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પ્રકયણ - ૬ 
યી વયલે કાભગીયીની લુવ તૈમાયી, શકત્રકનો ડેટાનો યી વયલે 

કાભગીયીભાું ઉમોગ અને ડેટા એંટ્રી  
 ( વયલે એજ ુંવી દ્વાયા )  

 

 

યાજ્મભાાં શકત્રકનો ડેટા વને ૨૦૦૫ થી કોમ્પ્યટુયાઇઝ્ડ કયલાભાાં આલરે છે અને ઇ-ધયા 
નાભથી આ ડેટાભાાં ગાભના નમનુા નાં ૭/૧૨ ( શલે ગાભ નમનુા નાં ૭) તથા ગાભ નમનુા નાં 
૬ના સ્કેનીંગ કયેરા યેકડડ ની ભાદશતી જાલલાભાં આલે છે અને યોજફયોજના પેયપાય નોંધી 
સધુાયલાભાાં આલે છે.  યી વયલે કાભગીયીભાાં શારના ખાતેદાયની છેલ્રી તલગતો રેલી જરુયી 
શોમ છે અને તેથી આ અધ્મતન  ભાદશતી ભેલલા વારુ  ખાવ યી વયલે ભોડયરુ તૈમાય 
કયલાભાાં આલેર છે.  
 આ ખાવ ભોડયરુ તૈમાય કયલા ાછના કાયણો નીચે મજુફના છે.  
 ૧)  ખાતેદાયની અધ્મતન ભાદશતી ભી યશ.ે 
 ૨)  યી વયલે છી વત્તાપ્રકાય અને રેંડ યઝુ ની ભાદશતી જાલલાભાાં કોઇ ભરુ ના 
  થામ.  
 ૩)  ખાતેદાયોના નાભની એંરી ગજુયાતી બાાભાાં કયેર છે તેથી યાજ્મના તભાભ  
 ખાતેદાયોના નાભની એંરી કયલાભાાં કોઇ નલી ભરુ ના થામ તે શતે ુવય આ   
 કામડક્રભભાાં ળક્ય શોમ ત્માાં સધુી ડેટા એંરી કાભગીયી તનલાયલાભાાં આલેર છે.    
 

 આ ખાવ ભોડયરુ શઠે્ ગાભ નમનુા નાં ૭ ના ડેટા ડી.આઇ.એર.આય કચેયી ખાતે એક 
નોડ દ્વાયા વયલે એજ ાંવીને આલાભાાં આલે છે . આ વારુ જે તે જજલ્રાના ડી.આઇ.ઓ. ખાવ 
ાવલડડ ઇસ્ય ુકયી આ ડેટા વયતાથી ભી યશ ેતેભ વ્મલસ્થા કયે છે. 
  

FORM -A  એટરે શુું?   

યી વયલે ભાટે જેટરા ડટેાની જરુદયમાત શોમ છે તેટરાજ શકત્રકના ડેટાના  દપલ્ડ ને ખાવ 
પોભડભાાં ( FORM -A ) આલાભાાં આલે છે. આ પોભડભાાં વયલે નાંફય , ૈકી નાંફય, જે તે 
ખાતેદાયન ુ નાભ, કે્ષત્રપ, જભીનની જાત, આકાયની તલગતો, વત્ત્તાપ્રકાય અને રેંડ યઝુની 
તલગતો આલાભાાં આલે છે. ડેટાને .xls પોયભેટભાાં લાયી ળકામ છે.  આ પોભડની ખાતવમત એ છે 
કે તેભાાં દયેક વાંબતલત નલા વયલે નાંફય ભાટે એક ચારતા નાંફય આલાની જોગલાઇ વોફ્ટલેય 
થકી આોઆ કયલાભાાં આલેર છે જેના ભાટે કોઇ ડેટા એંરી કયલાની નથી. જેટરા વાંબતલત 
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નાંફયો ભાટે ચારતા નાંફયની જોગલાઇ શોમ ત ેઉયાાંત જે જભીનના અગાઉ કોઇ વયલે નાંફય 
અામેર નથી તેના ભાટે ણ ચારતા નાંફય આલાની જોગલાઇ યાખલાભાાં આલેર છે. આભ 
આ  FORM -A થકી વયલે એજ ાંવીને શારના ગાભ નમનુા નાં ૭ ની તલગતો યુી ાડલાભાાં 
આલે છે.   
 ઉયોક્કત FORM A ની ભાદશતી વાથ ે વયલે એજ ાંવીને જે તે વયલ ે નાંફયના ડીજીટર 
નકળા આલાભાાં આલ ેછે. જો કોઇ દકસ્વાભાાં ડીજીટર નક્કળા ઉરબ્ધ ના થામ તો નકળાની 
છાેરી નકર આલાભાાં આલે છે,  
 

 યી વયલે ફાદ સ્થ સ્થસ્સ્થતત અને શકત્રકન ુયેકડડ એકજ અને સવુ ાંગત યશ ેતે કાયણ 
વય  નકળા અને ગાભ નમનુા નાં ૭ ના ડેટા આલાભાાં આલે છે. આ ડેટા થકી નીચ ેજણાલેર 
ફાફતો ભાટે પ્રી વયલે કાભગીયી વયલે એજ ાંવી દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 
 

 ૧)  ૈકી વયલે નાંફયની ભાણી 
 ૨)  જભીન વાંાદન થમેર  શોમ તેલી જભીનોની ભાદશતી  
 ૩)  જભીન વાંાદન થમેર  શોમ અને દુયસ્તી ના થમેર શોમ તેલી જભીન 

 ૪)  વાાંથણીભાાં અામેર શોમ તેલી જભીન  
 

 આ પ્રદક્રમા વભમે જે વયલે નાંફયના ૈકી બાગ ડેરા શોમ છે તેને ચારતા નાંફય 
આોઆ આેરા શોમ છે. ણ જો આલા ૈકી નાંફયોની ભાણી થમેર ના શોમ અને દુયસ્તી 
ણ થમેર ના શોમ તો યી વયલે વભમે આલા નાંફયોની ભાણી કયી નલા વયલે નાંફય 
આલાભાાં આલે છે.  
 આ ઉયાાંત જેટરા કે.જે.ી. થમેર શોમ તેની અવય જેતે ગાભે વયલ ે નાંફય ય 
અામેર છે કે નશી તેની ખાત્રી એજ ાંવી દ્વાયા ગાભે યી વયલે કાભગીયી ળરુ કયતા શરેા કયી 
રેલાભાાં આલે છે.  
 આભ કયલાથી યી વયલે વભમે સ્થે ખયેખય કમા નાંફય ભાાં ભાણી વભમે ળી કાભગીયી 
કયલાની છે તેની ભાદશતી વયલેમયને પીલ્ડ ય ભી યશ ે છે. આ ભાટે કચેયી તયપથી યુા 
ાડલાભાાં આલેર નક્કળાની નકરભાાં એજ ાંવી જરુયી ભાકીંગ કયે છે, દા.ત. યોડની શોાઇ, ક્યા 
વયલે નાંફયભાાં કેટરા ૈકી નાંફય ભાલાના છે? તલગેયે.      
 આ કાભગીયી ભાટે ડીઆઇએરઆય અને સુદયિંટેન્ડેંટ જભીન યેકડડ કચેયીએ જે તે જજલ્રા 
ખાતે વયકાયી જભીન વાંાદન કયતી વાંસ્થાઓ , જ ાંગર ખાતાની જમ્નીનો ફાફતે જ ાંગર 
ખાતાના અતધકાયીઓ, વાંલેદનળીર તલસ્તાય શોમ તો જે તે તલસ્તાય જેના તનમાંત્રણ ભાાં શોમ તેને 
જાણ કયીને કે રુફરુ ભીને વાથે ફેઠક  કયી , જે તે જભીન વાંાદક વાંસ્થાના પ્રતતતનતધ યી 
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વયલે ભાણી વભમે શાજય યશ ે, વાંાદન થમેર જભીન ની શદ ણ ફતાલે અને આખયી કયી 
રે તેભ કામડલાશી કયાલલી. આ ઉયાાંત ભાણી છી જે કોઇણ નોદટવ આલાભાાં આલે તેને 
સ્લીકાયી , ચકાવણી કયી રે અને ભાણી કાભગીયીભાાં જો ખયેખય ભરુ શોમ તો તે સધુયાલી રે. 
વાંાદન થમેર જભીનના કે્ષત્રપભાાં પેયપાય ના થામ અને વયકાયના શીત જલામ તેભ પ્રમત્ન 
કયલા.  
 

 

Form A 

 ગાભ નમનુા ૭ (શકત્રક) યથી યી વયલે કાભગીયી ભાટે જરુયી ક્રપલ્ડના ડેટા  
 

 
 

 

નોંધ: આ પોભવભાું યનુીકોડ ગજુયાતી પોંટભાું ભાક્રશતી ઉરબ્ધ કયાલામ છે .   
 

 

 

 


