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પ્રકયણ - ૧૦ 

યેકડવ પ્રભોરગેળન કામવદ્ધમત 

 
 

(૧) ભાણી યી-વયલે પ્રાથમભક ભાક્રશતી:    

વને-૧૯૬૫ ના મુાંફઇ ના અતધતનમભ-૧ થી વયલે ધ્ધતત દાખર કયલાભાાં આલી તેભાાં 
વયલેનાંફય અથલા દશસ્વોઆકાયણી નુાં એકભ ગણલાભાાં આવ્ય.ુભોગર યગુથી લીઘા નુાં ભા શત ુ
બ્ીટીળ ળાવનભાાં, એકયન ુભા દાખર થય ુ એક એકય એટરે ૪૦ ગુાંઠા ખેતયની ભાણી વાાંક 
દ્વાયા થતી શતી, વાાંકન ુ ભા ૧૬ આના અથલા ૩૩ ફુટ શત ુ ત્માય ફાદ શકે્કટય આયે ભાાં 
રુાાંતય કયલાભાાં આવ્યુાં. 
           ભાણીનો શતે ુભશસેરુના વેટરભેન્ટ અને શક્કત્રક તૈમાય કયલા ભાટે એભ ફાંને્ન શતે ુ
ભાટે જભીન ભશસેરુ કામદાભાાં જોગલાઇ કયી ભાત્ર વેટરભેન્ટ થય ુશોમ ત્માાં કરભ-૯૫ શઠે 
અતધકાય છે.અને ફને્ન શતે ુશોમ ત્માાં કરભ-૧૩૫ જી શઠે વયલે ખચડ રોકો ાવે થી લસરુ કયી 
ળકામ છે. તે મજુફ ગજુયાત વયકાયશ્રીના ભશસેરુ તલબાગના તા,૨૬/૦૯/૨૦૦૮ ના માદીથી 
યી-વયલે કયલા મુાંફઇ જભીન ભશસેરુ અતધતનમભ-૧૮૭૯ ની કરભ-૧૦૬ તથા ૧૩૫(જી) 
અન્લમે ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે.  

(૨) એજન્વી દ્વાયા તૈમાય થમેર યેકડવ ભેલણુું તથા ચકાવણી ફાફત:  
    વૌ પ્રથભ એજન્વી દ્વાયા દપલ્ડની કાભગીયી ણુડ કયી ખેડુત ખાતેદાયોને 
એર.ી.એભ.નોટીવો ચકાવણી કયી તૈમાય કયી ફજલણી કયાલી અને ફજલણી થમા ફાદ 
આલેર લાાંધાઓ નો તનકાર કયી યેકડડ ચકાવણી ભાટે એજન્વી દ્વાયા ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી ને ભોકરલાનુાં 
થામ છે.ત્માયફાદ ડી.ઇ.રે.યે.શ્રીની કચેયીના વયલેમય દ્વાયા ડી.એવ.ઓ.મજુફ નલીન યેકડડની 
૧૦૦% ચકાવણી કયી નીચે મજુફનુાં યેકડડ તૈમાય કયી સતુપ્ર. રેન્ડ યેકડડઝ અતધકાયીશ્રી અને 
ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી દ્વાયા પ્રભાણીત કયી પ્રભોરગેળન ભાટે પ્રાાંત અતધકાયીશ્રીને યજુ કયલાન ુથામ છે. 
 

અ.નાં.      પ્રભોરગેળન ભાટે યજુ કયલાન ુયેકડડ 
 

(૧)        મખુ્મ ત્રક (અ.ફ.ક.) 
(૨)        લધ-ઘટ  ત્રક  
(૩)        દયતળષટ(દફાણત્રક)-૪ (૧),૪-(૨),૪(૩) 
(૪)        કામભ ખયડો 
(૫)        ખેતયલાય ત્રક 
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(૬)        નલા જુના અને ચારતા નાંફયને જોડત ુાં ત્રક 
(૭)        યી-વયલે ભાગણા ત્રક 
(૮)        યી-વયલે આકાય ફાંધ 
(૯)        યી-વયલે નકળા 
(૧૦)       યી-વયલે મજુફના નલીન નમનુા નાંફય ૭ 
 

(૩) યી-વયલે થમેર પ્રભોરગેળન ભાટે ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી દ્વાયા યેકડવ યજુ થમા ફાદ 
પ્રાન્ત કચેયીએ તથા ભાભરતદાયશ્રી દ્વાયા કયલાની કાભગીયી: 
(અ)  પ્રભોરગેળન ભાટે યજુ થમેર તભાભ યેકડડ ભાભરતદાયશ્રી ને ચકાવણી ભાટે 
 ભોકરવ.ુ 
(ફ)  ભાભરતદાય કચેયીભાાં તરાટીશ્રી/વકડર ઓદપવયશ્રીએ ઇ-ધયા કેન્રભાાંથી ચા ુ  ૭/૧૨ 

ની નકર ભેલી તેભજ નલીન યજુ થમેર નમનુા ૭ વાથે ૧૦૦%  ચકાવણી કયલી 
ત્માયફાદ જણાલેર ક્ષતતઓ અંગે યજીસ્ટય ફનાલવુાં 
 

(ક)  ભાણી ભાટે ભેલેર ૭/૧૨ તથા ત્માયફાદ ગાભ નમનુા નાંફય ૬ ભાાં થમેર 
લશચેણી/બ્રોક તલબાજન અને લેચાણના દકસ્વાઓના  કાયણે થમેર પેયપાય અંગેની 
માદી ફનાલલી અને કટઓપ ડેટથી  પ્રભોરગેળન  કયવુાં અને (ફ) અને (ક) ભાાં 
જણાલેર ક્ષતતઓ તથા નકળાના સધુાયા ભાટે ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી ને યીોટડ  કયલો 

(ડ)  ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી દ્વાયા સચુલેર સધુાયા અન્લમે તુડતા કયી યેકડડ યજુ થામ તેભાાં 
 વકડર ઓદપવય ,તરાટીશ્રી એ ૧૦૦% ચકાવણીનો કામભ ખયડા /ઠયાલ ફાંધભાાં ળેયો 
 ભાયલો અને યેકડડ પ્રભોરગેળન ભાટે પ્રાન્ત અતધકાયીશ્રી ને  ભોકરવુાં. 
(ઇ)  પ્રાન્ત અતધકાયીશ્રી દ્વાયા ગજુયાત જભીન ભશસેરુ તનમભોના તનમભ-૧૦૫ શઠે 
 નોટીવ પ્રતવધ્ધ કયી દદન-૩૦ભાાં આ યેકડડ અંગે કોઇ લાાંધા શોમ તો યજુ કયલા 
 જણાલવુાં અને તભાભ યેકડડ ગાભ દફ્તયે ખાતેદાયોને જોલા ભાટે ભોકરવ ુ તથા 
 ગાભ દફ્તયે ભાભરતદાય કચેયી નોટીવ પ્રતવધ્ધ કયાલલી અને તે ભાટે તરાટીશ્રી 
 તથા ભાભરતદાયશ્રીનો પ્રતવધ્ધ્ધ યીોટડ  ભેલલો તથા તનમત વભમભાાં જે લાાંધા  યજુ 
 થમેર શોમ તેનો તનકાર કયલો. 
 (નોટીવનો નમનુો તથા ભાભરતદાયશ્રી ને ભોકરલાના ત્રનો નમનુો) 
 (૧) પ્રાન્ત અતધકાયીશ્રીએ તનમત ટકાલાયીમજુફ યેકડડ ચકાવણી કયી 

 પ્રભોરગેળન ભાટે ગાભે મકુાભ કયલો તથા તનમત નમનુાભાાં પ્રભોરગેળન ભાટે 
 હુકભ કયલો. તથા ગાભે ઠયાલફાંધ/કામભખયડો અને નકળાભાાં યેકડડ 
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 પ્રભોરગેળનનો ળેયો ભાયલો. 
 (પ્રભોરગેળનનો  હુકભ તથા  ઠયાલફાંધ/ કામભ ખયડા અન ે નકળાભાાં યેકડડ 
 પ્રભાબણત કમાડનો નમનુો ાના નાં,     ઉય વાભરે છે.) 

 

(૪)  યેકડવ પ્રભોરગેળન થમા ફાદ ઓન-રાઇન પ્રાન્ત અમધકાયીશ્રીએ  કયલાની 
 કાભગીયી:  

 પ્રાાંન્ત અતધકાયીશ્રીએ ોતાના Login ભાાંથી OnLine પ્રભોરગેળનની નોંધ કયલાની શોમ 
છે. E-Dhara ભાાં જે ૪૨ પ્રકાયની નોંધો ાડલાભાાં આલે છે. તે ઉયોક્કત ૪૩ ભા 
પ્રકાયની નોંધ યી-વયલે પ્રભોરગેળન અંગેની ડે છે. તે અંગે નીચે મજુફની પ્રદક્રમા 
કયલાની થામ છે.  

 વૌ પ્રથભ ડી.આઇ.એર.આય.શ્રી યી વયલે છી તૈમાય થમેર તભાભ નલા  યેકડડની 
ચકાવણી કમાડ ફાદ Final Lock કયે છે. Final Lock થમા ફાદ જ જે તે ગાભની તલગતો 
પ્રાાંત અતધકાયીશ્રીના Log in ભાાંથી જોઇ ળકામ છે. પ્રાાંત અતધકાયીશ્રીએ તભાભ યેકડડ 
ચકાવણી કમાડ ફાદ અન ેજે કોઇણ લાાંધા આવ્મા શોમ તેનો તનકાર કમાડ ફાદ, યી 
વયલે ભોડયરુ ય ડી.આઇ.એર.આય.શ્રીએ Final Lock કયેર Village ને Mutation Lock 

કયલાનુાં શોમ છે. Mutation Lock કમાડ ફાદ પ્રભોરગેળન ભાટે Auto – Mutation ળરૂ કયી 
ળકામ છે. પ્રાાંત અતધકાયીશ્રી પ્રભોરગેળનનો હકૂભ કયી, આ હકૂભની તલગતો Online 

Entry કમાડ ફાદ E- Dharaભાાં પ્રભોરગેળનના હકૂભની Online પ્રભાણીત નોંધ ડે છે. 
અથાડત ્નોંધ ડતાની વાથે પ્રભાણીત થામ છે. આ નોંધ ભાટે કોઇ LRC 135-D ની 
નોટીવ આલાની શોતી નથી  

 ડી.આઇ.એર.આય.શ્રીએ Final Village Lock કમાડ છી પ્રાાંત અતધકાયીશ્રીના Log in 

ભાાંથી પ્રભોરગેળન અને યી-વયલે ના યીોટડ  જનયેટ કયી ળકામ છે, જેભાાં મખુ્મત્લે નીચે 
મજુફ છે.  

 

 ડેટા મૂ યેકડડભાાં છે ણ અરોડ કયેર યેકડડભાાંથી નથી.  

 ડેટા અરોડ કયેર યેકડડભાાં છે અને મૂ યેકડડભાાં નથી.  

 જૂના – નલા વયલે નાંફયો પ્રભાણેનો યીોટડ  તલગેયે તલતલધ યેકડડની 
 ચકાવણી પ્રાાંત અતધકાયીશ્રી Online ણ કયી ળકે છે.  

 અીરની જોગલાઇ  
પ્રાાંત અતધકાયીશ્રી ના પ્રભોરગેળનના હકૂભ વાભે કરેક્કટયશ્રી ને જભીન ભશસેરૂ 
કામદાની કરભ-૨૦૩ શઠે અીર થઇ ળકે છે.  
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નું.આય.ટી.એવ../યી-વયલે/પ્રભોરગેળન/૨૦૧૨ 

             નામફ કરેક્કટયની કચેયી, 
                                                 તા.   /   /૨૦૧૨ 

પ્રતત, 
ભાભરતદાયશ્રી, 
...................... 
 

        તલમ: ભોજે: ....................,તા. ................. ના યી-વયલે યેકડવન ુું પ્રભોરગેળન  
                કયલા ફાફત.  
 

 ઉયોક્કત તલમ વાંદબડ અ ન્લમે જણાલલાનુાં કે, .............. તાકુાના ............ ગાભનુાં 
યી-વયલે યેકડડ ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી દ્વાયા તૈમાય થઇ આલરે શોઇ નલીન તૈમાય થમેર યી-વલે યેકડડભાાં 
૭/૧૨ પ્રભાણીત કયલા વાંફાંધેની જાશયે નોટીવો આ વાથે વાભેર છે. તથા ફાંને ગાભોન ુનલીન 
તૈમાય થમેર યેકડડ અનકુ્રભ નાંફય ૧ થી ૧૭ મજુફનુાં આ વાથે વાભેર છે. તો આ યેકડડની 
આની કક્ષાએ જરૂયી ચકાવણી કયી તૈમાય યાખલા તથા તેની ગાભે તથા આના નોટીવ ફોડડ 
ઉય પ્રતવધ્ધ્ધ કયાલી પ્રતવધ્ધ્ધ દયપ્ર્ટ ભોકરી આળો. તથા નોટીવભાાં જણાલેર તાયીખોએ 
વાંફાંતધત તરાટી કભ ભાંત્રીશ્રીને જરૂયી તભાભ અવર યેકડડ વાથે શાજય યાખલા તલનાંતી છે.  
 

 

 

 

        નામફ કરેક્ટય 
                                                .............. તલબાગ .............. 
 

 

નકર વમલનમ યલાના:- ભે.કરેક્ટય વાશફે,વાફયકાુંઠા જજલ્રા,ક્રશિંભતનગય તયપ જાણ વારૂ.  
નકર જમબાયત વશ યલાના:- વક્રયિંટેંડેંટ જભીન યેકડવ કભ એકત્રીકયણ અમધકાયી,   
    વાફયકાુંઠા,ક્રશિંભતનગય તયપ જાણ વારૂ.  
  

નકર જમબાયત વશ યલાના:- ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્ેક્ટય રેન્ડ યેકડવ વાફયકાુંઠા,ક્રશિંભતનગય તયપ જાણ  
                               વારૂ.  
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જાશયે નોટીવ 

( ગજુયાત જભીન ભશસેરુ મનમભો-૧૯૭૨ના મનમભ ૧૦૫ શઠે )  
  

આથી, પ્રાાંતતજ તાકુાના નીચે દયતળષટભાાં જણાલેર ગાભોની યી-વયલેની કાભગીયી 

ણુડ થમેર શોઇ નલીન ૭ x ૧૨ યી-વયલે મજુફ તથા ડી.ઇ.રે.યે.શ્રી દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં 

આલેર ગાભ નમનુા નાં.: ૧ મજુફ યેકડડ તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે. 

 વફફ આ નલીન યી-વયલે મજુફનુાં યેકડડ પ્રભોરગેળનની કાભગીયી ભાટે તૈમાય 

કયલાભાાં આલેર શોઇ આ યેકડડ તથા નલીન તૈમાય કયલાભાાં આલેર ગાભના ૭ x ૧૨ થોક વાભે 

જે કોઇને લાાંધો શયકત શોમ તેભણે તેભના લાાંધા વાથે તાયીખ: ૧/૨/૨૦૧૨ સધુીભાાં 

ભાભરતદાય કચેયી .............../પ્રાાંત કચેયી .............. ને લાાંધા અયજી ભોકરી આલા તથા 

આ ફાફતે નીચેના સ્થે અને વભમે શાજય યશલેા જણાલલાભાાં આલે છે.  

 

 

-:  ક્રય મળ ષ્ટ :-  
 

અ.નાં. નલીન ૭ x ૧૨ 
રખામેર ગાભનુું 

નાભ. 

પ્રભોરગેળન ભાટે 
લાાંધા સનુાલણીનુાં 

સ્થ 

વભમ તાયીખ 

૧     

 
 

સ્થ:-                           
તાયીખ:     /   /૨૦૧                      નામફ કરેક્ટય 
                                                              ............. તલબાગ .......... 
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આકાયફુંધ તથા કામભ ખયડા  
 

(યી-વયલે મજુફના યેકડવન ુું પ્રભોરગેળન લખતે નીચે મજુફ ળેયો ભાયલા.) 
   

ગજુયાત વયકાયશ્રીના ભશસેરુ તલબાગના તાયીખ:-૪/૧૦/૨૦૧૦ ના ઠયાલ ક્રભાાંક: 
યત/૧૧૨૦૧૦/૨૯૯૦/શ અને ઠયાલ ક્રભાંક; યચ/૧૧૨૦૧૦/૨૯૯૦/શ. 
વબચલારમ,ગાાંધીનગય તાયીખ:-૨૯/૧૦/૨૦૧૦ થી એન.એર.આય.એભ.ી મોજના શઠે 
વાફયકાાંઠા જજલ્રાભાાં યી-વયલે પ્રોજેક્કટ અંતડગત નલીન જભીન દપતય તૈમાય કયલાની 
કાભગીયી શાથ ધયતા ભોજે:................................તા.....................ની આઇ.આઇ.વી. 
ટેક્કનોરોજીવ પ્રાઇલેટ રીભીટેડ શૈદયાફાદ, નાભની વયકાયશ્રીએ તનયકુ્કત કયેર યી-વયલે 
એજન્વીએ સ્થે કફજા મજુફની ભાણી કયી નલીન યેકડડ તૈમાય કયેર જેનો ગાભે અભરલાયી 
કયલા જજલ્રા તનયીક્ષકશ્રી જભીન દપતય વાફયકાાંઠા, મુાં.દશિંભતનગયની કચેયી તયપથી તેઓના 
નાંફય.................... તાયીખ....................થી અત્રેને દયખાસ્ત ભેર શતી. જેની ભાભરતદાયશ્રી 
ાવે તનમભોનુાંવાય ચકાવણી કયાલી, જભીન ભશસેરુ કામદો ૧૮૭૯ શઠેના તનમભો, ૧૯૭૨ ના 
તનમભ-૧૦૫ શઠેની યેકડડ પ્રભાણીત કયલાની નોટીવ ગાભે તથા તાકેુ, તાયીખ............. ના 
યોજ પ્રતવધ્ધ કયેર શતી. જેની તનમત મદુત તાયીખ.....................ના યોજ ણુડ થમેર છે અને 
વદયહુાં મદુત દયમ્માન કુર..................લાાંધા અયજીઓ ભેર શતી.જેનો તનકાર કયલાભાાં 
આલેર છ, અને કુર..................લાાંધા તનકાર કમાડ લગય ફાકી છે, તે તવલામનુાં યી-વયલે મજુફ 
વયલે નાંફય-૧ થી ................ સધુીનુાં યેકડડ આજયોજ તાયીખ:................ ના યોજ પ્રભાણીત 
થમેર જાશયે કયલાભાાં આલે છે. 
 

 

સ્થ:-    
તાયીખ:-      /     /૨૦૧૨                                       
 

         પ્રાુંત અમધકાયી      
                                                                  પ્રાુંમતજ મલબાગ,પ્રાુંમતજ 
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નકળાભાું નીચે મજુફ ળેયો ભાયલો.  
 

    ગજુયાત વયકાયશ્રીના ભશસેરુ તલબાગના તાયીખ:-૪/૧૦/૨૦૧૦ ના ઠયાલ 

ક્રભાાંક:યત/૧૧૨૦૧૦/૨૯૯૦/શ અને ઠયાલ ક્રભાાંક:યચ/૧૧૨૦૧૦/૨૯૯૦/શ. વબચલારમ 

ગાાંધીનગય,  તાયીખ:-૨૯/૧૦/૨૦૧૦ થી ભેર ભાંજુયી અન્લમેના યી-વયલે મજુફના નકળા 

એજન્વી તયપથી તૈમાય કયી યજુ થતાાં ડીસ્રીક્કટ ઇન્સ્ેક્કટય રેન્ડ યેકડડ,વાફયકાાંઠા 

મ.ુદશિંભતનગયની કચેયી તયપથી રેન્ડ યેલન્ય ુકોડની કરભ-૧૧૮ તથા ૧૧૯ મજુફની અભોને 

ભેર વત્તા અન્લમે આજયોજ તાયીખ:-........................... ના યોજ ભાંજુય કયી અભરલાયી ભાટે 

ખલુ્ ુમકુલાભાાં આલે છે.  

 

 

 

 

         પ્રાુંત અમધકાયી  
                                                               પ્રાુંતીજ મલબાગ, પ્રાુંમતજ  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


