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નાણાંક>ય વષ@ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માટ8 એકં દર8 વાિષGક મહ8H ૂલ જJ:રયાત અને LMNુ ક િનધા@રણ કરવા માટ8 ની અરQને
ુ Yો.
તૈયાર કરવા અને ફાઇલ કરવા પર UપVટ>કરણ અને માગ@ દશ@ન કરવા માટ8ના આદ8 શનો Xસ
નાણાંક4ય વષB ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૫-૨૦૨૬ ના િનયંHણ Iુદત માટK નવા બMુ વષNય OPુQક િવિનયમો બનાવવાની
ORSયા શU કરવામાં આવી હતી, પરં Y ુ આયોગના િનયંHણ બહારના કારણોને લીધે તે\ ુ ં આખર4 Uપમાં િવલંબ થયેલ
છે . નાણાંક4ય વષB ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માટK એકંદરK વાિષaક મહKb ૂલ જURરયાત અને OPુQક અરeઓની તૈયાર4 માટK
hપiટતા/માગBદશBન આપવા માટK kુRટ'લટ4ઝ તરફથી નામદાર આયોગને િવનંતીઓ કરવામાં આવેલ છે .
આ સંદભn, આયોગ oારા નાણાંક4ય વષB ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માટK એકંદરK વાિષaક મહKb ૂલ જURરયાત અને OPુQક િનધાBરણ
માટK ની અરeને ફાઇલ કરવા માટK નો આદK શનો Iુસqો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને બMુ વષNય OPુQક rKમવકB
માટK અગાઉ b ૂ'ચત કરK લ ૨૦૨૧-૨૦૨૬ ના િનયંHણ Iુદતને ૨૦૨૨-૨૦૨૭ ની Iુદત માટK દરખાhત કરK લ છે અને
તમામ સંબિં ધત પરવાનેદાર/kુટ4લીટ4ઝને નાણાંક4ય વષB ૨૦૨૧-૨૨ માટK ની OPુQક પીટ4શન તાર4ખ ૩૧મીRડસેvબર-૨૦૨૦ના રોજ અથવા તે પહKલાં ફાઇલ કરવા માટK ની wણ b ૂ'ચત કરવામાં આવેલ છે .
આ સંદભBમાં આદK શનો Iુસqો આયોગની વેબસાઇટ (www.gercin.org ) ઉપર તા: ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ અથવા તે
પહKલાં રસ ધરાવનાર zય{|તઓ પાસેથી b ૂચનો મેળવવા હKY ુસર I ૂકવામાં આવેલ છે .
આ સાથે b ૂ'ચત કરવામાં આવે છે કK } zય{|તઓ આદK શ ના Iુસqા ~ગે પોતાના Rટ•પણીઓ કરવા €ુ'ચ ધરાવે છે ,
તેઓએ તેમની Rટ•પણીઓ આ\ુષાં'ગક દhતાવેજની (જો કોઈ હોય તો) સાથે efiling@gercin.org પર મોકલી અથવા
તો તે સ'ચવ ƒી, :ુજરાત િવ„ુત િનયંHક આયોગ, છ†ો માળ, 'ગ)ટ-૧ ટાવર, રોડ-૫-સી, ઝોન-૫, 'ગફટ િસટ4,
ગાંધીનગર–૩૮૨૩૫૫ પર મોકલી ને રˆૂ કર4 શકK છે . નાણાંક4ય વષB ૨૦૨૧-૨૨ માટK સમયસર OPુQક આદK શ
આપવાની આવ‰યકતાને Šયાનમાં રાખીને, આયોગ oારા આદK શ ના Iુસqા પર b ૂચનો/વાંધાઓ Šયાને લઈ વહKલી
તકK આખર4 આદK શ અપાશે.
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