માહિતીના અધિકા૨ બાબત અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ નીચેની માહિતી.
ધનરીક્ષણ શાખા, સુધિ. ઓફ. સ્ટેમ્પ્સની કચેરી, સ્ટેમ્પપ અને નોંિણી ભવન,
ગાાંિીનગ૨.
મુદા નાંબ૨: ૧ શાખાની ધવગત, કામગીરી તથા ફ૨જો:૧.ગુજરાત સ્ટે મ્પપ અધિધનયમ - ૧૯૫૮ તથા તે િેઠળના ધનયમોની અમલવારી
મુખ્યત્વે કલમ-૩૩, અને કલમ-૩૯ તથા કલમ-૪૦, કલમ-૪૧ કલમ-૬૮
અન્વયેની કામગીરી.
૨.ભા૨તીય સ્ટે મ્પપ અધિધનયમ - ૧૮૯૯ તથા તે િેઠળના ધનયમોની અમલવારી.
૩.ગુજરાત સ્ટે મ્પપ સ્લાય એન્ડ સેલ્સ રૂલ્સ -૧૯૮૭ અન્વયે લાયસન્સ સ્ટે મ્પપ
વેન્ડ૨ની કામગીરી.
૪.શે૨ તથા કોમોડીટીના સોદાઓની કોન્રાકટ નોટ, તથા પોટટ ઉ૫૨ની ડીલીવરી
થતા માલના ડીલવરી ઓડટ ૨ ઉ૫૨ સ્ટે મ્પપ ડયુટીની વસુલાત અંગેની કામગીરી.
મુદા નાંબ૨: ૨ અધિકારીઓ તથા કમટચારીઓની સત્તા અને ફ૨જો.
ગુજરાત સ્ટે મ્પપ અધિધનયમ - ૧૯૫૮ની કલમ-૬૮ િેઠળ સ્ટે મ્પપ ડયુટીની ચોરીની
તપાસ કોઈ ૫ણ વ્યહકત/સાંસ્થાના કબજામાાં ૨િેલ દસ્તાવેજો તથા રે કડટ ની તપાસ
ક૨વાની સત્તા અધિક સુધિઓફ. સ્ટે મ્પ્સશ્રીને એનાયત થયેલ છે . જે સત્તા અન્વયે
ધનરીક્ષણ શાખાના સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષકોને જરૂરી હુકમથી દસ્તાવેજ મેળવવા તથા રે કડટ ની
તપાસ

ક૨વા અધિકૃત ક૨તાાં અપુરતી સ્ટે મ્પપ ડયુટીવાળા લેખો અટકમાાં

લેવામાાં આવે છે . અને તે કલમ-૩૩ અન્વયે ઓછી સ્ટે મ્પપ ડયુટી વા૫રે લ લેખો
અટકમાાં લઈ કલમ-૩૯ અન્વયે કાયટવાિી કરી ખુટતી સ્ટે મ્પપ ડયુટી તથા દાં ડ વસુલ
ક૨વામાાં આવે છે .
મુદા નાંબ૨: ૩ ધનણટય લેવાની િહકયામાાં અનુસ૨વામાાં આવતી કાયટ૫ઘ્િધત તથા ધવધનયમો
અને દે ખરે ખ તથા જવાબદારી :-

જુધનય૨ કલાટક/ઈન્સપેક્ટ૨ ફાઈલનો િવાલો સાંભાળે તથા ફાઈલ ૫૨ નોંિ કયેથી
કચેરી અધિક્ષકને ૨જુ કરે . કચેરી અધિક્ષક િક૨ણની ધવગતો તપાસ પોતાના માંતવ્ય
સિ મુખ્ય સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક સમક્ષ િક૨ણ ૨જુ કરે અને મુખ્ય સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક િક૨ણનો
અભ્યાસ કરી પોતાના માંતવ્ય/સુચનસિ િક૨ણ અધિક સુધિ.ઓફ.સ્ટે મ્પ્સશ્રી સમક્ષ
૨જુ કરે .અધિક સુધિ ઓફ સ્ટે મ્પ્સશ્રી િક૨ણની ધવગતો તપાસી યોગ્ય ધનણટય કરે .
મુદા નાંબર: ૪ કામગીરીના ધનયત િો૨ણો:અપુ૨તી સ્ટે મ્પપ ડયુટીવાળા ફ૨જીયાત અને મ૨જીયાત નોંિણીને પાત્ર લેખો અટકમાાં
લઈ ૫ક્ષકા૨ને કલમ-૩૯(૧)(બી)ની સુનાવણી આપી ખુટતી સ્ટે મ્પપ ડયુટી અને દાં ડ
વસુલવામાાં આવે છે .સ્ટે મ્પપ વેન્ડરોના લાયસન્સ આ૫વાની અને ધનયાંત્રણ કામગીરી
અને કલમ-૪૦ િેઠળ ૨જુ થયેલ લેખોને િમાણણત ક૨વાની કામગીરી ક૨વામાાં આવે
છે .
મુદા નાંબ૨: ૫ શાખા િેઠળ ધનભાવવામાાં આવતા ધનયમો, ધવધનયમો સ્થાયી સુચનોનુાં
રે કડટ .
૧.લાયસન્સ સ્ટે મ્પપ વેન્ડરોની કામગીરી અંગે દે ખરે ખ તથા ધનયાંત્રણને લગતી
સ્થાયી સુચનાઓ, પહરપત્રો
મુદા નાંબ૨ : ૬ શાખા ઘ્વારા ધનભાવવામાાં આવતા દસ્તાજો/રે કડટ ધવગતઃ૧.અમદાવાદ શિે૨ના સ્ટે મ્પપ વેન્ડરોના પુરા થયેલ નાણાકીય વર્ટના વેચાણ
૨જીસ્ટરો.
૨.સ્ટે મ્પપ ડયુટીની ચોરીના સાંભધવત હકસ્સાઓ અંગે થતી તપાસ તથા સ્ટે મ્પપ
ડયુટીની ચોરીના ઘ્યાને આવેલ હકસ્સાઓ અંગે ક૨વામાાં આવતી કલમ-૩૩
તથા ૩૯ િેઠળની કાયટવાિીની ફાઈલો.
૩.સ્ટે મ્પપ વેન્ડરોની તપાસ દ૨મ્પયાન ઘ્યાને આવેલ ક્ષધતઓ ૫૨ત્વે
ક૨વામાાંઆવતી કાયટવાિીની ફાઈલો.
૪.કોન્સોલીડેટ સ્ટે મ્પપ ડયુટી અને એમાલગમેશનની અ૨જીઓ અંગે ક૨વામાાં

આવતી કાયટવાિીની ફાઈલો.
૫.કલમ-૪૦ િેઠળ ખુટતી સ્ટે મ્પપ ડયુટી ભ૨પાઈ ક૨વા ૨જુ થતા લેખોની ફાઈલો.
મુદા નાંબ૨ : ૭

લાગુ ૫ડત ુાં નથી.

મુદા નાંબ૨ : ૮

લાગુ ૫ડત ુાં નથી.

મુદા નાંબ૨ : ૯ તથા ૧૦ અધિકારી/કમટચારીઓની યાદી.
િોદો

નામ

તાઃ૩૧/૩/૨૦૨૦ ની
સ્સ્થધતએ મુળ ૫ગા૨

૧.અધિક સુધિઓફ સ્ટે મ્પ્સ

શ્રી

વાય.એ.દે સાઈ

-

(ઈન્ચાર્જ)
૨.મુખ્ય સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક

શ્રી આ૨.બી.રાઠોડ

૭૮,૮૭૮/-

૩.કચેરી અધિક્ષક

જગ્યા ખાલી

૪.સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક

શ્રી એમ.આ૨.િજા૫ધત

૩૧,૩૪૦/- હફકસ

૫.સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક

શ્રી એફ.બી. બળે વા

૩૧,૩૪૦/- હફકસ

૬.કલાકટ

શ્રી કે.ડી.૫૨મા૨

૭.કલાકટ

શ્રી જે.કે.૫ટે લ

૧૯,૯૫૦/-હફકસ

૮.કલાકટ

શ્રી એચ.જી.િજા૫ધત

૧૯,૯૫૦/-હફકસ

-

૨૬,૨૨૯/-

મુદા નાંબ૨ : ૧૧

લાગુ ૫ડત ુાં નથી.

મુદા નાંબ૨ : ૧૨

લાગુ ૫ડત ુાં નથી.

મુદા નાંબ૨ : ૧૩

લાગુ ૫ડત ુાં નથી.

મુદા નાંબ૨ : ૧૪

ધવજાણુાં સ્વરૂપે ધનભાવેલ તથા ઉ૫લબ્િ માહિતી :- “શુન્ય”

મુદા નાંબ૨ : ૧૫

શાખાની માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉ૫લબ્િ થતી સવલતઃ-

૧.સાંબિ
ાં ીત વ્યહકતને તેના હકસ્સા પુરતી ઉ૫લબ્િ રે કડટ ની નકલ માાંગણી થયે
આ૫વામાાં આવે છે .
૨.નાગરીકની પ ૃચ્છા અન્વયે યોગ્ય િત્યુત૨ પાઠવવામાાં આવે છે .
મુદા નાંબ૨ : ૧૬

જાિે૨ માહિતી અધિકારી તથા એપેલેટ ઓથોરીટીની ધવગત :િોદો

નામ

જાિે૨ માહિતી અધિકારી

શ્રી આ૨.બી.રાઠોડ

મુખ્ય સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક
ગુજરાત રાજય, ગાાંિીનગ૨
એપેલેટ ઓથોરીટી

શ્રી વાય.એ.દે સાઈ (ઈન્ચાર્જ)

અધિક સુધિઓફ સ્ટે મ્પ્સ,
ગુજરાત રાજય, ગાાંિીનગ૨

મુદા નાંબ૨ : ૧૭

(શુન્ય)

જાિે૨ માહિતી અધિકારી(નક્ષણ)
અને
મુખ્ય સ્ટે મ્પપ ધનરીક્ષક
ગુજરાત રાજય, ગાાંિીનગ૨

