સ્ટોર શાખા
માહિતી અધિકાર અધિધિયમ ૨૦૦૫િી કલમ -૪ (૧) (ખ) િેઠળ જાિેર સતા મંડળ દ્વારા સ્વંય જાિેર
કરવાિી માહિતી (PAD)
મુદા િં,.૧ પોતાિા વ્યવસ્થા તંત્ર કાયો અિે ફરજોિી ધવગતો
ગુજરાત સ્ટેમ્પ પુરવઠા અિે વેચાણ ધિયમો -૧૯૮૭ િેઠળ રાજ્યમાં સ્ટેમ્પિા પુરવઠા
અિે વેચાણનુ ં ધિયમિ કરવુ.ં
મુબ
ં ઇ સ્ટેમ્પ અધિધિયમ -૧૯૫૮ િી કલમ-૧૮(૧)(૨) િેઠળ રાજ્યિી બિાર કરી
આપેલા લેખો ઉપર કલેકટર ઓફ સ્ટેમ્પ તરીકે સ્ટેમ્પ લગાવી આપવા.
ગુજરાત રાજ્યિો આવેલ સ્ટેમ્પ ડેપોિી તમામ કામગીરી કરવી.
મુદા િં.૨ અધિકારીઓ તથા કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો
ગુજરાત સ્ટેમ્પ પુરવઠા અિે વેચાણ ધિયમો -૧૯૮૭ અન્વયે ઇન્ડીયિ ધસકયુરીટી પ્રેસ
િાધસક તથા િૈદરાબાદ ખાતેથી સ્ટેમ્પિો જથ્થો લાવવો તથા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ તમામ
જજલ્લા ધતજોરી કચેરીઓિે સ્ટેમ્પિો જથ્થો ઇન્ડેન્ટ મુજબ પુરો પાડવો.
ગુજરાત રાજ્યિા આવેલ સ્ટેમ્પ ડેપોમાં સ્ટેમ્પિા આવક/જાવકિા હિસાબ રાખવા,દર
છ માસે સ્ટોક વેરીફીકેશિ કરવુ ં તથા દર માસે જજલ્લા ધતજોરી કચેરી તરફથી આવતાં સ્ટેમ્પ
વેચાણ માટેિા Plus અિે Minus મેમોનુ ં સંકલિ કરી એકાઉન્ટન્ટ જિરલશ્રીિે પત્રક મોકલવા.
જજલ્લા ધતજોરી તરફથી સ્ટેમ્પિા મોકલેલ જથ્થામાં પડેલ ઘટ, વપરાશ તથા
ખામીયુકત સ્ટેમ્પિે લગતી માહિતી તૈયાર કરવી.
મુબ
ં ઇ સ્ટેમ્પ અધિધિયમ-૧૯૫૮ િી કલમ - ૧૮ (૧)(૨) િેઠળ રાજ્ય બિાર કરી
આપેલ લેખો અત્રેિી કચેરીમાં આવે ત્યારે િાણાં વસુલ કરી રસીદ ફાડવામાં આવે છે અિે તેિી
ફાઇલ તૈયાર કરી આધસ. સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પશ્રી સમક્ષ રજુ કરી હક
ુ મ થયેથી સ્ટેમ્પ લગાવવાિી
કામગીરી કરવામાં આવે છે .
મુદા િં.૩ ધિણમય લેવાિી પ્રહિયામાં અનુસરવામાં આવતી કાયમપધ્િધત તથા ધવધિયમો અિે દે ખરે ખ
તથા જવાબદારી
કલાકમ દ્વારા સ્ટેમ્પ ધિરીક્ષકિે ફાઇલ મુકવામાં આવે સ્ટેમ્પ ધિરીક્ષકશ્રી દ્વારા કચેરી
અધિક્ષકિે ફાઇલ મુકવામાં આવે અિે કચેરી અધિક્ષક આધસ. સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પ વગમ -૨ િે રજુ
કરશે.
ગુજરાત રાજ્ય બિારથી આવેલ સ્ટેમ્પમાં કલાકમ કચેરી અધિક્ષકશ્રીિે પ્રકરણ રજુ કરશે.
કચેરી અધિક્ષક આધસ. સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પશ્રીિે રજુ કરશે.
અમુક હકસ્સામાં આધસ.સુધપ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પશ્રી દ્વારા અધિક સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પશ્રી મારફત
સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પશ્રીિે રજુ કરશે અિે સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પશ્રી આ અંગે ધિણમય કરે છે .
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મુદા િં.૪ કામગીરીિા ધિયત િોરણો
મુબ
ં ઇ સ્ટેમ્પ અધિધિયમ -૧૯૫૮ િેઠળ કલમ-૧૮ િેઠળ કામગીરી, ગુજરાત સ્ટેમ્પ
પુરવઠા અિે વેચાણ ધિયમો ૧૯૮૭ િેઠળ કામગીરી ધિયત િોરણો અનુસાર કરવામાં આવે છે .
મુદા િં.૫ શાખા િેઠળ ધિભાવવામાં આવતા ધિયમો, ધવધિયમો સ્થાયી સુચિોનુ ં રે કડમ
મુબઇ
ં સ્ટેમ્પ અધિધિયમ ૧૯૫૮
ગુજરાત સ્ટેમ્પ પુરવઠા અિે વેચાણ ધિયમો ૧૯૮૭
ુ ધવભાગ તરફથી મળતા ઠરાવો,સુચિાઓ,પહરપત્રો
મિેસલ
મુદા િં.૬ શાખા દ્વારા ધિભાવવામાં આવતા દસ્તાવેજ/રે કડમ ધવગત
સ્ટેમ્પિા અિમવાધષિક ઇન્ડેન્ટિી ફાઇલ
સ્ટેમ્પ ખરીદ-વેચાણ રજીસ્ટર (કેશબુક)
સ્ટેમ્પ વાઇઝ સ્ટોક રજીસ્ટર (જમા-ઉિાર)
જજ.ધત.કચેરીઓિે સ્ટેમ્પ ફાળવણી અંગેિી ફાઇલ
સ્ટેમ્પ વેચાણ અંગેિા િાણાં સ્વીકારવા તથા બેંકમાં ભરવા
મુદા િં.૭ તેિી િીધત અથવા તેિા અમલીકરણિા ઘડતરિા સંબિ
ં માં જિતાિા સભ્યો સાથે ધવચાર
ધવધિયમ માટે અથવા તેમિા દ્વારા રજુઆત માટેિી ધવધ્માિ કોઇ ગોઠવણીિી ધવગતો.
શ ૂન્ય માહિતી
મુદા િં.૮ તેિા ભાગ તરીકે અથવા તેિી સલાિિા િેત ુ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યક્તતઓિા બિેલા
બોડમ કાઉન્ટરશ્રીઓ, સધમતીઓ અિે બીજા મંડળોિી બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ અથવા
તેવી બેઠકોિી કાયમિોંિો લોકોિે મળવાપાત્ર છે કે કેમ?
શ ૂન્ય માહિતી
મુદા િં.૯ અિે મુદા િં.૧૦
અ.િ.

અધિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી માહિતી પુક્સ્તકા
િોદો

િામ

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦િી
ક્સ્થધતએ મુળ પગાર.

૧

આધસ.સુધપ્ર.ઓફ સ્ટેમ્પ

શ્રી બી.પી.ડોડીયા

૬૬૦૦૦/-

( ઇન્ચાર્જ )
૨

કચેરી અધિક્ષક

શ્રીમતી પી.એ.શાિ

૫૮૬૦૦/-

૩

સ્ટેમ્પ ધિહરક્ષક

શ્રી કે.એ.વાઘેલા

૩૧૧૪૦/-(ફીકસ)

૪

કલાકમ

શ્રી એચ.કે.ઝાલા

૧૯૯૫૦/-(ફીકસ)

મુદા િં.૧૧ તમામ યોજિાઓ સુચચત ખચમ અિે કરે લી વિેંચણી પરિા અિેવાલોિી પરિા અિેવાલોિી
ધવગતો દશામવતી તેિી દરે ક એજન્સી ફાળવેલ અંદાજપત્ર.
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લાગુ પડતી િથી.
મુદા િં.૧૨ ફાળવેલ રકમો અિે એવા કાયમિમોિા લાભાથીઓિી ધવગતો સહિત આધથિક સિાય
કાયમિમોિી અમલ બજવણી રીત.
લાગુ પડતી િથી.
મુદા િં.૧૩ તેણે આપેલ છુટછટો પરવાિગીઓ અથવા અધિકૃધતઓ મેળવિારાઓિી ધવગતો.
લાગુ પડતી િથી.
મુદા િં.૧૪ ઇલેકટ્રોિીકસ સ્વરૂપમાં ઉપલબ્િ અથવા તેણે ધિભાવેલ માહિતીિી ધવગતો
લાગુ પડતી િથી.
મુદા િં.૧૫ માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્િ થતી સવલત.
સંબધં િત વ્યક્તતિે તેિા હકસ્સા પુરતી ઉપલબ્િ રે કડમ િી િકલ માંગણી થયે આપવામાં
આવે છે .
િાગહરકિી પ ૃચ્છા અન્વયે યોગ્ય પ્રત્યુત્તર પાઠવવામાં આવે છે .
મુદા િં.૧૬ જાિેર માહિતી અધિકારી તથા એપેલેટ ઓથોરીટીિી ધવગત
જાિેર માહિતી અધિકારી : - શ્રી બી પી ડોડીયા, આધસ.સુધપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્્સ (ઇન્ચાર્જ) (સ્ટોર)
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીિગર. ફોિ િં.૦૭૯-૨૩૨૬૮૨૬૪
એપેલેટ ઓથોરીટી

: - શ્રીમતી ધશતલબેિ ખાવડીયા, હિસાબી અધિકારી વગમ-૧
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીિગર. ફોિ િં.૦૭૯-૨૩૨૮૭૦૧૯

મુદા િં.૧૭ અન્ય ઉપયોગી માહિતી
શ ૂન્ય માહિતી

(બી. પી. ડોડીયા)
જાિેર માહિતી અધિકારી
અિે
આધસ.સુધપ્ર ઓફ સ્ટેમ્્સ
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીિગર.
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