી જમીન દફતર ખાતાના ં અિઘકાર�ઓને 

મેળવેલ �ેરણાથી �જુરાત સરવે તાલીમ સ�ંથા નામની રાજય �તરની સ�ંથા 

સને ૧૯૯૧-૯૨મા ંકાય�રત કર�લ છે. િવ�ફોટક ગતીથી આગળ વઘી રહ�લી જમીન 

મોજણી ટ�કનોલો�નો લાભ રાજયના ંસૌથી �ુના એવા જમીન દફતર ખાતાના  
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મહ�કમને મળે અને તેના વડ� રાજય�ુ ં જમીન દફતર ચોકકસ, સરળ અને 

આ�િુનક થાય તેવા �ભુ હ��થુી  આ સ�ંથા શ� કરવામા ંઆવેલ છે.  જમીન 

માપણી માટ�ના ં આ�િુનક સાઘનો �વા ક� ટોટલ �ટ�શન, �લોબલ પોઝીશન�ગ 

િસ�ટમ  અને ઇલેકટોિનક �ડ�ટન મેઝરમે�ટ  મશીનની �ે�ીય  અને વહ�વટ� 

તાલીમ આપવા સા� ૨૫ એકર �ટલી િવશાળ જ�યા રાજય સરકાર �વારા 

ફાળવી આપવામા ં આવેલ છે.  સન ે ૧૯૯૫-૯૬ મા ં સ�ંથાના ઔપચાર�ક 

નામકરણ  તથા ઉ�ાટન  સમારંભથી “ દ�નદયાળ જમીન અને મોજણી સ�ંથા”  

નામથી કાય�રત છે. સન ે૨૦૦૮ના વષ�મા ંસ�ંથા�ુ ં�નુ:નામા�ભધાન " દ�નદયાળ 

મોજણી અને મહ��લુી વહ�વટ સ�ંથા " તર�ક� થયલે છે. સ�ંથાએ રાજયના ંસરવ ે

સેટલમે�ટ અને મહ��લુ િવભાગના ં કમ�ચાર�ઓ/ અિઘકાર��ીઓ ઉપરાતં 

ફ�ંઆુર�-૨૦૦૩ મા ંભારત સરકારના ંઇસરો અને રાજય સરકારના ંબાયસેગની 

મદદથી રાજયના ં અિઘકાર�ઓને તાલીમ આપવા�ુ ં શ�આત કર�લ છે. આ 

ઉપરાતં રાજય સરકારના ં  અ�ય િવભાગો �વા ક�  જગંલ ખા� ુ ં અને 

�આઇડ�સીના ંકમ�ચાર�ઓને ટ�કનીકલ તાલીમ આપેલ છે. 

 

૨ .૪ �હ�ર ત�ંની ફરજો:-  

દ�ન દયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગરની ��ુય ફરજો :-  

  જમીન દફતર ખાતાના ં વહ�વટ� ત�ં ઉપર તથા દ�નદયાળ  જમીન 

અને મોજણી  સ�ંથા ઉપર  અસરકારક િનય�ણં અને દ�ખર�ખ રાખી 

ઉ�ક�ટ વહ�વટ �રુો પાડવો  

 સ�ંથાના ં ઉદ�શો અને હ��ઓુ િસ�ઘ કરવા માટ� વષ�ભર �ુદા �ુદા  છ 

�વાહ હ�ઠળ  ૧૦૦થી વઘાર� તાલીમો યો� �દા�ત ૩૦૦૦ �ટલા 

તાલીમાથ�ઓને તાલીમ આપવામા ંઆવે છે.  આ ઉપરાતં નીચે જણાવેલ 

જમીન દફતર ખાતાની અગ�યની કામગીર�  માટ�ના ં �ો�કટ  અન ે

અ�યાસ  શ� કરવા સલાહ �ચુનો  આપ ેછે.  

 જમીન �ઘુારણા કાયદાઓ િનયમો િવગેર� 

 શહ�ર માપણી ર�કડ�� ુ ં કો���ટુરાઇઝેશન 

 આકારબઘં/  કમી ��તીપ�ક ર�કડ�� ુ ંકો���ટુરાઇઝેશન 

 �ડઝીટાઈઝેશન ઓફ ક�ડ�ટલ  મેપ, ટ��પણ,  પોત �હ�સા ર�કડ� િવગેર�  

 �જુરાતના ં તમામ ગામ નકશાને ર�મોટ સે�સ�ગ ડ�ટાની મદદ વડ�  

અ�યતન કરવા આ�દ�તી િવ�તારના ં ગામોની  ર� સરવે આ�િુનક  

માપણીના ં સાઘનો �વા ક� ડ�ફર�સીયલ �લોબલ પોઝીશન�ગ િસ�ટમ  

અને ટોટલ �ટ�શન મશીન વડ� ઝડપથી �ણુ� કરવા.  

 જમીન દફતર ખાતાની કચેર�ઓને મનેેજમે�ટ ઇ�ફોરમેશન  િસ�ટમનો 

અ�યાસ કર�  સમ� કામગીર�ને તબકકાવાર કો���ટુરાઇઝ કરવામા ં

મદદ કરવી.  
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 ર� સવ� માટ� તાલીમ તથા સેમીનાર યોજવામા ંઆવે છે.  

 ઓટોક�ડની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે.  

 
 

૨.૫  �હ�ર ત�ંની ��ુય ��િૃતઓ. અને કાય�:-  

દ�ન દયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગર ની ��ુય ��તૃીઓ અને 

કાય� :-  

 સ�ંથા �ુદા �ુદા  છ �વાહ હ�ઠળ  ૧૦૦થી વઘાર� તાલીમો યો� 

�દા�ત ૩૦૦૦ �ટલા તાલીમાથ�ઓન ે તાલીમ આપવામા ં આવ ે છે.  

આ ઉપરાતં જમીન મોજણી િવષય સાથે સકંળાયેલ  સરાક�ીના ંઅ�ય 

િવભાગો �વા ક�  જગંલ ખા� ુ ં , �આઇડ�સી,  અબ�ન ડ�વલોપમે�ટ 

ઓથોર�ટ�  અને નમ�દા િનગમ તથા મહ��લુ િવભાગ હ�તકના  કલેકટર 

�ાતં અિઘકાર�, મામલતદાર નાયબ  મામલતદાર તલાટ� સક�લ  

િવગેરને તાલીમ આપ ેછે.  આ ઉપરાતં જમીન દફતર ખાતાની  ��ુય 

કામગીર�  માટ�ના ં સેમીનાર, વક�શો૫, મીટ�ગ, �ુદ� �ુદ� મશીનર�ના ં

િનદશ�ન, ટ�કનીકલ સાઘનોની ખર�દ�મા ં કિમશનર�ી �વારા  �ચુવવામા ં

આવતી કામગીર� અને આ�િુનક માપણીની ટ�કનોલો� ઉપયોગ  

વઘારવા માટ� �જ�લા ક�ાએ �ફ�ડ કામગીર� અને તાલીમ આપે છે.  

૨.૬ �હ�ર ત�ંના રાજય િનયામક કચેર�, �દ�શ, �જ�લો, �લોક વગેર� �તરોએ 

સ�ંયાગત માળખાનો આલેખ.( આ સાથે સામેલ (ભાગ-ર) 

૨.૭ �હ�રત�ંની અસરકારકતા અને કાય��મતા વઘારવા માટ�ની લોકો પાસેથી 

અપે�ાઓ:-  

  �હ�ર ત�ં �વારા  � કામે �� પાસેથી દ�તાવેજની નકલો, અ�ય જ�ર� 

મા�હતી મગંાવવામા ંઆવ ેતે  સમયસર �રુ� પાડવી જોઇએ.  

૨.૮ સેવા આપવાના દ�ખર�દ િનય�ંણ  અને �હ�ર ફર�યાદ  િનવારણ માટ� ઉપલ�ઘ 

ત�ં:-  

 ૧. કચેર�મા ંફર�યાદ પટ�/ �ચુન પૈટ� �કુાવેલ છે.  

 ૨. કચેર�ના ંવડા સમ� લે�ખત, મૌ�ખક �બ�  ર�ુઆત કર� શકશે.  

 ૩. � કચેર� સમ� ફર�યાદ, અર� કર� હોય પણ અરજદારને અસતંોષ  

હોય તો  �જ�લા ક�ાએ  વગ�-૧ ક�ાના ં  િનય�ણ અિઘકાર� સમ�  

ર�ુઆત કર� શકાય છે.  

૨.૯ કચેર��ુ ંસરના�ુ ં 

        આ સાથે સામેલ �કરણ -૨ ભાગ-૩ ��ુા ન.ં૨.૧૧  

૨.૧૦ કચેર� શ� થવાનો સમય    સવાર� ૧૦.૩૦ કલાક� 

કચેર� બઘં થવાનો સમય  સા�ં ૧૮-૧૦ કલાક�  
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(�ાયો�ગક તાલીમના ંસમયે સવાર� ૮-૩૦ કલાકથી તાલીમ શ� કરવામા ંઆવ ે

છે.)  

સેટલમેનટ કિમશનર અને જમીન ર�કડ� િનયામક�ીની વેબ સાઇટ  
WWW.landrecords.gujarat.gov.in 

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ તાલીમ સ�ંથા  

WWW.deendayalinstitute.gujarat.gov.in 
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મા�હતી મેળવવાના અિઘકાર અિઘિનયમ ૨૦૦૫ના ંઅિઘિનયમ -૪(ખ) હ�ઠળ ��ુા નબંર (૧)  (િનયમ સ�ંહ-૧)  �કરણ-૧ 

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુી વહ�વટ સ�ંથા , ગાઘંીનગરના ંસગંઠનની િવગતો, કાય� અને ફરજો 

ભાગ-૨ (ભાગ-૧) ��ુા નબંર ૨-૬�ુ ંસાઘંણ) 

 વહ�વટ� માળખાની િવગત દશા�વ� ુપ�ક  
 

 

નાયબ િનયામક �ી �. પી. �ની 

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ ��ુથા, ગાઘંીનગર 

 
 
 
 
 

    ઓ�ફસ �િુ��ટ��ડ��ટ (�ી એલ.ક�.�યાસ)         મદદિનશ િનયામક (�ી એમ. ક�. દ�સાઇ)  

િસિનયર કલાક�  (વહ�વટ)             તાલીમ અિઘકાર�-૧  

િસિનયર કલાક�  (�હસાબ)            તાલીમ અિઘકાર�-૨ 

ર�કડ� ક�પર               તાલીમ અિઘકાર�-૩ 

�ુિનયર કલાક�              તાલીમ અિઘકાર�-૪ 

�ુિનયર કલાક�  

પટાવાળા -૨ 

ટોનપાટ� મહ�કમ(૧૧ સરવેયસ� -ટા�ક ફોસ�)    
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મા�હતી મેળવવાના ંઅિઘકાર અિઘિનયમ ૨૦૦૫ના અિઘિનયમ ૪(૧) (ખ) હ�ઠળ  

(િનયમ સ�ંહ-૧ )  �કરણ નબંર-૧ 

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુી વહ�વટ સ�ંથા 

ભાગ-૨(ભાગ-૧ ના �દુા નબંર ૨.૯ �ુ ંસાઘણ ) 

ગાઘંીનગર   �જ�લાની કચેર� િવષયક મા�હતી�ુ ંપ�ક  

અ�ુ ંન ં કચેર��ુ ંનામ  કચેર��ુ ંસરના�ુ ં ફોન/ ફ�કસ/ ઇ-મેઇલ   

૧ ૨  ૩  ૪  

૧ દ�નદયાળ મોજણી અને 

મહ��લૂ વહ�વટ સ�ંથા  

સરવે ક��પસ, ખ-૫, સેકટર-૧૪  

ગાઘંીનગર પીન નબંર- ૩૮૨૦૧૬ 

ફ�કસ ૦૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ 

ફોન ૦૭૯ ૨૩૨ ૨૯૧૪૫ 

   dydir-
dils@gujarat.gov.in 

 
 


