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" ૫િરિશ ટ ક "
Original
Duplicate
Triplicate
Quadruplicate

ચલણ

ં
ગુજ રાત રાજય નશાબધી
અને આબકારી ખાત ું
ે સદર પાછળ મુજ બની/
૦૦૩૯, રાજય આબકારી ગૌણ પટા
ે બક ઓફ ઇ ડીયા/અિધકત
ૃ બે કમાં
ટટ
ે રોકડા રકમન ું ચલણ
ભરલ
ન ા ણાં ભરના રનું નામઃ
યિકતવતી નાણાં ભરવામાં

આ યા હોય તે ન ું નામ અને સરનામું :
ભરણાની પુરે પુર ી િવગત અને તે

ગે ન ા હકમો
જો હોય તો :ુ
રકમ
કુ લ રકમ

િપયા (શ દોમાં) .......................................................
તારીખ ............................

નાણાં ભરનારની સહી
િતજોરી / બે કના ઉપયોગ મા ટે

િપયા (શ દોમાં) .......................................................

િપયા (

કડામાં) ..........................................નું ભરણું ભરાયું છે .

તારીખ.................................

નંબર ...................................

એજ ટ / પે ટા િતજોરી અિધકારી

મુ ય સદર ૦૦૩૯ રા જય આબકારી ગૌણ સદર અને પે ટા સદર
૧૦૩ (ક) મા ટ દા
(૧) જકાત
(૨) ફી
9 ૧૦૫ (ખ) પરદે શી દા અને પીરીટ
(૧) જકાત
9

(ર) ફી
(૩) વે ચાણમાંથી આવક

૧૦૬ (ગ) વાિણજયક ડીને ચડ પીરીટ અને દવામાં વપરાતા દા
(૧) જકાત
(૨) ફી
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રકમ ( િ પયા માં )
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૧૦૭ (ધ) આ કોહોલ અફીણ િવગેરે વપરાતા હોય તે વી દવાઓ અને

બનાવટો

સાધનો માટેની

(૧) જકાત
(૨) ફી
૧૦૮ (ચ) અફીણ, ગાંજો અને બી

ઔષધૌ

(૧) અફીણ પર જકાત
(૨) ગાંજો અને બી

ઔષધૌ પર જકાત

(૩) ફી
(૪) વે ચાણમાંથી થયે લ ઉપજ
૧૫૦ (છ) દં ડ અને જ તી
(૧) દં ડ અને જ તી
(૨) પરચ ૂરણ
૮૦૦ (જ) બી

આવક

(૧) અિધક ચુકવણી વસુલાત
(૨) ર

પગાર ફાળો

(૩) બ વે લ સે વાઓ બદલ ચુકવણી વસુલાત
(૪) અ ય

ાિ ત

(૫) ડેડ ટોકની વે ચાણ ઉપજ
(૬) અનુર ણ સબંધી ખચ
કુ લ રકમ
* આ જગાએ શહેર/ ગામન ું નામ લખવાન ું થાય છે .
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