
 

ઓનલાઇન �ા� ઝીટ પાસ ફોમ
 ૪૦૫ મેળવવા માટ� કરવાની થતી કામગીર� (સરળ � ટ�પમા)ં  

�જુરાત �	ુ યવિધ�ત વેરા અિધિનયમ ૨૦૦૩ની કલમ-૬૯ હ�ઠળ �ા� ઝીટ પાસ ફોમ�-૪૦૫ 

મેળવવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. �જુરાત રાજયના વેપાર�ઓ, રાજય બહારના વેપાર�ઓ તથા 

�ા� સપોટ�રો ફોમ�-૪૦૫ ઓનલાઇન મેળવી શક� છે. ફોમ�-૪૦૫ ઓનલાઇન મેળવવાના સરળ * ટ�પ નીચ ે

�જુબ છે.   

૧. સૌ �થમ ઇ� ટરનેટની મદદથી ખાતાની વેબસાઇટ www.commercialtax. 

gujarat.govt.in પર જુ.ં 

ર. વેબસાઇટના હોમ પેજની  ડાબી બા�ુએ દશા�વેલ sign up for transit passની લ�ક 

પર કલીક કરુ.ં  � યારબાદ transport sign up  for transit pass �ુ ંપેજ ઓપન થશે "મા બ ે

િવક% પ મળશે.  

(૧) Registered Dealer of Gujarat. 

(ર) Other State Transit Dealer.  

૩. ઉપરોકત િવક% પ પૈક' લા( ુપડતો િવક% પ પસદં કર'ને ફોમ�મા ંદશા�, યા -જુબની 

િવગતો કાળ./વૂ�ક ભરવી. લાલ 1દડ'વાળા કોલમની િવગતો ફર4જયાત ભરવી.  

૪. Other State Transit Dealer હોય તો ઉપરોકત િવગતો ઉપરાતં પાસવડ�, 

સીકયોર'ટ' કવે6ન તથા સીકયોર'ટ' આ� સરની િવગતો પણ ભરવાની રહ:શે. ભર:લ િવગતો, 

કાળ./વૂ�ક save કર'ન ેરાખવી. િવગતો ભયા� બાદ Submit પર કલીક કર'ને ફોમ� અપલોડ  

કરુ.ં � યારબાદ નીચે =ણા,યા ->ુબનો એક મેસેજ જનર:ટ થશે.  

 Transit pass registration  completed successfully. Your log in ID 

is………….. please log in with your log in ID and password.    

૫. આમ, મેસેજમા ં દશા�, યા -જુબ�ુ ં log in ID આપના મેઇલ એ?:સ પર પણ 

મોકલવામા ંઆવશે. � યારબાદ સદર@ ુlog in ID Aારા વેબસાઇટ  પર જમણી બા�ુએ દશા�વેલ  

log in IDના ખાનામા ં log in ID, પાસવડ�ના ખાનામા ંપાસવડ� તથા typeના ખાનામા ંTransit 

pass ની િવગતો ભરવી. captcha ના ખાનામા ંયોB ય સCં યા દશા�વીને log in  પર  કલીક કરતા ં
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ઓપન થયેલ પેજની  જમણી બા�ુએ દશા�વેલ Transit pass entry પર કલીક કરતા ંTransit 

pass  excel upload �ુ ંપજે ઓપન થશે. સદર@ુ  પજેમા ંદશા�વેલ Transit pass ફોમ�-૪૦૫ 

પર કલીક કર'ને સદર@ ુફોમ� આપના કોD E Fટુરમા ંડાઉનલોડ કર'ને સેવ કરુ.ં � યારબાદ ફોમ�મા ં

દશા�વલે િવગતો કાળ./વૂ�ક ભર'ને વેલીડ:ટ કરવી. � યારબાદ ફર'થી વેબસાઇટ  પર  log in 

થઇને Transit pass entry�ુ ં   પેજ ઓપન કર'ને તેમા ં Gાઉસના બટન પર કલીક કર'ને 

આપના કોD E Fટુરમા ં સેવ કર:લ ફોમ�-૪૦૫ �ુ ંભર:લ ટ:D E લેટ સીલેકટ  કર'ને અપલોડ  કરુ.ં 

સદર@ુ ફોમ� અપલોડ કયા� બાદ ફોમ�ની  પહIચ જનર:ટ થશે. તેમા ંજમણી બા�ુએ �ા� ઝીટ પાસ 

નબંર દશા�વેલ હશે તેમજ ડાબી બા�ુએ PDF લ�ક દશા�વેલ હશે "ના પર કલીક કરવાથી 

ઓનલાઇન ફોમ�-૪૦૫  જનર:ટ થશે. સદર@ુ ફોમ�-૪૦૫ ની �ી� ટ આઉટ લઇને વહન થતા માલ 

સાથે રાખીને ફોમ�-૪૦૫મા ંદશા�વેલ �વેશ ચેકપોJ ટનો હવાલો ધરાવતા અિધકાર' સમM તેમજ 

રાજય બહાર નીકળવાની છે% લી ચેકપોJ ટનો હવાલો ધરાવતા અિધકાર' સમM ર�ૂ કર'ન ેફોમ� 

વેર'ફાય કરાવવા�ુ ંરહ:શ.ે ચેકપોJ ટ અિધકાર' સમM ફોમ�ની �ી�ટ આઉટને બદલે ફોમ�ની પહIચ 

અથવા �ા� ઝીટ પાસ નબંર પણ ર�ૂ કર' શકાશે. 

૬. ફોમ�-૪૦૫ જનર:ટ કરવામા ંઆવે � યાર: દશા�વેલ  ઇ મેઇલ એ?:સ પર તેની Oણ 

કરવામા ંઆવશ ેતેમજ  મોબાઇલ નબંર પર   sms  થી  પણ Oણ કરવામા ંઆવશે.  

૭. �વેશ  ચેકપોJ ટનો હવાલો ધરાવતા અિધકાર' તેમજ રાજય બહાર નીકળવાની 

છે% લી ચેકપોJ ટનો હવાલો ધરાવતા અિધકાર' Aારા ફોમ�  વેર'ફાય  થાય � યાર: પણ તેની Oણ 

દશા�વલે મોબાઇલ નબંર  પર  sms  થી કરવામા ંઆવશે.  
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Procedure to get online Transit Pass Form 405:  

Provision of Transit Pass has been made under Section 69 of Gujarat 

Value Added Tax Act-2003. Dealers of Gujarat State as well as Dealers of 

other States, Transporters, are allowed to get Transit pass online. 

Following are simple steps to get Transit Pass Form 405 online.  

1. First log on to www.commercialtax.gujarat.gov.in by using internet 

connection on your computer. 

2. Please look for the link of ‘Sign Up for Transit Pass’  on left side of 

home page of website. Clicking on “Sign Up for Tansit Pass”, opens 

a page having two options (1) Registered Dealer of Gujarat and (2) 

Other State Transit Dealer. Select the appropriate option as per your 

category. Please fill up the details in the form correctly. The fields 

with red asterisk are mandatory.  

3. Other State Transit Dealer has to submit additional details i.e. 

password, security question and security answer. Kindly save the 

details and upload the form by clicking on “submit”. On submission 

of form you are given a message that, “ Transit pass registration 

completed successfully.Your log in ID is……………..please log in with 

your log in ID and password”. 

4. You have to mention your correct and regular mail address, as your 

login Id is mailed to you on same address on approval of your 

request. Also it is requested to save your password, security 

question and security answer mentioned in the form.  

5. You will soon get your login ID on your given mail address, using 

this login ID and password you can login on the left side of home 

page of website. 

6. On Clicking on “log in” in home page, opens a page showing “Transit 

pass entry” on left side. On Clicking on “Transit pass entry” opens a 

page showing “Transit pass excel upload”. Download the template 

Transit pass Form 405 and save it to your computer as convenient 

to you.  

7. Now add details to the template as per your nature of transaction 

and transport detail. Do use and follow help text in templates. 

Upload filled form 405 (template) and get ‘Submit’ button enabled 

after due validation of your data. 
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8. Upload the form by pressing submit button. And get the receipt of 

acknowledgement on screen. Also find PDF link for form 405 on left 

side of screen. Click it to download and save the form 405.  

9. Get the Form 405 number or printout of acknowledgement receipt or 

printout of Form 405  and keep it with vehicle and goods in charge 

to submit it to the officer in charge of  entry  check post and to the 

officer in charge of exit check posts of the State. 

10. Messgae will be sent on mail address at the time of form generation. 

11. Message will be sent by sms on mobile phone number, at the time 

of verification of form by entry check post officer as well as at the 

time of form verification by exit check post officer. 


