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પ્રકયણ - ૮ 

 
ભાણી છીની કામવલાશી ( Post Survey Activity ) 

 

યી વયલે ટેંડય અને ભશસેરુી કામદા , તનમભો  અને વયકાયશ્રી દ્વાયા લખતોલખત થમેર ઠયાલ/ 
દયત્રો/ સચુનાઓ તલગેયેને ધ્માને યાખી તલગતલાય ભાણી કયલાની શોમ છે અને તે આધાયે 
આખયી ભશસેરુી યેકડડ તૈમાય કયલાન ુશોમ છે. યી વયલે કાભગીયી જભીન યના પ્રત્મક્ષ કફજા 
મજુફ કયલાભાાં આલે છે અને તે આધાયે જે વાચ ુ બચત્ર ઉસ્સ્થત થામ કે પ્રલતડભાન 
તનય્ભોનવુાય જે કયલાાત્ર શોમ તે મજુફ યેકડડ તૈમાય કયલાન ુશોમ છે.  
 અગાઉના પ્રકયણોભાાં આણે જોઇ ગમા કે પ્રી વયલે વભમે એજ ાંવી પોભડ એ આધાયે 
શારના યેકડડ ઓપ યાઇટવ મજુફના ડેટા ભેલે છે અને તેને નક્કળા વાથે અધ્મતન કયી ભાણી 
કયે છે. આ ભાણી થમા ફાદ ટેંડય મજુફ શલે અભરી ફનાલામેર દ્તત મજુફ દયેક વાંબતલત 
વયલે નાંફયના ધાયકને તેભની શાજયીભાાં ભાણી થઇ ગમા ફાદ યજીસ્ટયભાાં વશી ભેલલાની 
શોમ છે. અને તે છી ભાણીના ડેટા પ્રોવેવ કયી જે તે વયલે નાંફયનો નક્કળો તૈમાય કયી ત ે
નકળા વાથે  એક નોદટવ આલાની શોમ છે જેભાાં યેકડડ મજુફ શારના વયલે નાંફયની ભાદશતી 
અને યી વયલે થમા છીના કે્ષત્રપ મજુફની ભાદશતી આલાભાાં આલે છે, આ વાથે તેભાાં યી 
વયલે ભાણી થમા મજુફના વયલે નાંફયનો નકળો ( Land Parcel Map )  આલાભાાં આલે છે 
. જેભાાં જે તે વયલે નાંફયના પયતા ફાાંધભા ભીટય વેન્ટીભીટયભાાં, ખેતયની દીળા અને નવ ુ
કે્ષત્રપ રખે ુ શોમ છે. એજ ાંવી દ્વાયા તૈમાય થમેર તભાભ નોદટવ ય એડ્જજ્યડુીકેટય તયીકે 
ડી.આઇ.એર.આય. કચેયીના વયલેમયે વશી કયલાની શોમ છે. ઘણીલાય વયલેમયો દ્વાયા વશી 
ભોડીથલાના દકસ્વાભાાં વભગ્ર યેકડડ પ્રભોરગેળન પ્રદક્રમા ભોડી થલાના દકસ્વા ફનેર છે. આથી 
એજ ાંવી તયપથી નોદટવો ભેથી ખાવ વયકાયી જભીનોની નોદટવો ની ચકાવણી કયી તભાભ 
નોદટવ ય તયુાંત વશીઓ થામ તેભ ડી.આઇ.એર.આય. કચેયીએ વ્મલસ્થા ગોઠલલી જોઇએ.  
 આ ખાવ તૈમાય થમેર નોદટવ દ્વાયા ખાતેદાયન ુ ધ્માન દોયલાભાાં આલે છે કે તેણે 
દળાડલેર શદ મજુફ તેભની શાજયીભાાં જે ભાણી થમેર તેનો આ વાથે દળાડલેર નક્કળો  વાભેર 
યાખલાભાાં આલેર છે તેની ચકાવણી ૧૦ દદલવભાાં કયલાની છે અને એભ જણાલલાભાાં આલે છે 
કે આ નકળો આખયી થનાય છે . જેથી ભાણીભાાં કોઇ ભરુ જણામ તો તે અંગે રેખીતભાાં લાાંધો 
યજુ કયલાનો છે.નોદટવન ુતલતયણ એજ ાંવીએ કયલાન ુછે અને કોઇ ખાતેદાય ગાભે યશતે નાશોમ 
તો તેના વયનાભા ભેલી યજીસ્ટડડ ટાર થી ણ નોદટવ ફજાલલાની છે.  

 ખાતેદાયોને તનમત વભમભાાં ભાણી વાંફાંધી લાાંધા રેલાના શોમ છે અને આ કાભે એજ ાંવી 
દ્વાયા એક યજીસ્ટય તૈમાય કયી ાંચામત ય યાખલાન ુછે અને તેભા જે કોઇણ ખાતેદાયો દ્વાયા 
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લાાંધા યજુ કયલાભાાં આલે તો તેની નોંધ કયલાની છે. તનમત વભમ ભમાડદા યુી થતા , ભેર 
લાાંધાઓના તનકાર કયલાની તભાભ વ્મલસ્થા ડી.આઇ.એર.આય. કચેયીએ કયલાની છે. આ અંગ ે 
ડી.આઇ.એર.આય. કચેયીના વયલેમય કે જેભણે એડ્જજ્યડુીકેટય તયીકે બાગ બજલલાનો છે તેભણે 
જે તે ગાભે અગાઉથી જાણ કયી , કેમ્ કયી ખાતેદાયોએ યજુ કયેર લાાંધા વાાંબલાના છે અને 
ભાણી વાંફાંધી કોઇ ભરુ કે પયીમાદ શોમ  તે એજ ાંવીના વયલેમયની ભદદ રઇ, ભાણી અંગે 
ની વભજણો દુય કયી કે જરુય જણામ પયીથી ભાણી કયી દુય કયલાની છે. જો ખાતેદાયના લાાંધા 
વાચા શોમ અને ભાણી પયી કયલાભાાં આલે તો તે દકસ્વાભાાં એડ્જજ્યડુીકેટયે આલી ભાણી 
તહે્યર છે અને લાાંધા દુય કયેર છે તે ફાફતે લાાંધા તનકાર યજીસ્ટયભાાં જે તે ખાતેદાયની વશી 
ણ ભેલલાની છે.  
 ડી.આઇ.એર.આય. કચેયી દ્વાયા લાાંધા તનકારની  કામડલાશી યુી થામ એટરે વયલ ે
એજ ાંવીએ આલા તનકાર કયેર લાાંધા છી આખયી થનાય ભાણી  મજુફ આખયી ભશસેરુી યેકડડ 
ટેન્ડયભાાં જણાવ્મા મજુફ તમાય કયલાનો છે.   
 

િભ
  

કાભગીયીની 
મલગત  

કોણ કયળે   અભરલાયીની મલગતો  યીભાકવવ / 
વભમગાો  

 

૧
  

નોક્રટવ અને 
રેંડ ાવવર 
ભે તમાય 
કયલા  

વયલે એજ ુંવી ભાણી કાભગીયી યુી થમા ફાદ 
ડેટા પ્રોવેવ કયાલી સબુચત વયલે 
નાંફયના ફાાંધભા  વદશત નકળા 
વાથે તૈમાય કયલાની છે. 

ભાણી છી ૧૦ 
થી ૧૫ દદલવભાાં  

૨
  

ૈકી 
ભાણીના 
ક્રકસ્વાભાું 
નોટીવ 
આલા 
ફાફત. 

વયલે એજ ુંવી ૈકી ભાણીના દકસ્વાભાાં ડીટેઇર 
ભાણી વભમે કમો બાગ કમા 
ખાતેદાયનો છે તેની તલગત દપલ્ડ 
યેકડડભાાં નાભો રખી રેલા જેથી 
મોગ્મ ખાતેદાયને નોટીવ ફજાલી 
ળકામ. અને ઉરટસરુટ નોદટવ 
આલાના પ્રવાંગ ના ફને . 
નોદટવ દયેક ૈકી ખાતેદાયને 
ઇરામદી આલાની છે.   

 

૩
  

નોક્રટવ ભાટેના 
રેંડ ાવવર 
ભેભાું કઇ 

વયલે એજ ુંવી રેંડ ાવડર ભેભાાં યી વયલે છી 
આખયી કયલા ાત્ર નકળાની 
તલગતો તવલામ અન્મ તલગતોનો 
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મલગતો 
આલલી 
જોઇએ? 

વભાલેળ કયલો નશી. આ 
તલગતોભાાં જભીનના ક્ષેત્રપને 
રગતી નલી જુની ભાદશતી, ૭/૧૨ 
મજુફના કફજેદાયની તલગતો, 
નલો ફાાંધભા વદશતનો નકળો, 
રાગ ુનાંફયની તલગત , સ્કેર અને 
ઉત્તય દદળા ની તલગતો આલલી 
જોઇએ.  
 

૪  જભીન યના 
અન્મ પીચય 
ક્યાું 
દળાવલલા?  

વયલે એજ ુંવી  જભીન યના અન્મ પીચય 
ભશસેરુી શકત્રકનો બાગ  ના 
શોઇ નોદટવના નમનુાભાાં તેની 
તલગતો દળાડલલી નશી. ભાલાભાાં 
આલેર આન્મ તભાભ પીચય એ 
જી.આઇ.એવ. લાા ગાભ 
નકળાની નકરભાાં  દળાડલલા. 

 

૫ ોત ખયાફા 
ફાફત 

ડી.આઇ.એર.આય. 
અને  વયલે એજ ુંવી 

જે વયલે નાંફયોભાાં ોત ખયાફાના 
ક્ષેત્રપની તલગતો  દળાડલરે છે તેભાાં 
ખાતેદાય ભોટા બાગના દકસ્વાભાાં 
ખયાફાની જગા નો ણ ખેતીભાાં 
ઉમોગ કયતા શોલાથી તનેી અરગ 
શદો દળાડલી ળકતા નથી. આથી વયલ ે
એજ ાંવી યેકડડ મજુફ ભાણી કયી 
ળકતી નથી. આલા દકસ્વાભાાં  તો 
જભીન યી-વયલેભાાં રામક ગણલી 
જોઇએ ણ .આ કાભગીયી શઠે 
જભીન લગીકયણ ની કાભગીયી 
કયલાની ના શોલાથી રામક જભીનન ુ 
ક્ષેત્રપ  નવજુ રખવ ુ યાંત ુ
ખયાફાના ક્ષેત્રપભાાં કોઇ પેયપાય 
કયલો નશી આથી આકાયભાાં ણ કોઇ 
પેયપાય કયલાનો યશતેો નથી..  
અતે્ર એ નોંધનીમ છે કે યાજ્મ વયકાયે 
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૧૯૯૭ થી ખેતીની જભીન યથી 
ભશસેરુ ઉઘયાલલાન ુ સ્થબગત             
( વસ્ેંડ) કયલાના આદેળ કયેર છે. 
એટરે યી વયલે શઠે જભીનોના 
લગીકયણ કયી નલેવયથી ભશસેરુની 
ગણત્રી કયલાભાાં આલતી નથી. આથી 
યી વયલે શઠે આકાયના યીએવેવભેંટ 
કયલાની જોગલાઇ ના શોલાથી નલા 
રામક ક્ષેત્રપભાાંથી જુના વયલે 
નાંફયના ખયાફાનો આકાય કભી 
કયલો. ગાભના ભોક્ષ દય મજુફ નલા 
ક્ષેત્રપ પ્રભાણ ેપ્રભાણવય(Pro Rata ) 

આકાય પાલલો.  
ઇ ધયાના ના ડટેા કે જે પોભડ એ 
મજુફ ભેલેર છે તેભાાં ખયાફાની  
જભીનન ુક્ષેત્રપ કે આકાયની તલગત 
ભેલેર નથી . આથી શલે આ 
તલગતો ભેલી (ઓનરાઇન કે અન્મ 
યીતે) આ ડટેા મોગ્મ યીતે બયી તેની 
તલગતો પોભડ વી ભાાં ઉરબ્ધ થઇ 
યશરે છે. કાયણકે પોભડ વી ની તલગતો 
યથી જ નલા ગાભ નમનુા નાંફય ૭ 
ઉરબ્ધ કયાલી ળકાળે.  
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નોક્રટવનો નમનુો 
(શરેો બાગ ) 
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નોક્રટવનો ફીજો 
બાગ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


