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PPrreeffaaccee  
  

TThhee  pprreesseenntt  cceennssuuss  hhaass  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  wwii tthh  22000055--0066  aass  tthhee  rreeffeerreennccee  yyeeaarr  aatt  tthhee  iinnssttaannccee  
ooff   GGoovveerrnnmmeenntt  ooff   IInnddiiaa  aanndd  ff iinnaanncceedd  bbyy  tthheemm..  TThhee  11997700--7711  CCeennssuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  ff ii rrsstt  
ccoommpprreehheennssiivvee  CCeennssuuss  ooff   AAggrriiccuull ttuurree  ccoonndduucctteedd  iinn  IInnddiiaa..  FFooll lloowwiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  
cceennssuuss  oonn  aa  qquuiinnqquueennnniiaall   bbaassiiss,,  aaggrriiccuull ttuurree  cceennssuusseess  wweerree  ssuucccceessssffuull ll yy  uunnddeerrttaakkeenn  wwii tthh  rreeffeerreennccee  
yyeeaarrss  11997766--7777,,  11998800--8811,,  11998855--8866,,  11999900--9911,,  11999955--9966,,  22000000--0011  aanndd  tthhee  oonnee  hheerree  rreeppoorrtteedd,,  22000055--
0066..  TThhiiss  cceennssuuss  iiss  eeiigghhtthh  iinn  tthhee  sseerriieess..  

II  wwiisshh  ttoo  ooff ffeerr  hheeaarrttffeell tt  tthhaannkkss  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff   IInnddiiaa  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ff iinnaanncciiaall   aassssiissttaannccee  
&&   tteecchhnniiccaall   gguuiiddaannccee  ffoorr  ccoonndduucctt  ooff   AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss..  II  aamm  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ggrraatteeffuull   ttoo  SShhrrii   WW..RR..  
RReeddddyy,,  JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy  aanndd  DDrr..    VViiddyyaaddhhaarr  TTrriippaatthhii ,,  DDDDGG  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  aanndd  SShhrrii   AA..KK..  
OOjjhhaa,,  JJooiinntt  DDii rreeccttoorr,,  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff   IInnddiiaa  ffoorr  tthheeii rr  ccoo--ooppeerraattiioonn  aanndd  
pprroovviiddiinngg  nneecceessssaarryy  tteecchhnniiccaall   gguuiiddaannccee  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  ooppeerraattiioonnss..  II   
wwoouulldd  aallssoo  ll iikkee  ttoo  eexxpprreessss  mmyy  ggrraattii ttuuddee  ttoo  mmyy  pprreeddeecceessssoorrss  SShhrrii   NN..  SS..  NNaappaallcchhyyaall   aanndd  SShhrrii   
SSuubbhhaasshh  KKuummaarr  wwhhoo  wwoorrkkeedd  aass  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  CCoommmmiissssiioonneerrss,,  SShhrrii   CC..MM..SS..  BBiisshhtt  aanndd  SShhrrii   
KKuunnwwaarr  RRaajjkkuummaarr  wwhhoo  wwoorrkkeedd  aass  AAddddii ttiioonnaall   AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  CCoommmmiissssiioonneerrss  aatt  vvaarriioouuss  
ssttaaggeess  iinn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff   pprreesseenntt  cceennssuuss..  

II  aamm  ggrraatteeffuull   ttoo  aall ll   tthhoossee  wwhhoo  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhee  ff iieelldd  wwoorrkk  wwhhiicchh  iinnvvoollvveedd  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ddaattaa  
oonn  vvaarriioouuss  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff   aaggrriiccuull ttuurraall   hhoollddiinnggss  nnuummbbeerriinngg  aabboouutt  99..2222  LLaakkhhss  aanndd  sspprreeaadd  oovveerr  
aabboouutt  88..4477  LLaakkhh  hheeccttaarreess..  TThhee  ccrreeddii tt  ffoorr  tthhiiss  ggooeess  ttoo  aall ll   DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraatteess  aanndd  ooff ff iicciiaallss  ooff   
RReevveennuuee  aanndd  AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  wwoorrkkiinngg  uunnddeerr  hhiiss//hheerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwhhoo  bbeeeenn  aassssoocciiaatteedd  
wwii tthh  tthhee  wwoorrkk  rriigghhtt  ff rroomm  tthhee  ssttaarrtt  ooff   cceennssuuss  ooppeerraattiioonnss  ttoo  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ddaattaa..  
  MMyy  tthhaannkkss  aarree  aallssoo  dduuee  ttoo  SShhrrii   NN..  SS..  NNeeggii ,,  AAddddii ttiioonnaall   CChhiieeff   RReevveennuuee  CCoommmmiissssiioonneerr  aanndd  
DDrr..  AAjjaayy  KKuummaarr  SShhaarrmmaa,,  JJooiinntt  DDii rreeccttoorr  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  &&   TTeecchhnniiccaall   OOffff iicceerr  iinn--cchhaarrggee,,  
AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss,,  SShhrrii   BB..  SS..  NNeeggii ,,  AAssssiissttaanntt  DDii rreeccttoorr  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  wwhhoo  wweerree  cclloosseellyy  
aassssoocciiaatteedd  wwii tthh  aaccttiivvii ttiieess  rreellaatteedd  ttoo  cceennssuuss  ooppeerraattiioonnss  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff   ddaattaa  ccooll lleecctteedd..  TThhee  ddaattaa  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss,,  aarreeaa  aanndd  aavveerraaggee  ssiizzee  ooff   hhoollddiinnggss,,  uunnddeerr  ddii ff ffeerreenntt  
ssiizzee  ccllaasssseess  aalloonngg  wwii tthh  bbrreeaakk--uupp  ooff   SScchheedduullee  CCaasstteess  aanndd  SScchheedduullee  TTrriibbeess  aass  wweell ll   aass  sseexx  ooff   
ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  iiss  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  ppuubbll iiccaattiioonn..  CCoommppaarraabbllee  ddaattaa  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  11999955--9966  aanndd  
22000000--0011  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  iinnccoorrppoorraatteedd..  FFii rrsstt  ttiimmee  BBlloocckk  wwiissee  NNuummbbeerr  &&   AArreeaa  ooff   OOppeerraattiioonnaall   
HHoollddiinnggss  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  bbooookk..  
  II  aamm  ssuurree  tthhaatt  tthhee  ddaattaa  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  ppuubbll iiccaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff   llaanndd  
hhoollddiinnggss  wwii ll ll   bbee  ooff   iimmmmeennssee  uussee  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ooff   eeff ffeeccttiivvee  ppllaannss  ffoorr  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  
ggeenneerraall   aanndd  aaggrriiccuull ttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ppaarrttiiccuullaarr..  
    

  
DDeehhrraadduunn                                    ((PP..  CC..  SShhaarrmmaa))  
DDaatteedd::                      SSeepptteemmbbeerr,,    22001111..                        CChhiieeff   RReevveennuuee  CCoommmmiissssiioonneerr  
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

11..11  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff   aa  bbrrooaaddeerr  ssyysstteemm  ooff   ccooll lleeccttiioonn  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   

SSttaattiissttiiccss..  IItt  iiss  llaarrggee--ssccaallee  ssttaattiissttiiccaall   ooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ccooll lleeccttiioonn  aanndd  ddeerriivvaattiioonn  ooff   qquuaannttii ttaattiivvee  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff   aaggrriiccuull ttuurree  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  AAnn  aaggrriiccuull ttuurraall   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  

iiss  uull ttiimmaattee  uunnii tt  ffoorr  ttaakkiinngg  ddeecciissiioonn  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff   aaggrriiccuull ttuurree  aatt  mmiiccrroo  lleevveell ..  IItt  iiss  ffoorr  tthhiiss  

rreeaassoonn  tthhaatt  aann  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  iiss  ttaakkeenn  aass  tthhee  ssttaattiissttiiccaall   uunnii tt  ooff   ddaattaa  ccooll lleeccttiioonn  ffoorr  ddeessccrriibbiinngg  

tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff   aaggrriiccuull ttuurree..  TThhrroouugghh  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  ii tt  iiss  eennddeeaavvoouurreedd  ttoo  ccooll lleecctt  bbaassiicc  ddaattaa  

oonn  aall ll   tthhee  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  ooff   aaggrriiccuull ttuurraall   eeccoonnoommyy  ffoorr  aall ll   tthhee  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss..  AAggggrreeggaattiioonn  

ooff   ddaattaa  iiss  ddoonnee  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff   aaddmmiinniissttrraattiivvee  uunnii ttss  ooff   tthhee  rreevveennuuee  ddeeppaarrttmmeenntt..  

11..22  PPeerriiooddiicc  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuusseess  aarree  iimmppoorrttaanntt  aass  tthheeyy  aarree  tthhee  mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff   iinnffoorrmmaattiioonn  

oonn  bbaassiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  ssuucchh  aass  llaanndd  uussee  aanndd  ccrrooppppiinngg  ppaatttteerrnnss,,  ii rrrriiggaattiioonn  

ssttaattuuss,,  tteennaannccyy  ppaarrttiiccuullaarrss  aanndd  tthhee  tteerrmmss  ooff   lleeaassiinngg..  TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttaabbuullaatteedd  bbyy  ddii ff ffeerreenntt  ssiizzee  

ccllaasssseess  aanndd  ssoocciiaall   ggrroouuppss  iinncclluuddiinngg  SScchheedduullee  CCaasstteess//SScchheedduullee  TTrriibbeess  wwhhiicchh  aarree  nneeeeddeedd  ffoorr  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg,,  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ppooll iiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn  aanndd  eessttaabbll iisshhmmeenntt  ooff   nnaattiioonnaall   aanndd  

ssttaattee  pprriioorrii ttiieess..  TThhee  cceennssuuss  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff   aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

iinntteeggrraatteedd  nnaattiioonnaall   ssyysstteemm  ooff   aaggrriiccuull ttuurraall   ssttaattiissttiiccss  aanndd  hhaass  ll iinnkkss  wwii tthh  vvaarriioouuss  ccoommppoonneennttss  ooff   tthhee  

nnaattiioonnaall   ssttaattiissttiiccaall   ssyysstteemm..  TThhee  wwhhoollee  pprroojjeecctt  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhrreeee  ddiissttiinncctt  pphhaasseess,,  wwhhiicchh  aarree  ssttaattiissttiiccaall llyy  ll iinnkkeedd  ttooggeetthheerr  bbuutt  ffooccuuss  oonn  ddii ff ffeerreenntt  

aassppeeccttss  ooff   aaggrriiccuull ttuurraall   ssttaattiissttiiccss..  IInn  PPhhaassee--II  aa  ll iisstt  ooff   hhoollddiinnggss  wwii tthh  tthheeii rr  aarreeaa  aanndd  ssoocciiaall   

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff   tthhee  hhoollddeerrss  iiss  pprreeppaarreedd..  IInn  PPhhaassee--II II  ddeettaaii lleedd  ddaattaa  oonn  aaggrriiccuull ttuurraall   cchhaarraacctteerriissttiiccss  

ooff   hhoollddiinnggss  aarree  ccooll lleecctteedd  ffrroomm  sseelleecctteedd  vvii ll llaaggeess..  IInn  PPhhaassee--II II II  ddaattaa  oonn  iinnppuutt  uussee  ppaatttteerrnn  aarree  

ccooll lleecctteedd  ffrroomm  sseelleecctteedd  hhoollddiinnggss  iinn  sseelleecctteedd  vvii ll llaaggeess..  TThhuuss  tthhee  wwhhoollee  ooppeerraattiioonn  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   

CCeennssuuss  iinn  IInnddiiaa  iiss  nnoott  rreeaall llyy  aa  ccoommpplleettee  CCeennssuuss..  IInn  ffaacctt,,  ii tt  iiss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff   CCeennssuuss  aanndd  SSaammppllee  

SSuurrvveeyy..  

11..33  AAggrriiccuull ttuurraall   cceennssuuss  iinn  IInnddiiaa  iiss  ccoonndduucctteedd  ffooll lloowwiinngg  bbrrooaadd  gguuiiddeell iinneess  ffoorr  tthhee  ddeecceennnniiaall   

WWoorrlldd  cceennssuuss  ooff   AAggrriiccuull ttuurree  ccoonndduucctteedd  bbyy  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuull ttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff   tthhee  UUNN..  IInnddiiaa  

hhaass  bbeeeenn  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  WWoorrlldd  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  oovveerr  tthhrreeee  ddeeccaaddeess..  TThhee  

ff ii rrsstt  ccoouunnttrryywwiiddee  ccoommpprreehheennssiivvee  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  wwaass  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff   

AAggrriiccuull ttuurree  wwii tthh  tthhee  AAggrriiccuull ttuurraall   yyeeaarr  11997700--7711((11sstt  JJuullyy  11997700  ttoo  3300tthh  JJuunnee,,11997711))  aass  tthhee  rreeffeerreennccee  

ppeerriioodd  aass  ppaarrtt  ooff   tthhee  11997700  wwoorrlldd  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss,,  wwhhiicchh  wwaass  ffooll lloowweedd  bbyy  AAggrriiccuull ttuurraall   

CCeennssuuss  wwii tthh  rreeffeerreennccee  yyeeaarrss  11997766--7777,,  11998800--8811,,  11998855--8866,,  11999900--9911,,  11999955--9966,,  22000000--0011  aanndd  22000055--
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0066..  TThhee  nneexxtt  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  hhaass  bbeeeenn  ppllaannnneedd  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  wwii tthh  22001100--1111  

((11sstt  JJuullyy,,  22001100  ttoo  3300tthh  JJuunnee,,  22001111))  aass  tthhee  rreeffeerreennccee  ppeerriioodd..    

  TThhee  EEiigghhtthh  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  wwii tthh  tthhee  aaggrriiccuull ttuurree  yyeeaarr  22000055--0066  aass  rreeffeerreennccee  ppeerriioodd  wwaass  

ssttaarrtteedd  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd  ff rroomm  JJuullyy,,  22000066..  TTrraannssllaattiioonn  ooff   mmaannuuaall   aanndd  ppuubbll iiccaattiioonn  ooff   tthheessee  mmaannuuaallss  

wwaass  ddoonnee  bbyy  MMaarrcchh,,  22000066..  SSttaattee  lleevveell   ttrraaiinniinngg  wwaass  oorrggaanniisseedd  dduurriinngg  JJuunnee,,  22000066..  DDiissttrriicctt  aanndd  

tteehhssii ll   lleevveell   ttrraaiinniinnggss  wweerree  ccoonndduucctteedd  ffrroomm  JJuunnee  22000066  ttoo  JJuullyy  22000066..  FFiieelldd  wwoorrkk  wwaass  ccoonndduucctteedd  

dduurriinngg  JJuullyy  22000066  ttoo  AAuugguusstt  22000077  ffoorr  ff ii rrsstt  pphhaassee  aanndd  uupp  ttoo  SSeepptteemmbbeerr,,  22000088..    

    
CCoonncceeppttss  aanndd  DDeeffiinniittiioonnss  

AAggrriiccuullttuurree  CCeennssuuss  

  AAggrriiccuull ttuurree  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  IInnddiiaann  EEccoonnoommyy..  IItt  pprroovviiddeess  ggaaiinnffuull   eemmppllooyymmeenntt  

ttoo  aa  ssiiggnnii ff iiccaannttll yy  llaarrggee  sseeccttiioonn  ooff   IInnddiiaann  SSoocciieettyy  aanndd  pprroovviiddeess  rraaww  mmaatteerriiaall   ffoorr  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff   

iinndduussttrriieess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  22000011  PPooppuullaattiioonn  CCeennssuuss  nneeaarrllyy  7722..22  ppeerrcceenntt  ooff   IInnddiiaa''ss  

ppooppuullaattiioonn  ll iivveess  iinn  rruurraall   aarreeaass  ((7744..33%%  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd))  ffoorr  ii ttss  ll iivveell iihhoooodd..  AAggrriiccuull ttuurree  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  

ccoonnttrriibbuuttoorr  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy''ss  GGrroossss  DDoommeessttiicc  PPrroodduucctt  ((GGDDPP))  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  aass  mmuucchh  aass  1188..33  

ppeerrcceenntt  aatt  ccuurrrreenntt  pprriicceess  iinn  22000066--0077  aanndd  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd  GGrroossss  SSttaattee  DDoommeessttiicc  PPrroodduucctt  iiss  2200..33%%  

aatt  ccuurrrreenntt  pprriicceess..  TThhuuss,,  AAggrriiccuull ttuurree  hhaass  aa  kkeeyy  ppoossii ttiioonn  iinn  IInnddiiaa''ss  aass  wweell ll   aass  ffoorr  UUttttaarraakkhhaanndd’’ ss  

eeccoonnoommyy  bbootthh  iinn  vviieeww  ooff   eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall   aanndd  ssttaattee  iinnccoommee..    

  DDuuee  ttoo  tthhee  ddoommiinnaanntt  ppoossii ttiioonn  ooff   tthhee  AAggrriiccuull ttuurree  sseeccttoorr  iinn  tthhee  IInnddiiaann  eeccoonnoommyy,,  ccooll lleeccttiioonn  

aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   ssttaattiissttiiccss  aassssuummeess  iimmppoorrttaannccee,,  ppaarrttiiccuullaarrll yy,,  iinn  rreessppeecctt  ooff   

ssttaattiissttiiccss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  aaggrriiccuull ttuurraall   hhoollddiinnggss..    BBuuii llddiinngg  uupp  aa  ddaattaabbaassee  iiss  eesssseennttiiaall   ffoorr  ppllaannnniinngg  aatt  

mmiiccrroo  aanndd  mmaaccrroo  lleevveell ..  TThhee  iinnii ttiiaattiioonn  ooff   llaanndd  rreeffoorrmm  mmeeaassuurreess  rreellaattiinngg  ttoo  tteennaannccyy,,  cceeii ll iinngg  oonn  

hhoollddiinnggss  aanndd  tthheeii rr  ccoonnssooll iiddaattiioonn  aaddoopptteedd  ssiinnccee  iinnddeeppeennddeennccee,,  nneecceessssii ttaatteedd  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff   

ddeettaaii lleedd  aanndd  uupp--ttoo--ddaattee  llaanndd  rreeccoorrddss..  

  IInnddiiaa  iiss  oonnee  ooff   tthhee  ffeeww  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd  wwhhiicchh  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  ssoouunndd  ssyysstteemm  ooff   llaanndd  

rreeccoorrddss  iinncclluuddiinngg  vvii ll llaaggee  mmaappss  wwhhiicchh  ddaatteess  bbaacckk  ttoo  vveerryy  eeaarrll yy  ttiimmeess..  FFoorr  eennhhaanncciinngg  tthhee  uuttii ll ii ttyy  ooff   

tthheessee  ddaattaa;;  aa  ssyysstteemm  hhaass  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  ddaattaa  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ddeettaaii lleedd  vvii ll llaaggee  ffoorrmmss  aanndd  

rreeggiisstteerrss  ccoouulldd  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  uussaabbllee  ffoorrmmss..  TThhee  eeaarrll iieerr  oobbjjeeccttiivvee  ooff   tthheessee  vvii ll llaaggee  ffoorrmmss  aanndd  

rreeggiisstteerrss  wwaass  ttoo  ggeett  bbaassiicc  ddaattaa  ffoorr  llaanndd  rreevveennuuee  aasssseessssmmeenntt..  TThheessee  ddaattaa  hhaavvee  nnooww  bbeeccoommee  

eesssseennttiiaall   ffoorr  aaggrriiccuull ttuurraall   ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aass  tthheeyy  ccoonnssttii ttuuttee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  llaanndd  

uuttii ll iizzaattiioonn,,  ccrroopp  aanndd  ii rrrriiggaattiioonn  ssttaattiissttiiccss..    

  IInn  SSttaatteess  hhaavviinngg  ccoommpprreehheennssiivvee  llaanndd  rreeccoorrddss,,  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  aarreeaa  ooff   

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  wwaass  ccooll lleecctteedd  oonn  ccoommpplleettee  eennuummeerraattiioonn  bbaassiiss  ffoorr  aall ll   vvii ll llaaggeess  bbyy  rreettaabbuullaattiioonn  

mmeetthhoodd  ffrroomm  tthhee  llaanndd  rreeccoorrddss..  FFoorr  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ddaattaa  oonn  ootthheerr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  nnaammeellyy,,  tteennuurree  aanndd  

tteennaannccyy  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff   lleeaasseedd--iinn  aarreeaa,,  llaanndd  uussee,,  ii rrrriiggaattiioonn  aarreeaa  uunnddeerr  ddii ff ffeerreenntt  ccrrooppss,,  eettcc..  2200%%  ooff  
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tthhee  vvii ll llaaggeess  sseelleecctteedd  rraannddoommllyy  ff rroomm  eeaacchh  TTeehhssii ll   ccoonnssttii ttuutteedd  tthhee  bbaassiiss..  IInn  tthheessee  2200%%  vvii ll llaaggeess,,  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  aabboovvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  wwaass  ccoommppii lleedd  ff rroomm  tthhee  rreelleevvaanntt  KKhhaattaauunnii   aanndd  

KKhhaassrraa  rreeggiisstteerrss  iinn  rreessppeecctt  ooff   tthhee  rreessiiddeenntt  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss..  RReessiiddeenntt  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss  ooff   

uurrbbaann  aarreeaa  wweerree  aallssoo  ccoovveerreedd..    

  IInn  mmoosstt  ooff   tthhee  SSttaatteess  iinn  IInnddiiaa,,  aa  ffaaii rrllyy  ccoommpprreehheennssiivvee  ssyysstteemm  ooff   llaanndd  rreeccoorrddss  ccoonnssiissttiinngg  ooff   

vvaarriioouuss  vvii ll llaaggee  ffoorrmmss  aanndd  rreessiisstteerrss  ggiivviinngg  ddeettaaii lleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  llaanndd  aanndd  ii ttss  uuttii ll iizzaattiioonn  eexxiissttss..  

TThhee  ccuurrrreenntt  aaggrriiccuull ttuurraall   ssttaattiissttiiccss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  iinn  rreessppeecctt  ooff   ccrrooppwwiissee  aabbssttrraaccttss  aarree  pprreeppaarreedd  

ffoorr  tthhee  vvii ll llaaggee  aass  aa  wwhhoollee  ffoorr  eeaacchh  ccrrooppppiinngg  sseeaassoonn..  TThheessee  ddaattaa  aarree  tthheenn  aaggggrreeggaatteedd  aatt  ssuucccceessssiivvee  

lleevveellss  ll iikkee  PPaattwwaarrii   ccii rrccllee,,  RReevveennuuee  IInnssppeeccttoorr  CCiirrccllee,,  tteehhssii llss,,  ddiissttrriicctt,,  SSttaattee  aanndd  AAll ll   IInnddiiaa  lleevveellss..  IInn  

AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuusseess,,  tthhee  ddaattaa  aavvaaii llaabbllee  iinn  tthhee  vvii ll llaaggee  llaanndd  rreeccoorrddss  iiss  rreeqquuii rreedd  ttoo  bbee  rreettaabbuullaatteedd  

ffoorr  ggeenneerraattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  hhoollddiinnggss..  TThhee  pprroocceedduurree  aaddoopptteedd  ffoorr  rreettaabbuullaattiioonn  ooff   ddaattaa  iinn  tthhee  

SSttaatteess  wwhheerree  rreettaabbuullaattiioonn  aapppprrooaacchh  iiss  aaddoopptteedd  ddii ff ffeerrss  iinn  ddeettaaii ll   ff rroomm  SSttaattee  ttoo  SSttaattee  ddeeppeennddiinngg  oonn  

tthhee  llaanndd  rreeccoorrddss  ssyysstteemm  ffooll lloowweedd..  BByy  aanndd  llaarrggee,,  tthhee  PPaattwwaarrii   ccoonnssuull ttss  tthhee  KKhhaassrraa  rreeggiisstteerr  aanndd  nnoottee  

ddoowwnn  tthhee  nnaammee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  aaggaaiinnsstt  KKhhaassrraa  nnuummbbeerr  aanndd  ppllaaccee  ttooggeetthheerr  aall ll   tthhee  ssuurrvveeyy  

nnuummbbeerr//  ssuubb  ssuurrvveeyy  nnuummbbeerrss,,  ccuull ttiivvaatteedd  bbyy  tthhee  ssaammee  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss..  SSoommee  ooff   tthhee  eexxiissttiinngg  

llaanndd  rreeccoorrddss  aarree  aallssoo  uusseedd  iinn  pprreeppaarriinngg  tthhee  ll iisstt  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  iinn  

UUttttaarraakkhhaanndd  &&   UU..PP..,,  aa  ll iisstt  ooff   pprriimmaarryy  oowwnneerr  ccuull ttiivvaattoorrss  iiss  pprreeppaarreedd  ffrroomm  KKhhaattaauunnii ..  TThhee  nnaammeess  ooff   

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss  nnoott  oowwnniinngg  tthhee  llaanndd  aarree  aaddddeedd  wwii tthh  hheellpp  ooff   KKhhaassrraa  rreeggiisstteerr..  

  
OOppeerraattiioonnaall  HHoollddiinngg  

  AAll ll   llaanndd  wwhhiicchh  iiss  uusseedd  wwhhooll llyy  oorr  ppaarrttll yy  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  iiss  ooppeerraatteedd  aass  

oonnee  tteecchhnniiccaall  uunniitt  bbyy  oonnee  ppeerrssoonn  aalloonnee  oorr  wwii tthh  ootthheerrss  wwii tthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  ttii ttllee,,  lleeggaall   ffoorrmm,,  ssiizzee  oorr  

llooccaattiioonn..  

  
AAggrriiccuullttuurraall  PPrroodduuccttiioonn  

  AAggrriiccuull ttuurraall   pprroodduuccttiioonn  iinncclluuddeess  ggrroowwiinngg  ooff   ff iieelldd  ccrrooppss,,  ff rruuii ttss,,  ggrraappeess,,  sseeeeddss,,  ttrreeee  

nnuurrsseerriieess  ((eexxcceepptt  tthhoossee  ooff   ffoorreesstt  ttrreeeess)),,  vveeggeettaabblleess  aanndd  ff lloowweerrss,,  pprroodduuccttiioonn  ooff   ccooff ffeeee,,  tteeaa,,  ccooccooaa,,  

rruubbbbeerr,,  jjuuttee,,  ooii llsseeeeddss,,  ffooddddeerr  ggrraassss,,  eettcc..  

  
TTeecchhnniiccaall  UUnniitt  

  AA  tteecchhnniiccaall   uunnii tt  hhaass  bbeeeenn  ddeeff iinneedd  aass  tthhaatt  uunnii tt  wwhhiicchh  iiss  uunnddeerr  tthhee  ssaammee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

hhaass  tthhee  ssaammee  mmeeaannss  ooff   pprroodduuccttiioonn  ssuucchh  aass  llaabboouurr  ffoorrccee,,  mmaacchhiinneerryy  aanndd  aanniimmaallss..  

  
OOppeerraatteedd  AArreeaa  

  OOppeerraatteedd  aarreeaa  iinncclluuddeess  bbootthh  ccuull ttiivvaatteedd  aanndd  uunnccuull ttiivvaatteedd  aarreeaa,,  pprroovviiddeedd  ppaarrtt  ooff   ii tt  iiss  ppuutt  ttoo  

aaggrriiccuull ttuurraall   pprroodduuccttiioonn  dduurriinngg  tthhee  rreeffeerreennccee  ppeerriioodd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  ii ff   aa  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  ccoonnssiissttss  
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ooff   ffoouurr  ssuurrvveeyy  nnuummbbeerrss  oouutt  ooff   wwhhiicchh  oonnee  ssuurrvveeyy  nnuummbbeerr  iiss  ppuutt  ttoo  nnoonn--aaggrriiccuull ttuurraall   uusseess,,  tthhee  ttoottaall   

aarreeaa  ooff   tthhee  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  wwii ll ll   bbee  eeqquuaall   ttoo  tthhee  ttoottaall   ggeeooggrraapphhiiccaall   aarreeaa  ooff   aall ll   ffoouurr  ssuurrvveeyy  

nnuummbbeerrss..  

  
OOppeerraattiioonnaall  HHoollddeerr  

    AAnn  ooppeerraattiioonn  hhoollddeerr  iiss  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  tthhee  rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff   

aaggrriiccuull ttuurraall   hhoollddiinngg  aanndd  wwhhoo  eexxeerrcciisseess  tthhee  tteecchhnniiccaall   iinnii ttiiaattiivvee  aanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ii ttss  ooppeerraattiioonn..  

HHee  mmaayy  hhaavvee  ffuull ll   eeccoonnoommiicc  rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  oorr  mmaayy  sshhaarree  ii tt  wwii tthh  ootthheerrss..  TThhee  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  

mmaayy  bbee  IInnddiivviidduuaall //JJooiinntt//IInnssttii ttuuttiioonnaall ..  

ii ))  IInnddiivviidduuaall ::  IIff   tthhee  hhoollddiinngg  iiss  bbeeiinngg  ooppeerraatteedd  bbyy  eeii tthheerr  bbyy  oonnee  ppeerrssoonn  aalloonnee  oorr  bbyy  ggrroouupp  ooff   

ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff   tthhee  ssaammee  hhoouusseehhoolldd  ii tt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  iinnddiivviidduuaall   hhoollddiinngg..  

ii ii ))  JJooiinntt::  IIff   ttwwoo  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ddii ff ffeerreenntt  hhoouusseehhoollddss,,  sshhaarree  jjooiinnttllyy  aass  ppaarrttnneerrss  

iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall   rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff   aann  aaggrriiccuull ttuurraall   hhoollddiinngg,,  

ssuucchh  hhoollddiinnggss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  jjooiinntt  hhoollddiinngg..  

ii ii ii ))  IInnssttii ttuuttiioonnaall ::  HHoollddiinnggss  ssuucchh  aass  ggoovveerrnnmmeenntt  ffaarrmmss,,  ssuuggaarrccaannee  ffaaccttoorriieess  ffaarrmmss,,  ccooooppeerraattiivvee  

ffaarrmmss,,  llaannddss  mmaannaaggeedd  bbyy  ttrruusstt  aarree  ttrreeaatteedd  aass  iinnssttii ttuuttiioonnaall   hhoollddiinngg..  

  
RReessiiddeenntt  aanndd  NNoonn--rreessiiddeenntt  ooppeerraattiioonnaall  hhoollddeerr    

  AAll ll   tthhee  ccuull ttiivvaattoorrss  rreessiiddiinngg  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  vvii ll llaaggee  aanndd  ccuull ttiivvaattiinngg  ssoommee  llaanndd  wwii tthhiinn  tthhee  

ssaammee  tteehhssii ll   aarree  rreessiiddeenntt  ccuull ttiivvaattoorrss  ooff   tthhaatt  vvii ll llaaggee  ii rrrreessppeeccttiivvee  ooff   tthhee  ffaacctt  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  

ccuull ttiivvaattiinngg  llaanndd  iinn  tthhaatt  vvii ll llaaggee  oorr  nnoott..  AA  rreessiiddeenntt  ccuull ttiivvaattoorr  mmaayy,,  tthheerreeffoorree,,  hhaavvee::  eeii tthheerr  ((ii ))  eennttii rree  

aarreeaa  ooff   tthhee  hhoollddiinngg  llooccaatteedd  iinn  tthhee  vvii ll llaaggee  ooff   hhiiss  rreessiiddeennccee;;  oorr  ((ii ii ))  ppaarrttll yy  wwii tthhiinn  tthhee  vvii ll llaaggee  ooff   

rreessiiddeennccee  aanndd  ppaarrttllyy  oouuttssiiddee;;  oorr  ((ii ii ii ))  eennttii rreellyy  oouuttssiiddee  tthhee  vvii ll llaaggee  ooff   rreessiiddeennccee..  

    AAnn  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  ooppeerraattiinngg  aarreeaa  oouuttssiiddee  tthhee  tteehhssii ll   iinn  wwhhiicchh  hhiiss  vvii ll llaaggee  ooff   rreessiiddeennccee  

ffaall llss,,  wwii ll ll   nnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  rreessiiddeenntt  ccuull ttiivvaattoorr  ooff   tthhee  vvii ll llaaggee  ooff   hhiiss  rreessiiddeennccee  ffoorr  AAggrriiccuull ttuurraall   

CCeennssuuss  ppuurrppoosseess..  HHee  wwii ll ll   bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  rreessiiddeenntt  ccuull ttiivvaattoorr  ooff   tthhee  vvii ll llaaggee  oouuttssiiddee  tthhee  tteehhssii ll   wwhheerree  

tthhee  aarreeaa  ffaall llss..  IIff   tthhee  aarreeaa  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  vvii ll llaaggee  iiss  ooppeerraatteedd  bbyy  aa  ccuull ttiivvaattoorr  wwhhoo  rreessiiddeess  oouuttssiiddee  tthhaatt  

vvii ll llaaggee  bbuutt  wwii tthhiinn  tthhee  ssaammee  tteehhssii ll ,,  hhee  iiss  aa  nnoonn--rreessiiddeenntt  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  ffoorr  tthhaatt  aarreeaa..  HHoowweevveerr,,  

ii ff   tthhiiss  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  iiss  rreessiiddeenntt  ooff   aa  vvii ll llaaggee  llyyiinngg  oouuttssiiddee  tthhee  tteehhssii ll   iinn  wwhhiicchh  tthhee  aarreeaa  iiss  

llooccaatteedd,,  hhee  wwii ll ll   bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  rreessiiddeenntt  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  ((ddeeeemmeedd  rreessiiddeenntt))  ooff   tthhee  vvii ll llaaggee  wwhheerree  

tthhee  aarreeaa  iiss  llooccaatteedd..  

  
CCoommpplleettee//PPaarrtt--HHoollddiinngg  

AA  hhoollddiinngg  iiss  ssaaiidd  ttoo  bbee  ccoommpplleettee  hhoollddiinngg  ii ff   tthhee  eennttii rree  ooppeerraatteedd  aarreeaa  ooff   tthhaatt  hhoollddiinngg  iiss  

llooccaatteedd  iinn  oonnee  vvii ll llaaggee..  II ff   tthhee  ooppeerraatteedd  aarreeaa  iiss  sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  vvii ll llaaggee,,  ii tt  wwoouulldd  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppaarrtt--hhoollddiinngg..  
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TTeehhssii ll   iiss  ttaakkeenn  aass  tthhee  oouutteerr  ll iimmii tt  ffoorr  ccoonnssooll iiddaattiioonn  ooff   ppaarrtt  hhoollddiinnggss..  

  
DDeevveellooppmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SSttaattiissttiiccss  iinn  IInnddiiaa  

  IInnddiiaa''ss  sseell ff   ssuuffff iicciieenntt  vvii ll llaaggeess  ccoonnssttii ttuutteedd  tthhee  hhuubbss  ooff   hheerr  rruurraall   eeccoonnoommyy  bbaasseedd  oonn  

AAggrriiccuull ttuurree..  LLaanndd  rreevveennuuee  wwaass  oonnee  ooff   tthhee  mmaaiinn  ssoouurrcceess  ooff   SSttaattee  iinnccoommee..  CCooll lleeccttiioonn  ooff   LLaanndd  

rreevveennuuee  nneecceessssii ttaatteedd  mmaaiinntteennaannccee  ooff   ssoommee  rreeccoorrddss  rreellaatteedd  ttoo  ccuull ttiivvaattiioonn..  IInn  tthhee  1166tthh  cceennttuurryy,,  

SShheerr  SShhaahh  iinnii ttiiaatteedd  llaanndd  sseettttlleemmeenntt  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  aasssseessssmmeenntt  aanndd  ccooll lleeccttiioonn  ooff   llaanndd  rreevveennuuee..  TThhiiss  

wwaass  llaatteerr  ssyysstteemmiisseedd  dduurriinngg  tthhee  rreeiiggnn  ooff   AAkkbbaarr  wwhheenn  TTooddaarr  MMaall   rree--oorrggaanniisseedd  eennttii rree  llaanndd  rreevveennuuee  

ssyysstteemm..  DDuurriinngg  tthhee  BBrrii ttiisshh  ppeerriioodd  ssoommee  ddrraassttiicc  cchhaannggeess  wweerree  mmaaddee  wwii tthh  aa  vviieeww  ttoo  ffuurrtthheerr  

iimmpprroovvee  llaanndd  rreevveennuuee  ssyysstteemm  aanndd  aauuggmmeenntt  tthhee  rreevveennuuee..  TThheessee  cchhaannggeess  rreessuull tteedd  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff   ttwwoo  mmaajjoorr  ttyyppee  ooff   llaanndd  rreevveennuuee  ssyysstteemmss..  IInn  BBeennggaall   aanndd  aaddjjaacceenntt  aarreeaass,,  

ppeerrmmaanneenntt  sseettttlleemmeenntt  wwaass  iinnttrroodduucceedd,,  wwhheerree  ddeessiiggnnaatteedd  pprriivvaattee  llaannddlloorrddss  aacctteedd  aass  iinntteerrmmeeddiiaarriieess  

aanndd  eennjjooyyeedd  ll iimmii tteedd  rriigghhttss  ooff   pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy..  IInn  llaarrggee  ppaarrttss  ooff   tthhee  ccoouunnttrryy,,  aa  ssyysstteemm  ooff   

tteemmppoorraarryy  sseettttlleemmeenntt  wwaass  iinnttrroodduucceedd..  TThhiiss  wwaass  kknnoowwnn  aass  RRyyaattwwaarrii   ssyysstteemm..  MMaannyy  cchhaannggeess  wweerree  

mmaaddee  iinn  tthheessee  ttwwoo  ssyysstteemmss  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff   tthhee  1199tthh  cceennttuurryy..    

  AAfftteerr  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee,,  tthhee  vvaarriioouuss  llaanndd  llaawwss  wweerree  iinnttrroodduucceedd  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffaarrmmeerrss  aanndd  

SSttaattee  iinnttoo  ddii rreecctt  ccoonnttaacctt..  TThhee  ZZaammiinnddaarrii   ssyysstteemm  wwaass  aabbooll iisshheedd..  SSoommee  llaawwss  ggiivviinngg  pprrootteeccttiioonn  ttoo  

tteennaannttss  wweerree  iinnttrroodduucceedd..  

  TThhee  ggrraadduuaall   eevvoolluuttiioonn  ooff   tthhee  llaanndd  ssyysstteemmss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  nneecceessssii ttaatteedd  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff   

tthhee  vvii ll llaaggee  ffoorrmmss  aanndd  rreeggiisstteerrss  ggiivviinngg  ddeettaaii llss  ooff   tthhee  llaanndd  hheelldd,,  tthhee  vvaarriioouuss  ccoonnddii ttiioonnss  uunnddeerr  wwhhiicchh  

tthheeyy  aarree  hheelldd..  AA  rreegguullaarr  ssyysstteemm  ooff   rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwaass  eessttaabbll iisshheedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  TThheessee  

ffoorrmmss  aanndd  rreeggiisstteerrss  iinn  vvoogguuee  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff   llaanndd  rreeccoorrddss  iinn  ddii ff ffeerreenntt  SSttaatteess  ccoonnssttii ttuutteedd  

tthhee  bbaassiiss  ffoorr  llaanndd  uuttii ll iissaattiioonn,,  ccrroopp  aanndd  ii rrrriiggaattiioonn  ssttaattiissttiiccss..  TThheessee  llaanndd  rreeccoorrddss  ffoorrmmss  aanndd  rreeggiisstteerrss  

aarree  pprreeppaarreedd  oonn  ccoommpplleettee  eennuummeerraattiioonn  bbaassiiss  iinn  aall ll   tthhee  SSttaatteess  eexxcceepptt  KKeerraallaa,,  OOrriissssaa,,  WWeesstt  BBeennggaall ,,  

MMeegghhaallaayyaa,,  MMaanniippuurr,,  TTrriippuurraa  aanndd  ssoommee  ooff   tthhee  UUnniioonn  TTeerrrrii ttoorriieess..  

  CChhaannggeess  iinn  tthhee  ssccooppee  aanndd  ccoovveerraaggee  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee,,  ttoo  mmeeeett  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  rreeqquuii rreemmeennttss  ooff   ddaattaa  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

AAggrriiccuull ttuurraall   DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmeess..  AA  nnuummbbeerr  ooff   nneeww  sscchheemmeess  wweerree  iinnttrroodduucceedd  ffoorr  rreegguullaarr  

aanndd  ttiimmeellyy  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ssttaattiissttiiccss  rreellaattiinngg  ttoo  vvaarriioouuss  ffaaccttss  ooff   aaggrriiccuull ttuurree  ll iikkee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  

pprrooccuurreemmeenntt  ooff   ffooooddggrraaiinnss,,  iimmppoorrtt,,  eexxppoorrtt  aanndd  pprriicciinngg  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   ccoommmmooddii ttiieess..    

  TThhee  NNaattiioonnaall   CCoommmmiissssiioonn  oonn  AAggrriiccuull ttuurree,,  aaff tteerr  eexxaammiinniinngg  tthhee  vvaarriioouuss  aall tteerrnnaattiivveess  ffoorr  

ccooll lleeccttiioonn  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  bbeesstt  mmeetthhoodd  ooff   ccooll lleeccttiioonn  ooff   ssuucchh  ssttaattiissttiiccss  

wwaass  bbyy  wwaayy  ooff   llaanndd  rreeccoorrddss..  IInn  tthhiiss  pprroocceessss,,  tthhee  PPaattwwaarrii ,,  wwhhoo  iiss  pprriimmaarrii llyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  

mmaaiinntteennaannccee  ooff   llaanndd  rreeccoorrddss,,  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  ssuuii ttaabbllee  ppeerrssoonn  wwhhoo  uunnddeerrttaakkeess  tthhee  

jjoobb  ooff   ccrroopp  iinnssppeeccttiioonn..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ccooll lleeccttiioonn  ooff   
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AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  ccoouulldd  bbee  iimmpprroovveedd  bbyy  eennaabbll iinngg  tthhee  PPaattwwaarrii   ttoo  ddoo  hhiiss  jjoobb  bbeetttteerr  aanndd  ootthheerr  

rreevveennuuee  ooff ff iicciiaallss  aatt  tthhee  vvii ll llaaggee  aanndd  TTaalluukk//TTeehhssii ll   lleevveell   ttoo  ddeevvoottee  aaddeeqquuaattee  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  

ccooll lleeccttiioonn  ooff   AAggrriiccuull ttuurree  SSttaattiissttiiccss..    

  AAggrriiccuull ttuurree  SSttaattiissttiiccss  iinn  IInnddiiaa  hhaavvee  tthhuuss  ggrroowwnn  wwii tthh  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff   tthhee  llaanndd  rreeccoorrdd  

ssyysstteemm  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  
SSyysstteemm  ooff  CCoolllleeccttiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  SSttaattiissttiiccss  iinn  IInnddiiaa  

  TThhee  ccooll lleeccttiioonn  ooff   aaggrriiccuull ttuurraall   ssttaattiissttiiccss  iinn  IInnddiiaa  ddaatteess  bbaacckk  ttoo  tthhii rrdd  oorr  ffoouurrtthh  cceennttuurryy  BBCC..  

LLaatteerr,,  ccooll lleeccttiioonn  ooff   tthheessee  ddaattaa  wwaass  ddoonnee  mmaaiinnllyy  aass  aa  bbyy--pprroodduucctt  ooff   rreevveennuuee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

KKeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  ccooll lleeccttiioonn  ooff   llaanndd  uussee  ssttaattiissttiiccss,,  tthhee  ccoouunnttrryy  ccaann  bbee  ddiivviiddeedd  bbrrooaaddllyy  iinnttoo  tthhrreeee  

ccaatteeggoorriieess..  IInn  tthhee  ff ii rrsstt  ccaatteeggoorryy  aarree  SSttaatteess  wwhheerree  tthhee  vvii ll llaaggee  rreevveennuuee  aaggeennccyy  ccooll lleeccttss  ssttaattiissttiiccss  

rreellaattiinngg  ttoo  llaanndd  hhoollddiinnggss  aass  aa  ppaarrtt  ooff   llaanndd  rreeccoorrddss..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  bbyy  vvii ll llaaggee  ooff ff iicciiaallss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff   

aaccttuuaall   iinnssppeeccttiioonn  iinn  tthhee  ff iieelldd  aatt  ppeerriiooddiicc  iinntteerrvvaallss..  SSttaannddaarrdd  ffoorrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhiiss  

ppuurrppoossee..  TThheessee  ddaattaa  aarree  tthheenn  aaggggrreeggaatteedd  aatt  tthhee  lleevveell   ooff   RReevveennuuee  IInnssppeeccttoorr  CCiirrccllee,,  TTeehhssii ll ,,  DDiissttrriicctt  

aanndd  SSttaattee  bbyy  tthhee  ooff ff iicceerrss  ooff   RReevveennuuee  aanndd  AAggrriiccuull ttuurree  SSttaattiissttiiccss..    

  TThhee  sseeccoonndd  ccaatteeggoorryy  ccoonnssiissttss  ooff   SSttaatteess  ooff   WWeesstt  BBeennggaall ,,  OOrriissssaa,,  aanndd  KKeerraallaa,,  wwhheerree  

rreevveennuuee  aaggeenncciieess  ddoo  nnoott  eexxiissttss..  TThhee  CCeennttrraall llyy  SSppoonnssoorreedd  SScchheemmee  eennttii ttlleedd  ""EEssttaabbll iisshhmmeenntt  ooff   aann  

AAggeennccyy  ffoorr  RReeppoorrttiinngg  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  ((EEAARRAASS))""  wwaass  ttaakkeenn  uupp  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  

tthheessee  tthhrreeee  ssttaatteess  ssiinnccee  11997755--7766..  AA  ssaammppllee  ooff   2200%%  vvii ll llaaggeess  aatt  rraannddoomm  wwaass  ttaakkeenn  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  

tthhaatt  dduurriinngg  aa  ppeerriioodd  ooff   55  yyeeaarrss  aall ll   tthhee  vvii ll llaaggeess  iinn  tthhee  SSttaattee  aarree  ccoovveerreedd..  UUnnddeerr  tthhee  sscchheemmee  

iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ccooll lleecctteedd  oonn  aarreeaa  uunnddeerr  pprriinncciippaall   ccrrooppss  aanndd  llaanndd  uuttii ll iissaattiioonn..  TThhiiss  iiss  ddoonnee  bbyy  

ccoommpplleettee  eennuummeerraattiioonn  ooff   ff iieelldd  ttoo  ff iieelldd  ooff   tthhee  ssaammppllee  vvii ll llaaggeess..  

  TThhee  tthhii rrdd  ccaatteeggoorryy  ccoonnssiissttss  ooff   SSttaatteess  aanndd  UUnniioonn  TTeerrrrii ttoorriieess  mmoossttllyy  iinn  tthhee  NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  

RReeggiioonn  ((eexxcceepptt  AAssssaamm))  wwhhiicchh  aarree  nneeii tthheerr  ssuurrvveeyyeedd  ffoorr  llaanndd  rreeccoorrddss  nnoorr  tthhee  rreeqquuiissii ttee  rreevveennuuee  

aaggeenncciieess  ffoorr  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ddaattaa  eexxiisstt..  IInn  tthheessee  aarreeaass  tthhee  ssttaattiissttiiccss  ooff   llaanndd  rreeccoorrddss  aarree  ccooll lleecctteedd  oonn  aa  

ssaammppllee  bbaassiiss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff   ppeerrssoonnaall   kknnoowwlleeddggee  ooff   RReevveennuuee  OOffff iicceerr//AAggrriiccuull ttuurraall   OOffff iicceerr..  

  

22..    NNeeeedd  ooff  AAggrriiccuullttuurree  CCeennssuuss  ffoorr  PPllaannnniinngg  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

TThhee  AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  ccooll lleecctteedd  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  ssoouurrcceess  iinn  tthhee  ppaasstt  rreellaatteedd  mmoossttllyy  ttoo  

aaggggrreeggaattee  tthhee  aarreeaa,,  pprroodduuccttiioonn  aanndd  llaanndd  uussee  aatt  vvaarriioouuss  tteerrrrii ttoorriiaall   lleevveellss..  HHoowweevveerr,,  vvii ttaall   

iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  vvaarriioouuss  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff   ddii ff ffeerreenntt  ssiizzee  ccllaasssseess  ooff   hhoollddiinngg  wwaass  nnoott  aavvaaii llaabbllee..  

FFuurrtthheerr,,  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  wwhhiicchh  iiss  mmoosstt  eesssseennttiiaall   ffoorr  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  iinn  

AAggrriiccuull ttuurree  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff   pprrooggrraammmmeess  aaiimmeedd  aatt  iimmpprroovviinngg  tthhee  iinnccoommee  

aanndd  ssttaannddaarrdd  ooff   ll iivviinngg  ooff   tthhee  ccuull ttiivvaattoorrss  wwaass  aallssoo  nnoott  aavvaaii llaabbllee..  HHeennccee,,  tthhee  cceennssuuss  ooff   ooppeerraattiioonnaall   

hhoollddiinnggss  pprroovviiddeess  ddaattaa  oonn  tthheeii rr  nnuummbbeerr,,  aarreeaa,,  tteennaannccyy,,  ii rrrriiggaattiioonn  ssttaattuuss,,  ssiizzee  ooff   hhoollddiinngg,,  ttyyppee  ooff   
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hhoollddiinnggss  aanndd  ffaarrmmiinngg  pprraaccttiicceess  aassssuummeess  ssppeecciiaall   iimmppoorrttaannccee  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff   

llaanndd  rreeffoorrmmss  eettcc..  TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aallssoo  nneecceessssaarryy  ffoorr  pprreeppaarriinngg  sscchheemmeess  ffoorr  tthhee  wweell ffaarree  ooff   

ssmmaall ll   aanndd  mmaarrggiinnaall   ffaarrmmeerrss..  DDaattaa  ffrroomm  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  aarree  eeqquuaall ll yy  vvaalluuaabbllee  ffoorr  ppllaannnniinngg  aatt  

mmiiccrroo  aanndd  mmaaccrroo  lleevveellss..  TThhee  cceennssuuss  ddaattaa  iiss  uusseeffuull   ffoorr  ppooll iiccyy  ddeecciissiioonnss  aanndd  ffoorr  ppllaannnniinngg  

AAggrriiccuull ttuurraall   pprroodduuccttiioonn  pprrooggrraammmmeess  ssuucchh  aass  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  eexxeeccuuttiioonn  ooff   tthhee  HHiigghh  YYiieellddiinngg  

VVaarriieettyy  ((HHYYVV))  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  oonn  mmuull ttiippllee  ccrrooppppiinngg,,  ii rrrriiggaattiioonn,,  ffeerrttii ll iisseerr,,  

AAggrriiccuull ttuurraall   CCrreeddii tt,,  eettcc..  

  SSiimmii llaarrllyy,,  tthhee  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  ddaattaa  wwoouulldd  bbee  eesssseennttiiaall   iinn  ffoorrmmuullaattiinngg  aapppprroopprriiaattee  

ppooll iicciieess  ffoorr  pprrooggrraammmmeess  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   mmaacchhiinneerryy  aanndd  iimmpplleemmeennttss,,  ssppeecciiaall   aarreeaa  pprrooggrraammmmeess,,  

ssttrreennggtthheenniinngg  aanndd  ssttrreeaammll iinniinngg  ooff   eexxtteennssiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  eeff ffeeccttiivvee  ppllaannnniinngg  iinn  rreessppeecctt  ooff   sscchheemmeess  

ll iikkee  SSmmaall ll   FFaarrmmeerrss  DDeevveellooppmmeenntt  AAggeennccyy,,  MMaarrggiinnaall   FFaarrmmeerrss,,  AAggrriiccuull ttuurraall   LLaabboouurreerrss,,  aanndd  TTrriibbaall   

PPrroojjeeccttss..  TThhuuss,,  aa  cceennssuuss  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  ccaall lleedd  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  aassssuummeess  iimmppoorrttaannccee  

aass  aa  ssoouurrccee  ooff   bbaassiicc  ddaattaa  rreellaattiinngg  ttoo  nnuummbbeerr,,  aarreeaa  aanndd  ssiizzee  ooff   hhoollddiinngg,,  tteennaannccyy,,  llaanndd  uuttii ll iissaattiioonn,,  

ccrrooppppiinngg  ppaatttteerrnn  aanndd  ii rrrriiggaattiioonn  ppaarrttiiccuullaarrss..  

  

33..    OObbjjeeccttiivveess  

TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivveess  ooff   tthhee  AAggrriiccuull ttuurraall   CCeennssuuss  aarreeaa::  

((ii ))  TToo  ddeessccrriibbee  ssttrruuccttuurree  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff   aaggrriiccuull ttuurree  bbyy  pprroovviiddiinngg  ssttaattiissttiiccaall   ddaattaa  oonn  

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss,,  iinncclluuddiinngg  llaanndd  uuttii ll iizzaattiioonn,,  ll iivvee--ssttoocckk,,  aaggrriiccuull ttuurraall   mmaacchhiinneerryy  aanndd  

iimmpplleemmeennttss,,  uussee  ooff   ffeerrttii ll iizzeerrss  eettcc..  

((ii ii ))  TToo  pprroovviiddee  bbeenncchhmmaarrkk  ddaattaa  nneeeeddeedd  ffoorr  ffoorrmmuullaattiinngg  nneeww  aaggrriiccuull ttuurraall   ddeevveellooppmmeenntt  

pprrooggrraammmmeess  aanndd  ffoorr  eevvaalluuaattiinngg  tthheeii rr  pprrooggrreessss..  

((ii ii ii ))  TToo  pprroovviiddee  bbaassiicc  ffrraammee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ffuuttuurree  aaggrriiccuull ttuurraall   

ssuurrvveeyyss  aanndd,,  

((iivv))  TToo  llaayy  aa  bbaassiiss  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  aann  iinntteeggrraatteedd  pprrooggrraammmmee  ffoorr  ccuurrrreenntt  aaggrriiccuull ttuurraall   

ssttaattiissttiiccss..  

  

44..  MMeetthhooddoollooggyy  

  TThhee  ddaattaa  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  aarreeaa  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddii ff ffeerreenntt  ssiizzee  

ccllaasssseess,,  ssoocciiaall   ggrroouuppss  aanndd  ggeennddeerr  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  aarree  ccooll lleecctteedd  aanndd  ccoommppii lleedd  oonn  ccoommpplleettee  

eennuummeerraattiioonn  bbaassiiss  tthhrroouugghh  rreettaabbuullaattiioonn  ooff   iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaii llaabbllee  iinn  tthhee  vvii ll llaaggee  rreeccoorrddss..  AAll ll   ssuurrvveeyy  

nnuummbbeerrss  wwii tthhiinn  eeaacchh  vvii ll llaaggee  aarree  ccoovveerreedd  iinn  pprreeppaarriinngg  aa  ll iisstt  ooff   ““ OOppeerraattiioonnaall   HHoollddiinnggss”” ..  AAnn  

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  iiss  tthhee  bbaassiicc  uunnii tt  ooff   eennuummeerraattiioonn..  TThhee  hhoollddiinngg  ooff   tthhee  aaccttuuaall   ccuull ttiivvaattoorr  aanndd  nnoott  

tthhee  oowwnneerr  iiss  tthhee  uunnii tt  ffoorr  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ddaattaa..  SSoommee  hhoollddiinnggss  mmaayy  nnoott  bbee  llooccaatteedd  ccoommpplleetteellyy  wwii tthhiinn  

tthhee  vvii ll llaaggee  aanndd  tthheeyy  mmaayy  bbee  sspprreeaadd  oovveerr  ttoo  ootthheerr  vvii ll llaaggeess..  FFoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff   aa  ll iisstt  ooff   ooppeerraattiioonnaall   
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hhoollddiinnggss,,  nneecceessssaarryy  mmaattcchhiinngg  ooff   tthhee  ppaarrtt--hhoollddiinnggss  ssccaatttteerreedd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  vvii ll llaaggee  hhaass  bbeeeenn  

ddoonnee..  AA  hhoollddiinngg  mmaayy  ccuutt  aaccrroossss  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff   aa  VVii ll llaaggee//PPaattwwaarrii   CCii rrccllee//RReevveennuuee  IInnssppeeccttoorr  

CCiirrccllee//TTeehhssii ll //DDiissttrriicctt//SSttaattee..  AAss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuusseess,,  tthhee  tteehhssii ll   iiss  tthhee  oouutteerr  ll iimmii tt  ffoorr  ppooooll iinngg  ooff   

aall ll   tthhee  ppaarrcceellss  ooff   aann  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg..  IIff   aa  hhoollddiinngg  iiss  sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  tteehhssii ll ,,  tthhaatt  ppaarrtt  

ooff   tthhee  hhoollddiinngg  wwhhiicchh  iiss  llyyiinngg  oouuttssiiddee  tthhee  tteehhssii ll   ooff   rreessiiddeennccee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerr  iiss  ttrreeaatteedd  aass  aa  

sseeppaarraattee  hhoollddiinngg..  

  FFoorr  ccooll lleeccttiioonn  ooff   ddeettaaii lleedd  ddaattaa,,  vviizz..,,  ((ii ))  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff   hhoollddiinnggss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tteennaannccyy  

ssttaattuuss;;  ((ii ii ))  aarreeaa  uunnddeerr  ddii ff ffeerreenntt  llaanndd  uusseess;;  ((ii ii ii ))  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff   hhoollddiinnggss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ii rrrriiggaattiioonn  

ssttaattuuss;;  ((iivv))  aarreeaa  ii rrrriiggaatteedd  ssoouurrccee--wwiissee  aanndd  ((vv))  aarreeaa  uunnddeerr  pprriinncciippaall   ccrrooppss,,  llaarrggee  ssccaallee  ssaammppllee  

ssuurrvveeyy  ooff   ssiizzee  iinn  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2200%%  ooff  tthhee  vvii ll llaaggeess  sseelleecctteedd  ffoorr  PPaarrttaall   ((GGii rrddaawwaarrii --ff iieelldd  ttoo  ff iieelldd  

ssuurrvveeyy))  uunnddeerr  TTiimmeellyy  RReeppoorrttiinngg  SScchheemmee  ((TTRRSS))  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  iinn  tthhee  ppllaaiinn  ddiissttrriiccttss  aanndd  

iinn  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2200%%  ooff   tthhee  vvii ll llaaggeess  sseelleecctteedd  ffoorr  ggeenneerraall   PPaarrttaall   iinn  tthhee  hhii ll ll   ddiissttrriiccttss..  PPllaaiinn  ddiissttrriiccttss  

aarree  HHaarrddwwaarr,,  UUddhhaammssiinngghhnnaaggaarr  aanndd  PPaarrtt  ooff   DDeehhrraadduunn  ((DDeehhrraadduunn,,  RRiisshhiikkeesshh  aanndd  VViikkaassnnaaggaarr  

tteehhssii llss))  aanndd  ppaarrtt  ooff   NNaaiinnii ttaall   ddiissttrriicctt  ((HHaallddwwaannii ,,  RRaammnnaaggaarr  aanndd  KKaallaaddhhuunnggii   tteehhssii llss))  aanndd  rreemmaaiinniinngg  

aarreeaa  ooff   tthhee  ssttaattee  iiss  iinn  eelleevveenn  hhii ll ll   ddiissttrriiccttss..    

  TThhee  ff iieellddwwoorrkk  ooff   tthhee  pprreell iimmiinnaarryy  ccoommppii llaattiioonn  ooff   bbaassiicc  ddaattaa  ffrroomm  vvii ll llaaggee  rreeccoorrddss  iinn  rreeggaarrdd  

ttoo  mmaaiinn  cceennssuuss  wwaass  eennttrruusstteedd  ttoo  tthhee  LLeekkhhppaallss//PPaattwwaarriieess  wwhhoo  aarree  vvii ll llaaggee  lleevveell   ffuunnccttiioonnaarryy  ooff   tthhee  

rreevveennuuee  ddeeppaarrttmmeenntt..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff   ccoommpplleettee  hhoollddiinngg  bbyy  aammaallggaammaattiinngg  vvaarriioouuss  ppaarrtt  

hhoollddiinnggss  sspprreeaadd  oovveerr  ddii ff ffeerreenntt  vvii ll llaaggeess  ooff   tteehhssii ll ,,  wwhhiicchh  wwaass  ttaakkeenn  aass  ll iimmii ttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  tthhee  

ccoonnssttii ttuuttiioonn  ooff   hhoollddiinngg..    

  TThhee  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  sscchheedduulleess  ll iisstteedd  bbeellooww::  

LL--11::  IInn  tthhiiss  sscchheedduullee,,  tthhee  ll iisstt  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss  rreessiiddiinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  wwii tthhiinn  tthhee  vvii ll llaaggee  

aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  ssaammee  tteehhssii ll   iiss  ccooll lleecctteedd..  

LL--22::  IInn  tthhiiss  sscchheedduullee,,  tthhee  ll iissttss  ooff   nnoonn  rreessiiddeenntt  ooppeerraattiioonnaall   hhoollddeerrss  ooppeerraattiinngg  wwii tthhiinn  tthhee  vvii ll llaaggee  

aarree  ccooll lleecctteedd..  

LL--33::  IInn  tthhiiss  sscchheedduullee,,  tthhee  vvii ll llaaggee  lleevveell   ssuummmmaarryy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff   ttaall llyyiinngg  tthhee  ff iigguurreess  ooff   

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  aatt  vvii ll llaaggee  lleevveell   aanndd  aallssoo  ootthheerr  bbaassiicc  iinnff rraassttrruuccttuurree  ffaaccii ll ii ttiieess  iinn  tthhee  

vvii ll llaaggee  aarree  ccoommppii lleedd,,  ffoorr  tthhee  ff ii rrsstt  ttiimmee  ssiinnccee  iinncceeppttiioonn  ooff   tthhee  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss..  

TT--11::  IInn  tthhiiss  mmaaiinn  sscchheedduullee,,  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  aarreeaa  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseexx,,  

mmaajjoorr  ssiizzee  ccllaasssseess,,  ssoocciiaall   ggrroouuppss  aanndd  ttyyppeess  ooff   hhoollddiinnggss  aarree  ccoommppuutteedd..  

HH::  IInn  tthhiiss  sscchheedduullee,,  tthhee  ddeettaaii llss  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss,,  ll iikkee  llaanndd  uuttii ll iizzaattiioonn,,  ssoouurrcceess  ooff   

ii rrrriiggaattiioonn,,  ttyyppeess  ooff   ccrrooppss  ggrroowwnn  eettcc..  aarree  ccooll lleecctteedd    oonn  ssaammppll iinngg  bbaassiiss  vviizz..,,  bbyy  sseelleeccttiinngg  2200  

ppeerrcceenntt  ooff   vvii ll llaaggeess  ccoommiinngg  uunnddeerr  TTiimmeellyy  RReeppoorrttiinngg  SScchheemmee  ooff   AAggrriiccuull ttuurraall   SSttaattiissttiiccss  iinn  

tthhee  ppllaaiinn  ddiissttrriiccttss  aanndd  bbyy  sseelleeccttiinngg  2200  ppeerrcceenntt  ooff   vvii ll llaaggeess  ccoommiinngg  uunnddeerr  GGeenneerraall   PPaarrttaall   iinn  

tthhee  hhii ll ll   ddiissttrriiccttss..  
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TThhiiss  PPaarrtt--II  rreeppoorrtt  iiss  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  ppaarrttiiccuullaarrss  ccoommppii lleedd  iinn  TT--11  sscchheedduullee,,  ffoorr  aall ll   ssoocciiaall   

ggrroouuppss,,  sseexx--wwiissee  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ttyyppee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss..  AAppaarrtt  ff rroomm  tthhee  ssaaiidd  ddaattaa,,  iinn  HH--

sscchheedduullee  tthhee  ddeettaaii llss  ssuucchh  aass  llaanndd  uuttii ll iizzaattiioonn,,  ccrrooppppiinngg  ppaatttteerrnn  aanndd  ssoouurrccee  wwiissee  aarreeaa  ii rrrriiggaatteedd  iiss  

bbeeiinngg  aannaallyysseedd  aanndd  wwii ll ll   bbee  pprreesseenntteedd  iinn  PPaarrtt--II II  rreeppoorrtt  ooff   AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss,,  ttoo  bbee  ppuubbll iisshheedd  

ssuubbsseeqquueennttllyy..  

  
55..  DDiissccuussssiioonn  ooff  RReessuullttss  

  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  aarreeaa  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  

mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddii ff ffeerreenntt  ssiizzeess  aalloonngg  wwii tthh  ssiimmii llaarr  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  SScchheedduullee  

CCaasstteess  aanndd  SScchheedduullee  TTrriibbeess  hhaass  bbeeeenn  ccoommppii lleedd  aanndd  ffuurrnniisshheedd  ttoo  GGoovvtt..  ooff   IInnddiiaa..  AAss  tthhee  pprroocceessssiinngg  

ooff   tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  ootthheerr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iiss  ll iikkeellyy  ttoo  ttaakkee  ssoommee  mmoorree  ttiimmee  ii tt  hhaass  bbeeeenn  

ccoonnssiiddeerreedd  ddeessii rraabbllee  ttoo  mmaakkee  aavvaaii llaabbllee  tthhee  bbaassiicc  ddaattaa  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  aarreeaa  ooff   

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  ssoo  tthhaatt  tthheessee  mmaayy  bbee  ffrruuii ttffuull llyy  uuttii ll iizzeedd  bbyy  ppllaannnneerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  

ootthheerrss  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  aaggrriiccuull ttuurree  eeccoonnoommyy  ooff   tthhee  SSttaattee..  TThhiiss  ppuubbll iiccaattiioonn  pprreesseennttss  ssiizzee--ccllaassss,,  

ddiissttrriicctt,,  ddiivviissiioonn  aanndd  ssttaattee  lleevveell   ddaattaa  aalloonngg  wwii tthh  ii ttss  bbrreeaakk--uupp  iinn  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  aanndd  SScchheedduulleedd  

TTrriibbeess  hhoollddiinnggss..  CCoommppaarraabbllee  ddaattaa  ffoorr  11999900--9911,,  11999955--9966  aanndd  22000000--0011  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ffuurrnniisshheedd..      

55..22  TThhee  nnuummbbeerr,,  aarreeaa  aanndd  aavveerraaggee  ssiizzee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  aanndd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ddiissttrriibbuuttiioonn  

ooff   tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  aarreeaa  ffoorr  22000055--0066,,  22000000--0011,,  11999955--9966  aanndd  11999900--9911  ffoorr  tthhee  SSttaattee  aass  aa  wwhhoollee  aarree  

ggiivveenn  iinn  TTaabbllee--II,,  II II  &&   II II II   aanndd  GGrraapphh--II  ttoo  IIVV..  AAll tthhoouugghh  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccooll lleecctteedd  sseeppaarraatteellyy  

ffoorr  tteenn  ssiizzee  ccllaasssseess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff   ddiissccuussssiioonn  ooff   tthhee  ddaattaa  tthheeii rr  ssiizzee  ccllaasssseess  hhaass  bbeeeenn  cclluubbbbeedd  

ttooggeetthheerr  iinnttoo  ff iivvee  bbrrooaadd  ssiizzee  ccllaasssseess  aass  ((ii ))  BBeellooww  11..00  hhaa..  ((MMaarrggiinnaall   HHoollddiinnggss)),,  ((ii ii ))  11..00  ––  22..00  hhaa..  

((SSmmaall ll   HHoollddiinnggss)),,  ((ii ii ii ))  22..00  ––  44..00  hhaa..  ((SSeemmii--mmeeddiiuumm  HHoollddiinnggss)),,  ((iivv))  44..00  ––  1100..00  hhaa..  ((MMeeddiiuumm  

HHoollddiinnggss))  aanndd  ((vv))  1100..00  hhaa..  &&   AAbboovvee  ((LLaarrggee  HHoollddiinnggss))..  TThhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff   ttoottaall   nnuummbbeerr  ooff  

hhoollddiinnggss  aanndd  ooppeerraatteedd  aarreeaa  iinn  tthheessee  ff iivvee  ccaatteeggoorriieess  iiss  ggiivveenn  bbeellooww::  

      
TTaabbllee--II::  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  NNuummbbeerr  ooff  ooppeerraattiioonnaall  hhoollddiinnggss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccaatteeggoorriieess  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd  

SS..  
NNoo..  CCaatteeggoorriieess  

NNoo..  ooff  HHoollddiinnggss  PPeerrcceennttaaggee  DDiissttrriibbuuttiioonn  

11999900--9911  11999955--9966  22000000--0011  22000055--0066  11999900--9911  11999955--9966  22000000--0011  22000055--0066  

11  
MMaarrggiinnaall   HHoollddiinnggss    
((BBeellooww  11..00  hhaa))  

660011448833  666633772244  662288226677  665588221144  7700..2277  7711..6633  7700..5544  7711..4422  

22  
SSmmaall ll   HHoollddiinnggss    
((11..00  ––  22..00  hhaa..))  

114455663344  115522669944  115588440022  116622888811  1177..0011  1166..4488  1177..7788  1177..6677  

33  
SSeemmii--MMeeddiiuumm  
HHoollddiinnggss    
((22..00  ––  44..00  hhaa..))  

7766225555  8811440022  7788441144  7777778855  88..9911  88..7799  88..8800  88..4444  

44  
MMeeddiiuumm  HHoollddiinnggss    
((44..00  ––  1100..00  hhaa..))  

3300339955  2266992200  2244116633  2211337700  33..5555  22..9911  22..7711  22..3322  

55  
LLaarrggee  HHoollddiinnggss    
((1100..00  hhaa..  &&   aabboovvee))  

22221133  11884400  11442211  11330044  00..2266  00..2200  00..1166  00..1144  



12 
 

    TToottaall  885555998800  992266558800  889900666677  992211555544  110000..0000  110000..0000  110000..0000  110000..0000  

  
TTaabbllee--IIII::  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  AArreeaa  ooff  ooppeerraattiioonnaall  hhoollddiinnggss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccaatteeggoorriieess  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd  

SS..  
NNoo..  

CCaatteeggoorriieess  
OOppeerraatteedd  AArreeaa  iinn  hhaa..  PPeerrcceennttaaggee  DDiissttrriibbuuttiioonn  

11999900--9911  11999955--9966  22000000--0011  22000055--0066  11999900--9911  11999955--9966  22000000--0011  22000055--0066  

11  
MMaarrggiinnaall   HHoollddiinnggss    
((BBeellooww  11..00  hhaa))  

222266550044  223333226688  224422551111  226600229988  2277..2255  2277..1155  2288..7755  3300..7733  

22  
SSmmaall ll   HHoollddiinnggss    
((11..00  ––  22..00  hhaa..))  

220022229999  221133889999  222200772266  222266441111  2244..3344  2244..8899  2266..1177  2266..7733  

33  
SSeemmii--MMeeddiiuumm  
HHoollddiinnggss    
((22..00  ––  44..00  hhaa..))  

220044225566  221199998822  221122338844  221100336688  2244..5577  2255..6600  2255..1188  2244..8844  

44  
MMeeddiiuumm  HHoollddiinnggss    
((44..00  ––  1100..00  hhaa..))  

115566008811  114488332211  113322220011  111177116611  1188..7788  1177..2266  1155..6677  1133..8833  

55  
LLaarrggee  HHoollddiinnggss    
((1100..00  hhaa..  &&   aabboovvee))  

4422008855  4433885500  3355662299  3322777744  55..0066  55..1100  44..2222  33..8877  

    TToottaall  883311222255  885599332200  884433445500  884477001122  110000..0000  110000..0000  110000..0000  110000..0000  

  
  

TTaabbllee--IIIIII::  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  AAvveerraaggee  SSiizzee  ooff  ooppeerraattiioonnaall  hhoollddiinnggss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccaatteeggoorriieess  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd  

SS..  
NNoo..  

CCaatteeggoorriieess  
AAvveerraaggee  SSiizzee  iinn  hhaa..  

11999900--9911  11999955--9966  22000000--0011  22000055--0066  

11  MMaarrggiinnaall   HHoollddiinnggss  ((BBeellooww  11..00  hhaa))  00..3388  00..3355  00..3399  00..4400  
22  SSmmaall ll   HHoollddiinnggss  ((11..00  ––  22..00  hhaa..))  11..3399  11..4400  11..3399  11..3399  
33  SSeemmii--MMeeddiiuumm  HHoollddiinnggss  ((22..00  ––  44..00  hhaa..))  22..6688  22..7700  22..7711  22..7700  
44  MMeeddiiuumm  HHoollddiinnggss  ((44..00  ––  1100..00  hhaa..))  55..1144  55..5511  55..4477  55..4488  
55  LLaarrggee  HHoollddiinnggss  ((1100..00  hhaa..  &&   aabboovvee))  1199..0022  2233..8833  2255..0077  2255..1133  

    TToottaall  00..9977  00..9933  00..9955  00..9922  

  

GGrraapphh::  II  
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GGrraapphh::  IIII  

  

  

GGrraapphh::  IIIIII  

M arginal 
H oldings     

(B elow 1.0 ha)
0.71

S m all 
H oldings          

(1.0 – 2.0 ha.)
0.18

S em i-M edium  
H oldings        

(2.0 – 4.0 ha.)
0.08

M edium  
H oldings          

(4.0 – 10.0 ha.)
0.02

Large 
H oldings     

(10.0 ha. &  
above)

0.00

Percentage Distribution of Num ber of 
Holdings in 2005-06
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GGrraapphh::  IIVV  

M arginal 
H old ings     

(B elow  1.0 ha)
0.31

S m all  
H old ings          

(1.0 – 2.0 ha.)
0.27

S em i-M ed ium  
H o ld ings        

(2.0 – 4.0 ha.)
0.25

M edium  
H old ings          

(4.0 – 10.0 ha.)
0.14

Large 
H old ings     

(10.0 ha. &  
above)

0.04

P ercentage  D is tr ibution  o f A rea o f  
H o ld ings in  2005-06
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TThhee  SSuummmmaarryy  ooff  FFiinnddiinnggss  ooff  tthhee  AAggrriiccuullttuurree  CCeennssuuss  22000055--0066  
  
11..  IInn  tthhee  ccuurrrreenntt  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss  tthhee  ttoottaall   nnuummbbeerr  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  iinn  tthhee  ssttaattee  iiss  

99..2222  LLaakkhhss  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  88..9900  LLaakkhhss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss  22000000--0011..  TThhee  ttoottaall   nnuummbbeerr  

ooff   hhoollddiinnggss  hhaass  iinnccrreeaasseedd  bbyy  33..4477  ppeerrcceenntt..  

22..  TThhee  ttoottaall   nnuummbbeerr  ooff   hhoollddiinnggss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SScchheedduullee  CCaasstteess  ((SSCC))  iiss  11..2244  LLaakkhhss  iinn  tthhee  

pprreesseenntt  cceennssuuss  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  11..2266  LLaakkhhss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  aaggrriiccuull ttuurraall   cceennssuuss  22000000--0011  aanndd  

ddeeccrreeaasseedd  bbyy  11..5544  ppeerrcceenntt..  

33..  TThhee  ttoottaall   nnuummbbeerr  ooff   hhoollddiinnggss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  iiss  00..3300  llaakkhhss  iinn  tthhee  pprreesseenntt  cceennssuuss..  TThhee  

ssaammee  wwaass  00..2288  llaakkhhss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss..  TThhee  ttoottaall   nnuummbbeerr  ooff   hhoollddiinnggss  hhaass  iinnccrreeaasseedd  

bbyy  77..3399  ppeerrcceenntt..  

44..  OOuutt  ooff   99..2222  LLaakkhh  hhoollddiinnggss,,  88..4499  llaakkhh  hhoollddiinnggss  aarree  mmaallee  hhoollddiinnggss,,  00..7700  llaakkhh  hhoollddiinnggss  aarree  

ffeemmaallee  hhoollddiinnggss  aanndd  00..0033  llaakkhh  hhoollddiinnggss  aarree  iinnssttii ttuuttiioonnaall   hhoollddiinnggss..  

55..  OOuutt  ooff   77..0000  llaakkhh  iinnddiivviidduuaall   hhoollddiinnggss,,  66..3388  llaakkhh  hhoollddiinnggss  bbeelloonngg  ttoo  mmaalleess  aanndd  00..6622  llaakkhh  

bbeelloonnggss  ttoo  ffeemmaalleess..  

66..  OOuutt  ooff   22..1188  llaakkhh  jjooiinntt  hhoollddiinnggss,,  22..1111  llaakkhh  hhoollddiinnggss  bbeelloonngg  ttoo  mmaalleess  aanndd  00..0077  llaakkhh  bbeelloonngg  

ttoo  ffeemmaalleess..  

77..  IInn  tthhee  ccuurrrreenntt  AAggrriiccuull ttuurree  CCeennssuuss,,  tthhee  ttoottaall   aarreeaa  ooppeerraatteedd  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  iiss  88..4477  

LLaakkhh  hhaa..  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  88..4433  LLaakkhh  hhaa..  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss  22000000--0011..  TThhiiss  hhaass  

rreeggiisstteerreedd  aann  iinnccrreeaassee  ooff   00..4422  ppeerrcceenntt..  

88..  TThhee  aavveerraaggee  ssiizzee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  cceennssuuss  iiss  00..9922  hhaa..  aass  ccoommppaarreedd  

wwii tthh  00..9955  hhaa..  ooff   tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss  22000000--0011..  

99..  TThhee  ttoottaall   aarreeaa  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSCC  iiss  00..6677  llaakkhhss  iinn  tthhee  pprreesseenntt  

aaggrriiccuull ttuurree  cceennssuuss  aass  ccoommppaarreedd  wwii tthh  00..6688  llaakkhhss  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss..  TThhee  aarreeaa  ooff   

ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinngg  iiss  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  00..2299  ppeerrcceenntt..  

1100..  TThhee  aavveerraaggee  ssiizzee  ooff   tthhee  hhoollddiinnggss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSCC  iiss  00..5544  hhaa..  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  aass  wweell ll   aass  iinn  

tthhee  llaasstt  cceennssuuss..  

1111..  IInn  tthhee  pprreesseenntt  cceennssuuss  tthhee  aarreeaa  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  iiss  00..4488  llaakkhhss  hhaa..  aass  

ccoommppaarreedd  wwii tthh  00..4499  llaakkhhss  hhaa..  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss  ooff   22000000--0011..  

1122..  TThhee  aavveerraaggee  ssiizzee  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  iiss  11..6622  hhaa..  iinn  tthhee  pprreesseenntt  cceennssuuss  

aass  ccoommppaarreedd  ttoo  11..7788  hhaa..  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennssuuss  22000000--0011..  

1133..  OOuutt  ooff   88..4477  llaakkhh  hhaa..  aarreeaa  ooff   ooppeerraattiioonnaall   hhoollddiinnggss,,  55..3366  llaakkhh  hhaa..    aarreeaa  bbeelloonnggss  ttoo  iinnddiivviidduuaall   

hhoollddiinnggss,,    22..9944  llaakkhh  hhaa..    aarreeaa  bbeelloonnggss  ttoo  jjooiinntt  hhoollddiinnggss  aanndd  00..1177  llaakkhh  hhaa..    aarreeaa  bbeelloonnggss  ttoo  

iinnssttii ttuuttiioonnaall   hhoollddiinnggss..  
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1144..  TThhee  aavveerraaggee  ooff   ssiizzeess  ooff   iinnddiivviidduuaall   hhoollddiinnggss  iiss  00..7766  hhaa..,,  ooff   jjooiinntt  hhoollddiinngg  iiss  11..3355  hhaa..  aanndd  

55..7733  hhaa..    ffoorr  iinnssttii ttuuttiioonnaall   hhoollddiinnggss..  

1155..  OOuutt  ooff   55..3366  llaakkhh  hhaa..    aarreeaa  ooff   iinnddiivviidduuaall   hhoollddiinnggss,,  44..9911  llaakkhh  hhaa..    bbeelloonnggss  ttoo  mmaalleess  aanndd  00..4455  

llaakkhh  hhaa..  bbeelloonnggss  ttoo  ffeemmaalleess  hhoollddiinnggss..  

1166..  OOuutt  ooff   22..9944  llaakkhh  hhaa..  aarreeaa  ooff   jjooiinntt  hhoollddiinnggss,,    22..8844  llaakkhh  hhaa..    bbeelloonnggss  ttoo  mmaalleess  aanndd  00..1100  llaakkhh  

hhaa..  bbeelloonnggss  ttoo  ffeemmaalleess..  
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