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પ્રકયણ - ૭ 

 

મલગતલાય ભાણી  
 

તલગતલાય ભાણી એ યી વયલે કાભગીયીભાાં જે તે જજલ્રાભાાં ગ્રાઉંડ કાંરોર નેટલકડ ઉભ ુથઇ 
ગમા છીનો તફક્કો છે. વયલે એજ ાંવીએ જાશયે કયેર તલગતલાય ભાણી કામડક્રભ મજુફ પ્રથભ 
ગાભની શદોની ભાણી કયલાભાાં આલે છે. અને ત્માયફાદ વયકાયી અને ાંચામત શસ્તક જભીનો 
વદશત ગૌચય જભીનોની ભાણી અગ્રતાક્રભે શાથ  ધયલાભાાં આલે છે. આ ભાણી થૈ ગમા છી 
ગાભતની શદો. તવટી વયલે અથલા નગય યચના મોજના શોમ તો તેની શદો ફેવાડી ભાણી 
કયલાભાાં આલે છે. ત્માય છી દયેક વાંબતલત વયલે નાંફયની તલગતલાય ભાણી ઇરેક્કરોતનક 
ટોટર સ્ટેળન ભળીન અથલા જી. ી.એવ. ભળીન લડે શાથ  ધયલાભાાં આલે છે. આ ભાણી 
વભમે દયેક ખાતેદાયની શાજયીભાાં તેભના પ્રત્મક્ષ   ધાયણ કયેર જભીનના કફજા પ્રભાણે 
એજ ાંવી દ્વાયા ભાણી કયલાભાાં આલે છે. જે વયલે નાંફયના ૈકી નાંફય ડેર શોમ તેના 
ધાયણકતાડએ ણ ભાણી વભમે શાજય યશી તેભના બોગલટા મજુફની શદો દળાડલી ભાણી 
કાભગીયીભાાં ભદદ કયલાની શોમ છે. ભાણી વભમે જે તે વયલે નાંફયના રાગ ુકફજેદાયો શાજય 
યશ ેતે ઇચ્છનીમ છે જેથી ભાણી યુી થમા ફાદ શદ ફાફતે ફીન જરુયી ઝગડા ઉસ્સ્થત ના 
થામ. જો કોઇ દકસ્વાભાાં કોઇ ખાતેદાય તલદેળભાાં કે દુય લવલટ કયતા શોમ અને ભાણી વભમે 
શાજય ના યશી ળકે તેભ શોમ તે દકસ્વાભાાં ગ્રાભ વતભતતના વભ્મોની શાજયીભાાં તેઓએ દળાડલેરી 
શદ પ્રભાણે વયલે એજ ાંવી ભાણી કયળે અને આ દકસ્વભાાં વતભતતના વભ્મ ભાણી તેભની 
શાજયીભાાં થમેર છે તેભ યજજસ્ટયભાાં વશી ણ કયળે. લધભુાાં આ વભમે એજ ાંવીના વયલેમયો 
તેભની વાથે જભીન દપતય ખાતાએ યી વયલે કાભગીયી ભાટે જે ખાવ પોભડ તૈમાય કમાડ છે તે 
ૈકી  FORM B  રાલળે. ( જુઓ નમનુો )  આ પોભડભાાં શારના વયલે નાંફયની તલગતો શોમ છે . 
જેભાાં યી વલે છી ભાણી થમા મજુફન ુકે્ષત્રપ રખલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત આ પોભડના 
નીચેના બાગે અન્મ ભાભુ ડેર તલગતોભાાં જો રેંડ યઝુભાાં દેખીતો પેયપાય જણામ તો તેની 
નોંધ કયલાની છે. દા.ત. ૧. યેકડડભાાં ખેતી ના વદયે ઉમોગ શોમ અને સ્થે કોઇ પેક્કટયી શોમ. 
૨. યેકડડભાાં ( ગાભ નમનુા  ૭ ) અ નાભ ધાયક ખાતેદાય શોમ અને સ્થે  ફ કફજેદાય શોમ. 
એવ ુફને કે યી વયલે ભાટે ડેટા રેલામેર શોમ તે છી આ નાંફયભાાં કોઇ લેચાણ થમેર શોમ.  
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ખાતેદાયની શાજયીભાું ભાણી અને વશી ભેલલી 
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FORM B 

(આ પોભવભાું દળાવલેર મલગતો વયલેમય યી વયલે(ભાણી) થમા પ્રભાણે બયી તૈમાય 
કયે છે. )  

 

 
 

 તલગતલાય ભાણી ભાાં ગાભની દયેક જભીન ની ભાણી કયલાભાાં આલે છે અને કોઇણ 
જભીન ભાપ્મા લગય ફાકી યશી ના જમ તેની વયલે એજ ાંવી કે વયલેમયે કાજી યાખલી જોઇએ. 
તવટી વયલે કે ટીી સ્કીભની પયતી શદો ભાલાની છે તેની અંદય ભાણી કયલાની નથી. યેરલે 
રેક, તભાભ યસ્તાઓ, વયદાય વયોલય( નભડદા) ની નશયેો વદશત તભાભ કેનાર, નદી, નાા, 
તાલ, કોતયો, ગાભતની પયતી શદ તલગેયે તભાભની ભાણી કયલાની છે અને તે તભાભ ને 
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એક ચારતા નાંફય અગાઉથી અામ તેભ જોવ ુજેથી ભાણી યુી થમા ફાદ આખયી વયલે 
નાંફય આી ળકામ.  
 યી વયલે ભાણીભાાં જભીનના દયેક ઉમોગને અને જભીન ય ભી આલતા કામભી 
ઉમોગોને એક ચોક્કક્કવ પીચય કોડથી આલયી રલેાભાાં આલેભાાં આલે તેની ખયાઇ કયલી. આ 
અંગે ભાણી વભમેજ કાભગીયી કયલાની છે અને ઇધયા મજુફના જભીનના રેંડ યઝુ કોડ ણ 
દાખર કયલાના છે. આભ તલગતલાય ભાણી યી વયલે કાભગીયીનો મખુ્મ બાગ છે.     
 

 

િભ
  

કાભગીયીની મલગત  કોણ કયળે
   

અભરલાયીની મલગતો  યીભાકવવ / 
વભમગાો  

 

૧
  

યોડ, યસ્તા, કેનાર 
મલગેયે કામભી 
વુંાદનની વયલે 
થમેર યેકડવભાું 
અવય આલા વારૂ 
જરૂયી યેકડવ 
ભેલલા તથા 
એજન્વીને રુૂ 
ાડી મલગતલાય 
ભાણી કયાલલા 
ફાફત.   

તભાભ 
જભીન 
વુંાદન 
વુંસ્થા 

યી-વયલે શઠે ના તભાભ જીલ્રાના 
ડીઇરેયે કચેયીએ જભીન વાંાદનનુાં યેકડડ 
ભેલી એજન્વીને ઝડથી રુૂ ાડલા 
જણાલલાભાાં આવ્યુાં. તભાભ કે .જે.ી. ની 
અભરલાયી થામ તે વારુ અગાઉથીજ આ 
અંગે એજ ાંવીન ે ભાદશતગાય કયી , જરુયી 
યેકડડ વભમવય રુુ ાડી તેની ભાણી 
થામ છે કે તેભ તેની 
ડી.આઇ.એર.આય.કચેયીએ ખાત્રી 
કયલાની યશળેે.  
જજલ્રાભાાં જભીન વાંાદન કયતી તભાભ 
વાંસ્થાઓની એક વાંયકુત ભીટીંગ જજલ્રા 
કરેકટયશ્રી વભક્ષ ફોરાલી જે તે વાંસ્થા 
ને તેભણે ધાયણ કયેર જભીનની ભાણી 
થામ છે કે કેભ તેની વતકડતા યાખલા 
જણાલવ.ુ તથા નોદટવ ભળ્મા છી તેભાં 
લાાંધા યજુ કયી તનકાર થઇ આખયી યેકડડ 
ફને તેભ જોલા તલનાંતત કયલી. દયેક 
ખાતેદાયની જેભ તેભણે ધાયણ કયેર 
જભીનની શદ ફતાલલાની અને વાંાદન 
કયેર યેકડડ વાંબાલાની જલાફદાયી જે 
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તે વાંસ્થાની છે. જરૂય જણામ તો જે તે 
વાંાદક વાંસ્થાનો ડીઇરેયે કચેયીએ વાંકડ 
કયી યેકડડ ભેલી વયલે એજ ાંવીને યેકડડ 
યુો ાડલાનો થળે. જેતે દકસ્વાભાાં વઘન 
પ્રમત્ન છી ણ આલો યેકડડ ઉરબ્ધ 
કયાલી ના ળકામ તો તે અંગ ે
ડીઆઇએરાઅયશ્રીએ વાંફાંતધત જજલ્રા 
કરેક્કટયશ્રીન ુ ધ્માન દોયલાન ુ યશળેે અને 
તેની નકર વેટરભેન્ટ કતભળનય કચેયીને 
આલાની યશળેે. આ ઉયાાંત જજલ્રા 
કક્ષાની કાભગીયી વતભક્ષા ફેઠકભાાં વદય 
મદુ્દા અંગે એજ ાંડા ઘડી કાઢ્લાનો યશળેે 
અને કરેક્કટયશ્રી ાવે ત ે ભાન્મ કયાલી 
વાંફાંતધત અતધકાયીઓને ભીટીંગભાાં 
આભાંત્રી તનણડમ રેલડાલલાનો યશળેે.   
        ડીઆઇએરઆયના પ્રમત્ન છી 
ણ જો   જભીન વાંાદન વાંસ્થાઓ નો 
ભાણી અંગે વશકાય નાભે તો 
સુદયિંટેંડેંન્ટ જભીન યેકડડશ્રી એ જજલ્રા 
કરેક્કટયશ્રીન ુ ધ્માન દોયી અંગત પ્રમત્ન 
કયી તભાભ જભીન વાંાદન કયતી 
વાંસ્થાની જભીનની ભાણી થામ અને 
તેભને રેંડ ાવડર ભે વદશતની નોદટવ 
ભી જામ તેભ કામડલાશી કયલી.   

૨
  

ખાનગી 
વ્મક્ક્તઓને 
વાુંથણીથી જભીન 
આલાભાું આલેર 
શોમ (રેંડ ગ્રાુંટ) 
અને તેના 
ભાણીના દાખરા 

વયલે 
એજ ુંવી અને 
ડીઆઇએર
આય 

પ્રથભ જે તે ધાયણકતાડને જભીન વાાંથણી 
કયલાભાાં આલેર છે ત ેફાફતની ૭/૧૨ 
ભાાં નોંધ છે કે કેભ તેની ખાત્રી કયલી. 
યેકડે જરુયી ખાત્રી થમા ફાદ 
વયકાયશ્રીએ ગ્રાાંટ કયેર જભીનના 
કે્ષત્રપ મજુફ ખાતેદાયના શારના 
કફજાની ભાણી કયલી અને જો આ 
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કે કફજાની મલગતો 
ભી આલતી ના 
શોમ તે ક્રકસ્વાભાું 
મલગતલાય ભાણી  

ક્ષેત્રપ ૫%નીભમાડદાભાાં ફયાફય જણામ 
તો શારના કફજા પ્રભાણ ેનોદટવ તૈમાય 
કયી યેકડડ તૈમાય કયવ.ુ જો ખાતેદાયે 
વાાંથણી થમેર જભીન કયતા લધ ુજભીન 
ધાયણકયેર શોમ તો આય.એપ.ી ભાાં 
જણાવ્મા મજુફ કામડલાશી કયલી.   

૩
  

મવટી વયલેની શદો 
નક્કી કયલા કોણ 
ભદદ કયળે. અને 
કેલી યીતે નક્કી 
કયલી? 

સુક્રયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડવ , 
ભેંન્ટેનુંવ 
વયલેમય , 
મવટી વયલે 
સુક્રયિંટેંડેન્ટ  
અને વયલે 
એજ ુંવી.  
 

યી વયલે કાભગીયી શઠે તવટી વયલે 
તલસ્તાયની અંદય ભાણી કયલાની નથી. 
આ થી તેની પયતી શદો નક્કી કયલા 
ભાટે  અને તેની ભાણી કયલા ભાટે 
ગજુાયાત જભીન ભશસેરુ કોડની કરભ 
૧૨૬ મજુફના જાશયેનાભા ની નકર 
યેકડડભાાં શોમ તો તેની નકર એજ ાંવીને 
આલી. આ નકરાભાં વદય શદ પયતા 
કમા વયલે નફય છે તેનો ઉલ્રેખ શોમ 
છે. પ્રવતતુ જાશયેનાભાભાાં ક્યા ક્યા વયલે 
નાંફય રીધા છે તેનો ણ ઉલ્રેખ શોમ 
છે. ઘણી લાય એવ ુફને છે કે તવટી વયલે 
તલસ્તાયભાાં ણ ખેતીના નાંફયો શોમ છે. 
આ દકસ્વાભાાં યી વયલે છી ણ આલા 
નાંફયો જ્માાં સધુી ફીન ખેતીભાાં 
દયલતતિત ના થામ ત્માાં સધુી તેને જે તે 
સ્સ્થતતભાાં તનબાલલા અતનલામડ છે. આ 
વારુ આલા નાંફયોની ભાદશતી ભેલી 
તેની ભેલણી તવટી વયલે ના અવર 
ભાણીના ળીટ યથી કયલાની યશળેે. 
આથી જે તે ળશયે ભોજણી તલસ્તાયના 
અતધકાયીની એ પયજ ફને છે કે તેભણે 
આવ ુ યેકડડ વયલે એજ ાંવીને ચકાવણીના 
શતે ુ વારુ એજ ાંવી ભાાંગે ત્માયે તયુાંત રુુ 
ાડવ.ુ  
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   આ કાભગીયી વારુ  જે તે ળશયે ( 
તવટી વયલે) ભાટેની શદ નક્કી કયાલલા 
વાંફાંતધત   તવટી વયલે કચેયીના ભેંન્ટેનાંવ 
વયલેમયની તનભુંકુ જે તે સુદયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડડ / નામફ તનમાભક કયળે . 
આ એભ.એવ. એજ ાંવીને શદો નક્કી 
કયાલલા સ્થે ણ જળે અને નક્કળા 
યથી ણ યેકડડ આધાયે તવટી વયલેં 
તલસ્તાયની શદની ભાણી ફયાફય થમેર 
છે તેની ચકાવણી કયી ોતાની વશી 
કયળે.  
 

૪
  

વયકાયી નુંફયો, 
નદી નાાું 
મલગેયેની શદ નક્કી 
કયી મલગતલાય 
ભાણી કયલા 
ફાફત.   

ભાભરતદાય, 
ડી.આઇ.એર
.આય અને 
વુંફુંમધત 
એજ ુંવી 

અગાઉની વયલે વભમે ઘણા જજલ્રાભાાં 
નદી નાાાં , કોતય તલગેયીની અગાઉ 
ભાણી થમેર નથી. અને જો ભાણી 
થમેર શોમ તો તેના ચોક્કક્કવ નાંફયો કે 
ભાો ભી આલતા નથી. આથી આલા 
નાંફયોના કે જભીનના  દટપ્ણ ઉરબ્ધ 
નથી. જે તે ગાભ નક્કળા ણ કોઇ 
ચોક્કક્કવ જભીન  યેપયાંવ લગય અગાઉ  
તૈમાય કયેર શોઇ ગાભ નકળાની શદ 
ણ ફેવાડી શદ આખયી કયી ળકાળ ે
નશી. લી મુ વયલે ને ૧૦૦ લડ 
કયતા લધ ુવભમ થમેર છે . જેથી ઘણા 
દકસ્વાભાાં નદી કે નાા સ્થસ્સ્થતી 
ફદરામેર છે કે શળે. નદીના પ્રલાશ 
ફદરાલના કાયણે ઘણા વયલે નાંફયો 
નદીભાાં ગત થમા શળે કે નલી જભીન 
ન ુ વર્જન થમેર શળે.  
એન.એર.આય.એભ.ી. મોજના ની 
ગાઇડરાઇંવ મજુફ યી વયલે વભમે 
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સ્થસ્સ્થતી મજુફ ભાણી કયી યેકડડ 
તૈમાય કયલાન ુ છે અને તેભ કયલાથી 
ભીયય તપ્રિંવીર ( Mirror Principle ) નો 
અભર કયી ળકાળે. અને તો જ 
બતલષમભાાં ગેયાંટી ટાઇટરના કામદાની 
અભરલાયી કયલા યાજ્મ વયકાય તલચાયી 
ળકે. આથી શારની સ્થસ્સ્થતી મજુફ 
ભાણી કયી શદો આખયી કયલી. જો કોઇ 
વયલે નાંફયના ધાયકે દફાણ કમાડન ુ
પરીત થળે તો તે અંગે ક્ષેત્રપ નક્કી 
કયલા અંગે  ટેંડયભાાં જણાલેર ની 
સચુનાનો અભર કયલાનો છે.   
 

          જો કોઇ દકસ્વાભાાં નદી, નાા , 
કોતય , જુના યસ્તા, ફાંધ, ાા, લશણે, 
ડુાંગય કે એલી જાશયે જ્ગગ્માના કે્ષત્રપના 
ટીપ્ણ કે ચોક્કવ ભાણીના યેકડડ ભી 
આલે તો તે દકસ્વાભાાં જુના યેકડડનો 
આધાય દટપ્ણ ભેલલા ભાટે કયલો.  
આ દકસ્વાભાાં યેકડડ મજુફ વયકાયી 
જભીનની ક્ષેત્રપની ખયાઇ થામ ત ે
જોલાની જલાફદાયી જે ત ે
ડી.આઇ.એર.આય.ની અને આ જભીન 
ની કાજી યાખલા જેની જલાફદાયી 
નક્કી થમેર છે તે ભાભરતદાય વદશત  
તભાભની  છે.         
                                 
વયકાયી નાંફયોના ટીપ્ણ ઉરબ્ધ છે . 
આ નાંફયની આખયી ક્ષેત્રપની ખયાઇ 
કયતા ૫% કયતા લધાયે ઘટાડો આલે તો 
વદય નાંફયના  આજુફાજુના વયલે 
નાંફયના ટીપ્ણો એન્રાર્જ કયી ભેલણી 
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કયી શરેા વયકાયી નાંફયની શદ 
ફેવાડલી અને જેભાાં દફાણ ભાભુ ડત ુ
શોમ તે નાંફયભાાં અરગ કરયથી ળેડીંગ 
કયવ.ુ  દફાણ યજીસ્ટયભાાં તેની તલગતો 
નોંધલી. .  
 

૫
  

ગાભની શદો કેલી 
યીતે નક્કી કયલી? 

ગ્રાભ વતભતત 
અને વયલે 
એજ ાંવી 

જભીન દપતય ખાતા તયપથી વયલે 
એજ ાંવીને યુા ાડલાભાાં આલતા ગાભ 
નકળાની નકરોના આધાય રઇ ગાભના 
વીભાડે આલેરા વયલે નાંફયના આધાય 
વાથે વીભાડાની ભાણી કયલાની છે. જો 
વીભાડે ફે કે ત્રણ ગાભના જ ાંકળન શોમ 
તો આ જ્ગગ્માએ ઓક્કઝીરીમયી ોઇંટ 
નાંખાલલા . જુના ચોક્કવ યેપયાંવ ભેતો 
તેના આધાયો અચકુ રેલા . કુદયતી 
કાયણોવય ગાભની વીભા ભાાં બૌતતક 
પેયપાય થમેર શોમતો દા.ત. નદીના 
લશણે ફદરાલા, કોતય યુાલા કે અન્મ 
તેલી ઘટના જેલીકે દયીમો આઘો જલો કે 
નજીક આલલો. આલા તભાભ પેયપાય 
શારની ભાણીભાાં આલયી રેલા અન ે
ખયેખય સ્થ સ્સ્થતત મજુફ અને આધાય 
મજુફ ગાભની શદોની વયલે કયલી .  
 

નલા ભશસેરુી ગાભો જાશયે થમેર શોમ 
અને તેના જુના નકળા ના શોમ તેલા 
દકસ્વાભાાં ણ ઉય મજુફની દ્તત 
અનાલલી. વાચી અને સ્થસ્સ્થતી 
મજુફની ભાણી ના કાયણે ગાભની 
શદોભાાં વાભાન્મ પેયપાય આલલાની 
ળક્યતા છે. આ અંગે લધ ુ સ્ષ્તા 
કયલાની કે  ભાણી ભાટે ભીયય 

છેલટનો 
મનણવમ 
સુક્રયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડવ 
રેળે.  
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તવધ્દાાંતનો અભર કયલાનો છે . આલા 
વાભાન્મ પેયપાયના કાયણે ગાભ યકફાભાાં 
વાભાન્મ પેયપાય ણ થળે તેને આખયી 
યાખલાનો છે.  
     

૬
  

ભાણીભાું શમાત 
રેંડ યઝુ કોડ નો 
ઉમોગ કયલો 
અને પીચય કોડ 
આલા  

NLRMP 

CELL  

દીવયા અને 
વયલે  
એજ ુંવી 

દયેક ડીટેઇર ભાણીભાાં દપચય કોડ 
આલાના છે .આ વારુ દયેક એજ ાંવીની 
કાભગીયીભાાં એક રુતા આલે તે વારુ  
NLRMP CELL  તભાભ રેંડ યઝુ કોડ, 
ટેન્મોય ના કોડ, યસ્તાના કોડ અને 
નભડદા તનગભ ભાટે નક્કી થમેર કોડ 
અને પીચય  દયેક જજલ્રાના 
જી.આઇ.એવ.વોપટલેયભાાં છે તેની ખયાઇ 
કયળે, ચકાવણી કયળે અને અભર 
કયાલળ ે

 

ઇ ધયા ભોડયરુ યથી ગાભનમનુા ૭ 
મજુફ દયેક જભીનનો રેંડ યઝુ કોડ 
ભેલી રેલો અને વયલે એજ ાંવી ભાણી 
વભમે તેની અભરલાયી કયળે.  દા.ત 
વયદાય વયોલય નભડદા તનગભની જભીનો 
ભાટે નીચે મજુફનો કોડ નક્કી કયલાભાાં 
આલેર છે.    
નભડદા ભેઇન કેનાર                 ૮૧ 
નભડદા બ્ાાંચ  કેનાર                 ૮૨ 
નભડદા ડીસ્રીબ્યટુીલ કેનાર          ૮૩ 
નભડદા ભાઇનોય  કેનાર             ૮૪ 
નભડદા વફ ભાઇનોય  કેનાર        ૮૫ 
નભડદા પીલ્ડ  કેનાર                 ૮૬                                                                         
 અન્મ દકસ્વાભાાં જો કફજા વયકાયી 
ભાબરકીના શોમ ( યોડ, કેનાર, લન 
તલબાગ, તરાલડી તલગેયે ) નો સ્થ 
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સ્સ્થતત પ્રભાણેનો ઉમોગ આખયી કયલો.  
જો ખાનગી ભાબરકી શોમ અને ગાભ 
નમનુા નાં.  ૭ અને સ્થ સ્સ્થતતભાાં 
પેયપાય  આલતો શોમ તો ગાભ નમનુા 
નાં.૭ મજુફનો ઉમોગ આખયી કયલો.  
 

૭
  

રેન્ડ એકલીઝીળનના 
હકુભ મજુફ જભીનભાું 
યેકડે અભર થમેર ન 
શોમ તેલા ક્રકસ્વાભાું 
મલગતલાય ભાણી 

ડી.આઇ.એર
.આય અને 
વુંફુંમધત 
એજ ુંવી 

વયલે એજવીને વાચ ુવયલે થામ તે ભાટે 
જરુયી યેકડડ  રુુ ાડલાની જલાફદાયી 
ડી.આઇ.એર.આય.ની છે. ગાભ નમનુા 
નાં૭ ભાાં જભીન વાંાદન  અંગે ની નોંધ 
શોમ ણ વયલે યેકડડભાાં નક્કળે દુયસ્તી થૈ 
ના શોમ તો તે તેલા દકસ્વાભાાં એલોડડની 
કાચી અવય ડોટેડ રાઇન ( -----) થી 
નકળાભાાં આલી.  
અન્મ દકસ્વાભાાં વયલે એજ ાંવીએ સ્થ 
સ્સ્થતત મજુફ વયલે કયી યેકડડ 
ડી.આઇ.એર.આય.ને વોંવ.ુ  
 

 

૮
  

પાઇનર થમેર 
ટીી સ્કીભ તથા 
મવટી વયલે 
લરભીટભાું 
વભામલષ્ટ યેલન્ય ુ
નુંફયોની 
મલગતલાય  
ભાણી ફાફત. 

ડી.આઇ.એર
.આય 

જે તલસ્તાયભાાં ટીી સ્કીભનો અભર 
થમેર શોમ તો ટીી સ્કીભ મજુફનુાં યી-
વયલેનુાં યેકડડ તૈમાય કયવુાં. એપ. પોભડભાાં 
જણાલેર કે્ષત્રપ મજુફ યેકડડ આખયી 
કયવ.ુ  
જ્મા ટી.ી સ્કીભ આખયી થમેર નથી 
ત્મા ભશસેરુી યેકડડ મજુફ શદો આખયી 
કયલાની યશળેે.  
તવટી વયલે થમેર ગાભોભાાં જે યેલન્ય ુ
નાંફયો તવટી બરતભટભાાં વભાલેળ થમેરો 
શોમ તેલા યેલન્ય ુ નાંફયોની ભાણી 
કયલાની યશતેી નથી. 
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૯
  

યી વયલે છી 
ગાભના યકફાભાું 
પેયપાય આલે તો 
ક્યો યકફો આખયી 
કયલો? / ભેલણી 
કેલી યીતે કયલી? 

સુક્રયિંટેન્ડેંન્ટ 
જભીન યેકડે,  
ડી.આઇ.એર
.આય. અને 
વયલે 
એજ ુંવી 

યી વયલેભાાં ભોજુદ સ્થ સ્સ્થતી મજુફ 
ભાણી કયી નકળો અને ક્ષેત્રપ આખયી 
કયલાન ુ શોમ છે. જુના વાધનો અને 
કે્ષત્રપ ગણલા ભાટેની જુની દ્તતભાાં 
ધયછોડની નીતતના કાયણે ક્ષેત્રપભાાં ૫ 
% સધુી પેયપાય આલલાની ળક્યતા છે. 
આ ઉયાાંત અનવયલેય્ડ ( un-Surveyed 

) રેંડ કે ગાભની રાગ ુ ડતય જભીન 
ભી આલે તો આ જભીનની ભાણી 
કયી તેને ણ એક નાંફય આલાનો છે. 
દા.ત. ભીઠાના અગય .આલા દકસ્વાભાાં 
વયલે અતધકાયી ને આ જભીન રાગ ુક્યા 
ગાભભાાં બેલલી છે તે નક્કી કયલાન ુછે 
અને તે દકસ્વાભાાં ગાભના યકફાભાાં ભોટા 
પેયપાય આલલાના છે. આથી વાચા, 
ચોક્કવ  અને છેલટના સ્થ સ્સ્થતી 
મજુફના યેકડડ અને નકળા ફને તે જરુયી 
બ્રકે અતનલામડ છે. આ દકસ્વાભાાં ભાણી 
કમાડ છી ડીજીટર યેકડડ મજુફ જે 
ક્ષેત્રપ આલે તે યકફો આખયી કયલાનો 
છે. ગાભની  
 

       ભશસેરુી શદો ફશાયની જભીનો 
શમાત ગાભભાાં બેલલાભાાં આલ ે ત ે
દકસ્વાભાાં યકફા લધાયાના પ્રશ્ન ે
વયકાયશ્રીના ભશસેરુ તલબાગભાાં 
તનમભાનવુાય દયખાસ્ત તાકીદે 
સુદયિંટેન્ડેંન્ટ જભીન યેકડે કયલી. અને 
વયકાયશ્રીની ભાંજુયી છી લધાયામેર 
યકફા અને શદો મજુફ જ નલો ગાભ 
નકળો તૈમાય કયલો. 
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૧૦
  

મલગતલાય ભાણી 
છી જે તે વયલે 
નુંફયના કે્ષત્રપભાું 
પેયપાય આલે તો 
ક્ય ુકે્ષત્રપ 
આખયી કયલાન ુછે 
?   

ડી.આઇ.એર
.આય. અને 
વયલે 
એજ ુંવી 

કે્ષત્રપ આખયી કયલા ભાટે નીચે 
જણાલમા મજુફ કાભગીયી કયલી. 
૧ કોઇણ વયલે નાંફયન ુ કે્ષત્રપ 
ભાાં જુના ( ૭ /૧૨ ભાાં નોંધામેર શોમ ત ે
ને વયખાલતા ) ક્ષેત્રપ કયતા ૫ % 
સધુી  પેયપાય આલે તો ----------- 

જલાફ : નવ ુકે્ષત્રપ આખયી કયવ.ુ  
 

૨ જુના કે્ષત્રફ્ કયતા નલી ભાણી 
ભાાં ૫% કયતા લધાયે ( +) તપાલત 
આલે તો?  
જલાફ: ફે ફાફત ને ધ્માને રઇ તનણડમ 
કયલાનો છે. 
અ) આજુફાજુના વયલે નાંફય ખાનગી 
શોમ તો અને રાગ ુ શદ ધાયકોને કોઇ 
લાાંધો ના શોમ કે લાાંધો રીધો ના શોમ 
તો નવુાં કે્ષત્રપ આખયી કયવ.ુ  
ફ) રાગ ુ નાંફય જો વયકાયી શોમ અને 
કે્ષત્રપ મુ કયતા લધતુાં શોમ તો  
વયકાયી જભીનના ટીપ્ણ એંન્રાર્જ  કયી 
તેને નલી ભાણી ય ફેવાડવ ુ અને  
દફાણ શોમ તે બાગ અરગ કરયથી 
દળાડલવ ુ 
 

વયકાયી જભીનની (જેના સ્સ્ટ ટીપ્ણ 
ઉરબ્ધ શોમ અને શકત્રકભાાં નોંધ 
શોમ ) ભાણી જે તે ગાભભાાં વૌથી 
શરેા કયલાની છે અને ભાણી વભમે 
વાભાન્મ કે્ષત્રપ પેયપાય જણામાના  
પ્રવાંગે નવ ુ કે્ષત્રફ્ આખયી કયવ.ુ અને 
દયેક દકસ્વાભાાં વયકાયી જભીનના  
ટીપ્ણ એંન્રાર્જ  કયી તેને નલી ભાણી 
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ય ફેવાડલા અને  જે નાંફયે  દફાણ 
કમાડન ુ ભાભુ ડે તેભાાં દફાણ જે્રા 
બાગ અરગ કરયથી દળાડલવ ુ અને 
દફાણ યજીસ્ટયભાાં નોંધ કયલી.  
 

૧૧
  

મલગતલાય 
ભાણીની 
ચકાવણી વભમે જે 
વયલે નુંફયના 
ટીપ્ણ યેકડવભાું 
ઉરબ્ધ ના શોમ 
તે ક્રકસ્વાભાું શુું 
કયવ?ુ 

ડીઆઇએર
આય , 
યેકડવકીય 
અને 
વુંફુંમધત 
એજ ુંવી 

જો મુ ટીપ્ણ ડીએવઓ યેકડડભાાં ભી 
ના આલે તો ગણુાકાય બકૂ ઉરબ્ધ શોમ 
તો તેના યથી ટીપ્ણ ઉબા કયાલી 
નલી ભાણીની ભેલણી કયલી. જો 
ગણુાકાય બકૂ ણ ભીના આલેતો નલી 
ભાણીની ભેલણી કયલા ડીજીટાઇઝ્ડ 
ગાભ નકળાનો આધાય યાખલો. ણ  
આલા દકસ્વા એજ ાંવીએ વાંફાંતધત 
ડીઆઇએરઆયશ્રીના ધ્માને તાકીદે 
મકુલા. અને યેકડડની ભેલણીભાાં  
ડીઆઇએરઆયના સચુનો ણ ભેલલા. 
ગાભ નકળાનો આધાય તયીકે ભાત્ર 
છેલ્રા ઉામ તયીકે કયલાનો છે. જે તે 
વયલે નાંફયની અગાઉ ભાણી શોમ તો 
તેના ભાણી ળીટના  યેપયાંવ ણ 
ઉમોગભાાં રઇ ળકામ.   

 

૧૨
  

ૈકી ભાણી  વયલે 
એજ ુંવી, 
ોત ક્રશસ્વા 
વયલેમય 
અને જે તે 
ખાતેદાયો  

૧૨.૧  
યેકડવ ય નોંધામેરા ૈકી ખાતેદાયો 
શાજય યશ ેતે ક્રકસ્વાભાું ૈકી ભાણી  
 

ગાભ નમનુા નાં ૭ ભાાં જેના ૈકી વયલ ે
નાંફયનો ઉલ્રેખ  થમરે શોમ તેલા 
તભાભ ૈકી વયલે નાંફય ભાટે જે તે ૈકી 
ધાયણ કતાડઓની શાજયીભાાં તેઓ શદ 
ફતાલે તે પ્રભાણે ભાણી કયલાની થળે.  
યી વયલે છી તભાભ ૈકી વયલ ે
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નાંફયોનો અંત આલે છે અને તે નાંફયો 
નલા વયલે નાંફયભાાં રુાાંતય થળે. ૈકી 
ભાણી  થમા ફાદ ધાયણકતાડની 
ભાણી થમા ફાફતે વશી ણ ભેલલી.   
૧૨.૨  
યેકડવ ય નોંધામેરા ૈકી ખાતેદાયો 
શાજય ના  યશ ેતે ક્રકસ્વાભાું ૈકી ભાણી  
 

જો એજ ાંવીના પ્રભાબણક પ્રમત્ન છી ણ 
ૈકી કફજેદાયો ભાણી વભમે શાજય યશ ે
નશી તો છેલટના ઉામ તયીકે તેલા 
દકસ્વાભાાં ગ્રાભ વતભતતની શાજયીભાાં ગાભ 
નમનુા નાંફય ૭ ભાાં જે ક્ષતે્રપ નોંધામેર 
શોમ તેના પ્રભાણભાાં ભાણી કયી રેંડ 
ાવડર ભે તૈમાય કયલા.   
૧૨.૩  
યેકડવ ય નોંધામેરા ના શોમ તેલા ૈકી 
ખાતેદાયો દ્વાયા  ૈકી ભાણી કયાલલા 
ભાુંગણી  
એલા દકસ્વા ધ્માને આલે છે કે ભાણી 
વભમે ગાભ નમનુા નાં ૭ ભાાં નોંધામેર 
ના શોમ તેલા જભીનના ધાયણકતાડઓ 
તેભણે ધાયણ કયેર જભીન મજુફ 
ભાણી કયી યેકડડ ઉભ ુ કયલા 
જણાલલાભાાં આલે છે. આ ફાફતે જે 
દકસ્વાભાાં ગાભ નમનુા નાં ૭ભાાં ૈકી 
નાંફયની નોંધ ના શોમ તે દકસ્વાભાાં 
આલી ભાણી કયલી નશી.  
 

૧૩
  

ઔધ્મોલગક શતે ુકે 
ફીન ખેતીના 
ઉમોગ ભાટે  

વયલે 
એજ ુંવી અને 
ડીઆઇએર

ઔધ્મોબગક શતે ુકે ફીન ખેતીના ઉમોગ 
વારુ ઘણા દકસ્વાભાાં અનેક વયલે  
નાંફયોનો ઉમોગ થતો શોમ છે. જેભાાં 
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અનેક વયલે 
નુંફયોનો અમધક્રુત 
ઉમોગ   

આય જુના વયલે નાંફયોની શદો જાલલાભાાં 
આલતી નથી અને જાલલાની શોમ ણ 
નશી. જે તે એકભ ોતાની વગલડ અને 
જરુદયમાત મજુફ કુર જભીનભાાં ઉમોગ 
કયતા શોમ છે. આ દકસ્વાભાાં જભીન 
એકત્ર થમેર નાશોમ તો ણ તેને ડીમ્ડ 
એકત્ર ગણી તભાભ વયલે નાંફયોના કુર 
કે્ષત્રપ ભાટે એકજ નલો વયલે નાંફય 
આલા કામડલાશી શાથ ધયલી. દા.ત. 
SEZ   અથલા ખફુ ભોટી ઇન્ડસ્રી . આ 
દકસ્વાભાાં આ એકભની પયતી શદની 
ભાણી કયી એકજ નલો વયલે નાંફય 
આલાનો છે.  

૧૪
  

ઔધ્મોલગક શતે ુકે 
ફીન ખેતીના 
ઉમોગ ભાટે એક 
કયતા લધ ુગાભના  
અનેક વયલે 
નુંફયોનો અમધક્રુત 
ઉમોગ   

વયલે 
એજ ુંવી અને 
ડીઆઇએર
આય 

ઘણા દકસ્વાઓભાાં એવ ુ જોલાભાાં આલેર 
છે કે કોઇ ભોટા ઉધ્મોગને કેઅ કયતા 
લધ ુગાભભાાં વયકાયી જભીન આલાભાાં 
આલેર શોમ કે વાંાદીત થમેર શોમ  
અથલા આલા ઉધ્મોગ એક કયતા લધાયે 
ગાભની જભીનોભાાં ઉબો થમેર શોમ તે 
દકસ્વાભાાં ણ ઉયના પકયા ૧૩ ભાાં 
જણાલેર કામડધ્ધતત અખત્માય કયી 
એકજ નલો વયલે નાંફય આલાનો છે. 
અતે્ર પ્રશ્ન એ થળે કે  આ દકસ્વાભાાં આ 
નલો વયલે નાંફય કમા ગાભનો ગણલો? 
આ દકસ્વાભાાં જે તે એકભ જે ગાભના  
વાથે નોંધામેર શોમ અને તેનો 
ત્રવ્મલશાય અતધક્રુત યીતે કમા ગાભના 
વયનાભે ચારે છે તે જે ફાફતો નોંધામેર 
શોમ ફાફતેની સ્થાતનકે  ખાત્રી કયી વદય 
વાંસ્થાની કચેયી જે ગાભે નોંધામેર શોમ  
જે ગાભભાાં આ નલો નાંફય નોધલો. અન ે
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આભ કયતા જે ગાભોની જભીન આ 
એકભભાાં એટરે કે આ નલા વયલે 
નાંફયભાાં બી તેને જે તે ગાભભાાંથી કભી 
કયલી અને જે તે ગાભભાાં ઉભેયલી.  

૧૫
  

લાડાની ભાણી
  

વયલે 
એજ ુંવી અને 
ડીઆઇએર
આય 

લાડાની ભાણી : ગાભતના લાડાની 
ભાણી કયલાની નથી . યાંત ુવીભત 
ના લાડા જો ૭/૧૨ ભાાં નોંધમેર શોમ 
તો તેની ભાણી કયલી . લાડાની જભીન 
પ્રતતફાંતધત વત્તાપ્રકાય જેલી શોઇ તેના 
નલા વયલે નાંફય આલા નશી યાંત ુ
જુના નાંફય જે નાંફયથી ઓખાતા શોમ 
દાત. જાભનગયભાાં લી ૧ , લી ૨ એભ 
નોંધ થમેર છે. તો તનેી ઓખ યી 
વયલે છી ણ જેભને  તેભ મુ મજુફ 
ચા ુયાખલી. 

 

૧૬
  

ભલ્ટી ખાતા 
ભાટેની ભાણી 

વયલે 
એજ ુંવી અને 
ડીઆઇએર
આય 

શકકત્રકભાાં ઘણીલાય એકજ વયલે 
નાંફયભાાં  એક કયતાાં લઘ ુ ખાતેદાયનાાં 
નાભ તેભણે ઘાયણ કયેર જભીનનાાં 
કે્ષત્રપ વદશત  દાખર કયેર શોમ છે. 
આ દકસ્વાભાાં દયેક ખાતેદાયને નલો 
ચારતો નાંફય આી  ભાણી કયલી 
અને આખયે નલો વયલે નાંફય ણ 
આલો  

 

૧૭
  

મલગતલાય 
ભાણીનો કામવિભ  

વયલે 
એજન્વી 
અને સમુપ્ર. 
રેન્ડ યેકડવ  

ગ્રીડ તૈમાય થઇ જામ તે છી  જજલ્રાભાાં 
કમા તાકુાભાાં ભાણીળરૂ કયલાની છે 
તે નકકી કયી ભાંજુયી કયલાની 
જલાફદાયી વયલે અતઘકાયી તયીકે 
એવ.એર.આય.ની છે. અને આ ફાફત ે
તેભણે એજન્વીને જરૂયી વરાશ આી 
કામડક્રભ નકકી કયાલી ભાંજુયી આલાની 
છે.  

 


