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પ્રકયણ – ૯ 
 

 આખયી ભશસેરુી યેકડવ તૈમાય કયવ ુઅને તેની ચકાવણી 
 

યી વયલે કાભગીયી નો તળયભોય ડકાય નલા ભશસેરુી યેકડડનો સ્લીકાય ( Acceptance of New 

Revenue Record )છે. ભશસેરુી યી વયલે કાભગીયીભાાં અધ્મતન ટેકનોરોજીના ઉમોગ છી 
તૈમાય થત ુયેકડડ ણ જો પ્રજા સ્લીકાયે નશી તો આ કાભગીયી ાછ નો ખચડ તથા વભમ અને 
ળસ્ક્કત એે જામ. આથી નલા તૈમાય  થતા યેકડડની ચકાવણી જે તે તફકે્ક વાંફાંતધતો ૧૦૦% કયે 
તે અતનલામડ છે. અતે્ર એ ઉલ્રેખનીમ છે કે યી વયલે છી તૈમાય થત ુયેકડડ નલેવયથી રખલાભાાં 
આલે છે નશી કે નુ: રખલાન ુ( Re-Wirting ) આથી આ યેકડડને ગજુયાત ભશસેરુ તનમભોના 
તનમભ ૧૦૫ મજુફ પ્રભોરગેળન કયલાન ુ થામ છે. જેથી આ નલા યેકડડની ૧૦૦% ચકાવણી 
કયલાની છે.   
 મુ વયલે વભમે જભીન દપતય ખાતાએ જે ભશસેરુી યેકડડ તૈમાય કયેર શત ુ તે ૈકી 
વૌથી અગત્મન ુયેકડડ આકાયફાંધ અથલા યાજ્મના વૌયાસ્ર તલસ્તાયભાાં પેવરત્રક છે. આકાયફાંધ 
અથલા પેવરત્રક યથી ગાભ નમનુા નાંફય એક(૧) ની તલગતો તૈમાય કયલાભા આલે છે. 
અને આજ ત્રક અને શારના શકત્રક ( ઇ-જભીન ડેટા) ના ડેટા યથી નલા ગાભના નમનુા 
નાં ૭ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. અતે્ર એ ઉલ્રેખનીમ છે કે યી વયલે શઠે ભાત્ર ગાભ નમનુા નાં 
૭ ના ડેટાન ુપ્રભઓરગેળન કયલાન ુશોમ છે તે તનગાશ ેયાખી ભશસેરુ તલબાગે મુ  વયલે છી 
અત્માય સધુી  અભરભાાં યશરે અને શકત્રકના જાણીતા નમનુા ગાભ નમનુા નાં ૭ અને ૧૨ ન ે
જુદા ાડી ફે અરગ નમનુાભાાં તનબાલલાન ુ નક્કી કયી અન ે ઐતતશાતવક તનણડમ રઇ જરુયી 
જાશયેનામ ુપ્રતવદ્ કયેર છે. ( જુઓ:  જાશયેનામ ુ). 
 નવ ુભશસેરુી યેકડડ ૧૦૦ ચકાવી તૈમાય કયલાન ુ છે તેથી તે અધ્મતન છે, ચોક્કવ છે 
અને ભરુો લગયન ુ છે તે જોલાની અને તેને રગતા જરુયી પ્રભાણત્ર આલાની જલાફદાયી 
વયલે અતધકાયી તયીકે સુદયિંટેંડેંટ જભીન યેકડડની છે. આકાયફાંધ અને તેના યથી તૈમાય થનાય 
ગાભ નમનુા નાંફય ૧ ના નીચે જણાલેર પીલ્ડના ડેટાની ખયાઇ ની ખાત્રી જે તે જજલ્રાના 
સુદયિંટેન્ડેંટ જભીન યેકડડએ આલાની યશળેે.  
૧   ક્ષેત્રપ    ૨ ધાયણકતાડ    ૩  વત્તાપ્રકાય   ૪ આકાય.  
આથી નવ ુભશસેરુી યેકડડ પ્રભોરગેળન વારુ પ્રાાંત અતધકાયીને ભોકરતા શરેાાં આકાયફાંધ ની 
તભાભ તલગતો ની ખયાઇ અને ચકાવણી ડીઆઇએરઆય અને ત્માયછી જે તે જજલ્રાના 
સુદયિંટેંડેંટ જભીન યેકડડએ કયી નવ ુભશસેરુી યેકડડ ડીઆઇએરઆયશ્રીએ આ પ્રભાણત્ર વાથે 
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વાંફાંતધત  પ્રાાંત અતધકાયીને ભોકરી આલા દયખાસ્ત કયલાની ( જુઓ દયખાસ્તનો નમનુો)  છે. 
યેકડડની ચકાવણી ભાટે નીચે જણાલેર કામડપ્ધ્ધતત અનવુયલાની થળે.  

 

િભ
  

કાભગીયીની 
મલગત  

કોણ કયળે   અભરલાયીની મલગતો  યીભાકવવ / 
વભમગાો  

 

૧
  

શકત્રકભાાં 
શમાત તેલા 
તભાભ વયલે 
નાંફયની 
ભાણીની 
ખયાઇ  

ડીઆઇએરઆય  ઇ-ધયાના ડેટા યથી જુના તભાભ 
વયલે નાંફયો ( નલા ચારતા 
નાંફય )ની ભાણી થમેર છે તેની 
ખયાઇ નોદટવ ના નમનુા અને  
ગાભ નકળાની  નકર યથી 
કયલી.    

એક ગાભને યતુનટ 
તયીકે ગણલા- 
કચેયીના વયલેમયને 
જરુયી કચેયી આદેળ 
કયી કાભગીયી 
વોાંલી.  

૨
  

આકાયફાંધ/ 
ગાભ નમનુા 
નાં ૧ 
(આકાયફાંધની 
તાયીજ વદશત 
)  

ડીઆઇએરઆય 
અને સુદયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડડ  

જુનો આકાયફાંધ ની તલગતો અને 
નલા આકયફાંધની તલગતો 
વયખાલલી અને ચકાવણી કયલી. 
દયેક વયલે નાંફય ભાટે જે કોઇણ 
પેયપાય ભાભુ ડે તે કમા કાયણે 
છે તેની નોંધ કયલી, આ પેયપાય 
મોગ્મ છે કે નશી તે ણ નોંધવ.ુ 
દા.ત. કે્ષત્રપના પેયપાય ભાટે 
લધઘટ ત્રક તૈમાય કયલાભાાં 
આલે છે. જે વયલે નાંફયભાાં ભાન્મ 
ધોયણો( ૫%) કયતા ઉયાંત ના 
પેયપાયના દકસ્વા ધ્માને આલે તે 
તભાભ દકસ્વાભાાં આલા પેયપાય 
કમા કાયણે થમેર છે તેની સ્પ્સ્ટ 
ચકાવણી કયલી. કાયણો નોંધલા.   
ક્ષેત્રપ  ઉયાાંત ૧ ધાયણકતાડ    
૨  વત્તાપ્રકાય અને ૩ આકાયભાાં 
જ્માાં પેયપાય આલે ત્માાં તેના 
કાયણો ચકાવી નોંધલા.   
 

 



 66 

૩
  

યી-વયલેભાાં 
તૈમાય થમેર 
યેકડડભાાં 
નલાગાભ 
નકળાભાાં  
પાઇનર 
નાંફયો 
આલા 
ફાફત. 

ડી.આઇ.એર.આય
. અને  વયલે 
એજ ાંવી 

નલાગાભ નકળાભાાં  પાઇનર 
નાંફયો આલા ફાફતે રેન્ડ યેકડડ 
ખાતા જે પ્રથા ચા ુછે તે મજુફ 
વાડકાયે અને ઘડીમાના કાાંટાની 
દીળાભાાં ગાભ નકળાભાાં નલા 
વયલેનાંફય આલાની પ્રથા 
અનવુયલી. 

 

૪
  

પ્રાાંત 
અતધકાયીને 
યેકડડ વોંતા 
શરેા 
યાખલાની 
લધાયાની 
તકેદાયી  

ડીઆઇએરઆય 
અને સુદયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડડ 

૧. જેન ુનાભ શકત્રકભાાં શોમ જ 
નશી અને તેને નોદટવ ભી શોમ 
કે કફજા કયેર જભીન ય વયલે 
નાંફય અામેર શોમ. આલી ઘટના 
ફીરકુર ના ફને  તેની 
ડીઆઇએરઆય અને સુદયિંટેંડેંટ 
જભીન યેકડડશ્રીએ ચકાવણી 
કયલાની થળે.  
૨. વયકાયી જભીન ય ભોટા 
ામા ય દફાણ કયેર શોમ તે 
ક્ષેત્રપનો ઉભેયો જે તે 
કફજેદાયના ક્ષેત્રપભાાં નાથામ 
તેની તલગતલાય ચકાવણી કયલી.  
૩ જુના  અને નલા ગાભ નકળાની 
નકર એક ફીજા ય સુય 
ઇમ્ોઝ  ગાભ નકળાની શદોભાાં 
અવાભાન્મ પેયપાય થતો નથી 
તેની  ચકાવણી કયી રેલી.   

 

 

 

 
 

 

 


