Expression of Interest
ચાર્ટ ર્ટ એકાઉન્ર્ન્ર્/ચાર્ટ ર્ટ એકાઉન્ર્ન્ર્ની ેઢીઓ ના નીચેની કાભગીયી અંગે પીના ધયણ ભાર્ે EOI
(Expression of Interest) ની દયખાસ્ત ભેલલા ફાફત.
1) લટ ૨૦૧૯-૨૦ના હશવાફની ઓર્ીર્ની કાભગીયી જેભાાં વયકાયશ્રી/વયકાયી વાંસ્થા કે વયકાય ભાન્મ
વાંસ્થા દ્વાયા ભે ર ગ્રાન્ર્ના UTC પ્રભાણણત કયલા વાથેની કાભગીયી. ઓર્ીર્ કાભગીયી ત્રિભાત્રવક
ધયણે કયલાની. દયે ક ત્રિભાત્રવક ગાાભાાં ધ્માનય આલેર અત્રનમત્રભતતા વાંસ્થાના ધ્માને રાલી
તેની પ ૂતટતા કયાલલાની. લટના અંતે છે લ્રા ત્રિભાત્રવક ગાા વાથે આખા લટ અંગે ન એકત્રિત
ઓર્ીર્ અશેલાર યજુ કયલ ઓર્ીર્ દ્વાયા વાંસ્થાના લાત્રક
િ હશવાફ તૈમાય કયલાભાાં વશમગ આલ
અને આખયી તૈમાય થમેર લાત્રિક હશવાફ પ્રભાણણત કયલાની કાભગીયી. વદય ઓર્ીર્ની કાભગીયી
અભદાલાદ શેર્ઓપીવભાાં જ કયલાની યશેળે. યત્રુ નલવીર્ીની લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાાં થનાય અંદાજીત
આલક રૂ.૩૧ કયર્ અને ખચટ રૂ.૨૮ કયર્ થળે.
2) લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાર્ે યીર્નટ પાઈર કયલાની કાભગીયી.

3) TDS EXEMPTION ભાર્ેની દયખાસ્ત કયલી (F.D ના વ્માજભાાં કાત થતી ર્ેક્ષની મક્ુ તત ભાર્ે)

ળયત :


EOI યજુ કયનાય દયે ક ાર્ીની ઓપીવ અભદાલાદ-ગાાંધીનગય ખાતે શલી જઈએ



EOI યજુ કયનાય દયે ક ાર્ીએ તેઓની ઓપય વીરફાંધ કલયભાાં “EOI of Professional
Services of Chartered Accountant” રખલાન ાંુ યશેળે.



ચાર્ટ ર્ટ એકાઉન્ર્ન્ર્/ચાર્ટ ર્ટ એકાઉન્ર્ન્ર્ની ેઢીઓ તાની ઓપય તથા વયકાયશ્રીના ત્રનમત
કયલેયા રૂે યજુ કયલાની યશેળે.



યજુ કયે ર ઓપય યત ખેચી ળકાળે નહશ



યત્રુ નલવીર્ી કાભગીયીન વભમગા રાંફાલાળે ત કઈ બાલલધાય ભલાાિ થળે નશી.



ુ ી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે
આલાભાાં આલેર ઓપય છ ભાવ સધ



EOI દયખાસ્ત સ્લીકૃત્રત અંગે ન આખયી ત્રનણટમ યત્રુ નલવીર્ીન યશેળે.



EOI દયખાસ્ત અંગે ની કઈણ ળયતન બાંગ તથા અમગ્મ વેલાઓના કીસ્વાભાાં ત્રનભામેર
ાર્ીની વેલાઓ યદ કયલાભાાં આલળે



EOI દયખાસ્તની ળયતન ાંુ અથટઘર્ન કે ત્રલલાદાસ્દ હયક્સ્થત્રતભાાં ર્ૉ.ફાફાવાશેફ આંફેર્કય
ઓન યત્રુ નલવીર્ી અભદાલાદ ન ત્રનણટમ આખયી અને ફાંધનકતાટ યશેળે.



ુ લણી વેલાઓ વાંપ ૂણટણે પ ૂયી ાર્યાના ફીર
EOI દયખાસ્ત અન્લમે ત્રનભામેર ાર્ીની ચક
યજુ થમેથી હદન-૩૦ ભા કયલાભાાં આલળે.



ુ ફ છે .
EOI જભા કયાલલાન ાંુ વયનામ ાંુ તથા વાંકટ ની ત્રલગત નીચે મજ
કા. કુ રવણચલશ્રી,
ુ ીલવીર્ી,
ર્ૉ. ફાફાવાશેફ આંફેર્કય ઓન યન
“જ્મત્રતભટમ હયવય”, વયખેજ – ગાાંધીનગય શાઇલે,
છાયર્ી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧

ઉયતત ફાફતે CA તથા CAની ેઢીઓ ાવેથી ઉયતત ત્રલગતની

કાભગીયી અંગે પીના

ુ ીભાાં કચેયી વભમ દયમ્માન યજુ કયી શચ
ધયણ વીરફાંધ કલયભાાં યત્રુ નલવીર્ીભાાં તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ સધ
ભેલલાની યશેળે .ત્માય ફાદ ભે ર દયખાસ્ત ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.

-Sdકા. કુ રવણચલ

