
ોએકટીવ ડી  કલોઝર (PAD) 
જમીન િમ  કત શાખા  
  સામા ય વહીવટ િવભાગ હુકમ અંકઃ ૧૯૩/૨૦૨૦-૨૧, તા.૧૭-૯-૨૦૨૦ તથા સા.વ.પ રપ  
અંકઃ ૨૯/૨૦૦૩-૦૪ અ  વયે ીડ   ઓફ ઇ  ફોમશન એકટ-૨૦૦૨ અ  વયે ગુજરાત સરકાર ીના સા.વ.િવ. ના 
તા. ૯-૫-૦૩ ના મુ ા નં. ૨ ની મા હિત નીચે મુજબ છે.  
મુ ા નં. રઃ સદર એકટની કલમ-૪ (૯૧) અ  વયે ૧ થી ૧૭ ની મા હિત વડોદરા મહાનગરપાિલકા  િસ  ધ 
કરવાની (૧) પોતાની સં  થા, કામગીરીઓ અન ેફર ની િવગતઃ  
 વડોદરા મહાનગરપાિલકા ની જમીન િમ  કત શાખા ણ િવભાગોમાં વહચાયેલી છે. (૧) જમીન િમ  કત 
શાખા સપંાદન અને વહીવટ (ર) જમીન િમ  કત ટી.પી. અમલીકરણ િવભાગ –  ડો ગ િવભાગ (૩) જમીન 
િમ  કત કોમશ યલ િવભાગ. જનેી કામગીરી નીચે મુજબ છે.  
જમીન િમ  કત શાખા સપંાદન અન ેવ હવટ િવભાગઃ  
  જમીન િમ  કત સંપાદન અને વહીવટ િવભાગ  વારા ર  તારેષામાં આવતી ખાનગી અને સરકારી જમીનો 
વળતરથી તેમજ િવના વળતરથી જમીન સંપાદન ધારા હેઠળ તેમજ .પી.એમ.સી.એકટ હેઠળ સંપાદન કરવામા ં
આવે છે.  હેર હેતુ માટે તેમજ શહેરના િવકાસ માટે ર  તારેષામાં આવતી જમીનો સંપાદન કરવા તેમજ સરકારી 
જમીનો સરકાર ી પાસેથી વડોદરા મહાનગરપાિલકા ને તબદીલ કરવાની કામગીરી અ ેથી થાય છે. એલ.એ.કયુ. 
 વારા જમીન સંપાદન કરવામાં આવે છે. સરકારી જમીનોનું મહેસુલ સરકાર ીમાં જમા કરાવવા તથા સંપાદન 

કરેલ જમીન સરકારી રેવ  ય ુરેકડમાં વડોદરા મહાનગરપાિલકા ના નામ ેકરવાની, સોસાયટીના આંતરીક ર  તાઓને 
પ  લીક  ટીટ તરીકે હેર કરવાની કામગીરી અ ેથી થાય છે.  
 જમીન િમ  કત વહીવટ િવભાગ, વ હવટીય કામગીરી કરે છે.  જમેાં મહેકમ, બારનીશી, બીલોની 
કામગીરી િવ. નો સમાવેશ થાય છે. જમીન િમ  કત શાખાના ણેય િવભાગનો વ હવટી કામગીરી અ ેથી થાય છે.  
(૧)  પોતાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓન ેસતાઓ અને ફર ઃ  

જમીન િમ  કત શાખા (સપંાદન અને વહીવટ)  
અ.ન ં અિધકારી/કમચારીનો હોદો         સતા અને ફર  

૧ જમીન િમ  કત અમલદાર    
(સંપાદન અને વહીવટ)  

માન.  યિુનિસપલ કિમ  નર સાહેબ ીના તથા ડે. યુિન. કિમ  નર 
સાહેબ ી(વ)ના આદેશાનુસાર કામગીરી કરવાની હોય છે. જમેા ં
ખાનગી તેમજ સરકારી જમીન સંપાદન કરી કબ  લેવાની કામગીરી, 
વળતર કે િવના વળતરે તેમજ વળતરથી ખાનગી જમીન સપંાદન 
કરવાની કામગીરી તથા એલ.એ.કય.ુ  વારા જમીન સંપાદન, જમીન 
સંપાદનને લગતા કોટ કેસોના િનકાલ કરવાની કામગીરી.  

૨ આસી.જમીન િમ  કત અમલદાર  
   

જમીન િમ  કત અમલ ાર ીના માગદશન અને િનયં ણ હેઠળ  
કામગીરી કરવાની હોય છે. તથા આર.ટી.આઇ/કોટ કેસ ને લગત 
કામગીરી.  

૩ હેડ કલાક જમીન િમ  કત શાખા સંપાદન અને વ હવટ િવભાગની તમામ 
કામગીરી તેમજ આર.ટી.આઇ. ની કામગીરી 

૪ સીનીયર કલાક  સરકારી તેમજ ખાનગી જમીન સંપાદન માટેની કામગીરી, વળતર 
ચુકવવાની કામગીરી, કોટ કેસની કામગીરી, જુની. કલાકની સાથે 



રહીન ે કરવાની હોય છે. વ હવટ િવભાગમાં બારનીશી,  મહેકમ 
િવભાગન ેલગતી કામગીરીની તપાસણી કરવાની  કામગીરી    

૫ સવયર ઝોન વાઇઝ ખાનગી તથા સરકારી જમીન સંપાદનની કામગીરી તથા 
એલ.એ.કયું. િવભાગ સાથે સંકલન. તથા કલેકટર કચેરી તથા 
ડી.આઇ.એલ.આર.કચેરી, સીટી સવ કચેરી સાથે લાયઝન કરવાની 
કામગીરી.  

૬ ડેટા એ ટી ઓપરેટર  જમીન િમલકત શાખા (સંપાદન, વહીવટ અને ટી.પી.અમલીકરણ) 
િવભાગની ટાઇપ ગની કામગીરી.  

૭ જુની. કલાક જુની. કલાકને પોતાના દફતરની કામગીરી સ પેલ છે. તે મજુબ     
 દરેક કમચારી પોતાની કામગીરી સંભાળે છે. જવેી કે, ખાનગી    
 જમીન સંપાદન, સરકારી જમીન સંપાદન, બારનીશી, િબલ દફતર,  
મહેકમ િવ. 

જમીન િમ  કત શાખા (ટી.પી. અમલીકરણ િવભાગ) 
 

 આ િવભાગ  વારા સરકાર ી તરફથી મંજુર થઇ આવેલ ટી.પી.  કીમોનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. 
તથા સરકાર ીના એવોડ મજુબ નકકી થઇ આવેલ ટી.પી. ની ઇ  કીમે  ટલ કો  ટી  યશુનની રકમ વસુલ લેવામાં 
આવે છે.અ  યાર સુધીમાં કુલ ૨૩ ટી.પી.  કીમો અંિતમ થયેલ છે. ૭ ટી.પી.સકીમો ારંિભક મંજુર તથા ૨૨ 
ટી.પી. કીમો મુસ ા પ મંજુર થયેલ છે. ારંિભક તથા અંિતમ કીમ મુજબ કબ ની આપલે કરવાની કામગીરી 
તથા મસુ ા પ મંજુર કીમોમાં ટી.પી. ર તા ખોલવાની કામગીરી આ િવભાગ  વારા થાય છે.  
 આ િવભાગ હ  તકના ડો ગ િવભાગ  વારા હેર જનતાને ટીકા શીટના સાઇટ  લાનની નકલો અર સહ 
ઠરાવેલ ફી ભરવાથી આપવામાં આવે છે.  
અ.ન.ં  અિધકારી/કમચારીનો હોદો         સતા અને ફર  

૧ જમીન િમ  કત અમલદાર   
(ટી.પી.અમલીકરણ)  

વડોદરા મહાનગરપાિલકા ના સમાિવ  ટ િવ  તારમાં સરકાર ી  વારા 
મંજુર થઇ આવેલ ટી.પી.  કીમોની અમલીકરણની કામગીરીના 
ભાગ પે ટી.પી.એકટ મુજબની નોટીસો બ વી ટી.પી એવોડ મુજબ 
ફાળવેલ ફાયનલ  લોટોની કબ  પાવતી કરવાની ,શહેરના િવકાસની 
કામગીરીને અનુલ ીન ે ટી.પી.ર  તા તેમજ ટી.પી. કીમમાં ફાળવેલ  
રીઝવડ  લોટોના દબાણ દુર કરવાની કાયવાહી ,ટી.પી. ઇ  ી.કો  ટીની 
રકમની વસુલાતની કાયવાહી ,ટીકા શીટસના નકશા આપવાની તથા 
દુર  તીની કામગીરી.  

૨ રીકવરી ઓફીસર  ટી.પી.  કીમમાં આવેલ િમ  કતોની ઇ  ી. કો  ટી. ની રકમ વસલુાત 
કરવાની કામગીરી, તદઉપરાંત જમીન િમ  કત અમલ ાર (ટી.પી.) 
સ પે, તે કામગીરી કરવાની હોય છે.  

૩ આસી. એ  નીયર    
૪ એડી.આસી.એ  નીયર  કોટ કેસને લગતની તમામ કામગીરી તેમજ ટી.પી. અમલીકરણ અંગેની 

કામગીરી અને આર.ટી.આઇ. ની કામગીરી કરવાની હોય છે.  
૫ ડાફટસમેન  વડોદરા શહેરના તમામ ટીકા શીટસ, નકશા, સાઇટ  લાન ચેક કરવા, 



ટેસ ગ, ર  તારેષાના નકશા ચેક કરવા, નકશામાં કાચી દુર  તી, 
બાંધકામ  રમીશન, ટાઉન  લાન ગ, ટી.પી.  કીમ નકશા, રેકડ ચેક 
કરવા, ટીકા શીટસ નકશા તેમજ ટેસ ગ ચેક કરવાની કામગીરી  

૬ હેડકલાક   
૭ સવયર  સવયરોને ટી.પી. કીમ ફાળવણી કરેલ હોઇ તેના અમલીકરણના 

ભાગ પે આવતી કામગીરી અને વોડને લગતી કામગીરી  તેમજ ટી.પી. 
ના રેકડને લગતી િવિવધ ખાતાઓને સંકલન કરી કામગીરી કરવાની રહે 
છે.  

૮ સીની. કલાક ટી.પી. ઇ  ી. કો  ટી. ની રકમની ગણતરી ચેક કરવા તેમજ રોજમેળના 
ડેટા અપડેટ રાખવા  

૯ જુની. કલાક  ફાળવેલ ટી.પી. નંબરની ઇ  ી. કો  ટી. ની રકમની ગણતરી કરી રકમ 
ભરવાની કામગીરી કરવાની હોય છે. કોટ કેસ અંગેની કામગીરી તથા 
ઓફીસની તમામ કામગીરી કરવાની હોય છે.  

૧૦ ટેસર  ટી.પી.  કીમના ઓફીસ કામના નકશા તૈયાર કરવા, ટી.પી.  કીમની 
શીટોના ટેસ ગ તૈયાર કરવા, ટીકા શીટસના નકશાના પ  લીક સાઇટ 
 લાન તૈયાર કરવા,ર  તારેષા માક કરવા, ટીકા શીટસ નકશામાં 

િમ  કતની રેકડ દુર  તીના કામ માટે સીટી સવની ઓફીસમાં જઇ 
કામગીરી કરવાની હોય છે.  

 

જમીન િમ  કત શાખા (કોમશ યલ િવભાગ) 
 

 આ િવભાગ  વારા વડોદરા મહાનગરપાિલકાની માલીકીની જમીન ટી.પી.  કીમ હેઠળ ા  ત થયેલ 
 લોટો તેમજ ફાજલ પડતી જમીનો વેચાણ ભાડાપટે આપવાની કામગીરી થાય છે. વડોદરા મહાનગરપાિલકાની 

જમીનમાં ર તારેષામાં આવતા ઝુંપડાવાસીઓને થાયીકરણ કરવાની કામગીરી અંગે જતેે િવભાગને લોટ 
ફાળવવા અંગેની કામગીરી કરવામાં આવે છે. હેરાતના બોડ બેનસની પરવાનગી અ ેથી આપવામાં આવે છે. 
ર  તા, પોળો, િવ. ના નામકરણ તથા હેર  થળે િતમા મુકવાની કામગીરી ઉપરાંત નવરા ી માટે ગરબા 

ાઉ  ડ, દવાળીમાં ીટ  સ, ફટાકડા િવ. ના  લોટો હંગામી ધોરણે ભાડે આપવામાં આવે છે. તેમજ વડોદરા 
મહાનગરપાિલકાની માલીકીના  લોટોની ફાળવણી,  શાક માકટ માટે ઓટલા, જ  યા ફાળવણી કામગીરી, ટી.પી. 
 લોટો હંગામી ધોરણે આપવાની કામગીરી તેમજ હોક ગ, નોન હોક  સ ઝોન હેર કરવાની કામગીરી અ ેથી 

થાય છે.  
(ર) પોતાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓને સતાઓ અને ફર ઃ  

અ.ન.ં અિધકારી/કમચારીનો હોદો સતા અને ફર  
૧ જમીન િમ  કત અમલદાર  

(કોમશ યલ)   
માન.  યિુનિસપલ કિમ  નર સાહેબ ીના તથા ડે. યુિન. કિમ  નર 
સાહેબ ી(વ)ના આદેશાનુસાર કામગીરી કરવાની હોય છે. જમીન 
િમ કત અમલ ારની સ ાઓ અને ફર માં વડોદરા મહાનગરપાિલકાની 
માલીકીના  લોટો જમીનો વેચાણ, ભાડાપટે આપવાની કામગીરી,  લોટો 
ફાળવવાની, હેરાત બોડ, બેનસ,  ર  તા પોળના નામ, િતમા મુકવા 



િવ. તમામ કામગીરી તેઓના માગદશન અને િનયં ણ હેઠળ થાય છે.  
૨ આસી. જમીન િમ  કત 

અમલદાર (કોમ.)  
જમીન િમ  કત અમલ ાર ી (કોમ.) ના માગદશન હેઠળ તમામ 
કામગીરી, આર.ટી.આઇ. ને લગતી કામગીરી કરવાની હોય છે.  

૩ એડી.આસી.એ  નીયર  કોમશયલ શાખાની ટેકનીકલ બાબત અંગેની તમામ કામગીરી.  
૪ ટેસર   થળ મુજબના નકશા બનાવવાની િવિવધ ખાતામાંથી નકશા મળેવવાની, 

સવ કરવાની, સીટી સવને લગત કામગીરી.  
૫ સવયર   થળનું સવ કરી માપણી કરવી, તે મજુબના નકશા બનાવવા, સાઇટ 

િવિઝટ કરવાની કામગીરી તથા મહાનગરપાિલકાની જમીનને લગતી 
કબ  ની આપ-લે કરવાની કામગીરી.  

૬ સીની. કલાક  કોટને લગતી કામગીરી, જમીન ભાડાપટે આપવાની કામગીરી. 
૭ ચેક ગ ઇ   પેકટર  હેરાતને લગતી કામગીરી જવેી કે હોડ ગ બોડ, બેનર િવગેરે લગત સવ 

કરી રીપોટ કરી રીપોટ કરવો. મહાનગરપાિલકાની જ  યામાં  ટીટ 
લાઇટના થાંભલાઓ પર કઓ  ક માટે ઇ રો આપવા તેમજ  સવ 
કરવાની કામગીરી.  

૮ મદદનીશ ચેક ગ ઇ   પેકટર  ચેક ગ ઇ   પેકટર ી સુચવે તે માણ ે ઉપર મુજબની તમામ કામગીરી 
તથા મદદ અથ.  

૯ ડેટા એ ટી ઓપરેટર કોમશ યલ શાખાના તમામ પ ો ટાઇપ કરવાની કામગીરી.  
૧૦ જુની. કલાક  - હેરાતના હોડ ગ બોડની કામગીરી.  

-નોન ટી.પી. જમીન વેચાણ, ભાડાપટૃે તથા હંગામી ધોરણે ટી.પી.ના 
લોટો ધાિમક/સામા ક/શૈ િણક વૃિત માટે ફાળવવાની કામગીરી   

-ટી.પી. જમીન વેચાણ, ભાડાપટૃે આપવાની કામગીરી   
-કેબીનો,દુકાનો,ઓટલા, માછલીધર,પે એ  ડ પાકની જમીનો ભાડાપટૃે 
આપવા 
-કોપ રેશનની જ યામાં લાગતા હોડ ગબોડની પરવાનગી તથા રીફંડ 
આપવા  
-ખાનગી જગા પરના હોડ ગ બોડની હેરાત અંગેની તમામ કામગીરી 
- રા ી બ ર તથા રીલાય સ 4G ના ટાવર અંગેની તમામ કામગીરી.  
- સકલ તથા રોડના નામકરણની કામગીરી  

૧૧  કેશીયર  ણેય િવભાગની આવકની પાવતી બનાવવાની, રોજમેળ લખવાની, 
હસાબી શાખા સાથે લાયઝન કરવ.ુ  

 

 
િન ર ણ અન ેજવાબ ારીના સાધનો સ હત િનણય લવેાની યામા ંતેમણે અનુસરવાની કાયરીતીઃ 
(૩) મુ ા નં.૩ –  જુની. કલાક તેમજ સીની. કલાક પોતાને લગતી કામગીરીની ફાઇલો ત  યલ ી હકીકતો સાથે 
આસી.જમીન િમ  કત અમલ ાર ી સમ  રજુ કરે છે. બાદમાં જમીન િમ  કત અમલદાર પોતાની ન ધ લખી તે 
મુજબ કાયવાહી કરી ફાઇલોના ચોકકસ િનણય અથ ડે.  યિુનિસપલ કિમ  નર ી (વ) અને જ ર પડે તો 
 યિુનિસપલ કિમ  નર ી સમ  રજુ કરે છે. અને તેઓ ી તરફથી આવેલ િનણય મુજબ આગળની યા 

કરવામાં આવે છે.  જ ર પડે સરકાર ીમાં મજુંરી માટે માંગણી કરવામાં આવે છે. જમીન વેચાણ કે ભાડાપટે 
આપવા, હેરાત િવ. કામગીરી ખાતાના વડાની મંજુરીથી કરવામાં આવે છે.  



(૪)  પોતાના કાય  બ વવા માટે તનેા  વારા નકકી કરાયલેા ધોરણોઃ  
મુ ા ન.ં ૪ –  માન.કિમ  નર ી તેમજ ડે.  યિુનિસપલ કિમ  નર ી (વ) ના આદેશ મજુબ કાયવાહી કરવાની હોય 
છે. અ ેની શાખામાં સરકાર ી તરફથી તેમજ તેના અ  ય િવભાગો તરફથી તતુ કાયવાહી કરવાની હોય છે. અને 
સરકાર ી તરફથી તથા કોપ રેશન તરફથી નકકી થયેલ િનતીિનયમ તથા ઠરાવો મુજબ કામગીરી થાય છે.  

(પ) પોતાના કાય  મુકત કરવા માટે તેના કમચારીઓ  વારા ઉપયોગમા ંલવેાયલેા અથવા અકુંશ હેઠળ તેના 
 વારા રખાયેલા િનયમો, િવિનમયો, સચુનાઓ,  મે  યઅુલ અન ેરેકડઃ 

મુ ા નં. પ –  .સી.એસ.આર. ગજુરાત સિવસ  સ, એલ.એ.કયુ., લે  ડ એકવીઝીશન એકટ, 
.પી.એમ.સી.એકટ હેઠળ થાિનક  વરાજયની સં  થાને  પશતા કાય ાઓને ઉપયોગમાં લેવાય છે.  

(૬)  પોતાના  વારા અથવા તેના અંકુશ હેઠળ રખાયલેા િવિવધ કેટેગરીના દ  તાવે નુ ંિનવદેનઃ  

મુ ા નં. ૬ –  અ ેના ણેય િવભાગોના તાબા હેઠળ જ રી ર  ટરો, ફાઇલો િવ. િનયમોનુસાર રેકડ ળવવામાં 
આવે છે. તથા કરવાપા  કાયવાહી અને કામગીરીઓ રાજય સરકાર ીના હેરનામાઓ, સભા શાખાના ઠરાવો, 
સામા  ય વહીવટ િવભાગ, ટાઉન ડેવલપમે  ટ શાખા તથા હસાબી અને ઓડીટ શાખાઓ  વારા વખતો વખત 

રી કરવામાં આવતા હુકમો તથા પરીપ ો મુજબ કરવામાં આવે છે.  આ કારના દ  તાવે  અ ે ળવવામાં 
આવે છે.  

(૭)  તેની િનિત ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંિંધત હેર જનતાના સ  યો  વારા રજુઆત કરાયલેી 
અથવા તેમની સાથ ેચચા માટે રહેલી કોઇ પણ  યવ  થાની િવગતોઃ  

મુ ા નં. ૭ –  િનિત િવષયક બાબતો સરકાર ી તરફથી નકકી થતી હોય છે.  અને તેને અનુલ ીન ેકામગીરી કરવાની 
હોવાથી અ ે િનિત િવષયક િનણયો લેવાતા નથી.  યિુનિસપલ કિમ  નર ી તેમજ ડે.  યિુનિસપલ કિમ  નર ી 
(વ) ને િનણાયક સતા છે.  વહીવટને લગત િનણયો સામા  ય વ હવટ િવભાગ તરફથી નકકી થતા હોય છે. હેર 
જનતાની ફરીયાદો સાંભળી તેઓને યો  ય માગદશન આપવામાં આવે છે. અને અ ેના િવભાગ  વારા કરવા પા  
કાયવાહી જ ેતે કામગીરી સભંાળતા અિધકારી/કમચારીને સ પાય છે. તે પુણ કરવા અથ સ ીય રીતે અનુસરવામાં 
આવે છે.  હેર જનતાને સંતોષકારક રીતે સંપુણ સહકારથી જવાબ આપવામાં આવે છે.  

(૮)  પોતાની સલાહના હેત ુમાટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બ ેકે તથેી વધુ  ય કતઓ ધરાવતા બોડસ, 
કાઉ  સી  સ, કમીટી અને અ  ય મડંળોનુ ંિનવદેન અને આ બોડસ, કાઉ  સી  સ, કમીટી અન ેઅ  ય મંડળીઓની 
બેઠકો હેર  માટે ખુ  લી છે કે કેમ? અથવા આવી બઠેકોની િવગતો હેર  મળેવી શકે છે કે કેમ? તનંુે 
િનવેદનઃ  

મુ ા નં. ૮ –  આ િવભાગને લાગુ પડતુ નથી.  

(૯) પોતાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની ડીરેકટરીઃ  

મુ ા નં. ૯ -  જમીન િમ  કત શાખા ણયે િવભાગમાં ફર  બ વતા અિધકારીઓના નામ, હો ા, 
િવભાગ/શાખા/કચેરીના સરનામા, કચેરી તથા મોબાઇલ, ટેલીફોન નંબર તથા તેઓના તાબા હેઠળના 
િવભાગો/શાખાઓ  વારા કરવામાં આવતી કામગીરીની મા હિત, વડોદરા મહાનગરપાિલકા  વારા િસ  ધ 
કરવામાં આવતી ડાયરીમા ંઉપલ  ધ છે તેમજ વડોદરા મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ પર મા હતી ઉપલ ધ છે.  



(૧૦)  તેના િનયમોમાં પરુી પડાયલેી ઘડતરની પ  ધિત સ હત તેના દરેક અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓ  વારા 
ા  ત કરાયલેો માિસક પગારઃ 

મુ ા નં. ૧૦-  જમીન િમ  કત શાખામાં ફરજ બ વતા અિધકારીઓ/કમચારીઓને  િનયત થયા મજુબ પગાર 
અને ભ થાઓ ચુકવવામાં આવે છે.  

(૧૧)   તમામ યોજનાઓની િવગતો, સિુચત ખચાઓ અને કરાયેલી ચુકવણીઓના અહેવાલો દશાવતા અને તેની 
તમામ એજ  સીઓન ેફાળવાયલે બજટેઃ 

મુ ા નં. ૧૧ –   અ ેના  િવભાગન ેલાગુ પડતુ નથી.  

(૧૨) ફાળવાયલેી રકમ અન ેઆ કાય મોથી ફાયદો મેળવનારની િવગતો સહી સબસીડી કાય મોનો અમલનો 
કારઃ  

મુ ા નં. ૧૨ -  અ ેના  િવભાગને લાગુ પડતુ નથી.  

(૧૩)  તેના  વારા અપાયલેી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અને સતા સ પણી મેળવનારની િવગતોઃ 

મુ ા નં. ૧૩ -  અ ેના  િવભાગન ેલાગુ પડતુ નથી.  

(૧૪) ઇલેકટોિનક ફોમમા ંઘડાયલેી તનેા  વારા રખાયલેી અથવા તને ેઉપલ  ધ મા હિતના સંદભની િવગતોઃ  

મુ ા નં. ૧૪ - અ ેની કચેરીના/શાખાની કામગીરીનો રેકડ છે.  

(૧પ)   પુ  તકાલય અથવા વાચંનખંડના કામના કલાકો સ હત મા હિત મેળવવા માટે નાગરીકોન ે ઉપલ  ધ 
સિુવધાઓની િવગતો,  હેર ઉપયોગ માટે તેની ળવણી કરાઇ હોય તોઃ 

મુ ા નં. ૧૫ -  હેર જનતાને મા હિત મેળવવા માટે હેર ર ના દવસો િસવાય ઓફીસ સમય દર  યાન 
અ ેની કચેરીમાં સંપક કયથી મા હિત મેળવી શકે છે.  

 (૧૬) હેર મા હિત અિધકારીઓના નામ, હો ાઓ અન ેઅ  ય િવગતોઃ 
 

મુ ા નં. ૧૬ -        હેર મા હિત અિધકારી 
 

જમીન િમ  કત શાખા (સ ં& વ)      (૧)  ી ધન યામભાઇ મોરધરા,  
એડી.આસી.એ . (સ ં& વ)  

 

જમીન િમ  કત શાખા (કોમશ યલ)    (૧)  ી િવ મભાઇ વસાવા,   
આસી.જમીન િમ  કત અમલદાર(કોમ.)   

 

જમીન િમ  કત શાખા (ટી.પી.)     (૧)  ી ધન યામભાઇ મોરધરા  
(એડી.આસી.એ )   


