તપાસણી શાખા
સ્વયં જાહે૨ ક૨વાની માહહતી (પી.એ.ડી.)
ુ ા.નં.૧.
મદ

પોતાના વ્યવસ્થાતંત્ર,કાયો અને ફ૨જોની વવગતો.
જીલ્લાના

નાયબ

કલેકટ૨શ્રી,સ્ટેમ્પ

ડયુટી

મુલ્યાાંકનતાંત્રની

કચેરીઓની

કચેરી

તપાસણી ક૨વાની કામગીરી તથા તેમાાં ઉ૫સ્સ્થત થયેલ ક્ષતતગ્રસ્ત મુદાઓની પુતતતા ક૨વાની કામગીરી
સ૨કા૨શ્રી

તથા

અ૨જદા૨શ્રીઓ ત૨ફથી આવતી ફરીયાદ અ૨જીઓની ચકાસણી કરી જે જીલ્લાની

નાયબ કલેકટ૨શ્રી સ્ટેમ્પ ડયુટી મુલ્યાાંકનતાંત્રની કચેરીને લગતી હોય તે કચેરીમાાંથી તવગતવા૨ અહેવાલ
મેળવી તે અંગેનો અહેવાલ
ુ ા.નં.૨.
મદ

સ૨કા૨શ્રીમાાં મોકલી આ૫વાની કામગીરી.

પોતાની સંસ્થા,કામગીરી અને ફ૨જોની વવગત.
અત્રેના તાબા હેઠળની નાયબ કલેકટ૨શ્રી, સ્ટેમ્પ ડયુટી મુલ્યાાંકનતાંત્રની કચેરીઓની રે ગ્યુલ૨

કચેરી તપાસણીનો વાતષિક સુચચત પ્રવાસ કાયતક્રમ નકકી ક૨વામાાં આવે છે અને નકકી ક૨વામાાંઆવેલા કાયતક્રમ
મુજબ કચેરીની વહીવટી તપાસણી તેમજ નાયબ કલેકટ૨શ્રી દવારા તનકાલ ક૨વામાાં આવેલા ગુજરાત સ્ટેમ્પ
અતિતનયમ-૧૯૫૮ની કલમ-૩૧, ૩૨(ક) તથા કલમ-૩૩ના તનકાલી કેસોની ચકાસણી કરી જત્રી
ાં
મુજબની
બજા૨કકિંમત મુજબ તનકાલ કરે લ ન હોયતો તે કેસોની ઓકડટમાાં લેવાની કામગીરી ઉપરાાંત ઓડીટમા લેવામાાં
આવેલ કેસોમાાં

બજારકકિંમત અંગે ટાઉનપ્લાનશ્રી(તાાંતત્રક શાખા) ના અચિપ્રાય મુજબ જે કેસોમાાં ઓછી

બજારકકિંમતપ્રમાણે તનકાલ કરે લ હોય તેવા કેસોમાાં કેસના ચેક ચલસ્ટ સાથે મે.મુખ્ય તનયાંત્રક મહેસ ૂલીપ્રાતિકારીશ્રી
ને ગુજરાત સ્ટેમ્પ અતિતનયમ ૧૯૫૮ ની કલ્મ-૫૩(ક) હેઠળ રીવ્યુમાાં મોકલવાની કામગીરી.
એ.જી.શ્રી,અમદાવાદની કચેરી દવારા ઉ૫સ્સ્થત કરે લ પારાઓમાાં સમાયેલ કેસોના તનકાલની
કામગીરી અંગેનો પ્રગતત અહેવાલ મેળવવાની કામગીરી અને મેળવેલ અહેવાલ એ.જી.શ્રીની કચેરી તથા
સ૨કા૨શ્રીમાાં મોકલી આ૫વાની કામગીરી.
ુ ા.નં.૩.
મદ

ુ ૨વાની
વનરીક્ષણ(દે ખરે ખ) અને જવાબદારીના માઘ્યમો સહહત લેવાની પ્રહિયામાં તેમને અનસ
કાયયરીવત.
અત્રેના તાબા હેઠળની નાયબ કલેકટ૨શ્રી, સ્ટેમ્પ ડયુટી મુલ્યાાંકનતાંત્રની કચેરીઓની રે ગ્યુલ૨

કચેરી તપાસણીનો વાતષિક સુચચત પ્રવાસ કાયતક્રમ નકકી ક૨વામાાં આવે છે અને નકકી ક૨વામાાંઆવેલા કાયતક્રમ
મુજબ કચેરીની વહીવટી તપાસણી તેમજ નાયબ કલેકટ૨શ્રી દવારા તનકાલ ક૨વામાાં આવેલા ગુજરાત સ્ટેમ્પ
અતિતનયમ-૧૯૫૮ની કલમ -૩૧, ૩૨(ક) તથા કલમ-૩૩ના તનકાલી કેસોની ચકાસણી કરી જત્રી
ાં મુજબની
બજા૨કકિંમત મુજબ તનકાલ કરે લ ન હોયતો તે કેસોની ઓકડટમાાં લેવાની કામગીરી ઉપરાાંત ઓડીટમા લેવામાાં
આવેલ કેસોમાાં

બજારકકિંમત અંગે ટાઉનપ્લાનશ્રી(તાાંતત્રક શાખા) ના અચિપ્રાય મુજબ જે કેસોમાાં ઓછી
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બજારકકિંમતપ્રમાણે તનકાલ કરે લ હોય તેવા કેસોમાાં કેસના ચેક ચલસ્ટ સાથે મે.મુખ્ય તનયાંત્રક મહેસ ૂલીપ્રાતિકારીશ્રી
ને ગુજરાત સ્ટેમ્પ અતિતનયમ ૧૯૫૮ ની કલ્મ-૫૩(ક) હેઠળ રીવ્યુમાાં મોકલવાની કામગીરી.
એ.જી.શ્રી,અમદાવાદની કચેરી દવારા ઉ૫સ્સ્થત કરે લ પારાઓમાાં સમાયેલ કેસોના તનકાલની
કામગીરી અંગેનો પ્રગતત અહેવાલ મેળવવાની કામગીરી અને મેળવેલ અહેવાલ એ.જી.શ્રીની કચેરી તથા
સ૨કા૨શ્રીમાાં મોકલી આ૫વાની કામગીરી.
ુ ા નં.૪.
મદ

પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નકકી કરાયેલા ધો૨ણો.
કલાકત ઉ૫સ્સ્થત થતાાં પ્રક૨ણોમાાં પ્રાથતમક નોંિ લખી સ્ટેમ્પ તનરીક્ષકને ૨જુ કરે છે . સ્ટેમ્પ

તનરીક્ષક તવગતવા૨ નોંિ તથા અહેવાલ લખી કચેરી અતિક્ષકને ૨જુ કરે છે .કચેરી અતિક્ષક તનયમોનુસા૨ પ્રક૨ણ
મુખ્ય સ્ટેમ્પ તનરીક્ષકશ્રી ને રજુ કરે છે અને મુખ્ય સ્ટેમ્પ તનરીક્ષકશ્રી દ્વારા કેસની જરૂરી તવગતો ચકાસી તેમના
રીમાકત સ સાથે નાયબ સુતપ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રીને ૨જુ કરે છે .અને નાયબ સુતપ્ર.ઓફ સટેમ્પસશ્રી દ્વારા સામાન્ય કેસોમાાં
પોતાની કક્ષાએ યોગ્ય તનણતય કરવામાાં આવે છે જયારે સરકારશ્રી કક્ષાએ મોકલવાના અહેવાલ કે અન્ય ખાસ
પ્રકારના તપાસ અંગેના કેસોમાાં તેમના રીમાકત સ સાથે ખાતાના વડાશ્રી સુતપ્ર ઓફ સ્ટેમ્પસશ્રીને આખરી તનણતય
માટે રજુ કરવામાાં આવે છે .
ુ ા નં.૫.
મદ

ુ ત ક૨વા માટે તેના કમયચારીઓ દ્વારા ઉ૫યોગમાં લેવાયેલ અથવા અંકુ શ
પોતાના કાયો મક
ુ નાઓ,મેન્યઅ
ુ લ્સ(વનયમ સંગ ૂહો)અને
હેઠળ અથવા તેના દવારા ૨ખાયેલ વનયમો,વવવનયમો, સચ
રે કોડય સ.
સ૨કા૨શ્રી દવારા સમયાાંતરે આવતી સુચનાઓના ૫કર૫ત્રો અને ઠરાવો.

ુ ા નં.૬
મદ

પોતાની પાસે અથવા પોતાના અંકુ શ હેઠળ ૨ખાયેલ વવવવધ કેટેગરીઓના દસ્તાવેજોન ંુ વનવેદન.
ફાઈલ

૨જીસ્ટ૨,

જીલ્લાની

નાયબ

કલેકટ૨

કચેરીઓની

કચેરી

તપાસણી

અંગેન ુ ાં

૨જીસ્ટ૨,માન.િારાસભ્યશ્રી, માન.માંત્રીશ્રી, માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીની કચેરી ત૨ફથી મળતી અ૨જી અંગેન ુ ાં ૨જીસ્ટ૨,
ુ તવિાગના ૫ત્રોનુ ાં ૨જીસ્ટ૨, તવિાનસિા અતારાાંકકત અને તારાાંકકત
ગુજરાત તકેદારી આયોગનુ ાં ૨જીસ્ટ૨, મહેસલ
પ્રશ્નોનુ ાં ૨જીસ્ટ૨, એ.જી.શ્રી,અમદાવાદની કચેરી દવારા ઉ૫સ્સ્થત કરે લ પારા અંગેન ુ ાં ૨જીસ્ટ૨.
ુ ાનં.૭
મદ

તેની નીવત ઘડવાના અથવા તેના અમલીક૨ણ સંબધ
ં માં જાહે૨ જનતાના સભ્યો દવારા ૨જુઆત
કરાયેલી અથવા સાથે ચચાય માટે ૨હેલી કોઈ૫ણ વ્યવસ્થાની વવગતો.
આવી કોઈ જ ગોઠવણ થયેલ નથી.

ુ ા નં.૮
મદ

પોતાની સલાહના હેત ુ માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે ૨ચાયેલી બે કે તેથી વધ ુ વ્યહકતઓ
ધરાવતા બોડય , કાઉન્ન્સલ,કવમટીઓ અને બીજા મંડળોન ંુ વનવેદન અને આ બોડય ,કાઉવનસલ,કવમટી
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અને અન્ય મંડળોની બેઠકો જાહે૨ પ્રજા માટે ખલ્ુ લી છે કે કેમ ? અથવા આવી બેઠકોની વવગતો
જાહે૨ પ્રજા મેળવી શકે છે કે કેમ ? તેન ંુ વનવેદન.
લાગુ ૫ડતુ નથી.
ુ ા નં.૯ અને
મદ

અવધકારીઓ અને કમયચારીઓની માહહતી પન્ુ સ્તકા તથા મળતા માવસક મહેનતાણા.

ુ ા નં.૧૦.
મદ
મળતુ ાં માતસક મહેનતાણુ ાં
અ.નાં.

શાખા

હોદો

નામ

૫ગા૨+ગ્રેડ

પે અન્ય

રૂા.

મળવાપાત્ર
િથ્થા

૧.

તપાસણી

નાયબ.સુતપ્ર.ઓફ.સ્ટેમ્પ્સ

શ્રી એ.આર.પટેલ

૭૩૨૦૦/-

-

શ્રી પી.એચ.પટેલ

૬૪૧૦૦/-

-

(વગત-૧)
૨.

તપાસણી

મુખ્ય સ્ટેમ્પ તનરીક્ષક
(વગત-૨)

૩.

તપાસણી

કચેરી અતિક્ષક (વગત-૩)

શ્રી એમ.એસ.લાવડીયા

૫૫૨૦૦/-

-

૪.

તપાસણી

સ્ટેમ્પ તનરીક્ષક (વગત-૩)

શ્રી બી.એસ.સુથાર

૩૩૯૦૦/-

-

૫.

તપાસણી

સ્ટેમ્પ તનરીક્ષક (વગત-૩)

શ્રીમતી કે.સી.ઝાલા

૩૧૩૪૦/-

૬.

તપાસણી

કલાકત

શ્રી એમ.એન.રાઠોડ

૨૫૪૭૯/-

૭.

તપાસણી

કલાકત

શ્રી બી.બી.સોલાંકી

૧૯૯૫૦/-

ુ ા નં.૧૧.
મદ

(ફીકસ ૫ગા૨)
(ફીકસ ૫ગા૨)

તમામ યોજનાઓ સચુ ચત અથય અને કરે લી વહેંચણી ૫૨ના અહેવાલની વવગતો દશાય વતી તેની
દરે ક એજન્સી ફાળવેલ અંદાજ૫ત્ર
કચેરીની કહસાબી શાખા નકકી કરે છે .

ુ ા નં.૧૨ .
મદ

ફાળવેલ ૨કમો અને એવા કાયયિમોના લાભાથીઓની વવગતો સહહત આવથિક સહાય કાયયિમોની
અમલ બજવણીની રીતે.
લાગુ ૫ડતુ નથી.

ુ ા નં.૧૩.
મદ

તેણે આપેલ છુટછાટો,૫૨વાનગીઓ અથવા અવધકવતઓ મેળવના૨ની વવગત.
લાગુ ૫ડતુ નથી.

ુ ા નં.૧૪.
મદ

ઈલેકટ્રોવનકસ સ્વરૂ૫માં તેણે ઉ૫લબ્ધ અથવા તેણે વનભાવેલ માહહતીની વવગતો.
લાગુાં ૫ડતુ ાં નથી.
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ુ ા નં.૧૫.
મદ

માહહતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉ૫લબ્ધ થતી સવલત.
સ૨કા૨શ્રી દવારા નકકી થયા મુજબ.

ુ ા નં.૧૬.
મદ

જાહે૨ માહહતી અવધકારીન ંુ નામ,હોદો અને બીજી વવગતો.
જાહે૨ માહહતી અવધકારી :-

શ્રી પી.એચ.પટેલ મુખ્ય સ્ટેમ્પ તનરીક્ષકશ્રી,
ગુજરાત રાજય,ગાાંિીનગ૨.

અપીલ ઓથોરીટી :-

શ્રી એ.આર.પટેલ નાયબ .સુતપ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ્સશ્રી,
ગુજરાત રાજય,ગાાંિીનગ૨.

ુ ા નં.૧૭.
મદ

અન્ય ઉ૫યોગી માહહતી.
લાગુ ૫ડતુ નથી.

જાહે૨ માકહતી અતિકારી
અને
મુખ્ય સ્ટેમ્પ તનરીક્ષક
ગુજરાત રાજય,ગાાંિીનગ૨.
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