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લુવભમુભકા :  
 

જભીનોની નુ: ભોજ્ણી ( યી વયલે )  એટરે શુું ?  
 

ગજુયાત યાજ્મભાું મુ વયલે:   
 

  વને ૧૮૮૬ થી ૧૯૨૦ દયમ્માન અંગ્રેજો  અને ભાજી યાજલીઓ  દ્વાયા  જભીનોની  
ભોજણી કયાલી  મુ ( અવર ) જભીન  યેકડડ તમૈાય કયલાભાાં આલેર શત.ુ આ વયલેનો મખુ્મ 
શતે ુજભીનના જે તે કફજેદાય ાવેથી જભીનના ક્ષેત્રપ  મજુફ  ( આકાય) લસરુ  કયલાનો 
શતો. યાજ્મના આદદજાતત તલસ્તાયોભાાં આલેર અમકુ ગાભોને છોડીને યાજ્મના અન્મ 
જજલ્રાઓભાાં યેકડડ મજુફ વને ૧૯૭૪ છી મુ વયલ ેછી યી વયલ ે કયલાભાાં આલેર નથી. 
ગજુયાતભાાં અભરી છે તેલા ગજુયાત જભીન ભશસેરુ અતધતનમભ મજુફ મુ વયલે છી નક્કી 
કયલાભાાં આલેર આકાયની  ખાતયી ૩૦ લડ નક્કી કયલાભાાં આલેર છે .તેથી ભશસેરુ 
સધુાયલાના શતેવુય પ્રત્મકે ૩૦ લડ છી વાભાન્મ યીતે જભીનોની નુ: ભોજણી  (યી વયલ ે
)કયી નવ ુજભીન યેકડડ ફનાલવ ુજરુયી છે.  
 

યાજ્મભાું વયલેની તલાયીખ :  
 

SR. No. AREAS SURVEY YEARS 

1 Original Survey  in five Districts of erstwhile 

Bombay Presidency 

(i)  Ahmedabad 

(ii) Kheda ( and Anand )  

(iii) Surat (and Navsari ) 

(iv) Bharuch ( and Narmada )   

(v) Panchmahal ( and Dahod ) 

1880 to 1900 

2 Ex – Inam villages of above five districts 1947 to 1950 

3 Villages of former Princely States where Survey was 

completed during Ex- State regime and were 

treated as scientifically surveyed. 

1880 to 1950 
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4 Ex- Merged state  i.e un-surveyed villages of these 

areas 

1954 to 1969 

5  Villages of Dang District (Tribal District ) 1948 to 1969 

6 Resurvey  / Revision Survey of the Ex- Saurashtra 

area villages  ( un-surveyed and /or party surveyed 

1948 to 1956 

7 Survey of Villages of Kachchh District  1950 to 1974 

 

યી વયલે ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ?  
 

જ્માયે જભીન યેકડડ અને સ્થ સ્સ્થતીભાાં ૨૫% કયતા લધાયે પેયપાય શોમ   અથલા  ૨૫% ટકા 
કયતા લધ ુયેકડડ નાળ ાભેર શોમ કે ફયડ થમેર શોમ  અથલા કાનનુી યીત ેમુ વયલે ને ૩૦ 
લડ કયતા લધાયે વભમ થમો શોમ ત્માયે કે તે શરેા ણ આકાયની નુ: ગણત્રી( યી 
એવેવભેંટ ) કમાડ લગય ણ યાજ્મ વયકાય યી વયલે જાશયે કયી ળકે છે.  
 

 

યી-વયલેની કાનનુી જોગલાઇ 

 
ગજુયાત જભીન ભશસેરુ અતધતનમભ ની કરભ-૯૫, ૧૦૬ અને ૧૩૫-જી અન્લમે યાજ્મ વયકાય 
કાનનુી યીતે મુ વયલેન ે ૩૦ લડ કયતાાં લધાયે વભમ થમો શોમ ત્માયે કે તે શરેાાં ણ 
આકાયની નુ: ગણત્રી (યી એવેવભેન્ટ) કમાડ લગય યી-વયલ ેજાશયે કયી ળકે છે.  
 

 

યી વયલે ળા ભાટે જરુયી છે ? 

 

  મુ વયલ ેછી  જભીનોના ઉમોગભાાં જુદા જુદા કાયણવય પેયપાય દા.ત.    
 યસ્તા /નશયે તથા જાશયે પ્રજાકીમ કાભો ભાટે વયકાય દ્વાયા જભીન વાંાદન  
 ખાતેદાયો દ્વાયા જભીનની કૌટુાંબફક લશેંચણી – બાઇઓ બાગે દશસ્વા ડલા    
 જભીન વાાંથણી ના દકસ્વાભાાં ફાકી ભાણી , ફીન યલાનગીથી  ફીનખેતી 

ઉમોગ –  અન્મ ફાકી ભાણી  
 કફજા શઠેની જભીનભાાં જાણ ેકે અજાણ ેજે તે કફજેદાય દ્વાયા પેયપાય કે દફાણ  

    મુ વયલ ેળાંકુ વાાંક જેલા જુના ભાણી ના વાધનોથી થમેર , ભાણી ભાાં 
 ભાનલવશજ ક્ષતતઓ શતી અને ભાણી છી આખયી કયામેર ક્ષેત્રપભાાં 
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 ધયછોડ  ૨ થી ૫ ટકા ભાન્મ ણ કયલાભાાં આલેર શતી. જેના કાયણ ેશારન ુયેકડડ 
 સ્થસ્સ્થતત વાથે  તે પ્રભાણભાાં એકદભ ચોક્કવ નથી   

   મુ યેકડડભાાં અને નકળાભાાં સ્થસ્સ્થતતભાાં  પેયપાય.    

  આ ઉયાાંત તલકાવના કાભો ભાટે અધ્મતન જભીન દપતય અતનલામડ છે.  
  લધભુાાં; 
 ૧૦% થી ૧૫% ટકા જેટરા દટપ્ણ  અને યેકડડ ખોલાઇ ગમેર છે અથલા નાળ 
 ાભેર છે.    

     જુની ભાણીના  યેકડડ ને આધતુનક ભાણીની ટેકનોરોજી વાથે 
 વયખાલી ળકતો  નથી.    

   ખેતીની જભીનની જુની ભાણીભાાં ૫% ટકા સધુીના ક્ષેત્રપ પેયપાય 
 ધયછોડ ભમાડદા તયીકે સ્લીકાયેર શોઇ,  ડીજીટાઇઝેળન થી ણ 
 શારની સ્થસ્સ્થતત અંગે વાચ ુદયણાભ ભત ુનથી   

   જુની ભાણીભાાં વભગ્ર યાજ્મની ભાણી એકરુ થામ તે પ્રભાણે ચોક્કવ 
 જભીન યેપયાંવ રેલાભાાં આલેર ન શતા.  સ્થાનીક યેપયાંવથી ભાણી કયેર 
 શોઇ, કોઇણ  ગાભ નકળાની શદોનો ફાજુના રાગ ુ ગાભ નકળાની શદો 
 વાથે ભે ફેવતો નથી.       

યી વયલે કાભગીયી કોણ કયળે?  
  આ કાભગીયી તનષણાાંત વયલે એજ ાંવી કયળે અને ખાતાના વીધા સુયતલઝન 
શઠે થળે. લધભુાાં ટેકતનકર સુયતલઝન, ડેટાની ચકાવણી, તારીભ અને ભાગડદળડન ભાટે એક 
ખાવ વેર એન.એર.આય એભ.ી. વેર ની યચના કયલાભાાં આલેર છે.  
 

યી-વયલે પ્રોજેક્ટના પામદા 
  વભગ્ર જજલ્રાભાાં એક વયખા યેકડડનો ઉમોગ  
   આધતુનક ભાણીની ટેકનોરોજીનો ઉમોગ- યાજ્મ કક્ષાની વયલ ેગ્રીડ 
   અધતન અને ભરુો લગયનો યેકડડ પ્રજાન ે પ્રાપ્મ. ચોક્કક્કવ, ડીજીટાઇઝડ 

 લખતો-લખત  સધુાયેર અને વયતાથી પ્રાપ્ત કયી ળકામ તેલો યેકડડ 
 એટર ેકે પ્રજા ભાટે ાયદળડક જભીન લદશલટ  

   નાગયીક સલુીધા કેન્ર અન ેકીઓસ્ક દ્વાયા પ્રજાન ેયેકડડની જાણકાયી  
   ડીજીટર યેકડડ ઉરબ્ધ થલાના કાયણ ે બતલષમભાાં પયીથી પ્રોવેવ કયી 

 ળકાળે અને જુદી-જુદી  ભાદશતી વાથ ેGIS ળક્ય ફનળે.  
   ઇન્ટયનેટ અને GSWAN  નો ઉમોગ ળક્ય ફનળે. 
   યેકડડની જાલણી, ચકાવણી અને સધુાયલાની કાભગીયી વય ફનળે. 
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  નકળા વાથેના ગાભ નમનુા નાં ૭ થી આભ જનતાને જભીન યેકડડની વભજણભાાં
 ાયદળીતા  

   ડી.આઇ.એર.આય. કચેયીની કાભગીયી  વાંણુડ કોમ્પ્યટુયાઇઝ  ફનાલી ળકાળ ે.  
  ભાણીની અયજીઓનો ઝડી તનકાર થળે. 

   
યી વયલે અંગેન ુઆમોજન:  
આ કામડક્રભની ળરુઆત લડ આ કામડક્રભની ળરુઆત લડ ૨૦૦૯૨૦૦૯--૧૦૧૦ભાાં કયેર શતી અને વભગ્ર યાજમભાાં આ કાભગીયી લડ ભાાં કયેર શતી અને વભગ્ર યાજમભાાં આ કાભગીયી લડ 
૨૦૧૫ ૨૦૧૫ સધુીભાાં ણુડ કયલા આમોજન કયેર છે. સધુીભાાં ણુડ કયલા આમોજન કયેર છે. પ્રપ્રથભ લડભાાં કુર થભ લડભાાં કુર ૨ ( ૨ ( ફે ) જજલ્રા જાભનગય ફે ) જજલ્રા જાભનગય 
અને ાટણભાાં ખેતીની જભીનોની ભોજણી કયી નલેવયથી જભીન યેકડડ તૈમાય કયલા વારુ અને ાટણભાાં ખેતીની જભીનોની ભોજણી કયી નલેવયથી જભીન યેકડડ તૈમાય કયલા વારુ 
કાકાભગીયી શાથ ધયેર શતી. લડ ભગીયી શાથ ધયેર શતી. લડ ૨૦૧૦૨૦૧૦--૧૧ ૧૧ ભાાં લધ ુાાંચ ભાાં લધ ુાાંચ (૫) (૫) જજલ્રાઓ અનકુ્રભે ગાાંધીનગય, જજલ્રાઓ અનકુ્રભે ગાાંધીનગય, 
અભદાલાદ, યાજકોટ, કચ્છ અને વાફયકાાંઠાભાાં આ કાભગીયી ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. જ્માયે અભદાલાદ, યાજકોટ, કચ્છ અને વાફયકાાંઠાભાાં આ કાભગીયી ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. જ્માયે 
નાણાાંકીમ લડ નાણાાંકીમ લડ ૨૦૧૧૨૦૧૧--૧૨૧૨ભાાં લધ ુત્રણ ભાાં લધ ુત્રણ (૩)(૩)જજલ્રા લડોદયા, સયેુન્રનગય અને તાી યી વયલે જજલ્રા લડોદયા, સયેુન્રનગય અને તાી યી વયલે 
શઠે આલયી રીધા છે. જ્માશઠે આલયી રીધા છે. જ્માયે યે ચા ુચા ુનાણાાંકીમ લડ નાણાાંકીમ લડ ૨૦૧૨૨૦૧૨--૧૩ ૧૩ ભાાં ભાાં લધ ુભાાં ભાાં લધ ુ૧૨ ૧૨ જજલ્રા આલયી જજલ્રા આલયી 
રેલા આમોજન શઠે રુ. રેલા આમોજન શઠે રુ. ૧૨૭.૧૬ ૧૨૭.૧૬ કયોડ ની નાણાાંકીમ જોગલાઇ કયેર છે. કયોડ ની નાણાાંકીમ જોગલાઇ કયેર છે.   

  
યી વયલે કાભગીયીના તભાભ તફકકાભાાં વભાતલસ્ટ જુદી જુદી પ્રકાયની કાભગીયી યત્લે યી વયલે કાભગીયીના તભાભ તફકકાભાાં વભાતલસ્ટ જુદી જુદી પ્રકાયની કાભગીયી યત્લે 
કાભગીયીની તલગતો, તેની સ્સ્ટ વભઝ ,  આ કાભગીયી કોણ કેલી યીતેકાભગીયીની તલગતો, તેની સ્સ્ટ વભઝ ,  આ કાભગીયી કોણ કેલી યીતે  કયળે, શ ુચકાવળે? ,  કયળે, શ ુચકાવળે? ,  
કેટરા પ્રભાણભાાં અને ટકાલાયીભાાં ચકાવણી કયળે, કેટરા પ્રભાણભાાં અને ટકાલાયીભાાં ચકાવણી કયળે, કેટરા વભમભાાં કયળે, કોને યીોટડ  કયળે, કેટરા વભમભાાં કયળે, કોને યીોટડ  કયળે, 
કમા પોભેકમા પોભેટભાાં યીોટડ  કયળે , કેલા પ્રભાણત્ર આળેટભાાં યીોટડ  કયળે , કેલા પ્રભાણત્ર આળે    તલગેયે ફાફતે વેટરભેંટ કતભળનય અને તલગેયે ફાફતે વેટરભેંટ કતભળનય અને 
જભીન યેકડડ તનમાભક , કચેયી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર જુદા જુદા દયત્રો, જભીન યેકડડ તનમાભક , કચેયી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર જુદા જુદા દયત્રો, 
એએન.એર.આય.એભ.ી. મોજના ના ટેંડય, ખાતા દ્વાયા તૈમાય થમેર ભાગડદતળિકા અને યી વયલે ન.એર.આય.એભ.ી. મોજના ના ટેંડય, ખાતા દ્વાયા તૈમાય થમેર ભાગડદતળિકા અને યી વયલે 
કાભગીયીના અત્માય સધુીના અનબુલઓને ધ્માને રઇ આ ખાવ પ્રોવેવ ભેન્યઅુર તૈમાય કાભગીયીના અત્માય સધુીના અનબુલઓને ધ્માને રઇ આ ખાવ પ્રોવેવ ભેન્યઅુર તૈમાય 
કયલાભાાં આલેર છે જેભાાં પેબ્રઆુયીકયલાભાાં આલેર છે જેભાાં પેબ્રઆુયી--૨૦૧૨ ૨૦૧૨ સધુીની સચુનાઓ ણ આલયી રીધેર છે. સધુીની સચુનાઓ ણ આલયી રીધેર છે.   

 

 

 

 

 

 

 

 


