
આવકવેરા િવભાગ
��તુત કર ેછે

IN TCO NEME M TTA RX A DEP

અને
મોટંુમોટંુ પતલુંપતલું

ટે�સ પરીટે�સ પરીટે�સ પરીટે�સ પરી
એવું કશું �દુ કરો કે 

આવકવેરા િવભાગ 

હંમેશાં માટે ખતમ થઈ 

�ય.

ંજો હંુ આવું કશું કરી દઉ તો 

�વા��ય, માગ�, િશ�ા, ર�ા 

અને તમામ �હેર ક�યાણ 

�ોજ�ેટ ઠપ થઈ જશે...



હંુ ટે�સ પરી છંુ, હંુ �દું બતાવી શકંુ છંુ. 

ેતમાર કેટલો આવકવેરો ચુકવવાનો છે, હંુ તમને તક�  સાથે જણાવીશ. 

ેદેશની �ગિતની વાત આવે �યાર હંુ હંમેશાં સમયથી આગળ રહંુ છંુ, 

“કોષ મૂલો દંડ” મં� દેશની સફળતા માટેનું સૂ� છે.
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આહા... ગરમાગરમ 

સમોસા... યમ... યમ... 

પતલું શું િવચાર ેછે?
િવચાર તો સારો છે, પરંતુ 

મારા િખ�સામાં પૂરતા પૈસા 

નથી.. અને જ ેકંઈ બ�યું છે 

તેમાંથી માર ેમારો આવકવેરો 

ચુકવવાનો છે.

આપણે તે કરી દઈશું... પરંતુ તુ 

�ણે છે ને કે ખાલી પેટ મા�ં 

િદમાગ કામ કરતું નથી.

આવકવેરા િનદેશાલય (જ.સં.�.અને.�.), મયૂર ભવન, 

િદ�હીની પિરક�પના

મોટંુ પતલું અને

ચો�પચો�પચો�પચો�પ

ટે�સ પરીટે�સ પરીટે�સ પરી

ચો�પચો�પચો�પચો�પ

ચો�પચો�પચો�પચો�પ
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આ લો તમા�ં 

િબલ, મા� 100 

�િપયા.

100 �િપયા?? 

કેવી રીતે??

કર, કર, કર.. ઉફ.. 
આપણે બધી ચીજ પર 

આવકવેરો કેમ 
ચુકવવાનો હોય છે? 

બુહૂહૂ

વાહ, 

�વાિદ� 

સમોસા!

અર ેભાઇ.. 

અ�યાર ેઆપણું 

િખ�સુ ખાલી 

છે.. હવે ચાલો 

ઘર ેજઈએ.. 

બુહૂહૂ

હંુ આવકવેરાની ચોરી 

કરતો નથી અને હંુ મારા 

સમોસાની ગુણવ�ા 

સાથે સમાધાન કરતો 

નથી.

બરરર
બરરર
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તો પછી સૂઈ �.. આવતી 

કાલથી કામ પર જજ,ે નહી ંતો 

પગાર પર ર�નો કર કપાઇ 

જશે..

પતલું, એક બાજુ 

આવક વેરો અને બી� 

બાજુ ભરપેટ સમોસા, 
ંહવે મને ઉઘ આવી 

રહી છે.

છમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમ

ટે�સ પરીના 

�દુમાં છે દમ

ટે�સ પરીના ટે�સ પરીના 

�દુમાં છે દમ�દુમાં છે દમ

ટે�સ પરીના 

�દુમાં છે દમ

છમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમ

છમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમછમ છમ છમ
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અર!ે અમને �ાં 

લઈ �ય છે પરી?

તુ તો પરી છે... તુ 

�દુ �ણે છે, તો 

પછી તે અમારા પર 

કર કેમ લગા�યો છે?

િવચારો, જો 

આપણે આવકવેરો 

ભરવાનો ન હોય 

તો, આપણું �વન 

કેટલું ખુશાલ હશે.

છમ છમ છમ !!! તારા 

િવચારોમાં દમ નથી !!

લો! હવે આવકવેરા 

િવભાગે પરીની 

ભરતી કરવાની 

શ�આત કરી છે.

હંુ ટે�સની પરી 

છંુ... મા�ં નામ 

છે ટે�સ પરી
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િબલકુલ, અમે પણ 

જોઇએ કે જો સરકાર 

આવક વેરો ન લે તો 

અમે કેટલા ખુશ 

હોઇશું.

સા�ં તો પછી, 

કશુંક અસાધારણ 

જોવા માટે તૈયાર 

રહો.

માગ
� અ

ને પુલ ગાયબ

હોિ�પટલો ગાયબ

શાળા ગાયબ

બધુ જ ગાયબ

�ણવું છે તાર ેકે જો 
હંુ આવક વેરો દૂર કરી 

ંદઉ તો તમા�ં �વન 
કેવું બની જશે?
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કોરોના વેિ�સન 

ગાયબ

અર.ે. આ �થળ તો ઉ�ડ અને વેરાન 

થઈ ગયું. પેલા સરસ બનાવેલા માગ� �ાં 

જતા ર�ા?

અને રાશનની દુકાનો �ાં 

ગઈ અને પેલા સુંદર 

�લાયઓવસ� �ાં ગયા?

બુહૂહૂ.. અમારી 

શાળા �ાં ગઈ? 

હવે અમે કેવી રીતે 

ભણીશું?

અમે સરકારી 

હોિ�પટલોમાં અમારી 

દવા અને સારવાર 

મેળવતા હતા.. હવે, 

અમે �ાં જઈશું? 

બુહૂહૂ..
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ટે�સ પરી, અહી ં

ખરખેર કંઈક ખોટંુ 

થયું છે.. લોકો 

કોરોના, �લેગ, 

પોિલયોથી પરશેાન 

થઈ જશે.

જો આવી તમામ �હેર 

ક�યાણ યોજનાઓ બંધ 

થઈ જશે તો સામા�ય 

નાગિરકનું �વવું 

મુ�કેલ બની જશે.

મા� આટલું જ નહી ંમોટંુ પતલું, દેશની 

ર�ા �ણાલી અને અંતિર� સંશોધન 

પણ પડી ભાગશે. શું તમે ઇ�ટરનેટ 

િવના રહી શકશો?

જરાય નહી.ં.. હંુ ફેસબુક 

અને વો�સએપ િવના 

રહેવાનું િવચારી પણ ન 

શકંુ.

જો આપણી ર�ા �ણાલી 

ભાંગી પડે અથવા નબળી 

પડે તો આપણા દુ�મનો 

આપણા દેશ પર હુમલો 

કરશે.
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હવે તમને મારી વાત સમ�ઇ. 
સરકાર આપણા માટે આવી 

�હેર ક�યાણ યોજનાઓ અને 
કાય��મો એકિ�ત કરલેા વેરાથી 

ચલાવે છે.

સાચું ક�ું. જો લોકો 
આવકવેરો ચુકવવાનું બંધ 
કરી દે તો આપણે વૃિ�ની 
�િ�એ ઘણા ઘણા વષ� 

પાછળ જતા રહીશું.

ફરી િવચારી લો... જો તમે 

ભારતમાં િવકાસ અને �ગિત 

જોવા માગતા હોય તો 

આવકવેરો �માિણકતા સાથે 

ભરવો આવ�યક છે.

એટલે કે આવા તમામ 

િવકાસ ખતમ.. ના.. 

પરી ના.. તા�ં �દુ 

પાછંુ લઈ લે અને બધુ 

પહેલા જવંુે કરી દે.
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ચો�સ, અમે અમારો આવકવેરો ચુકવી 

દઈશું.. મા� આટલું જ નહી,ં અમે અમારા 

ચાહકોને ટે�સ પરીએ જ ેકંઈ ક�ું છે તેને 

અનુસરવાનું પણ કહીશું.

બસ અમે ઇ�છીએ છીએ કે 

તમે તમા�ં �દું પાછંુ લઈ 

લો અને બધુ પહેલા જવંુે 

કરી દો, �લીઝ...

છમ છમ છમ.. મારા 

�દુમાં દમ છે.

હમમમ

અર ેવાહ! 

મારી શાળા

હવે આપણને 
િનઃશુ�ક દવાઓ 

મળશે.

બુહુહુ..

હવે હંુ આ દેશમાં 

કેવી રીતે �વીશ?
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અર ેભગવાન! મને કેવું અ�બ 
સપનું આ�યું. પણ મારા સપનાએ 
એક વાત �પ� કરી કે જો આપણે 

બધા �ામાિણક રહીએ અને 
સમયસર આપણા વેરા ચુકવીએ તો 

આપણા દેશનો ઝડપી ગિતએ 
િવકાસ અને �ગિત થશે.  

તો હવેથી... આપણે આવકવેરો 

ચુકવવામાં �ામાિણક રહીશું અને 

�વાિદ� સમોસાની પણ મ� 

માણતા રહીશું. 

છમ છમ છમ...  છમ છમ છમ...  

ઇ�કમ ટે�સ પરી ઇ�કમ ટે�સ પરી 

તેના ઘરે ચાલીતેના ઘરે ચાલી

છમ છમ છમ...  

ઇ�કમ ટે�સ પરી 

તેના ઘરે ચાલી

સમા�



માગ� શોધો
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િચ�માં રંગ 
પૂરો



અ�ય આવૃિ�

આ કોિમકમાં, આપણે શીખીશું કે દેશની વૃિ� અને �ગિત માટે 

આવકવેરો ફાળો આપે છે.




