
ખેતી િવષયક ગણના ૨૦૧૫-૧૬ખતી િવષયક ગણના ૨૦૧૫ ૧૬

ક્ષતર્ીય તાલીમ કાયર્કમ 

 તા ૨૦૧૬  તા.:  ૧૬-૦૬-૨૦૧૬ 
સમય: ૧૫ ૦૦ કલાકે

થળ   થળ: BISAG   
ગાધંીનગરસમય કલાક સમય: ૧૫.૦૦ કલાક ગાધીનગર 

મહસેલુ િવભાગ અને  

ખેતી િનયામક ીની કચેરીખતી િનયામક ીની કચરી

ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર  11



પર્ તાવનાપર્ તાવના  
ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના એએ ખેતીલક્ષીખેતીલક્ષીખતીખતી  િવષયકિવષયક ગણનાગણના  એએ ખતીલક્ષીખતીલક્ષી  
આંકડાનાઆંકડાના  સગર્હસગર્હ અનેઅને દેશમાંદેશમાં ઓપરેશનલઓપરેશનલ  
ો ીં ીો ીં ી ીી ેે ોોહો ડીંગનીહો ડીંગની  માળખાકીયમાળખાકીય  અનેઅને સચોટસચોટ  
માિહતીનામાિહતીના  સગર્હસગર્હ માટેમાટે મોટામોટા પાયેપાયે ચાલતીચાલતી  
આંકડાકીયઆંકડાકીય  કામગીરીકામગીરી  છેછે..
ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના ધ્વારાધ્વારા દેશનાદેશના તમામતમામખતીખતી  િવષયકિવષયક ગણનાગણના ધ્વારાધ્વારા દશનાદશના તમામતમામ  
ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગની મળુભતુમળુભતુ માહીતીમાહીતી  
એકતર્ીતએકતર્ીત કરવામાંકરવામાં આવેઆવે છેછે કિષકિષ અથર્તતર્અથર્તતર્એકતર્ીતએકતર્ીત  કરવામાકરવામા આવઆવ છછ..  કૃિષકૃિષ અથર્તતર્અથર્તતર્  
અનેઅને  તેનેતેને  સબંિંધતસબંિંધત આયોજનોઆયોજનો કરવાકરવા માટેમાટે  
ઉપયોગીઉપયોગી  છેછે..  22



પર્ તાવનાપર્ તાવનાપર્પર્

ગજરાતમાંગજરાતમાં સૌપર્થમસૌપર્થમ ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણનાગજુરાતમાગજુરાતમા  સૌપર્થમસૌપર્થમ ખતીખતી  િવષયકિવષયક ગણનાગણના
વષર્વષર્  ૧૯૭૦૧૯૭૦--૭૧૭૧ માંમાં શશ કરવામાંકરવામાં આવલેઆવલે
અનેઅને  તેતે  દરદર  પાચંપાચં  વષેર્વષેર્  કરવામાંકરવામા ં આવેઆવ ે છેછે  

ર્ર્ ીી ે ીે ી િિવષર્વષર્  ૨૦૧૫૨૦૧૫--૧૬૧૬ નીની ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના
એએ દસમીદસમી યાપકયાપક ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણનાએએ  દસમીદસમી  યાપકયાપક ખતીખતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના
છેછે,,  નુન ુ સદંભર્સદંભર્ વષર્વષર્ 3030 મીમી જુનજુન –– ૨૦૧૬૨૦૧૬
રહશેેરહશે.ે.    33



ખતેી િવષયક ગણના ખતેી િવષયક ગણના ની ની કામગીરીનુ ંઅમલીકરણકામગીરીનુ ંઅમલીકરણ  

એગર્ી સેન્સસ કિમશનર અન ેઅગર્ સિચવ ી-મહસેલુ  

ે ટર ી

 સયંક્ત ખતેી િનયામક ી -એ.સે.

િ િ િ ે ે

રાજય કક્ષાએ તમામ સકંલન 

કલેકટર ી

િનવાસી અિધક કલેકટર ી િ િ િ િ

િજ લા સિમિતના ચેરમેન

િનવાસી અિધક કલકટર ી

મામલતદાર ી

િજ લા સિમિતના સભ્ય સિચવ

તાલકુા કક્ષાએ તમામ સકંલનમામલતદાર ી

તલાટી કમ મતર્ી ી

ુ

L-1, L-2, L-3, અને H પતર્કો  
ી ી ીભરવાની કામગીરી 

44



પર્થમ તબક્કાની કામગીરીપર્થમ તબક્કાની કામગીરી
પતર્કપતર્ક એલએલ ૧૧ ગામમાંગામમાં રહતેારહતેા અનેઅનેપતર્કપતર્ક  એલએલ--૧૧ ::-- ગામમાગામમા રહતારહતા અનઅન  
ગામમાંગામમાં જમીનજમીન ઓપરેટઓપરેટ કરતાકરતા તમેજતમેજ અન્યઅન્યગામમાગામમા  જમીનજમીન ઓપરટઓપરટ કરતાકરતા તમજતમજ અન્યઅન્ય  
ગામમાંગામમા ં જમીનજમીન ઓપરેટઓપરેટ કરતાકરતા ઓપરેશનલઓપરેશનલ  
હો ડીંગનીહો ડીંગની  યાદીયાદી..    

એએ ંં ીી ઓ ેઓ ેપતર્કપતર્ક  એલએલ--રઃરઃ--   ગામમાંગામમા ં જમીનજમીન ઓપરેટઓપરેટ  
કરતાંકરતાં પરંતપરંત ગામમાંગામમાં નન રહતેારહતેા હોયહોયકરતાકરતા  પરતુપરત ુ ગામમાગામમા નન રહતારહતા હોયહોય
((બીનરહવેાસીબીનરહવેાસી)) તવેાતવેા હો ડસર્નીહો ડસર્ની યાદીયાદી..(( હહ )) હહ
  પતર્કપતર્ક  એલએલ--૩૩ ::-- ગામનીગામની  તારીજતારીજ.. 55



પતર્કપતર્ક એચઃએચઃ કલકલ ગામોનાગામોના ૨૦૨૦%% ગામોનાગામોના
બીજા તબક્કાની કામગીરીબીજા તબક્કાની કામગીરી

પતર્કપતર્ક  એચઃએચઃ-- કુલકુલ ગામોનાગામોના ૨૦૨૦%% ગામોનાગામોના  
તમામતમામ  રહવેાસીરહવેાસી અનેઅને બીનબીન રહવેાસીરહવેાસી  
ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડરનોહો ડરનો  સમાવેશસમાવેશ  થાયથાય  છેછે..   

ંં ઓ ે ેઓ ે ે િ ોિ ો ે ોે ો ોો માંમા ં ઓપરેટેડઓપરેટેડ િવ તારનોિવ તારનો ફેલાવોફેલાવો,, ભોગવટાનાભોગવટાના
દરજ્જાદરજ્જા પર્માણેનીપર્માણેની ઓપરેટેડઓપરેટેડ જમીનજમીન જમીનજમીનદરજ્જાદરજ્જા  પર્માણનીપર્માણની ઓપરટડઓપરટડ જમીનજમીન,, જમીનજમીન  
વપરાશવપરાશ,, સાધનવારસાધનવાર ચોખ્ખોચોખ્ખો િપયતિપયત િવ તારિવ તાર,,

ીી ેે ેે િિબાગાયતીબાગાયતી  અનેઅને તેતે િસવાયનાિસવાયના પાકવારપાકવાર  
િપયતિપયત//િબિબ િપિપ િવ તારિવ તાર િવિવ માિહતીનોમાિહતીનોિપયતિપયત//િબિબ..  િપિપ.. િવ તારિવ તાર  િવિવ.. માિહતીનોમાિહતીનો  
સમાવેશસમાવેશ..    66



ઇનપટ સવેર્ઇનપટ સવેર્ ૨૦૧૬૨૦૧૬ ૨૦૧૭૨૦૧૭
તર્ીજા તબક્કાની કામગીરીતર્ીજા તબક્કાની કામગીરી

      ઇનપટુ સવ ઇનપટુ સવ ૨૦૧૬૨૦૧૬--૨૦૧૭૨૦૧૭
  

ગજરાતમાંગજરાતમાં સૌપર્થમસૌપર્થમ ઇનપટઇનપટ સવેર્સવેર્ વષર્વષર્ગજુરાતમાગજુરાતમા સૌપર્થમસૌપર્થમ ઇનપટૂઇનપટૂ સવસવ વષવષ
૧૯૭૬૧૯૭૬--૭૭૭૭ માંમાં કરવામાંકરવામા ં આવલેઆવલે અનેઅને તેતે
દરદર  પાચંપાચં  વષેર્વષેર્  યોજવામાંયોજવામા ં આવેઆવ ે છેછે..  

ેે ેે૭૭%%  ગામગામ  પસદંપસદં કરવામાંકરવામા ં આવેઆવે છેછે ૨૦૨૦%%
ગામોમાથંીગામોમાથંી જજ લેવાનાલેવાના હોયહોય છેછેગામોમાથીગામોમાથી જજ લવાનાલવાના હોયહોય  છછ

77



તર્ીજા તર્ીજા તબક્કાની કામગીરીતબક્કાની કામગીરી
ઇનપટ સવેર્ઇનપટ સવેર્ ૨૦૧૬૨૦૧૬ ૨૦૧૭૨૦૧૭ઇનપટુ સવ ઇનપટુ સવ ૨૦૧૬૨૦૧૬--૨૦૧૭૨૦૧૭

પસદંપસદં  થયલેથયલે ગામમાથંીગામમાથંી પાચંપાચં સાઇઝસાઇઝ ક્લાસનાક્લાસના  
ીી૨૦૨૦  ખેડતૂોનોખેડતૂોનો પર્ ાવલીપર્ ાવલી મજુબમજુબ પછુપરછનાપછુપરછના  

આધારેઆધારે  ઇનપટુઇનપટુ વપરાશવપરાશ અંગેનોઅંગેનો સવેર્સવેર્ કરવામાંકરવામા ં ુુ
આવેઆવે  છેછે..  

હતેઃહતેઃ-- રાસાયણીકરાસાયણીક ખાતરોખાતરો વધવધ ઉત્પન્ન્ાઉત્પન્ન્ા આપતીઆપતીહતઃુહતઃુ   રાસાયણીકરાસાયણીક ખાતરોખાતરો,, વધુવધુ ઉત્પન્ન્ ાઉત્પન્ન્ ા આપતીઆપતી  
જાતોજાતો,, જતંનુાશકજતંનુાશક દવાઓદવાઓ,, છાણીયુછાણીય ુ ખાતરખાતર,, સેન્ ીયસેન્ ીય  
ખાતરખાતર વીકવીક ખાતરખાતર ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ઓજારોઓજારોખાતરખાતર,,  વીકવીક ખાતરખાતર,, ખતીખતી  િવષયકિવષયક ઓજારોઓજારો--
યતર્ોયતર્ો,, પશધુનપશધુન,, ખેતખેત ધીરાણધીરાણ તેમજતેમજ સક્લીતસક્લીત  
જીવાતજીવાત િનયતર્ણિનયતર્ણ વાવા ઇનપટસનાઇનપટસના વપરાશનીવપરાશનીજીવાતજીવાત  િનયતર્ણિનયતર્ણ વાવા ઇનપટૂસનાઇનપટૂસના વપરાશનીવપરાશની  
જાણકારીજાણકારી  મેળવવીમેળવવી.. 88



થ ોથ ોપર્થમ તબક્કો પર્થમ તબક્કો 
પતર્ક એલપતર્ક એલ--૧૧  
પતર્ક એલપતર્ક એલ ૨૨પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ 
પતર્ક એલપતર્ક એલ--૩ ૩ 

  
ં ેં ેપર્થમ તબક્કામા રાજ્યના તમામ ગામને પર્થમ તબક્કામા રાજ્યના તમામ ગામને 

આવરી લઈ સવેર્ કરવાનો રહશેેઆવરી લઈ સવેર્ કરવાનો રહશે.ે . હહ
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પર્થમપર્થમ  તબક્કાનીતબક્કાની  કાયર્કાયર્  પઘ્ધિતપઘ્ધિત
ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના ૨૦૧૫૨૦૧૫ ૨૦૧૬૨૦૧૬ માટેમાટેખતીખતી  િવષયકિવષયક ગણનાગણના ૨૦૧૫૨૦૧૫--૨૦૧૬૨૦૧૬ માટમાટ
ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના ૨૦૧૦૨૦૧૦--૧૧૧૧ મજુબમજુબખતીખતી  િવષયકિવષયક ગણનાગણના ૨૦૧૦૨૦૧૦ ૧૧૧૧ મજુબમજુબ
જજ  આઆ  વખતેવખતે પણપણ ગજુરાતગજુરાત રાજ્યનારાજ્યના
ખાતેદારખાતેદાર  ખેડતૂોનુંખેડતૂોનુ ં LandLand RecordRecord  
Comp te i ationComp te i ation ારાારાComputerizationComputerization ારાારા
કોમ્પ્યટુરાઇઝડકોમ્પ્યટુરાઇઝડ   થયલેથયલે રેક્ડર્નોરેક્ડર્નો ઉપયોગઉપયોગુુ
કરીકરી  ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના હાથહાથ
ધરવામાંધરવામા ં આવનારઆવનાર  છેછે..   1010



પર્થમ તબક્કાની કાયર્ પઘ્ધિતપર્થમ તબક્કાની કાયર્ પઘ્ધિતપર્પર્
તમામતમામ  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનેહો ડીંગને આવરીઆવરી

ેે િિલઇલઇ  કદવારકદવાર અનેઅને સામાિજકસામાિજક વગર્વારવગર્વાર
ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગની સખ્યાસખ્યા અનેઅનેઓપરશનલઓપરશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગની  સખ્યાસખ્યા અનઅન
િવ તારનેિવ તારને લગતીલગતી માિહતીમાિહતી એકિતર્તએકિતર્ત
કરવામાંકરવામા ં આવશેઆવશ.ે.  

એએ એએ એએ ેે ે ીે ીપતર્કપતર્ક  એલએલ--૧૧,, એલએલ--૨૨,, એલએલ--૩૩ અનેઅને તેનીતેની
માગર્દિશર્કામાગર્દિશર્કા ક્ષતર્ીયક્ષતર્ીય ક્ક્ષાએક્ક્ષાએ ઉપલબ્ધઉપલબ્ધમાગદિશકામાગદિશકા ક્ષતર્ીયક્ષતર્ીય ક્ક્ષાએક્ક્ષાએ ઉપલબ્ધઉપલબ્ધ
કરાવવામાંકરાવવામાં આવશેઆવશ.ે.   1111



પતર્કપતર્ક--  એલએલ--૧ ૧ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

NICNIC,,  ગાધંીનગરનીગાધંીનગરની  મદદથીમદદથી LL..RR..CC.. ખાતેખાતે  
ઉપલબ્ધઉપલબ્ધ િવગતોનોિવગતોનો સમાવશેસમાવશે કરીકરીઉપલબ્ધઉપલબ્ધ  િવગતોનોિવગતોનો સમાવશસમાવશ કરીકરી  
કોમ્પ્યટુરાઇઝડકોમ્પ્યટુરાઇઝડ  એલએલ--૧૧  પતર્કનીપતર્કની  ગામવારગામવાર  
પીડીએફમાંપીડીએફમાં સોફટસોફટ કોપીકોપી બનાવવામાંબનાવવામાંપીડીએફમાપીડીએફમા સોફટસોફટ કોપીકોપી બનાવવામાબનાવવામા  
આવશેઆવશ.ે.    

એએ ંં   તાલકુાકક્ષાએતાલકુાકક્ષાએ ઉપલબ્ધઉપલબ્ધ કરાવવામાંકરાવવામા ં 
આવશેઆવશે અનેઅને તાલકાકક્ષાએથીતાલકાકક્ષાએથી તેનીતેનીઆવશઆવશ  અનઅન તાલકુાકક્ષાએથીતાલકુાકક્ષાએથી તનીતની  
ગામવારગામવાર  િપર્ન્ટિપર્ન્ટ  કરવાનીકરવાની  રહશેેરહશેે..  
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પતર્કપતર્ક--  એલએલ--૧ ૧ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 
આઆ  નકલોનકલો    તેતે  સલંગ્નસલંગ્ન  ગામનાગામના  
તલાટી ીઓનેતલાટી ીઓને આપવાનીઆપવાની રહશેેરહશેેતલાટી ીઓનતલાટી ીઓન આપવાનીઆપવાની રહશરહશ..
આઆ  પતર્કમાંપતર્કમાં ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનોહો ડરનો સામાિજકસામાિજક  

િિ ેેવગર્વગર્ (Social(Social Status),Status), જાિતજાિત (Sex)(Sex) તેમજતેમજ  
ખેડતનોખેડતનો દરજજ઼ોદરજજ઼ો (Holding(Holding type)type) નીનીખડતૂનોખડતૂનો દરજજ઼ોદરજજ઼ો (Holding(Holding type)type) નીની  
િવગતોિવગતો  કોડકોડ  વ પેવ પે દશાર્વલેદશાર્વલે  હશેહશ ે નીની  
ચકાસણીચકાસણી કરીકરી જ રીજ રી સધારાસધારા વધારાવધારા કરવાનાકરવાનાચકાસણીચકાસણી  કરીકરી જ રીજ રી સધુારાસધુારા--વધારાવધારા કરવાનાકરવાના  
અનેઅને    ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનીહો ડરની આઆ માિહતીમાિહતી  

ેે ીી ે ંે ં િ ીિ ી ીીઆપેલઆપેલ  નથીનથી તેમાતેમા આઆ માિહતીમાિહતી ભરવાનીભરવાની  
રહશેેરહશે.ે.    
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પતર્ક એલપતર્ક એલ--૧ ૧ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 
પતર્કપતર્ક  એલએલ--૧૧માંમા ં દશાર્વલેદશાર્વલે  ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડરહો ડર  
માથંીમાથંી બીનબીન રહવેાસીરહવેાસી ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનાહો ડીંગનામાથીમાથી    બીનબીન રહવાસીરહવાસી ઓપરશનલઓપરશનલ હો ડીંગનાહો ડીંગના
ખાતાખાતા  નબંરનબંર  સામેસામે રદરદ (X)(X) નીની િનશાનીિનશાની દશાર્વીદશાર્વી
ગામમાંગામમાં સબધંીતસબધંીત પતર્કપતર્ક એલએલ ૨૨ મોકલાવલેમોકલાવલે  ગામમાગામમા  સબધીતસબધીત પતર્કપતર્ક એલએલ--૨૨ મોકલાવલમોકલાવલ

હોયહોય  તેતે  ગામનુંગામનું નામનામ પતર્કપતર્ક  એલએલ--૧૧ માંમાં છે લેછે લે
ંં ે ેે ેન ધવાનુંન ધવાનુ ં રહશેેરહશેે..

આઆ મજબમજબ રદરદ કરેલકરેલ ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગનીઆઆ  મજુબમજુબ  રદરદ કરલકરલ ઓપરશનલઓપરશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગની
યાદીયાદી  બનાવવાનીબનાવવાની  રહશેેરહશેે  અનેઅન ે તેનાતેના  પતર્કપતર્ક  એલએલ--
૨૨ તયૈારતયૈાર કરવાનાકરવાના રહશેેરહશેે૨૨  તયારતયાર  કરવાનાકરવાના રહશરહશ..
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પતર્ક એલપતર્ક એલ--૧ ૧ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી ુુ

કોમ્પ્યટરાઇઝકોમ્પ્યટરાઇઝ એલએલ--૧૧ પતર્કપતર્ક માંમાં ગૌચરગૌચર,,કોમ્પ્યટુરાઇઝકોમ્પ્યટુરાઇઝ એલએલ ૧૧ પતર્કપતર્ક મામા ગૌચરગૌચર,,
રોડરોડ--ર તાર તા--માગર્માગર્  િવગેરેિવગેરે  ખેતીખેતી  સાથેસાથ ે નન  
સક્ળાયેલસક્ળાયેલ સવેર્સવેર્ નબંરોનબંરો દશાર્વવામાંદશાર્વવામાંસક્ળાયલસક્ળાયલ સવસવ નબરોનબરો દશાવવામાદશાવવામા
આવલેઆવલે  હોયહોય તોતો તેનેતેને રદરદ  કરીકરી તેનાતેના પરપર

ી ીી ી ી ીી ી ીી ેેલાલલાલ  શાહીથીશાહીથી સળંગસળંગ લીટીલીટી મારવાનીમારવાની છેછે..
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પતર્ક એલ પતર્ક એલ --  11

કોકો--૩૩: : ઓઓ. . 
ો ંો ં

કોકોકોકો..--૧ ૧ અઅ..નંનં અનેઅને કોકો--૨૨: : 
ઓઓ ો ોો ો

હો ડરન ુહો ડરન ુનામનામ
ઓળખ માટે ઓળખ માટે 

ઓઓ..હો ડરનો ખાતા હો ડરનો ખાતા 
નબંર આપેલ હશેનબંર આપેલ હશ.ે . 

આપલે હશેઆપલે હશે. . 
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િિ િિ િિકોકો--૪૪  સામાસામાિજિજકક  દરજદરજજોજો  દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો  છેછે  માંમા ં અનસુિૂચતઅનસુિૂચત  જાજાિતિત--૧૧,,
અનસુિૂચતઅનસુિૂચત  જનજનજાજાિતિત--૨૨,, અન્યઅન્ય--૩૩ અનેઅને સં થાિક્યસં થાિક્ય--૯૯ કોડકોડ લખવાનોલખવાનો
ે ેે ેરહશેેરહશે.ે.

િિ ીંીં   અલગઅલગ--અલગઅલગ  સામાસામાિજિજકક  વગર્નાવગર્ના  ઓપરેટરોઓપરેટરો  સયંક્તસયંક્ત  હો ડીંગહો ડીંગ  ધરાવતાધરાવતા  
હોયહોય  તોતો  તેત ે િક સામાંિક સામાં હો ડરહો ડર િનણર્યિનણર્ય લેવામાંલેવામાં મખ્યમખ્ય ભાગભાગ ભજવેભજવે છેછે  

િિતનેાતનેા  સામાિજકસામાિજક  દરજદરજજાજાનેને આઆ કોલમમાંકોલમમાં   દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો છેછે.. આઆ માિહતીમાિહતી  
ક્ષતર્ક્ષતર્  કાયર્કરેકાયર્કરે  જાજાતત  માિહતીમાિહતી  કેકે  જાજાતત  તપાસતપાસ  નાના  આધારેઆધારે  ભરવાનીભરવાની  રહશેેરહશે.ે.1717



ીી િિ ીી   કોકો--૫૫:: ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનીહો ડરની જાજાિતિત  દશાર્વવાનીદશાર્વવાની છેછે.. જોજો
ીી ીીઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડરહો ડર પુ ષપુ ષ --૧૧,, ીી --૨૨,, અનેઅને સં થાકીયસં થાકીય --૯૯ કોડકોડ

દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો  રહશેેરહશે.ે.

સયંક્તસયંક્ત હો ડીંગમાંહો ડીંગમાં જાજાિતનાિતના હો ડરહો ડર િનણર્યિનણર્ય લેવામાંલેવામાં મખ્યમખ્ય ભાગભાગસયક્તસયક્ત  હો ડીંગમાહો ડીંગમા જાજાિતનાિતના હો ડરહો ડર િનણર્યિનણર્ય લવામાલવામા મખ્યમખ્ય ભાગભાગ
ભજવેભજવ ે તેતે  હો ડીંગનીહો ડીંગની  જાજાિતનોિતનો  કોડકોડ  દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો  છેછે.. 1818



ીંીંકોકો--૬૬: : ઓપરેશનલ હો ડીંગનો ઓપરેશનલ હો ડીંગનો દરજદરજજો દશાર્વવો  માટે જો દશાર્વવો  માટે 
યિક્તગતયિક્તગત-- ૧૧ સયંક્તસયંક્ત--૨૨ અથવા સં થાિક્યઅથવા સં થાિક્ય--૯૯ કોડકોડ દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો રહશેેરહશેેયિક્તગતયિક્તગત ૧૧, , સયક્તસયક્ત ૨૨ અથવા સ થાિક્યઅથવા સ થાિક્ય ૯૯  કોડકોડ દશાવવાનોદશાવવાનો રહશરહશ..
યિક્તગતયિક્તગત:  :   જમીન  જમીન એક યિક્ત અથવા એક યિક્ત અથવા એક્જ એક્જ રસોડ ેરસોડ ેજમતા જમતા એક કરતા ંવધ ુસભ્યો ારા એક કરતા ંવધ ુસભ્યો ારા 
સયંક્ત રીતે ઓપરેટ થાય સયંક્ત રીતે ઓપરેટ થાય તેતે
સયંક્તસયંક્ત:: જદાજદા જદાજદા રસોડેરસોડે જમતાજમતા બેબે અથવાઅથવા બેબે કરતાકરતા વધારેવધારે સભ્યોસભ્યો આિથર્કઆિથર્ક અનેઅને તાિંતર્કતાિંતર્ક રીતેરીતેસયક્તસયક્ત:: જુદ઼ાજુદ઼ા  જુદ઼ાજુદ઼ા  રસોડરસોડ  જમતાજમતા બબ અથવાઅથવા બબ કરતાકરતા વધારવધાર સભ્યોસભ્યો આિથકઆિથક અનઅન તાિતર્કતાિતર્ક રીતરીત
સયંક્તસયંક્ત  જવાબદારીથીજવાબદારીથી  જમીનજમીન  ખેડતાખેડતા  હોયહોય  તેતે
સં થાિક્યસં થાિક્ય:: સરકારીસરકારી  ફામર્ફામર્,, ટર્ ટટર્ ટ,, પચંાયતપચંાયત  કેકે  અન્યઅન્ય  સં થાસં થા  ારાારા  ઓપરેટઓપરેટ  થતીથતી  જમીનજમીન 1919



કોકો--૭૭ (Survey No ):(Survey No ): ખાતેદારનો સવેર્ખાતેદારનો સવેર્કોકો--૭૭ (Survey No.): (Survey No.): ખાતદારનો સવ ખાતદારનો સવ 
નબંરની િવગત આપેલ છે નબંરની િવગત આપેલ છે 
કોકો ખાતદેારનોખાતદેારનોકોકો ૮૮ A iA i HH AA ખાતદેારનોખાતદેારનો
ઓપરેટેડ ઓપરેટેડ 
કોકો--૮૮: Area in : Area in HecHec. . Are: Are:   ખાતદારનો ખાતદારનો 
ઓપરેટેડ ઓપરેટેડ િવ તાર દશાર્વેલ છેિવ તાર દશાર્વેલ છે. . 2020



પતર્ક એલ ૨પતર્ક એલ-૨ 
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ગામમાંગામમાં થોડીથોડી પણપણ જમીનજમીન ઓપરેટઓપરેટ કરેકરે છેછે
પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

ગામમાગામમા  થોડીથોડી પણપણ જમીનજમીન  ઓપરટઓપરટ કરકર છછ  
પણપણ  ગામમાંગામમાં રહતેારહતેા નથીનથી  અનેઅને તાલકુાનીતાલકુાની  ુુ
હદમાંહદમા ં આવલેાઆવલેા અન્યઅન્ય ગામમાંગામમાં રહેરહે છેછે તવેાતવેા  
ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગની યાદીયાદી બનાવીબનાવીઓપરશનલઓપરશનલ હો ડીંગનીહો ડીંગની  યાદીયાદી બનાવીબનાવી  
તનેેતને ે એલએલ--૧૧ માથંીમાથંી રદરદ કરેલકરેલ છેછે..

ીીઆવાઆવા  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનીહો ડરની રહણેાકનારહણેાકના  
ગામવારગામવાર યાદીયાદી તયૈારતયૈાર કરીકરી અલગઅલગ અલગઅલગગામવારગામવાર  યાદીયાદી તયારતયાર કરીકરી અલગઅલગ અલગઅલગ
LL--૨૨  પતર્કપતર્ક  ભરવાનાભરવાના રહશેેરહશેે..

2222



પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી ુુ
પતર્કપતર્ક  એલએલ--૨૨  નીની  બેબે  નકલનકલ  બનાવવાનીબનાવવાની  
રહશેેરહશેેરહશરહશ..    

એકએક  નકલનકલ તલાટી ીતલાટી ી પોતાનીપોતાની પાસેપાસે રાખશેરાખશે
અનેઅન ે બીજીબીજી નકલનકલ ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનાહો ડીંગના
રહણેાકંનારહણેાકંના ગામનાગામના તલાટી ીનેતલાટી ીને મોકલવાનીમોકલવાનીરહણાકનારહણાકના  ગામનાગામના તલાટી ીનતલાટી ીન મોકલવાનીમોકલવાની
રહશેેરહશેે..    

પતર્કપતર્ક એલએલ ૨૨ માંમાં ગામમાંગામમાં જમીનજમીન છેછેપતર્કપતર્ક  એલએલ--૨૨ મામા ગામમાગામમા જમીનજમીન છછ
અનેઅન ે   ગામમાંગામમાં ઓઓ..હોહો..  રહેરહે છેછે તેતે બ ેબ ે

ી ીઓએી ીઓએ િ ોિ ો ીી ેેતલાટી ીઓએતલાટી ીઓએ િવગતોિવગતો ભરવાનીભરવાની થાયથાય છેછે
2323



પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

પતર્ક્ એલ-૨-અ િવભાગમા ં  ગામમા ંજમીન હોય તે ગામની િવગતો દશાર્વવી અને 
બ- િવભાગમા ં  ગામમા ંઓ. હો ડર રહતેો હોય તે ગામની િવગત દશાર્વવી. 
ે ે ં ં ં ે ં ે ે ી ો ે ો ે ે ર્ ી િ ીતેમજ રહણેાક્ન ુગામ જયા આવેલુ છે તે તલાટીનો સેજો અને રેવન્યુ સક્લર્ની માિહતી પણ

આ પતર્ક કોને પહોચતુ ં કરવાનુ ં છે તે નક્કી કરી શકાય તે માટે આપવી. આ માિહતી 
જમીન  ગામમા ંહોય તે તલાટી ીએ ભરવાની છે. 2424



પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

 કો-૧ અ.ન.ં : ઓ. હો ડરને સળંગ અ.ન.ં આપવા તેમજ આ યાદીમા ંશકય 
હોય ત્યાં સધી પર્થમ યિક્તગત હો ડર ત્યારબાદ સયંક્ત અને છે લેહોય ત્યા સધુી પર્થમ યિક્તગત હો ડર ત્યારબાદ સયક્ત અન છ લ 
સં થાિકય ઓ. હો ડર લેવા. આ માિહતી જમીન  ગામમા ં હોય તે 
તલાટી ીએ ભરવાની છે.

ો ં ઓ ો ો ં ર્ ો
2525

કો-૧-અ મા ંઓ. હો ડરનો ખાતા નબંર અચકૂ દશાર્વવો. આ
માિહતી જમીન  ગામમા ંહોય તે તલાટી ીએ ભરવાની છે.



પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

કો-૨ ઓ. હો ડસર્નુ ં પુ નામ: આ કોલમમા ં ઓ. હો ડરની ઓળખ
ી િ ે ે િ િ ેસરળતાથી પર્ થાિપત થાય તે માટે િપતા/પિતના નામ સાથે પુ નામ

અવ ય દશાર્વવુ.ં આ માિહતી જમીન  ગામમા ં હોય તે તલાટી ીએ 
ભરવાની છે.

ો ઓ ો ીં ો ો િ ં ં િ ો અં ે ં
2626

કો-૩ : ઓ. હો ડીંગનો દરજજો યિક્તગત- ૧, સયક્ત -૨ સ થાિકય-૯ કોડ અંગર્જીમા
દશાર્વવો. આ માિહતી ઓ. હો ડર  ગામમા ંરહતેો હોય તે તલાટી ીએ ભરવાની 
છે.



પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

કો-૫: ઓ. હો ડરની જાિત : પુ ષ -૧, ી -૨, અને સં થાિકય -૯ કોડ 
અંગર્જીમા ંદશાર્વવો. આ માિહતી ઓ. હો ડર  ગામમા ંરહતેો હોય 
તે તલાટી ીએ ભરવાની છેત તલાટી ીએ ભરવાની છ.

િ િકો ૪ માં ઓ હો નો સામાિજક દરજજો અનસિચત જાિત ૧ અનસિચત જનજાિત ૨
2727

કો-૪ મા ઓ.હો. નો સામાિજ઼ક દરજજો અનસુિૂચત જાિત- ૧, અનસુિૂચત જનજાિત-૨, 
અન્ય-૩ અને સં થાિકય- ૯ કોડ દશાર્વવાનો રહશેે. આ માિહતી ઓ. હો ડર  
ગામમા ંરહતેો હોય તે તલાટી ીએ ભરવાની છે.



પતર્ક એલપતર્ક એલ--૨ ૨ ભરવાની સમજુતી ભરવાની સમજુતી 

કોકો--૮૮ માંમાં ઓઓ હો ડરનાહો ડરના રહણેાક્નારહણેાક્ના ગામનોગામનો LL--૧૧નોનો ખાતાખાતા નબંરનબંરકોકો--૮૮  મામા  ઓઓ.. હો ડરનાહો ડરના રહણાક્નારહણાક્ના ગામનોગામનો LL--૧૧નોનો ખાતાખાતા નબરનબર
અચકૂઅચકૂ  દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો  રહશેેરહશેે.. જોજો  ખાખા..નંન.ં. ઉપલબ્ધઉપલબ્ધ  નન  હોયહોય  તોતો  તેનીતેની  
ન ધન ધ  પણપણ  કરવીકરવી..  આઆ  માિહતીમાિહતી  ઓઓ..  હો ડરહો ડર    ગામમાંગામમા ં રહતેોરહતેો  
હોયહોય  તેતે  તલાટી ીએતલાટી ીએ  ભરવાનીભરવાની છેછે.હહ

િિ િિ   કોકો--૬૬  સવેર્સવેર્// પોપો..હીહી..  િહ સાિહ સા  નીની  િવગતિવગત  દશાર્વવાનીદશાર્વવાની  
છેછે..  આઆ  માિહતીમાિહતી  જમીનજમીન    ગામમાંગામમા ં હોયહોય  તેતે  
તલાટી ીએતલાટી ીએ ભરવાનીભરવાની છેતલાટી ીએતલાટી ીએ  ભરવાનીભરવાની  છ.

ૌ િૌ િ િિ   કોકો--૭૭  ભૌગોિલકભૌગોિલક  િવ તારિવ તાર  ૭૭//૧૨૧૨  પર્માણેપર્માણે  હકેટરહકેટર  આરઆર  માંમા ં 
દશાર્વવોદશાર્વવો..  આઆ  માિહતીમાિહતી જમીનજમીન ગામમાંગામમાં હોયહોય  તેતે
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તલાટી ીએતલાટી ીએ  ભરવાનીભરવાની  છેછે..     



એએ ી િી િપતર્ક એલપતર્ક એલ -- 33 ભરવાની સમજિતભરવાની સમજિતપતર્ક એલ પતર્ક એલ 3 3 ભરવાની સમજુિતભરવાની સમજુિત

 પતર્ક એલ-૩ ના અ-િવભાગમા ંગામની 
પર્ાથિમક માિહતી ભરવાની છેપર્ાથિમક માિહતી ભરવાની છ

 બ-િવભાગમાં ગામના કલ ભૌગોલીક બ-િવભાગમા ગામના કુલ ભૌગોલીક 
િવ તારનુ ંિવભાજન અંગેની માિહતી ુ હ
ભરવાની છે. 
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પતર્ક એલ પતર્ક એલ --  3 3 ભરવાની સમજુિતભરવાની સમજુિતપતર્ક એલ પતર્ક એલ --  3 3 ભરવાની સમજુિતભરવાની સમજુિત

અ અંગેનીઅ પર્ાથિમક માિહતીમાં ગામની ઓળખ અંગેની
3030

અ- પર્ાથિમક માિહતીમા ગામની ઓળખ અંગની
િવગતો દશાર્વવાની છે.



પતર્ક એલ પતર્ક એલ -- 3 3 ભરવાની સમજુિતભરવાની સમજુિત

અ.ન-ં૧, ૨ તથા ન-ં૪ ની િવગત તલાટી ીઓ ારા ભરવાની નથી.

3131િવગતો દશાર્વવાની છે
ઓ. હો ડીંગ િસવાયના અન્ય િવ તારમા ંઅ.ન-ં૩ (ક થી ચ) સધુીની 
િવગતો દશાર્વવાની છે.



અથર્ઘટન અને યાખ્યાઓઅથર્ઘટન અને યાખ્યાઓ
ઓપરેશનલ હો ડીંગઃઓપરેશનલ હો ડીંગઃ

એ ીએ ી ીી ેે ોો ે ોે ોએવીએવી  જમીનજમીન કેકે નોનો પરૂેપરુોપરૂેપરુો   અથવાઅથવા
અમકુઅમકુ  ભાગભાગ ખતેીખતેી ઉત્પાદનનાઉત્પાદનના હતે ુહતે ુ માટેમાટેુુ ુુ
વપરાયવપરાય  છેછે..  તવેીતવેી  બધીબધી  જજ  જમીનજમીન  કેકે  નુંન ુ ં 
સચંાલનસચંાલન માિલકીમાિલકી ((ટાઇટલટાઇટલ)) કાયદોકાયદો તમેજતમેજ કદકદસચાલનસચાલન  માિલકીમાિલકી ((ટાઇટલટાઇટલ)),, કાયદોકાયદો તમજતમજ કદકદ
કેકે  થાનનેથાનન ે ઘ્યાનમાંઘ્યાનમા ં લીધાલીધા  િસવાયિસવાય  એકએક  તાિંતર્કતાિંતર્ક  
એક્મએક્મ તરીકેતરીકે એકએક યિક્તયિક્ત પોતેપોતે એકલોએકલો અથવાઅથવાએક્મએક્મ  તરીકતરીક  એકએક યિક્તયિક્ત પોતપોત એકલોએકલો અથવાઅથવા
સયંુક્તસયંુક્ત  રીતેરીતે અથવાઅથવા બીજાબીજા સાથેસાથે રહીનેરહીને કરતાકરતા
ોો ે ેે ે ઓ ેઓ ે ો ીંો ીં ેે ેેહોયહોય  તનેેતનેે  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગહો ડીંગ કહવેાયકહવેાય છેછે..
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અથર્ઘટન અને યાખ્યાઓઅથર્ઘટન અને યાખ્યાઓ
ઓપરેશનલ હો ડરઓપરેશનલ હો ડર
એકએક એવીએવી યિક્તયિક્ત કેકે નીની જવાબદારીજવાબદારીએકએક  એવીએવી  યિક્તયિક્ત કક નીની જવાબદારીજવાબદારી  
ઓપરેશનલઓપરેશનલ હોિ ડંગનુંહોિ ડંગનું સચંાલનસચંાલન કરવાનીકરવાની  ુુ
છેછે..  
તેતે તાતર્ીકતાતર્ીક પહલેપહલે કરવાકરવા માટેમાટે તથાતથા આિથર્કઆિથર્કતત  તાતર્ીકતાતર્ીક  પહલપહલ કરવાકરવા માટમાટ તથાતથા આિથકઆિથક  
બાબતોબાબતો  માટેમાટે સપંણૂર્સપંણૂર્ રીતેરીતે જવાબદારજવાબદાર હોયહોય..ૂૂ
આવાઆવા  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરહો ડર યિક્તગતયિક્તગત,,
સયંક્તસયંક્ત કેકે સં થાિકયસં થાિકય હોઇહોઇ શકેશકે છેછેસયક્તસયક્ત  કક  સ થાિકયસ થાિકય હોઇહોઇ શકશક છછ..
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અથર્ઘટન અને યાખ્યાઓઅથર્ઘટન અને યાખ્યાઓ
તાિંતર્ક એકમતાિંતર્ક એકમ

મજરોમજરો યતર્ોયતર્ો ઓજારોઓજારો પશપશ((બળદોબળદો))                  મજુર઼ોમજુર઼ો,, યતર્ોયતર્ો,, ઓજારોઓજારો,, પશુપશ(ુ(બળદોબળદો)),,
અન્યઅન્ય  ખતેખતે ઉત્પાદનનાઉત્પાદનના સાધનોસાધનો િવગેરેિવગેરે

ીી િ ંિ ં એએ એએટલાટલા  જમીનજમીન િવ તારમાિવ તારમા  એનાએના એએ જજ
વપરાતાંવપરાતા ં હોયહોય અનેઅને એકએક જજ  સચંાલનસચંાલન નીચેનીચે

ીી િિ િિહોયહોય  તેત ે જમીનજમીન િવ તારનેિવ તારને  તાિંતર્કતાિંતર્ક એકમએકમ
ક્હવેાયક્હવેાય છેછે.. સેન્સસનાસેન્સસના હતે ુહતે ુ માટેમાટે હો ડીંગનુંહો ડીંગનુંક્હવાયક્હવાય  છછ.. સ સસનાસ સસના હત ુહત ુ માટમાટ હો ડીંગનુહો ડીંગનુ
સચંાલનસચંાલન  એકએક  જજ  તાિંતર્કતાિંતર્ક  એકમએકમ  તરીકેતરીકે  થવુંથવુ ં 
જ રીજ રી છેછેજ રીજ રી  છછ
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િિ
અથર્ઘટન અને યાખ્યાઓઅથર્ઘટન અને યાખ્યાઓ

ઓપરેટ કરેલો િવ તારઓપરેટ કરેલો િવ તાર
સદંભર્સદંભર્ હઠેળનાહઠેળના વષર્માંવષર્માં જમીનનોજમીનનો થોડોથોડો ભાગભાગ પણપણસદભસદભ  હઠળનાહઠળના વષમાવષમા જમીનનોજમીનનો થોડોથોડો ભાગભાગ પણપણ  
ખેતખેત--ઉત્પાદનનાઉત્પાદનના  હતે ુહતે ુ માટેમાટે  ઉપયોગમાંઉપયોગમા ં લેવામાંલેવામા ં 
આ યોઆ યો હોયહોય તોતો ખેડાણખેડાણ હઠેળનોહઠેળનો અનેઅને િબનિબન ખેડાણખેડાણઆ યોઆ યો  હોયહોય  તોતો ખડાણખડાણ હઠળનોહઠળનો અનઅન િબનિબન ખડાણખડાણ  
િવ તારિવ તાર  બનંનેીબનંનેી  કુલકુલ  જમીનનેજમીનન ે ઓપરેટઓપરેટ  કરેલોકરેલો  
િવ તારિવ તાર કહવેાયકહવેાયિવ તારિવ તાર  કહવાયકહવાય..

જોજો  હો ડીંગહો ડીંગ  િવ તારમાંિવ તારમાં ફામર્નાંફામર્નાં મકાનોમકાનો અનેઅન ે 
ે ંે ં ોો ેે ોો ેે િ ોિ ોરહણેાકનારહણેાકના  મકાનોમકાનો આવલેાઆવલેા હોયહોય તવેાતવેા િવ તારનોિવ તારનો  

આઆ  િવ તારમાંિવ તારમાં સમાવેશસમાવેશ કરવોકરવો  પણપણ જોજો આઆ મકાનમકાન  
ંં ેે ોો ોો ેેગામતળમાંગામતળમા ં આવલેાઆવલેા હોયહોય તોતો તવેાતવેા મકાનનામકાનના  

િવ તારનોિવ તારનો  આઆ િવ તારમાંિવ તારમાં સમાવેશસમાવેશ કરવાનોકરવાનો નથીનથી..
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અથર્ઘટન અને યાખ્યાઓઅથર્ઘટન અને યાખ્યાઓ
  

ઓપરેટ કરેલો િવ તારઓપરેટ કરેલો િવ તાર  
સરકારીસરકારી જગંલજગંલ િવ તારિવ તાર સરકારીસરકારી ખરાબાખરાબા હઠેળનીહઠેળનીસરકારીસરકારી  જગલજગલ િવ તારિવ તાર,, સરકારીસરકારી ખરાબાખરાબા હઠળનીહઠળની  
જમીનજમીન,, ગામનીગામની ગૌચરનીગૌચરની જમીનજમીન,, ગામતળગામતળ િવગેરેિવગેરે  
િવ તારનોિવ તારનો સમાવશેસમાવશે ઓપરેટઓપરેટ કરેલાકરેલા િવ તારમાંિવ તારમાંિવ તારનોિવ તારનો  સમાવશસમાવશ ઓપરટઓપરટ  કરલાકરલા િવ તારમાિવ તારમા  
કરવાનોકરવાનો  નથીનથી..

ો ીં ોો ીં ો િિ ે ીે ીસદંભર્નાસદંભર્ના  વષર્માંવષર્માં હો ડીંગનોહો ડીંગનો સમગર્સમગર્ િવ તારિવ તાર ખેતીનાખેતીના  
ઉપયોગમાંઉપયોગમા ં નન હોયહોય અનેઅને ચાલુચાલ ુ પડતરમાંપડતરમાં પણપણ નન  ુુ
હોયહોય  અનેઅને  બેબે  કેકે  તથેીતથેી  વધુવધ ુ વષર્થીવષર્થી  વધારેવધારે  સમયસમય  માટેમાટે  
પડતરપડતર  હોયહોય  તોતો તેતે હો ડીંગનેહો ડીંગને ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાગણના  હહ હહ ણણ
માટેમાટે  ઓઓ..  હો ડીંગહો ડીંગ  તરીકેતરીકે  ગણવાનુંગણવાનુ ં નથીનથી  કારણકારણ  કેકે  
સદંભર્નાસદંભર્ના વષેર્વષેર્ તેતે નોનનોન ઓઓ હો ડીંગહો ડીંગ ર ંર ં છેછે
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ઓપરેટ કરેલો િવ તારઓપરેટ કરેલો િવ તાર  
ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગનોહો ડીંગનો સમગર્સમગર્ િવ તારિવ તાર સદંભર્નાસદંભર્નાઓપરશનલઓપરશનલ  હો ડીંગનોહો ડીંગનો સમગર્સમગર્ િવ તારિવ તાર સદભનાસદભના  
વષર્માંવષર્મા ં ચાલુચાલુ પડતરપડતર તરીકેતરીકે  ર ાર ા હોયહોય તનેેતને ે 
ઓ ેઓ ે ો ીંો ીં ંં ેેઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગહો ડીંગ ગણવાનુંગણવાનું છેછે..

ઘણાઘણા િક સાઓમાંિક સાઓમાં જમીનજમીન એકજએકજ કટંબનાંકટંબનાં સભ્યોસભ્યોઘણાઘણા  િક સાઓમાિક સાઓમા જમીનજમીન એકજએકજ કુટુબનાકુટુબના સભ્યોસભ્યો  
વચ્ચેવચ્ચે  વહેંચાયલેીવહેંચાયલેી  હોયહોય  મમ  કેકે  પિતપિત--પિત્નપિત્ન  અનેઅન ે 
નાનીનાની ઉમરનાંઉમરનાં બાળકોબાળકો પણપણ કટંબનાંકટંબનાં વડાવડા તરીકેતરીકેનાનીનાની  ઉમરનાઉમરના બાળકોબાળકો પણપણ કુટુબનાકુટુબના વડાવડા તરીકતરીક  
પિતપિત  ારાારા  જજ જમીનજમીન ખેડાતીખેડાતી હોયહોય તોતો આવાઆવા  
િક સામાંિક સામાં એએ ઓઓ હો ડીંગનેહો ડીંગને એકએક યિક્તગતયિક્તગતિક સામાિક સામા  એએ ઓઓ.. હો ડીંગનહો ડીંગન  એકએક યિક્તગતયિક્તગત  
ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગહો ડીંગ તરીકેતરીકે ગણવુગણવ.ુ. 3737
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ઓપરેટ કરેલો િવ તારઓપરેટ કરેલો િવ તાર
ેે િ ંિ ં ીી ંં ંંકેટલાકકેટલાક  િક સામાંિક સામાં જમીનજમીન દફતરમાંદફતરમાં સયંક્તસયંક્ત
ખાતાખાતા  દશાર્વવામાંદશાર્વવામાં આ યાઆ યા હોયહોય જ્યારેજ્યારે
હકીકતમાંહકીકતમા ં ખાનગીખાનગી રીતેરીત ે આઆ સયંક્તસયંક્ત
ખાતાઓનીખાતાઓની જદાજદા જદાજદા સભ્યોસભ્યો ારાારા જમીનજમીનખાતાઓનીખાતાઓની  જુદાજુદા જુદાજુદા સભ્યોસભ્યો ારાારા જમીનજમીન
યિક્તગતયિક્તગત  રીતેરીતે  ઓપરેટઓપરેટ  થતીથતી  હોયહોય  આવાઆવા  
િક સામાંિક સામાં જ્યાંજ્યાં િવવાદિવવાદ નન હોયહોય ત્યાંત્યાં યિક્તગતયિક્તગતિક સામાિક સામા  જ્યાજ્યા િવવાદિવવાદ નન હોયહોય ત્યાત્યા યિક્તગતયિક્તગત
રીતેરીત ે ટલાટલા  હો ડીંગહો ડીંગ ઓપરેટઓપરેટ  થતાથતા હોયહોય તેટલાંતેટલાં
હો ડીંગનેહો ડીંગને અલગઅલગ અલગઅલગ યિક્તગતયિક્તગતહો ડીંગનહો ડીંગન  અલગઅલગ--અલગઅલગ યિક્તગતયિક્તગત
ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગહો ડીંગ ગણવાનાગણવાના છેછે.. 3838
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ઓપરેટ કરેલો િવ તારઓપરેટ કરેલો િવ તાર
ઘણાંઘણાં િક સામાંિક સામાં ખાતાવહીનીખાતાવહીની ખાતામાંખાતામાં તર્ણતર્ણ કેકેઘણાઘણા  િક સામાિક સામા ખાતાવહીનીખાતાવહીની  ખાતામાખાતામા તર્ણતર્ણ કક  
ચારચાર  યિક્તનાંયિક્તના ં નામનામ  ખાતેદારખાતેદાર  તરીકેતરીકે  
બતાવવામાંબતાવવામાં આવેઆવે છેછે અનેઅને જમીનજમીન દફતરદફતર ઉપરઉપરબતાવવામાબતાવવામા આવઆવ છછ અનઅન જમીનજમીન દફતરદફતર ઉપરઉપર  
એકજએકજ  હો ડીંગહો ડીંગ બતાવવામાંબતાવવામા ં આ યુંઆ યું હોયહોય જ્યારેજ્યારે  
ી ંી ં ેે ઈઓઈઓ ેેહકીકતમાહકીકતમા  આઆ તર્ણતર્ણ કેકે ચારચાર ભાઈઓભાઈઓ ખરેખરખરેખર  
યિક્તગતયિક્તગત  રીતેરીતે જમીનજમીન ઓપરેટઓપરેટ કરતાંકરતાં હોયહોય  
ેે ોો ીી ી ેી ે િિતમેાંતમેા ં કોઈકોઈ  કાયદાકીયકાયદાકીય રીતેરીત ે િવભાજનિવભાજન થતુંથત ું નન  

હોયહોય  તોતો  ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાનાંગણનાનાં હતે ુહતે ુ માટેમાટે તર્ણતર્ણ  હહ ણણ હ ુહ ુ ણણ
કેકે  ચારચાર  યિક્તગતયિક્તગત  ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગહો ડીંગ  
ગણવાગણવા
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ઓપરેટ કરેલા િવ તારમા ંનીચે મજુબની જમીનનો સમાવશે ઓપરેટ કરેલા િવ તારમા ંનીચે મજુબની જમીનનો સમાવશે 
થાય છેથાય છે..થાય છથાય છ..   
((અઅ))  પોતાનીપોતાની  માિલકીનીમાિલકીની  અનેઅન ે જાતેજાત ે ખેડતાખેડતા  હોયહોય  તવેીતવેી  જમીનજમીન::  

જમીનજમીન  કેકે  નાના ઉપરઉપર ખેડતૂોનોખેડતૂોનો કાયમીકાયમી વારસાગતવારસાગત કબ્જાનોકબ્જાનો  ૂૂ
અિધકારઅિધકાર  હોયહોય  તવેીતવેી  જમીનજમીન  માંમાં

1)1) સરકાર અગર તો અન્ય પાસથેી સ પણી ારા મેળવેલી સરકાર અગર તો અન્ય પાસથેી સ પણી ારા મેળવેલી 
ી ે ી ેી ે ી ેજમીન ના ઉપર ફેરબદલીના હક્ક સાથે અગર હક્ક જમીન ના ઉપર ફેરબદલીના હક્ક સાથે અગર હક્ક 

વગર કાયમી વારસાગત કબજો મળે છે તવેી જમીનવગર કાયમી વારસાગત કબજો મળે છે તવેી જમીન..
ી ઉ ે ી ી ં ી ે ીી ઉ ે ી ી ં ી ે ી2)2) કાયમી ભાડા ઉપર ધારણ કરેલી જમીનમા ંનીચે મજુબની કાયમી ભાડા ઉપર ધારણ કરેલી જમીનમા ંનીચે મજુબની 

જમીનનો સમાવશે થાય જમીનનો સમાવશે થાય છેછે..
ે ે ોે ે ોજાતે જ ખેડતા હોયજાતે જ ખેડતા હોય

 કુટુંબના ંસભ્યો ારા ખેડાતી જમીન અનેકુટુંબના ંસભ્યો ારા ખેડાતી જમીન અને
મજૂર મારફત ખેડાતી જમીનમજૂર મારફત ખેડાતી જમીન..
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((બબ) ) ભાડે લીધેલી જમીનભાડે લીધેલી જમીન:: ((કાયમી કબજા હઠેળ કાયમી કબજા હઠેળ 
ર ીર ી)) પર્ ર ં ીચે જ ીપર્ ર ં ીચે જ ીહક્કહક્ક  વગરનીવગરની)) આ પર્કારમા નીચ ેમજુબનીઆ પર્કારમા નીચ ેમજુબની

જમીનોનો સમાવશે થાય જમીનોનો સમાવશે થાય છેછે..
 નક્કી કરેલી રકમથી ભાડેનક્કી કરેલી રકમથી ભાડે
 નક્કી કરેલા ઉનક્કી કરેલા ઉ પાદપાદનનાં બનનાં બદદલાથી ભાડેલાથી ભાડે નક્કી કરલા ઉનક્કી કરલા ઉત્પાદત્પાદનના બનના બદદલાથી ભાડલાથી ભાડ
 ઉઉત્પાદત્પાદનના ંઅમકુ ભાગના ંબનના ંઅમકુ ભાગના ંબદદલાથી ભાડેલાથી ભાડેુુ
 વપરાશ ભોગવટાથી ગીરો રાખલેી જમીનવપરાશ ભોગવટાથી ગીરો રાખલેી જમીન   
 અ ય શરતોથી ભાડે રાખેલઅ ય શરતોથી ભાડે રાખેલ ((િવગતિવગત દશાર્વવીદશાર્વવી)) અન્ય શરતોથી ભાડ રાખલઅન્ય શરતોથી ભાડ રાખલ ((િવગતિવગત દશાવવીદશાવવી))
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કક)) અન્ય રીતે ઓપરેટ થતી જમીનઅન્ય રીતે ઓપરેટ થતી જમીન ::કક)) અન્ય રીત ઓપરટ થતી જમીન અન્ય રીત ઓપરટ થતી જમીન ::
આવીઆવી  જમીનમાંજમીનમાં દબાણથીદબાણથી મેળવેલીમેળવેલી
ીી ીથીીથી ે ેે ે ીીજમીનજમીન  બળજબરીથીબળજબરીથી મેળવલેમેળવલે જમીનજમીન

ગેરકાયદેગેરકાયદે  મેળવલેમેળવલે   જમીનજમીન અથવાઅથવા ઝઘડાઝઘડા
વાળીવાળી  જમીનનોજમીનનો  સમાવશેસમાવશે  થાયથાય  છેછે..  આવીઆવી  
જમીનોજમીનો યાખ્યાયાખ્યા મજબમજબ પોતાનીપોતાની માલીકીનીમાલીકીનીજમીનોજમીનો  યાખ્યાયાખ્યા મજુબમજુબ પોતાનીપોતાની માલીકીનીમાલીકીની
કેકે  ભાડેભાડે  રાખેલરાખેલ જમીનજમીન ગણીગણી શકાયશકાય નહીંનહીં..
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સામાન્ય સચૂનોસામાન્ય સચૂનો
આપનેઆપન ે આપવામાંઆપવામા ં આવનારઆવનાર  કોમ્પ્યટુરાઇઝકોમ્પ્યટુરાઇઝ
એલએલ--૧૧ પતર્કમાંપતર્કમાં િબનિબન રહવેાસીરહવેાસી ઓપરેશનલઓપરેશનલએલએલ ૧૧  પતર્કમાપતર્કમા િબનિબન રહવાસીરહવાસી ઓપરશનલઓપરશનલ  
હો ડીંગહો ડીંગ  સામેસામે રદરદ (X)(X) નીની  િનશાનીિનશાની કરીકરી તનેેતને ે 
લાલલાલ શાહીથીશાહીથી સળંગસળંગ લીટીલીટી દોરીદોરી રદરદ કરવાનોકરવાનોલાલલાલ  શાહીથીશાહીથી સળગસળગ લીટીલીટી દોરીદોરી રદરદ કરવાનોકરવાનો  
રહશેેરહશેે..  

ેે ઓ ેઓ ે ો ીંો ીં ંંરદરદ  કરેલકરેલ  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગહો ડીંગ ગામમાગામમા  
રહતેારહતેા  હોયહોય  તેતે ગામનુંગામનું નામનામ  પતર્કપતર્ક એલએલ--૧૧ માંમા ં ુુ
છે લેછે લે  ન ધવાનુંન ધવાનું છેછે અનેઅને તેતે ગામનાગામના તલાટી ીનેતલાટી ીન ે 
તવેાતવેા ખેડતોન ંખેડતોન ં પતર્કપતર્ક એલએલ--૨૨ તયૈારતયૈાર કરીકરીતવાતવા  ખડતૂોનુખડતૂોનુ પતર્કપતર્ક એલએલ ૨૨ તયારતયાર કરીકરી  
મોકમોકલલવાનુંવાનુ ં છેછે 4343



સામાન્ય સચૂનોસામાન્ય સચૂનો
   તલાટી ીનેતલાટી ીને  પતર્કપતર્ક  એલએલ--૨૨  મળેમળે  ત્યારેત્યારે  
તેઓએતેઓએ એલએલ--૨૨ નાના કોલમકોલમ--૮૮ માંમાં તેતે ઓઓતઓએતઓએ  એલએલ--૨૨ નાના કોલમકોલમ--૮૮ મામા તત ઓઓ..  
હો ડરનાહો ડરના  રહણેાકનારહણેાકના ગામનોગામનો કોમ્પ્યટુરાઇઝકોમ્પ્યટુરાઇઝ

ોો ંં ર્ ોર્ ો ે ેે ેLL--૧૧નોનો  ખાતાખાતા નબંરનબંર અચકૂઅચકૂ દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો રહશેેરહશે.ે.   
જોજો  આઆ  ગામનાગામના રહવેાસીરહવેાસી  ખેડતૂનીખેડતૂની તમામતમામ  ૂૂ
જમીનજમીન  અન્યઅન્ય  ગામમાંગામમા ં હોયહોય  તોતો  તેનોતેનો  ખાતાખાતા  
નબંરનબંર LL--૧૧ માંમાં ઉપલબ્ધઉપલબ્ધ નન થાયથાય તેથીતેથી તેનીતેનીનબરનબર LL--૧૧  મામા ઉપલબ્ધઉપલબ્ધ નન  થાયથાય તથીતથી તનીતની  
પણપણ  ન ધન ધ  ““ખાખા..નંન.ં. નથીનથી””  તેમતેમ એલએલ--૨૨ નાના  
કોલમકોલમ ૮૮ માંમાં અચકઅચક કરવીકરવીકોલમકોલમ--૮૮  મામા અચકૂઅચકૂ કરવીકરવી
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સામાન્ય સચૂનોસામાન્ય સચૂનો
અતર્થીઅતર્થી  આપવામાંઆપવામા ં આવલેઆવલે  કોમ્પ્યટુરાઇઝકોમ્પ્યટુરાઇઝ  એલએલ--૧૧  
પતર્કપતર્ક માંમાં ગૌચરગૌચર,, રોડરોડ--ર તાર તા--માગર્માગર્,, તળાવતળાવ,, મિંદરમિંદર--પતર્કપતર્ક  મામા  ગૌચરગૌચર,, રોડરોડ ર તાર તા માગમાગ,, તળાવતળાવ,, મિદરમિદર
મિ઼ જદમિ઼ જદ  અન્યઅન્ય  ધાિમર્કધાિમર્ક  થળોથળો,, સરકારીસરકારી  પડતરપડતર--સરકારીસરકારી  
ીી ીી ોો ંંબીનબીન  સરકારીસરકારી ખરાબોખરાબો,, જગંલજગંલ,, ગામતળગામતળ,, મશાનમશાન,,

સરકારસરકાર હ તક્નીહ તક્ની જમીનજમીન,, ઉકરડાઉકરડા,, વાડાવાડા,, બીનખેતીનીબીનખેતીનીસરકારસરકાર  હ તક્નીહ તક્ની જમીનજમીન,, ઉકરડાઉકરડા,, વાડાવાડા,, બીનખતીનીબીનખતીની  
જમીનોજમીનો,, સોસાયટીસોસાયટી  િવ તારિવ તાર  તેમજતેમજ  અન્યઅન્ય  ખેતીખેતી  સાથેસાથે  નન  
ં ેં ે ેર્ેર્ ં ોં ો ર્ ંર્ ં ેે ોો ોોસક્ળાયેલસક્ળાયેલ  સવેર્સવેર્ નબરોનબરો દશાર્વવામાદશાર્વવામા આવલેઆવલે હોયહોય તોતો  

તેવાતેવા  સસ..નંન.ં.નેને  રદરદ કરીકરી તેનાતેના પરપર  લાલલાલ શાહીથીશાહીથી સળંગસળંગ  હહ
લીટીલીટી  મારવાનીમારવાની  છેછે.. 4545



સામાન્ય સચૂનોસામાન્ય સચૂનો
ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડરનુંહો ડરનુ ં રહઠેાણરહઠેાણ  અન્યઅન્ય  તાલકુાતાલકુા  કેકે  

ંં ોો ેે ે ીે ી ીી ેેજી લામાંજી લામા ં હોયહોય અનેઅને તનેીતનેી જમીનજમીન અન્યઅન્ય તાલકુાતાલકુા કેકે  
જી લામાંજી લામાં હોયહોય તોતો તેવીતેવી જમીનનીજમીનની િવગતિવગત ખેતીખેતીજી લામાજી લામા  હોયહોય તોતો તવીતવી જમીનનીજમીનની િવગતિવગત ખતીખતી  
િવષયકિવષયક  ગણનાનાગણનાના હતે ુહતે ુ માટેમાટે ઓઓ.. હો ડરનાહો ડરના જમીનજમીન  
ધારણધારણ  કરેલકરેલ  તેતે તાલકુાતાલકુા  કેકે જી લાનાજી લાના તેત ે 
ગામમાંગામમાં જજ રહવેાસીરહવેાસી ખેડતખેડત તરીકેતરીકે ગણવાનીગણવાની છેછેગામમાગામમા  જજ  રહવાસીરહવાસી ખડતૂખડતૂ તરીકતરીક ગણવાનીગણવાની છછ..  
કારણકારણ  કેકે  ખેતીખેતી િવષયકિવષયક ગણનાનાગણનાના હતે ુહતે ુ માટેમાટે તાલકુોતાલકુો  
તેતે  ગણતરીનોગણતરીનો  મખ્યમખ્ય  એકમએકમ  છેછે.. 4646



પતર્ક એલ ૧ એલ ૨ અને એલ ૩ તયૈાર
સામાન્ય સચૂનોસામાન્ય સચૂનો

પતર્ક એલ-૧, એલ-૨ અન એલ-૩ તયાર
થાય તમેજ એલ-૨ પતર્કની નકલ લાગુ

ં ે ી ે ે ે ર્ ંપડતા  તે તલાટીને મળે અને પણૂર્ કક્ષાનુ
એલ-૧ પતર્ક તયૈાર થયા બાદ તલાટી ીઓ
ધ્વારા તયૈાર કરેલ પતર્કો રેવન્યુ ઈન્ પેકટરે
ચકાસણી કરી તાલકા કક્ષાએ મોકલીચકાસણી કરી તાલકુા કક્ષાએ મોકલી
આપવા.  
પતર્કની એક નકલ તલાટી પાસે રહશેે અનેપતર્કની એક નકલ તલાટી પાસ રહશ અન
બીજી નકલ મામલતદાર કચરેીને મોકલી
આપવાની રહશેે
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સામાન્ય સામાન્ય સચૂનોસચૂનો
મામલતદારમામલતદાર કચરેીકચરેી ધ્વારાધ્વારા પતર્કોનીપતર્કોનીમામલતદારમામલતદાર કચરીકચરી ધ્વારાધ્વારા પતર્કોનીપતર્કોની
ચકાસણીચકાસણી  કરીકરી તનેીતનેી સોફ્ટવેરમાંસોફ્ટવેરમાં ડેટાડેટા એન્ટર્ીએન્ટર્ી

ંં ેે ેે ેેકરવામાંકરવામા ં આવશેઆવશે અનેઅને તાલકુાનુતાલકુાનુ ટેબલટેબલ--૧૧
જનરેટજનરેટ  કરવાનુંકરવાનું રહશેેરહશેે..ુુ

 નીની  જ રીજ રી  ચકાસણીચકાસણી  કરીકરી  સયંક્તસયંક્ત  ખેતીખેતી  
િનયામક ીિનયામક ી ((એગર્ીએગર્ી સેન્સસસેન્સસ)) ખતેીખતેીિનયામક ીિનયામક ી ((એગર્ીએગર્ી સન્સસસન્સસ)),, ખતીખતી
િનયામક ીનીિનયામક ીની  કચરેીકચરેી  ઇકો ટેટઇકો ટેટ  િવભાગિવભાગ,, ૪૪  
થોથો માળમાળ કિષભવનકિષભવન સેકટરસેકટર ૧૦૧૦ એએથોથો  માળમાળ,, કૃિષભવનકૃિષભવન,, સકટરસકટર--૧૦૧૦ એએ,,
ગાધંીનગરગાધંીનગર નેને મોકલીમોકલી આપવાનીઆપવાની રહશેેરહશેે..

4848



પતર્કપતર્ક--એચએચપતર્કપતર્ક એચએચ

4949



પતર્કપતર્ક--એચએચ
 દરેકદરેક  રેવન્યુરેવન્ય ુ સકર્લમાંસકર્લમા ં આવલેાઆવલેા  કુલકુલ  ગામોનાંગામોના ં ૨૦૨૦%%  
પસદંપસદં ગામમાનંાંગામમાનંાં બધાજબધાજ ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરહો ડર ઓઓપસદપસદ  ગામમાનાગામમાના બધાજબધાજ ઓપરશનલઓપરશનલ હો ડરહો ડર ઓઓ  
રહણેાક્નારહણેાક્ના  ગામમાંગામમા ં જમીનજમીન  ઓપરેટઓપરેટ  કરતાકરતા  હોયહોય  અનેઅને  
ેે ંં ીીતેતે  જજ  તાલકુાનાતાલકુાના અન્યઅન્ય ગામમાંગામમા ં જમીનજમીન ધારણધારણ કરતાકરતા  

હોયહોય તેવાતેવા દરેકદરેક ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરહો ડર માટેમાટે અલગઅલગ--હોયહોય  તવાતવા દરકદરક ઓપરશનલઓપરશનલ  હો ડરહો ડર માટમાટ અલગઅલગ
અલગઅલગ  પતર્કપતર્ક  એચએચ  ભરવાનુંભરવાનુ ં છેછે..
ેે ઓ ેઓ ે ો ીો ી િ ીિ ી ીી ેે દરેકદરેક  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનીહો ડરની મખ્યમખ્ય માિહતીમાિહતી વીવી કેકે  

હક્કહક્ક  અનેઅને  ભોગવટોભોગવટો,, જમીનજમીન વપરાશવપરાશ,, િપયતિપયત અનેઅને  ,, ,,
પાકનીપાકની  િવગતિવગત  ભરવાનીભરવાની  રહશેેરહશે.ે. 5050



પતર્કપતર્ક--એચએચ
ેે ઓ ેઓ ે ો ીં ંો ીં ં   તેતે  ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડીંગમાંહો ડીંગમાં આવતાઆવતા બધાબધા જજ

સવેર્સવેર્//પોપો..િહિહ..  નબંરવારનબંરવાર િવ તારનીિવ તારની માિહતીમાિહતીહહ હહ
લખ્યાલખ્યા  પછીપછી  કોલમવારકોલમવાર  સરવાળોસરવાળો  કરવાનોકરવાનો  રહેરહે
છેછેછછ..   

જોજો  આઆ  ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડરનીહો ડરની  આઆ  ગામગામ  િસવાયિસવાય
તાલકાનાતાલકાના અ યઅ ય ગામમાંગામમાં જમીનજમીન આવલેીઆવલેી હશેહશેતાલકુાનાતાલકુાના  અન્યઅન્ય ગામમાગામમા જમીનજમીન આવલીઆવલી હશહશ
તોતો  તેતે  ગામનાંગામનાં તલાટીતલાટી તરફથીતરફથી પતર્કપતર્ક એલએલ--૨૨

ેે એએ ેે ે ંે ં એએઅનેઅન ે એજએજ  ખાતેદારખાતેદાર માટેનુમાટેન ુ પતર્કપતર્ક એચએચ પણપણ
જ રીજ રી  િવગતિવગત સાથેસાથે મોકલવાનુંમોકલવાનું રહશેેરહશેે અનેઅને તેતે
િિિવગતિવગત  પણપણ આઆ ગામનાંગામના ં તેતે ઓપરેશનલઓપરેશનલ
હો ડીંગનાંહો ડીંગનાં પતર્કપતર્ક એચમાંએચમાં ઉમેરવાનીઉમેરવાની થશેથશ.ે.
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પતર્કપતર્ક--એચએચ
આઆ  પતર્કપતર્ક  એકએક  નકલમાંનકલમા ં તયૈારતયૈાર  કરવાનુંકરવાનુ ં છેછે,,   
નકલનકલ મામલતદાર ીનીમામલતદાર ીની કચરેીકચરેી મારફતમારફત જ રીજ રીનકલનકલ  મામલતદાર ીનીમામલતદાર ીની કચરીકચરી મારફતમારફત જ રીજ રી  
ચકાસણીચકાસણી  કયાર્કયાર્  બાદબાદ  ખતેીખતેી  િનયામક ીનીિનયામક ીની  કચરેીકચરેી  
ગગ રારા કિષભવનકિષભવન ગાધંીનગરગાધંીનગર ારાારા મળેલમળેલગુગ.ુ.  રારા.. કૃિષભવનકૃિષભવન ગાધીનગરગાધીનગર ારાારા મળલમળલ  
સચુનાસચુના  મજુબમજુબ ડેટાડેટા એન્ટર્ીએન્ટર્ી કરાવવાનીકરાવવાની છેછે..
ેે ેે ર્ ેર્ ે એએ ંં ંં દરેકદરેક  ક્ષતર્ક્ષતર્  કાયર્કરેકાયર્કરે પતર્કપતર્ક એલએલ--૧૧ મામા ટલાટલા  

ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનીહો ડરની િવગતિવગત ભરીભરી છેછે તેતે બધાબધા  
જજ  ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગનાહો ડીંગના ઓપરેશનલઓપરેશનલ  
હો ડીંગવારહો ડીંગવાર દરેકદરેક ખાતેદારોનાંખાતેદારોનાં અલગઅલગ અલગઅલગહો ડીંગવારહો ડીંગવાર દરકદરક ખાતદારોનાખાતદારોના અલગઅલગ અલગઅલગ  
પતર્કપતર્ક  એચએચ ભરાયભરાય  તનેીતનેી  ખાતર્ીખાતર્ી  કરીકરી  લવેીલવેી.. 5252



પતર્કપતર્ક--એચએચ
પતર્કપતર્ક--એચએચ  નીચેનીચ ે મજુબનાંમજુબના ં છછ  િવભાગમાંિવભાગમા ં 
વહેંચાયલે ંવહેંચાયલે ં છેછેવહચાયલુવહચાયલ ુ છછ..

કક ઓળખ માટેની િવગતઓળખ માટેની િવગતકક.. ઓળખ માટની િવગતઓળખ માટની િવગત
ખખ.. ભોગવટાભોગવટા દરજ્જા પર્માણેની ઓપરેટેડ જમીનદરજ્જા પર્માણેની ઓપરેટેડ જમીન

ીીગગ.. જમીન વપરાશજમીન વપરાશ
ધધ. પાકવાર િવ તાર પાકવાર િવ તાર ((બાગાયતી પાક િસવાયબાગાયતી પાક િસવાય))(( ))
ચચ. . પાકવાર િવ તાર પાકવાર િવ તાર ((બાગાયતી પાક માટેબાગાયતી પાક માટે))
છછ પાકવાર િવ તારપાકવાર િવ તાર ((બધા જ પાક માટેબધા જ પાક માટે))છછ.. પાકવાર િવ તાર પાકવાર િવ તાર ((બધા જ પાક માટબધા જ પાક માટ))
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પતર્ક પતર્ક -- એચએચ

ઓ ે ી િ એઓ ે ી િ એકક--  ઓળખ માટેની િવગતમા ંએલઓળખ માટેની િવગતમા ંએલ--૧૧ પતર્ક પતર્ક 
મજબની માિહતી દશાર્વવાની રહશેેમજબની માિહતી દશાર્વવાની રહશેે
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મજુબની માિહતી દશાવવાની રહશમજુબની માિહતી દશાવવાની રહશ. . મજુબની માિહતી દશાવવાની રહશમજુબની માિહતી દશાવવાની રહશ. . 



પતર્ક પતર્ક -- એચએચ

માં જમીન માલીક પોતે જ ખેતી કરતોમાં જમીન માલીક પોતે જ ખેતી કરતોકોલમકોલમ ૩૩ માં જમીન માલીક પોતે જ ખેતી કરતોમાં જમીન માલીક પોતે જ ખેતી કરતોકોલમ કોલમ --૩ ૩ મા જમીન માલીક પોત જ ખતી કરતો મા જમીન માલીક પોત જ ખતી કરતો 
હોય તેની િવગત દશાર્વવાની છેહોય તેની િવગત દશાર્વવાની છે..  

કોલમકોલમ ૪૪ માં ભાડે રાખી અને જમીન ઓપરેટમાં ભાડે રાખી અને જમીન ઓપરેટ
5555

કોલમકોલમ--  ૪ ૪ મા ભાડ રાખી અન જમીન ઓપરટ મા ભાડ રાખી અન જમીન ઓપરટ 
કરેલ હોય તે જમીનની િવગત દશાર્વવાની છેકરેલ હોય તે જમીનની િવગત દશાર્વવાની છે



પતર્ક પતર્ક -- એચએચ

કોલમ કોલમ --૫ ૫ મા ંઅન્ય મા ંઅન્ય રીતે ઓપરેટ કરેલા પર્કારની રીતે ઓપરેટ કરેલા પર્કારની 
જમીનનો સમાવશે કરવાનોજમીનનો સમાવશે કરવાનો. . અન્ય રીતે ઓપરેટ થતા ંઅન્ય રીતે ઓપરેટ થતા ં

િવ તારમા ંદબાણથી મેળવલેી જમીન તેમજ િવ તારમા ંદબાણથી મેળવલેી જમીન તેમજ 
5656

બળજબરીથી મેળવલે કબજાની જમીનનો સમાવશે બળજબરીથી મેળવલે કબજાની જમીનનો સમાવશે 
કરવાનો છેકરવાનો છે..



પતર્ક પતર્ક -- એચએચ

િિકોલમ કોલમ --૭ ૭ મા ંભોગવટાના દરજજાની િવગત મા ંભોગવટાના દરજજાની િવગત 
ભરવાની ના માટે ભરવાની ના માટે ૧ ૧ થી થી ૭ ૭ કોડ નબંર આપવાના કોડ નબંર આપવાના 

5757
છે  આ મજુબ છેછે  આ મજુબ છે. . 



પતર્ક પતર્ક -- એચએચ
કોલમકોલમ ૭૭ માંમાં ભોગવટાનોભોગવટાનો દરજ્જોદરજ્જો દશાર્વવાદશાર્વવા નીચેનીચેકોલમકોલમ--૭૭  મામા ભોગવટાનોભોગવટાનો દરજ્જોદરજ્જો દશાવવાદશાવવા નીચનીચ
મજુબનામજુબના  કોડકોડ  આપવાનાઆપવાના  રહશેેરહશે.ે.  

અનુઅન.ુ . 
ંં

ભોગવટાના દરજ્જાનો પર્કારભોગવટાના દરજ્જાનો પર્કાર કોડ કોડ 
ંંનબંરનબંર નબંરનબંર

૧૧ પરૂેપરૂીપરૂેપરૂી  પોતાનીપોતાની  માિલકીમાિલકી  અનેઅને  જાતેજાતે  ઓપરેટઓપરેટ  કરેલીકરેલી  જમીનજમીન  હોયહોય ૧૧
૨૨ અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન પોતાનીપોતાની માિલકીનીમાિલકીની અનેઅને  અમકૂઅમકૂ જમીનજમીન ભાડેભાડે ૨૨ૂૂ ૂૂ

લીધેલીલીધેલી  હોયહોય
૩૩ પરૂેપરૂીપરૂેપરૂી  ભાડેભાડે  લીધેલીલીધેલી  જમીનજમીન ૩૩
૪૪ પરેપરીપરેપરી અન્યઅન્ય રીતેરીતે ઓપરેટઓપરેટ થતીથતી જમીનજમીન ૪૪૪૪ પરૂપરૂીપરૂપરૂી  અન્યઅન્ય રીતરીત ઓપરટઓપરટ થતીથતી જમીનજમીન ૪૪
૫૫ અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન  પોતાનીપોતાની  માિલકીનીમાિલકીની  અનેઅને  અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન  અન્યઅન્ય  રીતેરીતે  

ઓપરેટઓપરેટ  કરતાકરતા  હોયહોય
૫૫

અમકઅમક જમીનજમીન ભાડેભાડે રાખેલરાખેલ અનેઅને અમકઅમક જમીનજમીન અ યઅ ય રીતેરીતે૬૬ અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન ભાડભાડ રાખલરાખલ અનઅન અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન અન્યઅન્ય રીતરીત
ઓપરેટઓપરેટ  કરતાકરતા  હોયહોય

૬૬

૭૭ અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન  પોતાનીપોતાની  માિલકીનીમાિલકીની  અનેઅને  અમકૂઅમકૂ  જમીનજમીન  ભાડેભાડે  
રાખેલીરાખેલી અનેઅને અમકઅમક જમીનજમીન અ યઅ ય રીતેરીતે ઓપરેટઓપરેટ કરતાંકરતાં હોયહોય

૭૭
રાખલીરાખલી  અનઅન અમકૂઅમકૂ જમીનજમીન અન્યઅન્ય રીતરીત ઓપરટઓપરટ  કરતાકરતા હોયહોય
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પતર્ક પતર્ક -- એચએચ

  કોલમકોલમ--૮૮  થીથી  ૧૦૧૦  માંમા ં ચોખ્ખોચોખ્ખો  વાવતેરવાવતેર  િવ તારિવ તાર  બતાવવાનોબતાવવાનો  છેછે  માંમા ં 
કોલમકોલમ ૮૮ માંમાં િવ તારમાંિવ તારમાં િપયતિપયત આપલેઆપલે હોયહોય તેતે િવ તારિવ તાર અનેઅનેકોલમકોલમ--૮૮  મામા    િવ તારમાિવ તારમા િપયતિપયત આપલઆપલ હોયહોય તત િવ તારિવ તાર અનઅન
કોલમકોલમ  --૯૯  માંમા ં   િવ તારિવ તાર  િબનિબન  િપયતિપયત  હોયહોય  તેતે  દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો  છેછે..
કોકો ૧૧૧૧:: ચાલચાલ વષેર્વષેર્ ખેડાયેલીખેડાયેલી પરંતપરંત વાવેતરવાવેતર નન કરવામાંકરવામાં આ યંઆ યં હોયહોય તેવીતેવી
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કોકો--૧૧૧૧:: ચાલુચાલ ુ વષવષ  ખડાયલીખડાયલી પરત ુપરત ુ વાવતરવાવતર નન  કરવામાકરવામા આ યુઆ યુ હોયહોય તવીતવી
જમીનનાજમીનના  િવ તારનેિવ તારને  ચાલુચાલ ુ પડતરપડતર  કહવેાયકહવેાય  છેછે.. ધધ   તૈયારતૈયાર  થઈથઈ  ગયાગયા  પછીપછી  પણપણ  
જોજો  તેમાંતેમા ં વાવેતરવાવેતર  કરવામાંકરવામા ં આવેલઆવેલ  નન  હોયહોય  તોતો  તેનેતેને  ચાલુચાલ ુ પડતરપડતર  કહવેાયકહવેાય.



પતર્ક પતર્ક -- એચએચ
ીી ીી ીી ીીીી ીી ીી ીીકોલમકોલમ  ૮૮  થીથી  ૧૩૧૩::  રાજ્યરાજ્ય  સરકાર ીસરકાર ી તરફથીતરફથી અપનાવવામાંઅપનાવવામા ં આવેલાઆવેલા જમીનજમીન વપરાશનાંવપરાશનાં નવનવ

સામાન્યસામાન્ય  વગ થીવગ થી  આપઆપ  સૈસૈ  જાણકારજાણકાર  છોછો..  ખેતીખેતી  િવષયકિવષયક  ગણનાનાગણનાના  હતે ુહતે ુ માટેમાટે  જમીનજમીન  વપરાશનાંવપરાશના ં 
આઆ  નવનવ  સામાન્યસામાન્ય  વગ નેવગ ને  તર્ણતર્ણ  વગ માંવગ મા ં વહચેીવહચેી  નાખંવામાંનાખંવામા ં આવેલઆવેલ  છેછે..  આવીઆવી  રીતેરીતે  જમીનજમીન  
વપરાશમાંવપરાશમાં રાજ્યરાજ્ય સરકાર ીસરકાર ી તરફથીતરફથી અપનાવવામાંઅપનાવવામાં આવેલઆવેલ નવનવ વગર્વગર્ અનેઅને ખેતીખેતી િવષયકિવષયક

જમીનજમીન  વગીર્કરણનાવગીર્કરણના  ૯૯  સામાન્યસામાન્ય  વગવગ ખેતીખેતી  ગણનાગણના  માટેમાટે  જમીનજમીન  વગીર્કરણનાવગીર્કરણના  તર્ણતર્ણ
વગવગ

વપરાશમાવપરાશમા  રાજ્યરાજ્ય  સરકાર ીસરકાર ી તરફથીતરફથી અપનાવવામાઅપનાવવામા આવલઆવલ  નવનવ વગવગ અનઅન ખતીખતી િવષયકિવષયક
ગણનામંાંગણનામંા ં લેવાનાલેવાના  જમીનજમીન  વપરાશનાંવપરાશના ં તર્ણતર્ણ  વગર્વગર્  વચ્ચેવચ્ચે  પર્ત્યક્ષપર્ત્યક્ષ  રીતેરીતે  કોઈકોઈ  તફાવતતફાવત  નથીનથી..

વગવગ
૧૧..  ચોખ્ખોચોખ્ખો  વાવેતરવાવેતર  િવ તારિવ તાર ૧૧..  ચોખ્ખોચોખ્ખો  વાવેતરવાવેતર  િવ તારિવ તાર
૨૨..  ચાલુચાલ ુ પડતરપડતર  જમીનજમીન ૨૨..  ચાલુચાલ ુ પડતરપડતર  જમીનજમીન
૩૩ ચાલચાલ પડતરપડતર િસવાયનીિસવાયની બીજીબીજી પડતરપડતર જમીનજમીન ૩૩ િબનિબન ખેડાણખેડાણ જમીનજમીન૩૩..  ચાલુચાલ ુ પડતરપડતર  િસવાયનીિસવાયની  બીજીબીજી પડતરપડતર જમીનજમીન ૩૩..  િબનિબન ખડાણખડાણ જમીનજમીન
૪૪..  કાયમીકાયમી  ચરણચરણ  અનેઅને  બીજીબીજી  ગોચરગોચર  જમીનજમીન
૫૫..  પરચરૂણપરચરૂણ  ઝાડઝાડ  તથાતથા  ઝાડવાનાઝાડવાના  ડંંડ  હેઠળનીહેઠળની  જમીનજમીન  નોનો
ચોખ્ખાચોખ્ખા  વાવેતરવાવેતર  િવ તારમાંિવ તારમાં  સમાવેશસમાવેશ કરવામાંકરવામાં આવેલઆવેલ નથીનથી તેવીતેવી

ીીજમીનજમીન..
૬૬..  જગંલજગંલ
૭૭..  બીનબીન  ખેતીનાખેતીના  ઉપયોગમાંઉપયોગમાં  લેવાયેલલેવાયેલ  જમીનજમીન

ીી
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૮૮..  ઉજ્જડઉજ્જડ  અનેઅને  ખેડીખેડી  નન  શકાયશકાય  તેવીતેવી જમીનજમીન
૯૯..  ખેડવાખેડવા  લાયકલાયક  પડતરપડતર  જમીનજમીન
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કોલમકોલમ--૧૯૧૯ માંમાં ઓપરેશનલઓપરેશનલ હો ડરનાહો ડરના િપયતિપયત વગર્વગર્કોલમકોલમ ૧૯૧૯  મામા ઓપરશનલઓપરશનલ હો ડરનાહો ડરના િપયતિપયત વગવગ
માટેમાટે  આઆ  મજુબમજુબ  કોડકોડ  આપવોઆપવો..  સપંણુર્સપંણુર્  િપયતિપયત  --૧૧,,  
અંશતઅંશત:: િપયતિપયત --૨૨ સપંણર્સપંણર્ િબનિપયતિબનિપયત --૩૩ ચાલચાલ
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અંશતઅંશત::  િપયતિપયત ૨૨,, સપણુસપણુ િબનિપયતિબનિપયત ૩૩,, ચાલુચાલુ
પડતરપડતર  --૪૪  



પતર્ક પતર્ક --  એચએચ

િિ િિ    આઆ  સેન્સસમાંસેન્સસમા ં પાકનીપાકની િવગતમાંિવગતમાં બાગાયતબાગાયત િસવાયનાિસવાયના અનેઅને
બાગયતીબાગયતી  પાકપાક  એમએમ  બેબે  ભાગમાંભાગમા ં વહચેવામાંવહચેવામા ં આવલેઆવલે  છેછે..    
પાકનાપાકના નામનામ માટેનામાટેના કોલમમાંકોલમમાં બાગાયતીબાગાયતી િસવાયનાિસવાયના પાકન ંપાકન ંપાકનાપાકના  નામનામ  માટનામાટના કોલમમાકોલમમા બાગાયતીબાગાયતી િસવાયનાિસવાયના પાકનુપાકનુ
નામનામ  દશાર્વવુંદશાર્વવુ ં અનેઅને  તનેીતનેી  નીચેનાનીચેના  પાકનાપાકના  કોડનાકોડના  કોલમમાંકોલમમા ં 
પિરિશ ટમાંપિરિશ ટમા ં દશાર્ યાદશાર્ યા મજુબનામજુબના પાકનાપાકના  કોડકોડ અનેઅને તેતે પાકનોપાકનો
િપયતિપયત િબનિબન િપયતિપયત િવ તારિવ તાર દશાર્વવોદશાર્વવો
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િપયતિપયત  // િબનિબન--િપયતિપયત િવ તારિવ તાર દશાર્વવોદશાર્વવો..
આઆ  મજુબમજુબ  બાગયતીબાગયતી  પાકપાક  માટેમાટે  પણપણ  ભરવાનુંભરવાનુ ં રહશેેરહશેે



પતર્કપતર્ક--એચએચ માટે માટે ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ પતર્કપતર્ક--એચએચ માટે માટે ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ 
દરેકદરેક  તલાટીએતલાટીએ  ખાસખાસ  ઘ્યાનઘ્યાન  રાખવુંરાખવુ ં કેકે  
પાકનાપાકના સમહસમહ વાવા કેકે કઠોળકઠોળ શાકભાજીશાકભાજી
દરેકદરેક  તલાટીએતલાટીએ  ખાસખાસ  ઘ્યાનઘ્યાન  રાખવુંરાખવુ ં કેકે  
પાકનાપાકના સમહસમહ વાવા કેકે કઠોળકઠોળ શાકભાજીશાકભાજીપાકનાપાકના  સમહૂસમહૂ વાવા કક કઠોળકઠોળ શાકભાજીશાકભાજી
ફળઝાડફળઝાડ  ધાસચારોધાસચારો  એવુંએવુ ં નન  લખતાંલખતા ં   તેતે  
પાકન ંપાકન ં પ ટપ ટ નામનામ દશાર્વવ ંદશાર્વવ ં

પાકનાપાકના  સમહૂસમહૂ વાવા કક કઠોળકઠોળ શાકભાજીશાકભાજી
ફળઝાડફળઝાડ  ધાસચારોધાસચારો  એવુંએવુ ં નન  લખતાંલખતા ં   તેતે  
પાકન ંપાકન ં પ ટપ ટ નામનામ દશાર્વવ ંદશાર્વવ ંપાકનુપાકન ુ   પ ટપ ટ નામનામ દશાવવુદશાવવ.ુ.
  તેત ે જજ  રીતેરીતે પાકનીપાકની જાતવારજાતવાર   માિહતીમાિહતી

ર્ ીર્ ી ીી ેે ંં

પાકનુપાકન ુ   પ ટપ ટ નામનામ દશાવવુદશાવવ.ુ.
  તેત ે જજ  રીતેરીતે પાકનીપાકની જાતવારજાતવાર   માિહતીમાિહતી

ર્ ીર્ ી ીી ેે ંંદશાર્વવાનીદશાર્વવાની જ રજ ર નથીનથી  મમ કેકે   શકરશકર
કપાસકપાસ  ક યાણક યાણ કપાસકપાસ  વાગડવાગડ કપાસકપાસ
દશાર્વવાનીદશાર્વવાની જ રજ ર નથીનથી  મમ કેકે   શકરશકર
કપાસકપાસ  ક યાણક યાણ કપાસકપાસ  વાગડવાગડ કપાસકપાસ
િવગેરેિવગેરે  નન દશાર્વતાંદશાર્વતાં કપાસકપાસ પાકપાક હઠેળનોહઠેળનો
કલકલ િવ તારિવ તાર દશાર્વવોદશાર્વવો
િવગેરેિવગેરે  નન દશાર્વતાંદશાર્વતાં કપાસકપાસ પાકપાક હઠેળનોહઠેળનો
કલકલ િવ તારિવ તાર દશાર્વવોદશાર્વવો
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કુલકુલ  િવ તારિવ તાર દશાવવોદશાવવો..કુલકુલ  િવ તારિવ તાર દશાવવોદશાવવો..



પતર્કપતર્ક--એચએચ માટે માટે ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ ૂૂ

પિરિશ ટમાંપિરિશ ટમાં દશાર્ યાદશાર્ યા ઉપરાતંનાંઉપરાતંનાં કોઇકોઇ પાકપાક હોયહોયપિરિશ ટમાંપિરિશ ટમાં દશાર્ યાદશાર્ યા ઉપરાતંનાંઉપરાતંનાં કોઇકોઇ પાકપાક હોયહોયપિરિશ ટમાપિરિશ ટમા દશા યાદશા યા ઉપરાતનાઉપરાતના કોઇકોઇ પાકપાક હોયહોય
તોતો  તેનોતેનો  કોડકોડ  અતર્નીઅતર્ની  કચેરીનોકચેરીનો  સપંકર્સપંકર્  સાધીસાધી  
મેળવીમેળવી દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો રહશેેરહશેે પોતાનીપોતાની રીતેરીતે કોડકોડ

પિરિશ ટમાપિરિશ ટમા દશા યાદશા યા ઉપરાતનાઉપરાતના કોઇકોઇ પાકપાક હોયહોય
તોતો  તેનોતેનો  કોડકોડ  અતર્નીઅતર્ની  કચેરીનોકચેરીનો  સપંકર્સપંકર્  સાધીસાધી  
મેળવીમેળવી દશાર્વવાનોદશાર્વવાનો રહશેેરહશેે પોતાનીપોતાની રીતેરીતે કોડકોડમળવીમળવી  દશાવવાનોદશાવવાનો રહશરહશ.. પોતાનીપોતાની રીતરીત કોડકોડ
નબંરનબંર  આપીઆપી  શકાશેશકાશ ે નિહનિહ  કેકે  અન્યઅન્ય  પાકપાક  તરીકેતરીકે  
દશાર્વીદશાર્વી શકાશેશકાશે નિહનિહ

મળવીમળવી  દશાવવાનોદશાવવાનો રહશરહશ.. પોતાનીપોતાની રીતરીત કોડકોડ
નબંરનબંર  આપીઆપી  શકાશેશકાશ ે નિહનિહ  કેકે  અન્યઅન્ય  પાકપાક  તરીકેતરીકે  
દશાર્વીદશાર્વી શકાશેશકાશે નિહનિહદશાવીદશાવી  શકાશશકાશ નિહનિહ..

   જુદાજુદાજુદાજુદા  પાકપાક  હઠેળહઠેળ  દશાર્વેલદશાર્વેલ  િપયતિપયત  // િબનિબન--
િપયતિપયત િવ તારિવ તાર અનેઅને પાકપાક હઠેળનાહઠેળના કલકલ

દશાવીદશાવી  શકાશશકાશ નિહનિહ..
   જુદાજુદાજુદાજુદા  પાકપાક  હઠેળહઠેળ  દશાર્વેલદશાર્વેલ  િપયતિપયત  // િબનિબન--
િપયતિપયત િવ તારિવ તાર અનેઅને પાકપાક હઠેળનાહઠેળના કલકલિપયતિપયત  િવ તારિવ તાર અનઅન પાકપાક હઠળનાહઠળના કુલકુલ
િવ તારમાંિવ તારમા ં દશાર્વલેદશાર્વલે  િપયતિપયત  // િબનિબન--િપયતિપયત  
હઠેળનોહઠેળનો િવ તારિવ તાર એકએક--બીજાબીજા સાથેસાથે મળવોમળવો

િપયતિપયત  િવ તારિવ તાર અનઅન પાકપાક હઠળનાહઠળના કુલકુલ
િવ તારમાંિવ તારમા ં દશાર્વલેદશાર્વલે  િપયતિપયત  // િબનિબન--િપયતિપયત  
હઠેળનોહઠેળનો િવ તારિવ તાર એકએક--બીજાબીજા સાથેસાથે મળવોમળવો
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હઠળનોહઠળનો    િવ તારિવ તાર એકએક--બીજાબીજા સાથસાથ મળવોમળવો
જોઈએજોઈએ..
હઠળનોહઠળનો    િવ તારિવ તાર એકએક--બીજાબીજા સાથસાથ મળવોમળવો
જોઈએજોઈએ..



પતર્કપતર્ક--એચએચ માટે માટે ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ 
ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગનોહો ડીંગનો  પાકપાક  વારવાર  કુલકુલ  
િપયતનોિપયતનો િવ તારિવ તાર કોઈકોઈ પણપણ સજંોગોમાંસજંોગોમાંિપયતનોિપયતનો  િવ તારિવ તાર કોઈકોઈ  પણપણ સજોગોમાસજોગોમા
કોલમકોલમ  નંન.ં.  ૮૮  માંમા ં દશાર્વલેદશાર્વલે  સાધનવારસાધનવાર  િપયતિપયત  
િવ તારિવ તાર કરતાંકરતાં ઓછોઓછો થશેથશે નિહનિહિવ તારિવ તાર  કરતાકરતા ઓછોઓછો થશથશ નિહનિહ..

આઆ  પતર્કમાંપતર્કમાં પતર્કવારપતર્કવાર  માિહતીમાિહતી   
ીી ેે ેે ર્ર્ ીીઆપવાનીઆપવાની  છેછે તેતે વષર્વષર્ ૨૦૧૫૨૦૧૫--૨૦૧૬૨૦૧૬ નીની

ખરીફખરીફ,, િશયાિશયા અનેઅને ઉનાઉના   ઋતુઋત ુ નાના બધાજબધાજફફ,, ુુ
પાકોપાકો  માટેમાટે  છેછે  તનેીતનેી  ખાસખાસ  ન ધન ધ  લવેીલવેી..
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પતર્કપતર્ક--એચએચ માટે માટે ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ ખાસ અગત્યની સચૂનાઓ 

જોજો  ઓપરેટરઓપરેટર  શહરેીશહરેી  િવ તારમાંિવ તારમા ં રહતેાંરહતેા ં હોયહોય  તોતો    
ગામમાંગામમાં તેમનીતેમની જમીનજમીન આવલેીઆવલેી હોયહોય તેતે ગામમાંગામમાં રહેરહે છેછે

જોજો  ઓપરેટરઓપરેટર  શહરેીશહરેી  િવ તારમાંિવ તારમા ં રહતેાંરહતેા ં હોયહોય  તોતો    
ગામમાંગામમાં તેમનીતેમની જમીનજમીન આવલેીઆવલેી હોયહોય તેતે ગામમાંગામમાં રહેરહે છેછેગામમાગામમા  તમનીતમની જમીનજમીન આવલીઆવલી  હોયહોય તત ગામમાગામમા રહરહ છછ  
તેમતેમ  ગણીનેગણીને  તેતે  ગામનુંગામનુ ં ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગહો ડીંગ  ગણવુંગણવુ.ં.    

પણપણ જોજો આવાઆવા ઓપરેટરઓપરેટર બેબે કેકે તેથીતેથી વધવધ ગામમાંગામમાં

ગામમાગામમા  તમનીતમની જમીનજમીન આવલીઆવલી  હોયહોય તત ગામમાગામમા રહરહ છછ  
તેમતેમ  ગણીનેગણીને  તેતે  ગામનુંગામનુ ં ઓપરેશનલઓપરેશનલ  હો ડીંગહો ડીંગ  ગણવુંગણવુ.ં.    

પણપણ જોજો આવાઆવા ઓપરેટરઓપરેટર બેબે કેકે તેથીતેથી વધવધ ગામમાંગામમાંપણપણ  જોજો  આવાઆવા ઓપરટરઓપરટર બબ કક  તથીતથી વધુવધુ ગામમાગામમા  
જમીનજમીન  ધરાવતાધરાવતા  હોયહોય  તોતો  તેતે  જ રીજ રી  છેછે  કેકે  તેનુંતેન ુ ં 
એકતર્ીકરણએકતર્ીકરણ કોઇકોઇ એકએક ગામમાંગામમાં થાયથાય તેટલાતેટલા માટેમાટે એવ ંએવ ં

પણપણ  જોજો  આવાઆવા ઓપરટરઓપરટર બબ કક  તથીતથી વધુવધુ ગામમાગામમા  
જમીનજમીન  ધરાવતાધરાવતા  હોયહોય  તોતો  તેતે  જ રીજ રી  છેછે  કેકે  તેનુંતેન ુ ં 
એકતર્ીકરણએકતર્ીકરણ કોઇકોઇ એકએક ગામમાંગામમાં થાયથાય તેટલાતેટલા માટેમાટે એવ ંએવ ંએકતર્ીકરણએકતર્ીકરણ  કોઇકોઇ એકએક ગામમાગામમા થાયથાય તટલાતટલા માટમાટ એવુએવ ુ 
નકકીનકકી  કરવામાંકરવામા ં આવલેઆવલે  છેછે  કેકે  ટલાટલા  ગામોમાંગામોમા ં આવાઆવા  
ઓપરેટરોનીઓપરેટરોની જમીનજમીન હોયહોય તેતે ગામોનાંગામોનાં તલાટીઓએતલાટીઓએ

એકતર્ીકરણએકતર્ીકરણ  કોઇકોઇ એકએક ગામમાગામમા થાયથાય તટલાતટલા માટમાટ એવુએવ ુ 
નકકીનકકી  કરવામાંકરવામા ં આવલેઆવલે  છેછે  કેકે  ટલાટલા  ગામોમાંગામોમા ં આવાઆવા  
ઓપરેટરોનીઓપરેટરોની જમીનજમીન હોયહોય તેતે ગામોનાંગામોનાં તલાટીઓએતલાટીઓએઓપરટરોનીઓપરટરોની  જમીનજમીન હોયહોય તત ગામોનાગામોના તલાટીઓએતલાટીઓએ  
એલએલ--૧૧માંમા ં તેનીતેની  િવગતિવગત  ભરીભરી  અનેઅને  અલગઅલગ  અલગઅલગ  
ગામવારગામવાર પતર્કપતર્ક--એચએચ તૈયારતૈયાર કરવ ંકરવ ં

ઓપરટરોનીઓપરટરોની  જમીનજમીન હોયહોય તત ગામોનાગામોના તલાટીઓએતલાટીઓએ  
એલએલ--૧૧માંમા ં તેનીતેની  િવગતિવગત  ભરીભરી  અનેઅને  અલગઅલગ  અલગઅલગ  
ગામવારગામવાર પતર્કપતર્ક--એચએચ તૈયારતૈયાર કરવ ંકરવ ંગામવારગામવાર  પતર્કપતર્ક--એચએચ તયારતયાર કરવુકરવ.ુ.ગામવારગામવાર  પતર્કપતર્ક--એચએચ તયારતયાર કરવુકરવ.ુ.
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આવાઆવા પતર્કપતર્ક એચએચ મામલતદારનીમામલતદારની કચેરીમાંકચેરીમાં

ૂૂ

આવાઆવા  પતર્કપતર્ક એચએચ મામલતદારનીમામલતદારની કચરીમાકચરીમા
સ પીસ પી દેવાદેવા..  જોજો  ઓપરેટરનીઓપરેટરની  એકએક  થીથી  વધુવધ ુ 
ગામોમાથંીગામોમાથંી જ઼મીનજ઼મીન હોયહોય અનેઅને આવાઆવાગામોમાથીગામોમાથી જ઼મીનજ઼મીન હોયહોય  અનઅન આવાઆવા
ઓપરટરોઓપરટરો નાના પતર્કપતર્ક--એચએચ  આ યાઆ યા હોયહોય તોતો
મામલતદારનીમામલતદારની કચરેીમાંકચરેીમાં તપાસીતપાસીમામલતદારનીમામલતદારની કચરીમાકચરીમા  તપાસીતપાસી
ગામમાંગામમાં વધારેવધારે જમીનજમીન હોયહોય તેતે ગામનાગામના
ે ીે ીરહવેાસીરહવેાસી  ગણવાગણવા..
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પતર્ક પતર્ક ––જી જી જીજી
માનમાન..  અગર્અગર્  સિચવ ીસિચવ ી,,  મહસેલુમહસેલુ  ધ્વારાધ્વારા  આઆ  
વખતેવખતે એગર્ીએગર્ી સે સસનાસે સસના અ યઅ ય પતર્કોપતર્કો સાથેસાથેવખતવખત  એગર્ીએગર્ી સન્સસનાસન્સસના અન્યઅન્ય પતર્કોપતર્કો સાથસાથ  
મહસેલુમહસેલુ  િવભાગનેિવભાગને તેમજતેમજ  અન્યઅન્ય િવભાગનેિવભાગને  
ઉ ો ીઉ ો ી િ ીિ ી ેે એએઉપયોગીઉપયોગી  માિહતીમાિહતી માટેમાટે  એકએક વધારાનાવધારાના  
પતર્કોપતર્કો સમાવશેસમાવશે કરવાકરવા SLCCSLCC માંમાં જણાવલેજણાવલે..પતર્કોપતર્કો  સમાવશસમાવશ કરવાકરવા SLCCSLCC મામા જણાવલજણાવલ..   
મહસેલુમહસેલુ  િવભાગિવભાગ ધ્વારાધ્વારા આઆ પતર્કપતર્ક તૈયારતૈયાર  
કરવામાંકરવામાં આવલેઆવલે છેછેકરવામાકરવામા  આવલઆવલ છછ
 નોનો સવેર્સવેર્ એગર્ીએગર્ી સેન્સસનાસેન્સસના અન્યઅન્ય પતર્કોપતર્કો નોનો  સવસવ  એગર્ીએગર્ી સ સસનાસ સસના અ યઅ ય પતર્કોપતર્કો  
સાથેસાથ ે કરવાનોકરવાનો  રહશેેરહશે.ે.  6969
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િિ િ ોિ ો ોો ી ીી ી ી ી ો ે ોી ી ો ે ો ી િ ીી િ ીિિ િ ોિ ો ોો ી ી ંી ી ં ી ી ો ે ોી ી ો ે ો ી િ ીી િ ીઅઅ--િવભાગ િવભાગ --  િજ લોિજ લો, , તાલકુોતાલકુો, , ગામગામ, , તલાટી ીનુ ંનામતલાટી ીનુ ંનામ, , તલાટી ીનો સેજો તલાટી ીનો સેજો ની િવગત ભરવાની ની િવગત ભરવાની 
થાય થાય   

િિ ોો ઓ ે ો ી િ ી ી ે ેઓ ે ો ી િ ી ી ે ેબબ--િવભાગિવભાગ: : કોલમકોલમ--૨ ૨ મા ં  ઓપરેશનલ હો ડરની માિહતી ભરવાની થાય છે તેનુ ંપરુુ નામ અટક મા ં  ઓપરેશનલ હો ડરની માિહતી ભરવાની થાય છે તેનુ ંપરુુ નામ અટક 
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સાથે ભરવાનુ ંછેસાથે ભરવાનુ ંછે. . 

કોલમકોલમ--૩૩મા ંઓપરેશનલ હો ડરનો ખાતા નબંર અને કોલમમા ંઓપરેશનલ હો ડરનો ખાતા નબંર અને કોલમ--૪ ૪ મા ંતેના  સવેર્ નબંરની િવગત મા ંતેના  સવેર્ નબંરની િવગત 
ભરવાની થાય છે તે દરેક સવેર્ નબંર ભરવાના છેભરવાની થાય છે તે દરેક સવેર્ નબંર ભરવાના છે.  .  
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ોો ી ો ો ે ી ે ો ેી ો ો ે ી ે ો ેકોલમકોલમ ૫૫ માં જમીનનો સ ા પર્કાર લખવાનો છે માં નીચે મજબ કોડ આપવાના થાય છેમાં જમીનનો સ ા પર્કાર લખવાનો છે માં નીચે મજબ કોડ આપવાના થાય છે
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કોલમકોલમ--૫ ૫ મા જમીનનો સ ા પર્કાર લખવાનો છ મા નીચ મજુબ કોડ આપવાના થાય છમા જમીનનો સ ા પર્કાર લખવાનો છ મા નીચ મજુબ કોડ આપવાના થાય છ..
ગણોત ગણોત --૧૧, , એએલસી એએલસી --૨૨, , સાથંણી સાથંણી --૩૩, , ગર્ાન્ટ ગર્ાન્ટ કરેલકરેલ--  નવી નવી શરતશરત--૪૪,  ,    

જુની જુની શરતશરત--  ૫૫, , ભદુાન ભદુાન --૬૬, , અન્ય પર્કાર અન્ય પર્કાર --૭ ૭   
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કોલમકોલમ ૬૬ થીથી ૧૬૧૬ માં માગંેલ િવગતો હા કે ના માં દશાર્વવાનીમાં માગંેલ િવગતો હા કે ના માં દશાર્વવાની
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કોલમકોલમ--૬ ૬ થી થી ૧૬ ૧૬ મા માગલ િવગતો હા ક ના મા દશાવવાની મા માગલ િવગતો હા ક ના મા દશાવવાની 
છેછે.. મ ંહા માટે મ ંહા માટે ૧ ૧ અને ના માટે અને ના માટે ૨ ૨ કોડ અંગર્જી મા ંદશાર્વવો   કોડ અંગર્જી મા ંદશાર્વવો     

           
           



વબેસાઈટ ના પર આ પર્ેઝન્ટેશન વબેસાઈટ ના પર આ પર્ેઝન્ટેશન 
મકુવામા ંઆવશ ેમકુવામા ંઆવશ ે
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આં ી િ ીઆં ી િ ીઆંકડાકીય માિહતીઆંકડાકીય માિહતી

ખતેી િવષયક ગણના ખતેી િવષયક ગણના 
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