અપીલ શાખા (સ્ટે મ્પ)
માહિતીના અધિકાર બાબત અધિધનયમ-ર૦૦પ ની કલમ-૪ અન્વયે માહિતી
ુ ા નં.૧ :- (અ) ગજ
ુ રાત સ્ટેમ્પ અધિધનયમની કલમ-૪૪, પ૩(૧) અને પ૩-ક િેઠળ મખ્
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી
મદ
ુ ત થયેલા અધિકારો િેઠળ અપીલ / રીવીઝન / રીવ્ય ુ અંગે ની કામગીરી.
પ્રાધિકારીશ્રીને સપ્ર
ુ રાત સ્ટેમ્પ અધિધનયમ ૧૯પ૮ની કલમ-૩ર-ક િેઠળ ધમલ્કતની બજારહકિંમત મજ
ુ બ સ્ટેમ્પ
(બ) ગજ
ુ ી વાપરવામાં આવેલ ન િોય તેવા લેખોમાં નાયબ કલેકટરશ્રી ધ્વારા ખટુ તી સ્ટેમ્પ ડયટ
ુ ી
ડયટ
ુ લેવા હુકમ કરવામાં આવે છે . નાયબ કલેકટરશ્રી ધ્વારા કરવામાં આવેલ
તથા દં ડની રકમ વસલ
હુકમો સામે અરજદાર નારાજ િોય તો હુકમ થયા તારીખથી ૯૦ હદવસમાં જે તે પક્ષકારો
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારીશ્રીને સંબોિીને અપીલ અરજી
અધિધનયમની કલમ-પ૩(૧) િેઠળ મખ્
કરે છે . હદન-૯૦ બાદ અરજદાર આવી અરજી કરવામાં થયેલ ધવલંબના કારણો સિીત અરજી રજુ
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારીશ્રીને સંતોષ થાય તો પક્ષકારને આવા ધવલંબના પ્રત્યેક
કરે થી, મખ્
ુ ા) લેખે નોન રીફં ડબ
ે લ
હદન-૩૦ અથવા તેના ભાગ માટે રા.૧૦૦૦/- (અંકે રધપયા એક િજાર પર
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારીશ્રી આવી
રકમ જમા કરાવેથી, વધ ુ હદન-૯૦ના સમયગાળા માટે મખ્
અરજી રજુ કરવા પરવાનગી આપે છે .
(ક) કલમ-૩ર ની પેટા કલમ (૩), કલમ-૩ર-કની પેટા કલમ-(૩), કલમ-૩૯ની પેટા કલમ (ર) અને
કલમ-૪૧ ની પેટા કલમ-(ર) માં ગમે તે મજકુ ર િોય તે છતાં કલેકટર ધ્વારા કોઇપણ લેખ ઉપર
ુ થી અથવા અન્યથા તેના ઉપર લેવાપાત્ર ડયટ
ુ ી કરતાં ઓછી ડયટ
ુ ી લેવામાં આવે અથવા
ભલ
ુ ી
યથાપ્રંસગ, ડયટ

લેવાપાત્રા ન િોવાન ંુ

ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી
ઠરાવવામાં આવે ત્યારે , મખ્

પ્રાધિકારી, યથાપ્રસંગ કલમ-૩ર, ૩ર-ક, કલમ-૩૯

અથવા કલમ-૪૧ િેઠળ

કલેકટરના

ુ તની અંદર સંબધિત પક્ષકારને પોતાના સમક્ષ લેખ રજુ
પ્રમાણપત્રની તારીખથી છ વષષની મદ
ુ ાવણીની વ્યાજબી તક આપ્યા પછી તેવા લેખ ઉપર
કરવા માટે ફરમાવી શકશે અને પક્ષકારને સન
ુ ી લેવાપાત્ર છે કે કેમ અથવા તેના ઉપર ઓછી ડયટ
ુ ી લેવામાં આવી છે કે કેમ તેની
કોઇ ડયટ
ુ ી ખટુ તી િોય તો તો તે વસલ
ુ કરવા
તપાસ કરી શકશે અને સંબધં િત પક્ષકાર પાસે કોઇ ડયટ
ુ ી ભયાષ પછી લેખ ઉપર શેરો કરવો જોઇશે.
માટેનો હુકમ કરી શકશે. ત્યારબાદ આવી ખટુ તી ડયટ
ુ ા નં. ર :મદ
ર(૧)

ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારીશ્રી તરીકે
મખ્

બે અધિકારીઓને સત્તાઓ સોપાયેલ છે .

ુ રાત રાજય, ગાંિીનગરને મખ્
ુ ય ધનયત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારી તરીકે
સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રી, ગજ
ુ બ રા. એક લાખ કે તેથી વધ ુ
અધિધનયમની કલમ- ૩ર-ક િેઠળના નાયબ કલેકટરશ્રીના હુકમ મજ
ુ ી વસલ
ુ લેવાપાત્ર િોય તેવા કેસોમાં કલમ-૫૩(૧) િેઠળની અપીલો
રકમની ખટુ તી સ્ટેમ્પડયટ
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ુ લીિેલ ડયટ
ુ ી વસલ
ુ લેવા કલમ-૫૩-ક િેઠળના
તથા નાયબ કલેકટરશ્રી ધ્વારા ઓછી વસલ
અધિકારો પરત્વેના કેસોની કામગીરી.
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારી તરીકે અધિધનયમની કલમ-૩રર(ર) અધિક કલેકટરશ્રી (અપીલ) ને મખ્
ુ બ રા. એક લાખ કરતાં ઓછી રકમની ખટુ તી સ્ટેમ્પડયટ
ુ ી
ક િેઠળના નાયબ કલેકટરશ્રીના હુકમ મજ
ુ લેવાપાત્ર િોય તેવા કેસોમાં કલમ-૫૩(૧) િેઠળની અપીલો તથા નાયબ કલેકટરશ્રી
વસલ
ુ લીિેલ ડયટ
ુ ી વસલ
ુ લેવા કલમ-૫૩-ક િેઠળના અધિકારો પરત્વે કેસોની
ધ્વારા ઓછી વસલ
કામગીરી.
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારીશ્રી સમક્ષ રજુ થતી અપીલો નોંિાઇને શાખામાં આવતા શાખાના
ર(૩) મખ્
રજીસ્ટરોમાં કલાકષ ધ્વારા નોંિવામાં આવે છે અને દરે ક અપીલોમાં અપીલ નંબર આપવામાં
ુ બ કમાનસ
ુ ાર પક્ષકારોને રબર સન
ુ ાવણી માટેની તારીખની
આવે છે અને અપીલ નંબરો મજ
જાણકારી આપવામાં આવે છે .
ર.(૪) શાખામાં આવતી અપીલ અરજીઓ જે તે રજીસ્ટરમાં નોિાય તેની ચકાસણી સ્ટેમ્પ ધનરીક્ષકશ્રી
તથા કચેરી અધિક્ષક ચકાસી નાયબ મદદનીશ સધુ પ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રીને રજુ કરવામાં આવે છે .
ુ ુ ા નં.૩ માં દશાષ વ્યા મજ
ુ બની આવેલ અરજીઓ પત્રો ધવગે રે જોઇએ અરજીઓની અગત્યતા
ર(પ) મદ
ધ્યાને લઇ તરુ ત ધનકાલ કરવામાં આવે છે . પક્ષકાર અપીલ અરજી પરત ખેંચવાની અરજી આપે
ુ ાવણીની તક જતી કરી લેખખત
તો તરુ ત જ હુકમ કરી ધનકાલ કરવામાં આવે છે . અને સન
ુ બની નોંિ લખીને
રજુઆતના આિારે ધનણષય લેવાની અરજી િોય તો ફાઇલ ઉપર રજુઆત મજ
ુ વામાં આવે છે .
ફાઇલ સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ ધનણષય અથે મક
ુ ા ર(૧) મજ
ુ બ કલમ-૫૩(૧) િેઠળ (એક લાખ કરતાં વધ ુ રકમની
(પ)(અ) ઉકત મદ
ુ ી વસલ
ુ ાતપાત્ર િોય તો તેવા કેસો ) તથા કલમ-૩ર-ક િેઠળ ધનકાલ થયેલા કલમ-૫૩સ્ટેમ્પ ડયટ
ુ ાં લીિેલ કેસો કલાકષ /સ્ટેમ્પ ધનરીક્ષક/કચેરી અધિક્ષક મારફત નાયબ મદદનીશ
ક િેઠળ રીવ્યમ
સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રીને રજુ કરતાં તેઓ ધ્વારા ચકાસણી કરી નાયબ સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રીને રજુ
ુ ય ધનયંત્રક મિેસલ
ુ ી પ્રાધિકારીશ્રીને રજુ કરવામાં આવે છે .
કરવામાં આવે છે . તેઓ ધ્વારા મખ્
કલમ-૩ર-ક િેઠળના હુકમ ધવરધ્િની અપીલના કેસો જેમાં રા. એક લાખ કરતા ઓછી
ુ ી વસલ
ુ લેવાપાત્ર િોય તેવા કેસો તથા કલમ-૩ર-ક િેઠળ ધનકાલ થયેલા કલમ-૫૩સ્ટેમ્પ ડયટ
ુ ાં લીિેલ કેસો કલાકષ /કચેરી અધિક્ષક મારફત નાયબ મદદનીશ સધુ પ્ર.ઓફ
ક િેઠળ રીવ્યમ
સ્ટેમ્પ્સશ્રીને રજુ કરતાં તેઓ ધ્વારા ચકાસણી કરી નાયબ સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રીને રજુ કરવામાં
આવે છે . તેઓ ધ્વારા અધિક કલેકટરશ્રી (અપીલ)ને રજુ કરવામાં આવે છે .
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ર (૬) ધનકાલ થયેલ કેસોમાં કલાકષ ધ્વારા હુકમો રવાના કરવાની તથા રજીસ્ટરે નોિ કરવાની
કામગીરી કરવામાં આવે છે .
ુ ા નં (૩)
મદ

ુ ા નં.ર (પ) મજ
ુ બ કાયષરીતી અનસ
ુ ારવામાં આવે છે .
ધનણષય અંગે ની પ્રહકયામાં ઉપરોકત મદ

ુ ા નં (૪)
મદ

ુ બ.
કચેરી કાયષપધ્િધત મજ

ુ ા નં (પ)
મદ

ુ રાત સ્ટેમ્પ અધિધનયમ - ૧૯પ૮ િેઠળ નકકી થયેલ ધનયમો.
ગજ

ુ ા નં (૬)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી.

ુ ા નં. (૭)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી .

ુ ા નં. (૮)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી .

ુ ા નં. (૯), (૧૦) કામગીરી સંભાળતા કમષચારી./અધિકારીશ્રી
મદ

અ.નં.

નામ.

પગાર

િોદો

(૦૧/૦૫/૨૦૨૦
અંધતત)
૧

શ્રી એ.આર.પટેલ

નાયબ સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સ

૭૩,૨૦૦/-

ર

શ્રી બી.જે.પટેલ

નાયબ મદદ.સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સ

૭૬,૬૯૬/-

૩

શ્રી આર.એન. નાયક

કચેરી અધિક્ષક (ઇન્ચાર્જ)

૬૯,૭૬૪/-

૪.

શ્રી કે.બી. નાગોરી

સ્ટેમ્પ ધનરીક્ષક

૩૧૩૪૦/-(ફીકસ)

પ.

કુ .એન.એસ.ગજેરા

કલાકષ

૧૯૯૫૦/-(ફીકસ)

ુ ા નં. (૧૧)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી .

ુ ા નં. (૧ર)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી .

ુ ા નં. (૧૩)
મદ

ુ ા કેસોમાં સન
ુ ાવણી માટે મદ
ુ તે આવતા
પક્ષકારની અપીલ અરજી અન્વયેના તથા રીવ્યન
ુ ાકાતી રમ/બેઠક વ્યવસ્થા કચેરી દ્વારા કરવામાં
પક્ષકારો/ વકીલશ્રીઓને બેસવા માટે મલ
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આવેલ છે
ુ ા નં. (૧૪)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી

ુ ા નં. (૧પ)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી .

ુ ા નં. (૧૬)
મદ

જાિે૨ માહિતી અધિકારી તથા એપેલેટ ઓથોરીટીની ધવગત :િોદો
જાિે૨ માહિતી અધિકારી

નામ
શ્રી બી.જે.પટેલ
નાયબ મદદનીશ સધુ પ્રન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ (અપીલ),
ુ રાત રાજય, ગાંિીનગ૨
ગજ

એપેલેટ ઓથોરીટી

શ્રી એ.આર.પટેલ
નાયબ સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સ,
ુ રાત રાજય, ગાંિીનગ૨
ગજ

ુ ા નં. (૧૭)
મદ

લાગ ુ પડત ુ નથી.

જાિેર માહિતી અધિકારી
અને
નાયબ મદદનીશ સધુ પ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સ (અપીલ)
ુ રાત રાજય, ગાંિીનગર.
ગજ
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