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PART   IX 

Gujarati translation of Bills, Acts and Notifications other than 

those published in other parts. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૬ઠ્ઠી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ 

 ગુજરાત ગેઝેટમાાં અાંગ્રેજીમાાં પ્રચસદ્ધ થયેલા ગુજરાત સરકારના િાણા નવભાગના તારીખઃ ૨૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧િા 

જાહેરનામા ક્રમાંકઃ જીએિ-૫૮-એમઆઇએસ-૧૦૨૦૧૯-ઓ-૩૫૫-એિ - નો ગુજરાતી અનુવાદ આથી સવવ લોકોની જાણ સારુ પ્રચસદ્ધ 

કયો છે. 

વી. એિ. શેખ, 

સરકારના નાયબ સચિવ. 
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NOTIFICATION 

Under 

The Banning of Unregulated Deposit Scheme Act, 2019. 

અનિયનમત થાપણ યોજિા પર પ્રનતબંધ અનધનિયમ, ૨૦૧૯ હેઠળ 

જાહેરિામ ં 

િાણા નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૨૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ 

ક્રમાંક. જીએિ-૫૮-એમઆઇએસ-૧૦૨૦૧૯-ઓ-૩૫૫-એિ.— અચનયચમત થાપણ યોજના પર પ્રચતબાંધ અચધચનયમ, ૨૦૧૯ (સન 

૨૦૧૯ના કેન્દ્રીય અચધચનયમ ક્રમાાંક ૨૧મા) (જેનો આમાાં હવે પછી, "સદરહુ અચધચનયમ'' તરીકે ઉલે્લખ કયો છે તે)ની કલમ ૭ની પેટા-કલમ 

(૧)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, સદરહુ અચધચનયમના હેતુ માટે, ગુજરાત સરકારના સચિવ/અગ્ર સચિવ (ખિવ), નાણા 

ચવભાગ-ને, “સક્ષમ સત્તાચધકારી” તરીકે નીમે છે. 

(૨) 

 સદરહુ અચધચનયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, સક્ષમ સત્તાચધકારીને, સદરહુ 

અચધચનયમ હેઠળ તેની કામગીરી બજાવવામાાં સહાય કરવા માટે, ચનયામક (સાંસ્થાગત ચવત્ત), નાણા ચવભાગ-ને નીમે છે. 

ગુજરાતના રાજ્યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે, 

દદલીપ ઠાકર, 
સરકારના નાયબ સચિવ. 

--------- 
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PART   IV-A 

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made 

 by the Government of Gujarat under the Central Acts 

 
FINANCE DEPARTMENT 

NOTIFICATION  

Sachivalaya, Gandhinagar, 25th August, 2021 

No. GN-58-MIS-102019-O-355-N- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Banning of 

Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act No. 21 of 2019) (hereinafter called the “said Act”), the Government 

of Gujarat hereby appoints the Secretary/Principal Secretary (Expenditure) to Government of Gujarat in Finance 

Department as the “Competent Authority” for the purpose of the said Act. 

(II) 

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 the said Act, the Government of Gujarat 

hereby appoints the Director (Institutional Finance), Finance Department to assist the Competent Authority in discharging 

it’s functions under the said Act. 

 By order and in the name of the Governor of Gujarat. 

 DILIP THAKER, 

 Deputy Secretary to Government.  

  -------------- 
IV-A Ex.-103 103-1 




