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માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિધનયમ ૨૦૦૫નાં અધિધનયમ -૪(૧) (ખ) િ ઠળ
(ધનયમ સંગ્રિ-૧)  પ્રકરણ-૧

 દીનદયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટ સસુ્ા, ગાંિીનગરનાં સંગઠનની ધવગતો, કાય્યો અને ફરજો
 ભાગ-૧

૨.૧ જાિ ર તંત્રનાં ઉદ શ/ િ ત:ુ- 

 

  દીનદયાળ મોજણી અને મહસેલુ વહીવટ સંસ્ા  ગાંઘીનગરનો ઉદેશ / હતે ુ
 જમીન દફતર ખાતાના અને જમીન મોજણી વવષય સા્ે સંકળાયેલ હોય તેવા  રાજય સરકારના
કમ્મચારીઓ  અને અવઘકારીશીઓને  મા્પણીની આધનુીક ટેકનોલોજી  સ સહહત તમામ પ્રકારની
મા્પણીીની તાલીમ આ્પવી ,  મહસેલુ વવભાગના મહકેમને મહસેલુી રીફેસર,  ઇ-ધરા,  એ.ટી.વી.ટી.
તાલીમ આ્પવી.અઘ્યતન અને ચોકકસ જમીન રેકર્મ તતૈયાર કરવા માટે  વહીવટી અને કાયદાકીય
તાલીમ  આ્પવી.  જે્ી પ્રજાને જમીન રેકર્મ  અઘ્યતન, ચોકકસ અને સરળતા્ી મળી રહ.ે  જે માટે 
(૧) તાલીમ કાય્મક્રમો,   કોનફોરનસો,  સેમીનાર,  વક્મશો્પ અને વયાખયાનોનું આયોજન કરવું  અને

તેમાં મદદ કરવી. 
(ર) મા્પણી અને જમાબંઘી માટે  નવી ટેકનોલોજીનો ઉ્પયોગ શરૂ કરાવવા,  સઘન તાલીમ

વગ્ગોનું સંસ્ા ખાતે આયોજન કરવું  ત્ા સંસ્ાની મદદ વરે ે જજજિલલાઓમાં તાલીમ યોજવી.
કામગીરી ઉ્પર દેખરેખ રાખવી ત્ા  ટેકનીકલ સલાહ સચુન આ્પવા.

(૩) સંશોઘન, તાલીમ અને ્પરીકાની  કાય્મ પ્રવ  તી  ્પર પરતવે નવ વનઘા્મર (Orientation)  કરવા સારૂ
વનષણાંત અવઘકારી / કમ્મચારીઓની ખાસ ્પાંખ ઉભી કરવી. 

(૪) ભારતમાં અને વવશ્વમાં  સામયતા ઘરાવતી  અનય સંસ્ાઓ ,  સંગઠનો,  મંરળો અને સમાજ
સા્ે મળીને કામ કરવું 

(૫) આવકના સોતો ઉભા ્યે્ી / આ પરતમ વનભ્મર ્યે્ીસ સંસ્ાનાં ઉદેશોને ઉઉતેજન મળે તે માટે
ફેલોશી્પી, વશષયવ  તી, ઇનામો ત્ા સટાઇ્પેનર આ્પવા. 

૨.૨ જાિ ર તંત્રનું ધમશન/ દુરંદ શીપણું (વીઝન) :-

દીન દયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટી સંસ્ા ગાંિીનગર :- 
 દીન દયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટી સંસ્ા ગાંિીનગર નાં ધમશન

/દુરંદ શીપણું (ધવઝન):-

 જમીનની મોજણી અને જમાબંઘી, શહરે મોજણી,  મહસેલુ અને વવષયો અંગે વશકણ,

તાલીમ,  અભયાસ અને સંશોઘનો કરવા  આઘવુનક મા્પણણીીની તાલીમ આ્પી  આ કેત્રમાં
કાય્મકમતાનાં મખુય કેનદ સઘુી ્પહુઘી પહોંચી લોકોને  જમીન અને તેને લગતા રેકર્મ ઓકર્ડ ઓછા ખચડ
અને ઝર્પ્ી ઉ્પલબઘ કરાવવાનો કર્ડ ઓછે. 

૨. ૩ જાિ ર તંત્રનો ટંુકો ઇધતિાસ  અને તેની રચનાઓ :-
ભારત જેવા ખેતી પ્રઘાન દેશનું અ્્મતંત્ર  જમીન મહેસલુ ઉ્પર આઘાર રાખત ું હતું  જમીન મહેસલુ
્પઘ્ઘતીનાં ્પહલેા બે તબકકા (રૈયતવારી અને ગામ સમાજ) પ્રાગતૈતાહાવસક સમયના કર્ડ ઓછે. ત્રીજો અને



કર્ડ ઓછેજિલલો તબકકો મસુલમાન શાસકોનાં સમયનો હતો  જેમાં મહસેલુ રોકર રૂ્પે  લેવાતાં ખેડુતોએ
વઘારાની જમીન કર્ડ ઓછોરી દેવી ્પરી.  ્પરીણામે  મોગલ શાસન કાળ દરમયાન શેરખાને મા્પણીની
ચોકકસ ્પઘ્ઘવત્ી જમાબંઘીની સસૌ પ્ર્મ શરૂઆત કરી.  જેનો વવકાસ મોગલ સમાટ અકબરનાં
શાસનકાળ દરમયાન  તેના વવખયાત પ્રઘાન ટોરરમલે ગજ અને સાંકળની મદદ્ી  મા્પન ું એકમ “
વવઘ”ુ નકકી કરી ખેરી શકાય તેવી જમીનની મા્પણી  કરી ત્રણ  વવભાગો  (ઉઉતમ, મઘ્યમ, કવનષક)

નકકી કરી  આકરણી કરવામાં આવી. 
આ  ્પઘ્ઘતીનાં અમલ  અંગે બ બ્રિટીશ  શાસનકાળ દરમયાન વમ.  વપ્રરિંગલે નામના અંંેગજ

અમલદારે શરૂ કરાવેલ  મા્પણી અને જમાબંઘીની બારીક અને અઘરી ૫ઘ્ઘતી વનષફળ જતાં  વમ.

ગોજિલરસમી્ અને મેક વવગેરેએ નવી સરળ ્પઘ્ઘતી દાખલ કરી,  જેનો વગર્ગીકરણ,  દોષો અને ગેરંટી
્પીરીયર વવગેરેની ભલામણ ્ઇ.  આ  અંગે વનયમો નકકી કરવા  સને ૧૮૪૭માં વમ.  ગોજિલફસમી્,

કેપટન પ્રીગલે અને કેપટન રેવીરસન  વવગેરેએ પ રનામાં એક ્પરીષદ યોજી સંયકુત અહવેાલ રજુ
કય્ગો જેમાં આકારનું એકમ ,  એકમનો આકાર,  વગર્ગીકરણ,  જમીનનો વગ્ગો ,  સંયકુત વનયમો,  મોકુફી
અને માફી, એ તમામ જમાબંઘીને લગતી વવગતોનો સમાવેશ કરાયો. જે અહવેાલનાં અંતે  મા્પણી
અને જમાબંઘી  અવઘવનયમ ૧૮૬૫ નો ૧લો કાયદો  અમલી બનયો.  કર્ડ ઓછેજિલલે જમીન મહસેલુ કોર
મુંબઇ ૧૮૬૯નો ૫મો કાયદો  અમલમાં આવયો અને  તેમાં પ્રકરણ ૮ અને ૯ મા્પણી અને
જમાબંઘીને લગતી  બાબતનો સમાવેશ  કર્ડ ઓછે. 

આમ જમીન દફતર ખાતાનો ઇવતહાસ ખેતી ્પઘાન દેશમાં ખેતીના આકારની વસલુી માટે જુદા
જુદા  તબકકાઓ ્પસાર ્ઇ  કર્ડ ઓછેજિલલે મુંબઇ જમીન મહેસલુ અવઘવનયમ ૧૮૭૯ ્ી રબચત ્યેલ આ
ખાત ું કર્ડ ઓછ.ે  

દીન દયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટી સંસ્ા ગાંિીનગર :- 
દીન દયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટી સંસ્ા ગાંિીનગરનો ટંુકો ઈધતિાસ:-

રાજય સરકારની પ્રેરણા અને મદદ્ી  ત્ા સરવે ઓફ ઇનરીયા, હૈદાબાદ ખાતેની રાષટીય તાલીમ
સંસ્ા ્પર્ી જમીન દફતર ખાતાનાં અવઘકારીઓને મેળવેલ પ્રેરણા્ી ગજુરાત સરવે તાલીમ
સંસ્ા નામની રાજય સતરની સંસ્ા સને       ૧૯૯૧-૯૨માં કાય્મરત કરેલ  કર્ડ ઓછ.ે  વવસફોટક ગતી્ી
આગળ વઘી રહલેી જમીન મોણી ટેકનોલોજીનો લાભ રાજયનાં સસૌ્ી જુના એવા જમીન દફતર
ખાતાના  મહકેમને મળે અને તેના વરે રાજયનું જમીન દફતર ચોકકસ, સરળ અને આઘવુનક ્ાય
તેવા શભુ હતે ુ્ ી  આ સંસ્ા શરૂ કરવામાં આવેલ કર્ડ ઓછે.  જમીન મા્પણણીી માટેનાં આઘવુનક સાઘનો
જેવા કે ટોટલ સટેશન, ગલોબલ ્પોઝીશનશનીંગ વસસટમ  અને ઇલેકટોવનક  સહરસટન મેઝરમેનટ  મશીનની
કેત્રીય  અને વહીવટી તાલીમ આ્પવા સારૂ ૨૫ એકર જેટલી વવશાળ જગયા રાજય સરકાર ઘ્વારા
ફાળવી આ્પવામાં આવેલ કર્ડ ઓછે.  સને ૧૯૯૫-૯૬ માં સંસ્ાના ઔ્પચારીક નામકરણ  ત્ા ઉદાટન
સમારંભ્ી “ દીનદયાળ જમીન અને મોજણી સંસ્ા”  નામ્ી કાય્મરત કર્ડ ઓછે.  હાલ સંસ્ાન ુ પનુ:

નામકરણ “દીનદયાળ મોજણી અને મહસેલુી વહીવટ સંસ્ા ગાંધીનગર” કર્ડ ઓછે.   સંસ્ાએ રાજયનાં
સરવે સેટલમેનટ અને મહસેલુ વવભાગનાં કમ્મચારીઓ/ અવઘકારીશીઓ ઉ્પરાંત ફંબઆુરી-૨૦૦૩ માં
ભારત સરકારનાં ઇસરો અને રાજય સરકારનાં બાયઝેગની મદદ્ી રાજયનાં અવઘકારીઓને
તાલીમ આ્પવાનું શરૂઆત કરેલ કર્ડ ઓછે. આ ઉ્પરાંત રાજય સરકારનાં  અનય વવભાગો જેવા કે  જંગલ



ખાત ું અને જીઆઇરીસીનાં કમ્મચારીઓને ટેકનીકલ તાલીમ આ્પેલ કર્ડ ઓછે.એપ્રીલ-૨૦૧૨્ી મહસેલુ
વવભાગના કમ્મચારી /અવધકારીઓને મહસેલુી રીફેસર,  ઇ-ધરા,  એ.ટી.વીટી.ની તાલીમોનો શભુારંભ
કરેલકર્ડ ઓછે. 

૨ .૪ જાિ ર તંત્રની ફરજો:- 
દીન દયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટી સંસ્ા ગાંિીનગરની મખુય ફરજો :- 
  જમીન દફતર ખાતાનાં વહીવટી તંત્ર ઉ્પર ત્ા દીનદયાળ  જમીન અને મોજણી

સંસ્ા ઉ્પર  અસરકારક વનયત્રંણ અને દેખરેખ રાખી ઉ પરતકષટ વહીવટ પરુો ્પારવો 
 સંસ્ાનાં ઉદેશો અને હતેઓુ વસઘ્ઘ કરવા માટે વષ્મભર જુદા જુદા  કર્ડ ઓછ પ્રવાહ હઠેળ

૧૦૦્ી વઘારે તાલીમો યોજી અંદાજીત ૩૦૦૦ જેટલા તાલીમા્ર્ગીઓને તાલીમ આ્પવામાં
આવે કર્ડ ઓછે.  આ ઉ્પરાંત નીચે જણાવેલ જમીન દફતર ખાતાની અગ પરતયની કામગીરી  માટેનાં
પ્રોજેકટ  અને અભયાસ  શરૂ કરવા સલાહ સચુનો  આ્પે કર્ડ ઓછે. 

 જમીન સઘુારણા કાયદાઓ વનયમોની તાલીમ આ્પવી  
 શહરે મા્પણી રેકર્મન ું  કોમપયુટરાઇઝેશનની તાલીમ આ્પવી
 આકારબંઘ/  કમી-જાસતી  ્પત્રક રેકર્મન ું કોમપયુટરાઇઝેશનની તાલીમ આ્પવી
  સહરઝીટાઈઝેશન ઓફ કેરસટલ  મે્પ, ટીપ્પણ,  ્પોત  સહહસસા રેકર્મની તાલીમ આ્પવી 
 ગજુરાતનાં તમામ ગામ નકશાને રીમોટ સેનસશનીંગ રેટાની મદદ વરે  અઘ્યતન

કરવા આ સહદજાતી વવસતારનાં ગામોની  રી સરવે આઘવુનક  મા્પણીનાં સાઘનો જેવા કે
રીફરનસીયલ ગલોબલ ્પોઝીશનશનીંગ વસસટમ  અને ટોટલ સટેશન મશીન વરે ઝર્પ્ી પણુ્મ
કરવા. અંગેની તાલીમ આ્પવી 

 જમીન દફતર ખાતાની કચેરીઓને મેનેજમેનટ ઇનફોરમેશન  વસસટમનો અભયાસ
કરી  સમંગ કામગીરીને તબકકાવાર કોમપયટુરાઇઝ કરવામાં મદદ કરવી. 

૨.૫ જાિ ર તંત્રની મખુય પ્રવ યધતઓ. અને કાય્યો:- 
દીન દયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટી સંસ્ા ગાંિીનગર ની મખુય પ્રવ યધતઓ અને કાય્યો :- 
 સંસ્ા જુદા જુદા  કર્ડ ઓછ પ્રવાહ હઠેળ  ૧૦૦્ી વઘારે તાલીમો યોજી અંદાજીત ૩૦૦૦

જેટલા તાલીમા્ર્ગીઓને તાલીમ આ્પવામાં આવે કર્ડ ઓછે.  આ ઉ્પરાંત જમીન મોજણી વવષય
સા્ે સંકળાયેલ  સરાકશીનાં અનય વવભાગો જેવા કે  જંગલ ખાત ું ,  જીઆઇરીસી,  અબ્મન
રેવલો્પમેનટ ઓ્ોરીટી  અને નમ્મદા વનગમ ત્ા મહસેલુ વવભાગ હસતકના  કલેકટર પ્રાંત
અવઘકારી, મામલતદાર નાયબ  મામલતદાર તલાટી સક્મલ  વવગેરને તાલીમ આ્પે કર્ડ ઓછે.  આ
ઉ્પરાંત જમીન દફતર ખાતાની  મખુય કામગીરી  માટેનાં સેમીનાર, વક્મશો૫, મીટશનીંગ, જુદી
જુદી મશીનરીનાં વનદશ્મન, ટેકનીકલ સાઘનોની ખરીદીમાં  કવમશનરશી ઘ્વારા  સચુવવામાં
આવતી કામગીરી અને આઘવુનક મા્પણણીીની ટેકનોલોજી ઉ્પયોગ  વઘારવા માટે ે જજજિલલા
કકાએ  સહફજિલર કામગીરી અને તાલીમ આ્પે કર્ડ ઓછે. 



 આ ઉ્પરાંત  રેકર્મ લેવમનેશન , નકશા કર્ડ ઓછા્પકામ, ખાતાના સ્પશયલ ફોમ્મસ કર્ડ ઓછા્પકામ
અને  કામગીરીનાં જાહરે પ્રદશ્મનમાં ભાગીદારી અને મદદ કરે કર્ડ ઓછે. 

૨.૬ જાિ ર તંત્ર  ઘવારા આ આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી  અને તેનું સં સંકં સંક્ષિ આપત ધવવરણ:- 

૧.લાયસ નસી સરવેયરોને તાલીમ આ્પવી
૨. આ તંત્ર મારફત જાહરે સેવાઓ પરુી ્પારવામાં આવતી ન્ી.  

૨.૮ જાિ રતંત્રની અસરકારકતા અને કાયકાર્યં સંક્ષિમતા વિારવા માટ ની લોકો પાસે્ી અપેં સંક્ષિાઓ:- 

જાહરે તંત્ર મારફત જાહરે સેવાની સવલતો પરુી્પારવામા6 આવતી ન્ી.  
૨.૯ લોક સિયોગ  મેળવવા માટ નીગોઠવણો અને પ ઘિતીઓ:-  

       ૧. લાયસનણ નસી સરવેયરોને તાલીમ આ્પવામા આવે કર્ડ ઓછે. 
૨.૧૦ સેવા આપવાના દ ખર દ ધનયંત્રણ  અને જાિ ર ફરીયાદ  ધનવારણ માટ  ઉપલલબિ તંત્ર:- 

૧.  કચેરીનાં વરા સમક લેબખત, મસૌબખક રૂબરૂ  રજુઆત કરી શકશ.ે 

૨.  જે કચેરી સમક ફરીયાદ, અરજી કરી હોય ્પણ અરજદારને અસંતોષ હોય તો  ે જજજિલલા કકાએ
વગ્મ-૧ કકાનાં  વનયત્રણ અવઘકારી સમક  રજુઆત કરી શકાય કર્ડ ઓછે. 

૩.    ે જજજિલલા/  વવભાગીય કકાએ રજુઆત કયા્મ ્પકર્ડ ઓછી  ્પણ અસંતોષ ્ાયતો  અરજદારશી
રાજયકકાએ  સેટલમેનટ કવમશનર  અને જમીન દફતર વનયામકશીને રજુઆત કરી શકે કર્ડ ઓછે. 

૨.૧૧ મખુય કચેરી અને  જુદા જુદા સતરોએ આવેલી  અનય કચેરીઓનાં સરનામા (વ્પરાશકારને
સમજવામાં સરળતા  ્પરે તે માટે ે જજજિલલાવાર વગર્ગીકરણ )  આ સા્ે સામેલ પ્રકરણ-૨ ભાગ -૩
મદુ્યદા નં ૨.૧૧)

૨.૧૨ કચેરી શરૂ ્વાનો સમય :  સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે
કચેરી બંિ ્વાનો સમય : સાંજે ૧૮.૧૦ કલાકે 

( પ્રાયોબગક તાલીમ  સમય : સવારે ૮.૩૦ કલાક્ી તાલીમ શરૂ કરવામાં આવે કર્ડ ઓછે.) 

સેટલમેનટ કધમશનર અને જમીન ર કરકાર્ય ધનયામકશીની વેબ સાઇટ 
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દીનદયાળ મોજણી અને મિ સલુ વિીવટ તાલીમ સંસ્ા 
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દીનદયાળ મોજણી અને મિ સલુી વિીવટ સંસ્ા, ગાંિીનગર
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિધનયમ ૨૦૦૫નાં અધિધનયમ -૪(ખ) િ ઠળ મદુા નંબર (૧)  (ધનયમ સંગ્રિ-૧)  પ્રકરણ-૧

દીનદયાળ મોજણી અને મિ સલુી વિીવટ સંસ્ા , ગાંિીનગરનાં સંગઠનની ધવગતો, કાય્યો અને ફરજો
ભાગ-૨ (ભાગ-૧) મદુા નંબર ૨-૭નું સાંિણ)

 વિીવટી માળખાની ધવગત દશાકાર્યવત ુપત્રક 

નાયબ ધનયામક, જમીન દફતર શી જ. પી. જાની

નાયબ ધનયામક

   ઓહફસ સધુપ્રનટ નર નટ (શી એલ. ક . વયાસ) મદદધનશ ધનયામક (શી વી. પી. મનસરુી) 
વસવનયર કલાક્મ  (વહીવટ) આસી.રીઆઇએલઆર
વસવનયર કલાક્મ  ( સહહસાબ) આસી.રીઆઇએલઆર
સરવેયર-૨ તાલીમ અવધકારી-૧ 
ંંગ્્પાલ તાલીમ અવધકારી-૨
રેકર્મ કી્પર તાલીમ અવધકારી-૩
જુવનયર કલાક્મ -૨ તાલીમ અવધકારી-૪                                                   
્પટાવાળા -૧
ટાસક ફોસ્મ ટીમ
સરવેયર-૧૧




