
     

આલકલેયા ઍક્વેર ળીટ 2015-16 ફાફતે સચુનાઓ :- 

(1) આ આલકલેયા ઍક્વેર ળીટભાાં  ભાત્ર “ANEXER” અને “DETAILS” 

નાભની ળીટભાાં ભાહશતી બયલાથી ફાકીની   તભાભ ળીટ એટરે કે 
“INCOMETAX CALCULATION” , “DECLARATION” , “FORM NO.16”  
ભાાં ભાહશતી આભેે બયાઇ જળે.  

  

(2) વૌપ્રથભ “ANEXER”  નાભની ળીટભાાં ઉય ળાાનુાં નાભ( એડ્રેવ વાથે 

),કભમચાયીનુાં નાભ, શોદો, અંગે્રજી કેીટર  અક્ષયભાાં બયવ.ુ તેભજ 

કોષ્ટકભાાં કુર ગાય, ભોંઘલાયી, ઘયબાડુાં, ગ્રોવ ગાય, કુર કાત, 

નેટ ગાયની કોરભભાાં પોર્મ્ુમરા મકેુરી શોલાથી આ કોરભભાાં ભાહશતી 

યુલી નશી. ભોંઘલાયી એયીમવમની કોરભભાાં જે ભાવભાાં એયીમવમ ેઇડ 

થ્ ુશોમ તે ભાવભાાં યકભ મકુલી. આ વીલામની કોરભભાાં રાગ ુડતી 

ભાહશતી યુલી.ફીનજરુયી ખાનાભાાં “ શનુ્મ” 

મકુવુાં.......................................  “ભકાન રોન પ્પ્રિંન્વી.” અને “ભકાન 

રોન વ્માજ” નાભની કોરભભાાં શોભ રોનના શપ્તા ગાયફીરેથી 

કાતા શોમ તો જ ભાહશતી યુલી. ગાયફીરેથી ન કાતી શોમ તે 

શોભરોન પ્પ્રન્વી. અને વ્માજની યકભ  

“DETAILS” નાભની ળીટભાાં  શોભ રોન – વીધી ચકુલણીના ખાનાભાાં  

યુલી. 

(3) “ANEXER”  નાભની ળીટભાાં ભોંઘલાયીની કોરભભાાં ેઇડ ભાવ apr-15 , 

may-15 ભાાં 107% ….. june-15 , july-15,aug-15,sep-15,oct-15 ભાાં 

113% ….. nov-15,dec-15,jan-16,feb-16,mar-16 ભાાં 119% ….ની 



પોર્મ્ુમરા વેટ કયેરી છે તભાયા જીલ્રાભાાં ેઇડ ભાવભાાં ભોંઘલાયીની 

ટકાલાયી અરગ ડતી શોમ તો વેર ય ક્રીક કયલાથી ઉય 

પોર્મ્ુમરા ફાયભાાં આલતી પોર્મ્ુમરાભાાં પેયપાય કયી ળકાળે.  

(4) “ભોંઘલાયી એયીમવમ” ના કોરભભાાં આખા લમભાાં ફે લખત ભોંઘલાયી 

એયીમવમ જે ભાવભાાં ેઇડ થ્ ુશોમ તે ભાવના વેરભાાં જ એન્ટય કયવ ુ 

(5) આ વીલામના કોરભભાાં ગાયફીરેથી ભાંજુય થમેર અન્મ ફીર  

( G.P.F. ઉાડ વીલામ ) ની યકભ જે તે ેઇડ ભાવભાાં લધાયાની 

કોરભભાાં દળામલી ળકળો.  

(6) ત્માયફાદ “DETAILS” નાભની ળીટભાાં રીરા યાંગ ના ખાનાની જ રાગ ુ

ડતી ભાહશતી  અંગે્રજી કેીટર  અક્ષયભાાં કે અંકભાાં બયલી. ન રાગ ુ

ડતી પ્લગતના ખાનાભાાં “ શનુ્મ” મકુવુાં. જો તભે ભકાનબાડુ ચકુલતા  

શોમ તો લાપ્િક બાડાની યકભ “DETAILS” નાભની ળીટભાાં આેર 

ખાનાભાાં યુલી. 

(7) FORM-16 ભાાં કચેયી અધીકાયીની પ્લગત વીધી જ એન્ટય કયલી , ..... 

ફાકીની તભાભ પ્લગતના વેરભાાં ભાહશપ્ત પોર્મ્ુમરાને રીધે ઓટોભેટીક 

આલી જળે.  

(8) “INCOMETAX CALCULATION” , “DECLARATION” , “FORM NO.16” 

નાભની ળીટભાાં જે ભાહશપ્ત પોર્મ્ુમરાને રીધે ઓટોભેટીક ન આલે તેભાાં 

ભેન્્અુરી ભહશપ્ત એન્ટય કયી ળકાળે.    

   ખાવ નોંધ :- (1) ઉયોક્ત ફાંને્ન ળીટભાાં ભાહશતી યુતી લખતે જે  

                ખાનાભાાં પોર્મ્ુમરા નાાંખેરી શોમ તેભાાં ભાહશતી ન યુલી.  

                (2) “INCOMETAX CALCULATION” , “DECLARATION” ,  



                       “FORM NO.16”  ની પ્પ્રન્ટ કોી A4 ભાાં વેટ કયેરી છે  

                        જેથી A4 કાગભાાં પ્પ્રન્ટ કાઢલી. 
 

      લધ ુભાહશપ્ત કે છુયછ ભાટે વાંકમ  કયો :-  

    જગપ્તમા યજનીકાાંત એભ.   M :- 9714646456 

                       

  


