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Block No.14/1, Dr.Jivraj Mehta Bhavan, Sachivalay, 

Gandhinagar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Working on the Annual Report of the Gujarat Medical Services Corporation Limited for the 

year 2016-17 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Gujarat Medical Services Corporation Limited was established on 20/07/2012 as a 

wholly owned Government Company.  

2. The Authorized Share Capital of the Corporation is of Rs.5,00,00,000/- (Rupees Five 

crore) divided into 10/- equity shares of Rs.50,00,000/- (Rupees Fifty lack). The 

paid up share capital is 2,50,00,000/- (Rupees two crore fifty lack) divided in to 

25,00,000/- fully paid up shares of Rs.10/- each.  

3. As per the memorandum of Association and Articles of Association Gujarat Medical 

Services Corporation Limited was entrusted with the function of procurement, 

storage, distribution of medicines surgical goods medical equipment / instrument 

and insecticides for around 835 health care institutions like CHC, DH, SDH, DMER. 

Etc. under Govt. Of Gujarat.  

4. The corporation is engaged in distributing Drugs & Medical equipment Government 

of Gujarat. The net profit for the year 2016-17 is Rs.22.40 lakhs.  

5. M/s, Jaydev Parmar & Co. Chartered Accountants was appointed as Auditor under 

section 139 Companies Act, 2013, who has audited the Accounts of the corporation 

for the year 2016-17.  

6. The following reports are Annexured to the Annual Report attached herewith.  

1. Balance sheet as on 31st March 2017.  

2. Profit & Loss Accounts for the year 2016-17.  

3. Statutory Auditors Report on the Accounts.  

4. Comments on the Accounts of the Comptroller & Auditor General of India, New 

Delhi.  

5. Directors` report.  

 

 

Poonamchand Parmar IAS 

 

Additional Chief Secretary 

Health & Family Welfare 
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બ્લોક ન.ં ૧૪/૧, ર્ડા.જીવરડજ મહતેડ ભવન,  

જુનડ સચિવડલય, સેકટર – ૧૦, ગડધંીનગર  

(U85110GJ2012SGC071667)  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ગજુરડત મેર્ીકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન લીમીટેર્ની કંર્પની ધડરડ કલમ ૬૧૯ (૩) ની જોગવડઇ 
મજુબ તડ.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ નડ રોજ પરુડ થતડ વર્ાનો કોર્પોરેશનની કડમગીરી ઉર્પરનડ વડર્ર્િક 

અહવેડલ.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

૧.  ગજુરડત મેર્ીકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન લીમીટેર્ની સ્થડર્પનડ તડ.૨૦/૦૭/૨૦૧૨ નડ રોજ 
સરકડરશ્રીની સપંણુ મડચલકીની કંર્પની તરીકે થઇ હતી.  

૨.  કોર્પોરેશનની સત્તડવડર થડર્પણ રૂ.૫,૦૦,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂર્ર્પયડ ર્પડિં કરોર્) ની છે જે રૂ. ૧૦/- નડ 
એક એવડ ૫૦,૦૦,૦૦૦/- પરુડ શેરોમડ ં વહેંિડયેલડ છે. કોર્પોરેશનનડ ભરર્પડઇ થયેલ મરુ્ી 
રૂ.૨,૫૦,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂર્ર્પયડ બ ે કરોર્ ર્પિડસ લડખ) ની છે. જે રૂ.૧૦/- નડ એક એવડ 
૨૫,૦૦,૦૦૦/- શેરોમડ ંવહેંિડયેલડ છે.  

૩.  કોર્પોરેશનનડ મેમોરેન્ર્મ અને આટીકલ્સ ઓફ એસોસીયેશનમડ ં જણડવ્યડ મજુબ કોર્પોરેશનનો હતે ુ
રડજયની સરકડરી હોસ્ર્પીટલો, મેર્ીકલ કોલેજો, સલંગ્ન હોસ્ર્પીટલો, જી.એમ.એઇઆર.એસ. સડમહુહક 
આરોગ્ય કેન્રો, પ્રડથર્મક આરોગ્ય કેન્રો ખડતે દવડઓ / સડધનોની ખરીદી કરી તેનુ ંર્વતરણ કરવડની 
કડમગીરી કરે છે. રડજય સરકડરનડ અંદડજીત ૮૩૫ મડગંણી અર્ધકડરીઓને તેઓની મડગંણી મજુબની 
દવડઓ / તબીબી સડધનો ર્વગેરેની મધ્યસ્થ ખરીદી કરી ર્વતરણની સેવડઓ પરુી ર્પડર્વડમડ ંઆવ ે
છે.  

૪.  ગજુરડત મેર્ીકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન લીમીટેર્ની દવડઓ અને સડધનોની ખરીદી કરી તેની 
ર્વતરણની કડમગીરી મજુબ ગજુરડત સરકડરવતી કરે છે. વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ મડ ંકોર્પોરેશનનો િોખ્ખો 
નફો ૨૨.૪૦ લડખ થયેલ છે.  

૫.  વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ મડટે મે.જયદેવ ર્પરમડર એન્ર્ કંર્પની, િડટાર્ એકડઉન્ટન્ટની કંર્પની ધ્વડરડ અન્ર્ર 
સેકશન ૧૩૯ કંર્પનીઝ એકટ ૨૦૧૩ મજુબ કોર્પોરેશનનડ ઓર્ીટર તરીકે ર્નમણકુ કરવડમડ ંઆવી 
હતી.   

૬.  વડર્ર્િક હહસડબ નડ અહવેડલ સડથે નીિે મજુબનડ અહવેડલ સડમેલ છે.  

(૧)  તડ.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ નડ રોજનુ ંસરવૈય ુ 

(ર)  સને ૨૦૧૬-૧૭ નડ વર્ાનુ ંનફડ નકુશડન ખડત ુ 

(૩)  ઓર્ીટરશ્રીનડ હહસડબો ઉર્પરનો અહવેડલ.  

(૪)  ભડરતનડ કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓર્ીટર જનરલશ્રી નવી હદલ્હી હહસડબી ઉર્પરની ટી્્ણી.  

(૫)  સિંડલકશ્રીનો અહવેડલ.  

 
 

પનુમિદં ર્પરમડર (આઇ.એ.એસ.) 

અર્ધક મખુ્ય સચિવ 

આરોગ્ય અને ર્પરીવડર કલ્યડણ ર્વભડગ 



            GUJARAT MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED 
                                ((AA  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  GGuujjaarraatt  UUnnddeerrttaakkiinngg))  

 - 3 - 
Regd. Office: Block No 14/1, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Old Sachivalaya, Sector-10,Gandhinagar –    382010   Phone : (O) 079-232 50767, (F) 079-232 57586 

D:\Main Data Folder\Desktop\GUJARAT VIDHANSABHA.doc 

 

 



1 

 
 

 

 

ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 

(ગજુરાત સહકારનુું સાહસ) 

ર્પ મો વાર્ષિક અહવેાલ 

(તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭) 
 

 

 

 

ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ  

બ્લોક નબ  ર-૧૪, પ્રથમમાળ, ર્ાા.જીવરાજમહતેાભવબ, 
જુબાસચિવાલય, સેક નટર-૧૦, ગા ધીબગર-૩૮૨૦૧૦ 

(CIN : U85110 GJ2010 SGC 071667) 

ફોબબ  ર-૦૭૯-૨૩૨-૫૦૭૬૭ 
ઈ-મેઈલ:md-gmscl@gujarat.gov.in 
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: ર્વષય સલૂિ :  
 

ક્રમ ર્વગતો 

૧ બોટટસ 

૨  ોર્ાબોઅહવેાલ 

૩ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬થીઅહવેાલબીતારીખસધુીિાવીરૂપ વ્યવસ્થાપબક નમાિારીઓઅબે

સ િાલક ન ોર્ામા ફેરફારોબીવવગતો. 

૪ MGT-9 મા વાવષિક નટરટબાબાઉતારા 

૫ AOC-2 સ   વધતપક્ષક નારોસાથેલેવર્-દેવર્ 

૬ હાલનુ સ  િાલક ન ોર્ા 

૭ MGT-II (પ્રોટક નસ) 

૮ વૈધાવબક નઓટર્ટરોબોઅહવેાલ 

૯ વાવષિક નબાણા ક નીયપત્રક નો 
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ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ  
(CIN : U85110 GJ2010 SGC 071667) 

રજીસ્ ટિ  ફડસસ   ્ લોક નું ર-૧૪, પ્રથમ માળ, િા . જીવરાજ મહતેા ભવન, 

જુના સલિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાુંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
 

-: નોટીસ  - 

પ્રર્ત, 

શેરધારકો,  
 

આસાથેબોટટસઆપવામા આવેછેકે ન, બીિેબાક નામક નાજમાટેગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસ

ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્બીપા િમીવાવષિક નસભાસોમવાર, ૧૨ મીમાિા, ૨૦૧૮બા રોજ૧૬ : ૩૦

ક નલાકે નઆરોગ્યઅબેપટરવાર ક નલ્યાણ વવભાગબાસવમવતખ ર્, ૭મોમાળ, બ્લોક નબ  ર-૭, બવા

સચિવાલય, ગા ધીબગરખાતેયોજવાનુ વબયતક નરાયુ છે. 
સામાન્ ય કામકાજ    

૧. ઓટર્ટક નરેલા સરવૈયા , બફા-નકુ નસાબબીટહસા , વબયામક નબોઅહવેાલ, વૈધાવબક નઓટર્ટરબો

અહવેાલઅબેતા.૧લીએવપ્રલ, ૨૦૧૬થી૩૧મીમાિા, ૨૦૧૭સધુીબાગાળામાટેક નોમ્પ્ટરોલર

અબેઓટર્ટરજબરલબોઅહવેાલમેળવવા, સ્વીક નારવાઅબેમ જૂરક નરવા. 

૨. ૨૦૧૬-૧૭બાબાણા ક નીયવષામાટેવૈદ્યાવબક નઓટર્ટરોનુ વળતરમ જૂરક નરવુ . 

 

ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ

ચલવમટેર્બાસ િાલક ન ોર્ાબાબામેઅબે

તેમબાવતી 
 

 

 

 

 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:/૦૩/૨૦૧૮ 

સહી/- 

આર.જે.હાલાણી, ભા.વ.સે.  

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબ

ચલવમટેર્,ગા ધીબગર 
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નોંધો    

 

(૧)  ેઠક નમા  હાજરરહલેાઅબેમતઆપવાહક નદારસભ્યબે તેબાવતીસભામા  હાજરરહવેા

અબેમતઆપવાપ્રોક નસીબીમવાહક નદાર છેઅબેપ્રોક નસીક ન પબીબોસભ્યહોયએજરૂરી

બથી. 

 

(૨) સાથેજોર્ેલપ્રોટક નસફોમાબોઉપયોગક નરવાબોઇરાદોહોયતોતેપરેૂપરુૂ ભરીબે, સહી-વસક નક ના

ક નરીબે  ેઠક નબા વબયત સમય ક નરતા ઓછામા ઓછાઅર્તાલીસ ક નલાક નઅગાઉ ક ન પબીબી

બોંધાયેલીક નિેરીખાતેપહોંિાર્વુ . 

 

(૩) ભરેલીહાજરી-સ્સ્લપસાથેલાવવાઅબે ેઠક નખ ર્પ્રવેશસ્થળેતેસોંપવાસભ્યોબેવવબ તી

છે. 
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સામાન્ ય કામકાજ ંગગે સ્ ર્પષ્ ટીકરણ 
 

 ા ત નું ર-૧ સોમવાર, ૧૨ માિ , ૨૦૧૮ ના રોજ ર્પાુંિમી સામાન્ય સભા  ોલાવવી.  

પ્રાસ્તાર્વક : 

તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ સધુીબાગાળા માટેબા ટહસા ો ભારતબા

ક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલે, તેબા૨૦૧૬-૧૭બાબાણા ક નીયવષામાટેતા.૨૨/૦૮/૨૦૧૬

બા પત્ર બ . સીએ/વી/સીઓવાય/ગજુરાત/જીએમએસસીએલ(૦)/૧૦૭૯ અન્વયે વૈધાવબક ન

ઓટર્ટરો તરીકે ન વબયકુ નત ક નરેલ મેસસા જયદેવ પરમાર એન્ર્ કુ , િાટાર્ા એક નાઉન્ટન્ટ, ગા ધીબગરે

ઓટર્ટક નયાાહતા . 

 ક ન પબીબે ૨૦૧૬-૧૭ બા વષા માટે તા. ૨૨/૧૨/૨૦૧૭ બા પત્ર બ .ઓએર્ી-૪/એસ-૨

ઓટર્ટ/જીએમએસસીએલ/૨૦૧૭-૧૮ ઓર્ લ્ય-ુ૫૯૮  અન્વયે ક નોમ્પ્ટરોલર અબે ઓટર્ટર

જબરલબીક નિેરીમા થીટીક ના-ટીટપણપ્રમાણપત્રશનૂ્યુમળયુ છે. 

 ઉપરબાટહસા ો, વબયામક નબાઅહવેાલ, વૈધાવબક નઓટર્ટરોબાઅહવેાલઅબેક નોમ્પ્ટરોલરઅબે

એક નાઉન્ટન્ટજબરલબાઅહવેાલબીસાથોસાથ સ્ટોક નહોલ્ર્રો દ્વારામ જૂર ક નરવાબા છે.આ ટહસા ો

ક ન પબીરજીસ્રારપાસેપણફાઇલક નરવાબારહશેેઅબેતેવવધાબસભાસભાગહૃસમક્ષરજૂક નરવાબા

રહશેે. 
દરખાસ્ત :  

 ઉપરબીમાટહતી વવિારણામા લઇબ,ે બીિેબો ઠરાવસધુારાસાથે કે નસધુારા વવબાપસાર

ક નરવાસભ્યોબેવવબ તીછે. 
ઠરાવ :  

 "ઠરાવવામા  આવે છે કે ન, ઓટર્ટ ક નરાયેલ સરવૈયુ , બફા-નકુ નસાબબા ટહસા , વબયામક નબો

અહવેાલ,વૈદ્યાવબક નઓટર્ટરબોઅહવેાલઅબે તેબાપરબો૧લીએવપ્રલ, ૨૦૧૬થી૩૧મીમાિા, 

૨૦૧૭સધુીબાગાળામાટેબો ક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલબોઅહવેાલઅહીંમળયો છેઅબે

સ્વીક નાયોછે".  

 
 ા ત નું ર-૨ ૨૦૧૭-૧૮ બા વષા માટે વૈદ્યાવબક નઓટર્ટરોનુ  વળતર વવિારણામા  લેવુ 

અબેતેબક્કીક નરવુ . 

૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ-૧૩૯બીજોગવાઇઓઅનસુાર, ક ન પબીબાવૈધાવબક ન

ઓટર્ટરોબીવબમણ ૂ ક નભારતબાક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલદ્વારાક નરવાબીહોયછે.ક નોમ્પ્ટરોલર
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અબે ઓટર્ટર જબરલે તેબા તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ બા  પત્ર બ . સીએ.વી/સીઓવાય/ગજુરાત/ 

જીએમએસસીએલ (૦)/૩૦૫અન્વયે ૨૦૧૭-૧૮બાવષા માટે વૈધાવબક નઓટર્ટરોતરીકે ન મેસસા

િ દુલાલએમ.શાહએન્ર્ક ન પબીબી વબમણ ૂ ક નક નરીછે.૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ૧૪૨

(૧) બી જોગવાઇઓ અનસુાર, વૈધાવબક ન ઓટર્ટરોનુ  વળતર સામાન્ય વાવષિક ન સભામા  સ્ટોક ન

હોલ્ર્રોએબક્કીક નરવાનુ હોયછે.૨૦૧૭-૧૮બાવષામાટેવૈધાવબક નઓટર્ટરોબીવબમણ ૂ ક નથાયતેમ

અબેત્યારેતેઓનુ વળતરબક્કીક નરવામાટેસ િાલક ન ોર્ાબેઅવધકૃતક નરવા, અબેયોગ્યલાગેતો

બીિેબોઠરાવ, સામાન્યઠરાવતરીકે ન, સધુારાસાથે કે નસધુાર વવબાપસારક નરવા સ્ટોક નહોલ્ર્રોબે

વવબ તીક નરવામા આવેછે. 
ઠરાવ :  

 "ઠરાવવામા  આવે છે કે ન, ૨૦૧૭-૧૮ બા બાણા ક નીય વષા માટે ક નોમ્પ્ટરોલર અબે ઓટર્ટર

જબરલેવબયકુ નતક નરેલક ન પબીબાવૈધાવબક નઓટર્ટરોનુ વળતરઆખરીબક્કીક નરવા, અહીં, સ િાલક ન

 ોર્ાબેઅવધકૃતક નરવામા આવેછે. 

 

ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ

ચલવમટેર્બાસ િાલક ન ોર્ાબાબામેઅબે

તેમબાવતી 
 

 

 

 

 

તારીખ:/૦૩/૨૦૧૮ 

સ્થળ:ગા ધીબગર 
 

સહી/- 

આર.જે.હાલાણી, ભા.વ.સે.  

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબ

ચલવમટેર્,ગા ધીબગર 
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ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 
(CIN : U85110 GJ2010 SGC 071667) 

રજીસ્ ટિ  ફડસસ   ્ લોક નું ર-૧૪, પ્રથમ માળ, િા . જીવરાજ મહતેા ભવન, 

જુના સલિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાુંધીનગર-૩૮૨૦૧૦. 
 

-: સુંિાલક  ોિ નો અહવેાલ  - 

પ્રર્ત, 
સભ્ યશ્રીફ, 
 

તમારાસ િાલક નો૩૧મીમાિા, ૨૦૧૭બારોજપરૂાથતા બાણા ક નીયવષામાટેબાઓટર્ટક નરેલા ટહસા ોબી

સાથેતેમબા ોર્ાબોઅહવેાલઅહીંરજૂક નરેછે. 
(૧) કુંર્પનીનો નાણાુંકીય સારાુંશ કે ર્વર્શષ્ટ તત્વો/કામગીરી   (Stand alone)   

૩૧મીમાિા,૨૦૧૭બારોજપરૂાથતા વષામાટેબીક ન પબીબીબાણા ક નીયક નામગીરીબીિેસ ચક્ષટતમા 

 દશાાવીછે. 
(રકમ રૂર્ર્પયા લાખમાું) 

ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ૨૦૧૭-૧૮  
આવક ન: 
ક નામગીરીમા થીમહસેલૂ 
અન્યસ િાલબઆવક ન 

 

૩૭૧.૪૭ 
૯૬૦.૪૪ 

 

શનૂ્ય 
૭૧૭.૨૨ 

કુલ આવક  ૧૩૩૧.૯૨ ૭૧૭.૨૨ 
 ાદખિા 
ક નમાિારીલાભઅંગેખિા 
અન્યખિા 
ઘસારાખિાઅબેઋણમટુક નતખિા 

 

(૪૮૪.૮૭) 
(૭૩૭.૩૨) 
(૭૪.૧૦) 

 

(૩૧૪.૨૯) 
(૩૨૪.૦૨) 
(૧૯.૬૨) 

કુલખિા (૧૨૯૬.૨૯) (૬૫૭.૯૩) 

અપવાદરૂપઅબેઅસાધારણ ા તોઅબેક નરસામેબફો ૩૫.૬૩ ૫૯.૨૯ 
અપવાદરૂપ ા તો - - 

ક નરખિા 
(ક ન)િાલુક નર 
(ખ)વવલ ચ તક નર 
(ગ)મા ર્વાળક નરેલવધારાબીજોગવાઈ 

 

(-) 
(૬.૮૮) 
(૪.૧૩) 

 

(૧૬.૮૨) 
(૧.૫૫) 
(-) 

ક નરપછીિોખ્ખોબફો (૨૪.૬૨) ૪૦.૯૧ 
મદુ્દતપવેૂટહસા મળે (૨.૨૧) (૨.૬૭) 
વષામાટેબફો/નકુ નશાબ(+/-) (૨૨.૪૦) ૩૮.૨૪ 
મળૂભતૂઅબેર્ાઇલ્યહુરે્આવક ન/શેરદીઠનકુ નશાબ ૦.૯૦ ૧.૫૩ 
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ર.  વષ  દરર્મયાન કુંર્પનીની કામગીરીનુું સુંલિપ્ ત વણ ન    

 

ક ન પબીએરાજયસરક નારબીપ્રાપ્ટતએજન્સીતરીકે નતેબી ક નામગીરીશરૂક નરીહતી.ભતૂપવૂા

મઘ્યસ્થત ી ીસ્ટોરસ સ્થા, ગજુરાતસરક નારદ્વારાહાથક નરાયેલહાલબીપ્રવવૃિઓઉપયુાક નતતા.

૨૦જુલાઇ, ૨૦૧૨બાઠરાવઅનસુારરાજયસરક નારેઆક નોપોરેશબબેત દીલક નરીછે.ગજુરાત

મેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબ ચલવમટેર્ તેણેઆપેલ સેવા/પરુવઠાબી ટક નિંમતબા૫% બાદરેસેવા-

ખિાલેવાહક નદારછે.અલ િરાજયસરક નારે, વહીવટઅબેઅન્યખિાપેટેઅંદાજપત્રીયસહાય

આપવીિાલુરાખી છે. તેથી, રાજયસરક નારે, અપાતી સેવા પેટે ક નોઇ સેવા-ખિાબહીંચકૂ નવવાનુ 

બક્કીક નયુુંછે.તમારુ ક નોપોરેશબરાજયસરક નારબીમાચલક નીબીહોસ્સ્પટલોમા થીદવાઓ, ઔષધોતથા

સાઘબ-સામગ્રી સટહત શસ્ત્રટિયાબા સાઘબો મેળવે છે અબે તે મેળવીબે, વવવવધ ક નાયાિમો અબે

યોજબાઓઅન્વયેમહાબગરપાચલક નાઓઅબેસરક નારીસ સ્થાઓબેપરૂા  પાર્ેછે. 

 
૨૦૧૬-૧૭ દરર્મયાન થયેલ કામ નીિે મજુ  છે :  

 

૧ માબવસ સાધબઅબે

આધારમાળખુ  

ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્બી સ સ્થાપબ થતા , 

વહીવટીઅબેમાબવસ સાધબબેલગતુ ક નામસ ગીબક નરવામા આવ્યુ 

છે. વધમુા  દાહોદ, ભજુ, ટહિંમતબગરઅબે વલસાર્ ખાતેબા ટર્પોનુ 

 ા ધક નામપરુૂ  ક નયુું છેઅબેઆ ટર્પોએક નામગીરીશરૂક નરી છે.આમ

દવાઓ અબે સાઘબ સામગ્રીબી પ્રાપ્ટત અબે ટર્ચલવરી સધુી જરૂરી

આધાર-માળખાછે.વષાદરવમયાબસ ગીબક નરવામા આવ્યુ છે. 
 

૨ બાણા અબેટહસા . મખુ્ય ઉદે્દશબા ભાગ તરીકે ન જીવબ-સ રક્ષક ન દવાઓ અબે ત ી ી

સાઘબો ખરીદવા અનિુમે રૂા. ૨૮૨ ક નરોર્ અબે રૂા. ૮૮ ક નરોર્બી

ચકુ નવણીક નરવામા આવી છે. ક નમાિારીઓબેપગારઅબેભથથા તથા

ક નિેરીબાઆક નસ્સ્મક ન ખિાબી ચકૂ નવણી ક નરવા રૂા. ૪.૮૪ ક નરોર્નુ  ખિા

ક નરવામા  આવ્યુ  છે. ટરટબા વધુ મળે તે માટે ફાજલ ફ ર્બે

જી.એસ.એફ.એસ.કે ન ેંક નોમા મકુ નવામા આવ્યુ છે. 
 

૩ સાધબ-સામગ્રી ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્, રાજયબી વવવવધ
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આરોગ્ય સ સ્થાઓબા સ   વધત અવધક નારીઓ પાસેથી મળેલ ત ી ી

અબેશસ્ત્રટિયાબાસાઘબોબીમાગ-યાદીપ્રમાણે ટેન્ર્રોતરતામકૂ નીબે

રાજયસરક નારેઆરોગ્યસ સ્થાઓમાટેત ી ી/શસ્ત્રટિયાબાસાઘબો

મેળવવાબીક નામગીરીહાથધરીછે.િાલુબાણા ક નીયવષામા કુલ૯૧૨

માગયાદીઓ મળી હતી. જેમા થી ૧૧૮ માગ-યાદીઓ માટે ખરીદી

આર્ારમળયાછે.આમાટે, ત ી ીસાઘબોઅબેશસ્ત્રટિયાબાસાઘબો

માટે અનિુમે રૂા. ૬૭.૦૪ ક નરોર્ અબે રૂા. ૫૦.૨૨ ક નરોર્નુ  ખિા

ક નરવામા આવ્યુ હત ુ .આઉપરા તવવવવધ ા તોમાટે૨૦દર-ક નરારો

ક નયાાહતા . 

૪ દવાઓ(Drugs) ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્, રાજયબી વવવવધ

આરોગ્ય સ સ્થાઓબા સ   વધત અવધક નારીઓ પાસેથી મળેલ માગ-

યાદીઓ પ્રમાણે ટેન્ર્રો  હાર પાર્ીબે વવવવધ સરક નારી આરોગ્ય

સ સ્થાઓમાટેઔષધો/દવાઓમેળવવાબી ક નામગીરી હાથધરી છે.

િાલુ બાણા ક નીયવષામા , વવવવધઔષધો/દવાઓમાટે ૧૧૪૫ દર-

ક નરારોક નરવામા આવ્યાછેઅબેઔષધો/દવાઓખરીદવા૨૩૧.૨૧

ક નરોર્બીરક નમખિાવામા આવીછે. 

૫ જાળવણી ઔષધોઅબેસાઘબ-સમગ્રીબીજાળવણીગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસ

ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્ દ્વારા હાથ ધરાય છે. સાધબ-સામગ્રીજાળવણી

અંગેબા E.M.M.S. સોફટવેર પર પણ ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ

ક નોપોરેશબચલવમટેર્ ક નામક નરેછે. 

૬ માટહતી, ટેક નબલોજી

અબે માટહતી

ટેક નબોલોજી વસસ્ટમ

પરદેખરેખ 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્,દવાઓઅબેસાઘબ-

સામગ્રી માટેબા   ધા  ટેન્ર્રો ઓબલાઇબ  હાર પાર્ે છે. વધમુા , 

દવાઓ અબે સાઘબોબી પ્રાપ્ટત અબે વ્યવસ્થા માટે C-DAC દ્વારા

વવક નસાવાયેલE-ઔષવધસોફટવેરબાઅમલનુ ક નામગજુરાતમેટર્ક નલ

સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્ે હાથ ધયુું છે. ઇ-ઔષવધ, EMMS, 

HFMS બીતાલીમમાટે ટર્પો મેબેજરોઅબેફામાાવસસ્ટપરૂાપાર્યા

છે.ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્ માટહતીટેક નબોલોજી

વસસ્ટમપરદેખરેખબીક નામગીરીપણહાથધરીછે. 
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૩. ધુંધાના સ્વરૂર્પમાું કોઇ સેરસાર હોય તો તે : 

 ક ન પબીબાધ ધાક નીયસ્વરૂપમા ક નોઇફેરફારબથી. 
૪. ડિર્વિન્ િ : 

 ક ન પબીબેબાણા ક નીયવષાદરવમયાબબફોથયોછે.આમછતા તમારાવબયામક નો(સ િાલક નોએ, 

ભાવવપટરયોજબાઅબેવહીવટીપ્રવવૃિઓબેક નારણે તેબીઅબામત ટહસા અબેત દીલી

ક નરવાબીભલામણક નરીછે.તેથી, તમારાવબયામક નોએ૩૧માિા, ૨૦૧૭બારોજપરુાથતા 

વષામાટેક નોઇટર્વવર્ન્ર્બીભલામણક નરીબથી. 
ર્પ.  અનામત ડહસા  : 

 બાણા ક નીય વષા દરવમયાબ, તમારી ક ન પબીએ રૂા. ૩૮.૨૪ લાખબો બફો ક નયો છે. બફાબી

તમામ  રક નમઅબામતઅબેપરુા  ત ટહસા બાસદર હઠેળત દીલક નરીબેપરુા  તતરીકે ન

દશાાવીછે. 
૬.  શેરમિૂી : 

 ક ન પબીબીઅવધકૃતશેરમરૂ્ીરૂા.પ.૦૦ક નરોર્છે, જેરૂા.૧૦/-બાએક નશેરએવા૫૦-લાખ

ઇટક નવટીશેરમા  વવભાજીતછેઅબેક ન પબીબીઇશ્યૂક નરાયેલ, બોંધાયેલઅબેભરપાઇક નરેલ

શેરમરૂ્ીરૂા.૨.૫ક નરોર્છે, જે૩૧મીમાિા,૨૦૧૭બારોજરૂા.૧૦/-બાએક નએવા૨૫

લાખઇટક નવટીશેરોમા વવભાજીતછે. 
૭.  ર્નયામકો અને મહત્ વના ્ યવસ્ થાર્પકીય કમ િારીફ :  

 ૧લી એવપ્રલ, ૨૦૧૬ થી અહવેાલબી તારીખ સધુી, રાજય સરક નારબા વખતોવખતબા
આદેશોઅનસુારસ િાલક ન ોર્ામા થતા ફેરફારોજોિાણ-એ મજુ છે. 

૮.  કમ િારીફની ર્વગતો : 

 તમારી ક ન પબી યાદી ધ્ધ ક નરાયેલ ક ન પબી બથી અબે તેથી ૨૦૧૪ બા ક ન પબી વબયમો

(વ્યવસ્થાક નમાિારીઓબી વબમણ ૂ ક નઅબેવળતર)અબેક નલમ૧૯૭(૧ર)બીજોગવાઇઓ, 

ક નમિાારીઓબાવવગતોબા પત્રક નબેલાગુપર્તીબથી. 
૯.   ેઠકો : 

  ેઠક નબીબોટટસતૈયારક નરીબે વબયામક નોબેઅગાઉથીપટરપવત્રતક નરાય છે.વષાદરવમયાબ

તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૬, તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૬, તા. ૧૩/૦૯/૨૦૧૬, તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૬

અબેતા.૦૩/૦૨/૨૦૧૭બારોજ ોલાવેલીઅબેયોજવામા આવીહતી. 
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૧૦.   ોિ  મલૂ યાુંક : 

 સ િાલક ન  ોર્ાબી વબમણ ૂ ક ન રાજય સરક નાર દ્વારા ક નરાય છે. ક નોપોરેટ ક નામક નાજબા મ ત્રાલય

અનસુાર, તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૫ બા ભારત સરક નારબા જાહરેાબામા અન્વયે ક ન પબીઓબે

અવધવબયમબીક નલમ-૧૩૪(૩)બીજોગવાઇ(પી)મા થીમટુક નતઅપાઇછે.તમારીક ન પબી

સરક નારીક ન પબીહોઇ,  ોર્ામલૂ્યા ક નબબીજોગવાઇલાગુપર્તીબથી. 
૧૧.  ફડિટરો :  

 ૨૦૧૬-૧૭ બા બાણા ક નીય વષા માટે ભારતબા ક નોમ્પ્ટરોલર અબે ઓટર્ટર જબરલબા તા.

૨૨/૦૮/૨૦૧૬ બા પત્ર િમા ક ન : સીએ/વી/સીઓવાય/GUJ/એઆરએટી, GMSCL(૦)/ 

૧૦૭૯અન્વયે૨૦૧૬-૧૭બાવષામાટેક નોપોરેશબબાવૈધાવબક નઅટર્ટરોતરીકે નઓટર્ટરો, 

મેસસા પરમાર એન્ર્ ક ન પબી, િાટાર્ા એક નાઉન્ટન્ટ, ગા ધીબગરબી વબમણ ૂ ક ન ક નરવામા  આવી

હતી. 
૧૨.  વૈદ્યાર્નક ફડિટરોની લાયકાતના અહવેાલ ર્પર જવા  : 

 ઓટર્ટરોબાઅહવેાલમા ક નોઇલાયક નાતસમાવવષ્ટબથી.તેમબાઅહવેાલમા ટહસા ોબીબોંધો

અબેઓટર્ટરોબી ટીક ના-ટટટપણ સ્વય સ્પષ્ટ છે અબે એબા માટે વધુ ક નોઇ ટીક ના-ટટટપણબી

આવશ્યક નતાબથી. 
૧૩.  વર્ષિક ડરટન નો ઉતારો : 

 ૨૦૧૩બા ક ન પબીઅવધવબયમબી ક નલમ-૯૨ (૩)અબે ૨૦૧૪બા ક ન પબી (વ્યવસ્થાઅબે

વહીવટ) વબયમોબા વબયમ-૧૨ (૧) મા  મા ગ્યા પ્રમાણે, વાવષિક ન અહવેાલબા ભાગ તરીકે ન

MGT-9 મા વાવષિક નટરટબાબોઉતારોજોર્ાણ-Bતરીકે નઆટયોછે. 
૧૪.  મહત્ વના સેરસારો : 

 સમીક્ષાબા વષા હઠેળ ક ન પબીબી બાણા ક નીય સ્સ્થવતબેઅસર ક નરતા  ક નોઇ મહત્વપણૂા ફેરફારો

અબેવિબ ધ્ધતાઓબથી. 
૧૫.  ર્નયુંત્રકો દ્વારા ર્પસાર કરાયેલા નોંધર્પાત્ર આદેશો : 

 વષા દરવમયાબ, વબય ત્રક નો કે ન અદાલતો કે ન ટરબ્યબુલોએ ક ન પબીબી િાલુ સ્સ્થવતબે અબે

ભવવષ્યમા ક ન પબીબીક નામગીરીબેઅસરક નરતા ક નોઇમહત્વપણૂાઅબેઅગત્યબાઆદેશો હાર

પાર્યાબથી. 
૧૬.  કલમ-૧૮૬ અન્ વયે લોન   ાુંહધેરીફ કે મિૂીરોકાણોની ર્વગતો : 

 લોબબીવવગત      : શનૂ્ય 
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 મરૂ્ીરોક નાણબીવવગતો     : શનૂ્ય 

 પરૂીપર્ેલ ા યધરી/જામીબગીરીબીવવગતો  : શનૂ્ય 

 ઓટર્ટક નરાયેલબાણા ક નીયપત્રક નઅનસુાર 
 

૧૭.  સું ુંર્ધત ર્પિકારો સાથેના કરારો અને સમજૂર્તફની ર્વગત :  

 ૨૦૧૫-૧૬બાબાણા ક નીયવષાદરવમયાબ૨૦૧૩બાક નપ બીઅવધવબયમબીક નલમ-૧૮૮બી

પેટાક નલમ-(૨)મા ઉલ્લખેક નરેલ, ક નોપોરેટબેસ   વધતપક્ષક નારોસાથેક નરેલદરેક નક નરાર કે ન

ગોઠવણબીવવગતોશનૂ્યછે.ફોમાAOC-2 બીબક નલજોર્ાણ-Cપરજોર્ીછે. 
૧૮.  ઉર્જ -સુંરિણ  ટેકનોલોજી ઉર્પયોગ અને ર્વદેશી હ ૂુંડિયામણની કમાણી અને તે  હાર જવુું. 

(OUTGO) :  

 ઉજાા સ રક્ષણ અબે ટેક નબોલોજી ઉપયોગઅંગેબા ૨૦૧૩ બા ક ન પબીઅવધવબયમબી ક નલમ-

૧૩૪(૩)(એમ)બીજોગવાઇઓઅનસુારમાટહતીશનૂ્યછે. 

  વવદેશીહ ૂ ટર્યામણબીઆવક નઅબેજાવક નશનૂ્યછે. 
૧૯.  કોર્પોરેટ સામાજીક જવા દારી : 

 ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ-૧૩૫ બે ૨૦૧૪ બા ક ન પબી (ક નોપોરેટ સામાજીક ન

જવા દારીબી બીવત) વબયમોબા વબયમ-૯ સાથે વા િતા  તેબી આવશ્યક નતાઓ અનસુાર

જાહરે ા તોક નોપોરેશબબેલાગુપર્તીબથી. 
૨૦.  ર્નયામકોની જવા દારીનુું ર્પત્રક :  

 વબયામક નોબી જવા દારીનુ  પત્રક ન ર૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ-૧૩૪ બી પેટા

ક નલમ(૩)બાખ ર્(સી)મા દશાાવેલછે, જેમા જણાવ્યુ છે...... 

(ક ન) વાવષિક ન ટહસા ો તૈયાર ક નરવામા , મહત્વબા તફાવતો સ   ધી યોગ્ય સ્પષ્ટીક નરણબી

સાથોસાથલાગુપર્તાટહસા બા ધોરણોઅનસુરવામા આવ્યા હતા . 

(ખ) વબયામક નોએ, ક ન પબીબી અસ્ક નયામતોબી સરુક્ષા માટે અબે છેતરવપિંર્ી અબે  ીજી

અવબયવમતતાઓઅટક નાવવા અબે શોધી ક નાઢવા ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી

જોગવાઇઓઅનસુાર પરૂતો ટહસા ી રેક નર્ાજાળવવા યોગ્યઅબેપયાાટતસ ભાળ

લીધીહતી. 

(ગ) વબયામક નોબેક ન પબીબાિાલુધોરણેવાવષિક નટહસા ોતૈયારક નયાાહતા . 
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(િ) તમામલાગુપર્તાક નાયદાઓનુ પાલબસવુબવિતક નરવાવબયામક નોએયોગ્યવસસ્ટમ

યોજીહતીઅબેઆવી વસસ્ટમોપયાાટતહતીઅબેઅસરક નારક નરીતેઅમલી બી

હતી. 
૨૧.  રકમો, રોકાણકાર ર્શિણ અને રિણ સુંિમાું ત દીલી કરવી :  

 ૧૯૫૬ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ-૨૦૫ (સી) અનસુાર, તમારી ક ન પબી પાસે IEPF

ખાતામા ત દીલક નરવાક નોઇરક નમબહતી.તેથી,રોક નાણક નારવશક્ષણઅબેરક્ષણફ ર્ખાતે

રક નમત દીલક નરવાબોક નોઇપ્રશ્નઉભોથતોબથી. 
૨૨.  ઋણ-સ્ વીકાર :  

 તમારાવબયામક નો, ભારતબાઓટર્ટરઅબેક નોમ્પ્ટરોલરજબરલ, સરક નારીઅવધક નારીઓ, રાજય

સરક નારો, NRHM સ્થાવબક ન સ સ્થાઓ,  ોર્ા, ક નોપોરેશબ, મ ર્ળીઓ, વસવવલ હોસ્સ્પટલો અબે

અન્ય  ેંક નરો તથા ક ન પબીબા અવધક નારીઓ અબે સ્ટાફ આપેલ સહાય અબે સહક નાર માટે

પોતાબીપ્રશ સાઅબેક નદરવ્યક નતક નરેછે. 
 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્બાબામેઅબેતેમબા

વતી 
 

 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:  /૦૩/૨૦૧૮. 

આર.જે.હાલાણી 

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

પબુમિ દપરમાર, 

ભા.વ.એ. 

અધ્યક્ષ 
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-: જોિાણ સલૂિ :- 

 

જોિાણ ર્વષય 

એ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬થીઅહવેાલબીતારીખસધુીમા  મહત્વબા વ્યવસ્થાપબ ક નમાિારીઓઅબે

સ િાલક ન ોર્ામા ફેરફારોબીવવગતો. 

 ી MGT-9 મા વાવષિક નટરટબાઉતારા 

સી AOC-2 સ   વધતપક્ષક નારલવેર્-દેવર્ 

ર્ી ઓટર્ટરોબોઅહવેાલઅબેવાવષિક નટહસા ો 

ઇ હાલનુ સ િાલક નમ ર્ળ 

એફ MGT-11 (પ્રોટક નસ) 
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-: જોિાણ-A :- 
 

 

તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી અહવેાલની તારીખ સધુી મહત્વનાું ્યવસ્થાર્પન કમ િારીફ અને સુંિાલક  ોિ માું 

સેરસારોની ર્વગતો. 
 

ક્રમ ર્નયામકનુું નામ અને િીન નું ર હોદ્દો ર્નમણ ૂુંકની 

તારીખ 

સમાર્પ્ ત તારીખ 

હાલના  ોિ ના સભ્ યો 

૧. શ્રીઅવબલમકુ નીમ,ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૨૮૪૨૦૬૪ 

વબયામક ન ૨૪/૧૧/૨૦૧૪ ૧૨/૦૮/૨૦૧૬ 

૨ શ્રીપબૂમિ દપરમાર, ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૭૫૮૦૨૭૩ 

વબયામક ન ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ િાલુ 

૩ શ્રીપ ક નજકુમાર, ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૦૨૬૭૫૨૮ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ ૧૩/૦૬/૨૦૧૭ 

૪ ર્ાા.જય તીએસ.રવવ, ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૭૩૨૭૧૩૯ 

વબયામક ન ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ િાલુ 

૫ શ્રીજે.પી.ગટુતા,ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૧૯૫૨૮૨૧ 

વબયામક ન ૨૪/૧૧/૨૦૧૪ ૧૩/૦૬/૨૦૧૭ 

૬ શ્રીવવબોદરાવ,ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૨૯૪૨૭૯૩ 

વબયામક ન ૧૫/૦૪/૨૦૧૫ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ 

૭ શ્રીમતીમબીષાિ દ્ર,ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર- 

વબયામક ન ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ ૧૨/૦૫/૨૦૧૭ 

૮ શ્રીવવપલુઅગ્રવાલ,ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૭૧૬૫૨૨૪૨ 

મેબેજીંગટર્રેક નટર ૨૬/૦૩/૨૦૧૫ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ 

૯ શ્રીમતીરતબકુ વરએિ.ગઢવીિારણ. 

ર્ીબબ  ર-૦૭૯૪૩૯૮૫ 

વબયામક ન ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૦ ર્ાા.ગૌરવદટહયા, ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૭૫૭૭૦૧૯ 

વબયામક ન ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૧ કુ.પ્રવવણાર્ી.કે ન., ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૬૮૭૧૮૦૧ 

મેબેજીંગટર્રેક નટર ૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ૧૬/૦૧/૨૦૧૮ 
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૧૨ શ્રીઆર.જે.હાલાણી, ભા.વ.સે. 

ર્ીબબ  ર- 

મેબેજીંગટર્રેક નટર ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ િાલુ 

૧૩ ર્ાા.પરેશદવે 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૬૪૧૪૦ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૪ ર્ાા.એમ.એમ.પ્રભાક નર 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૬૪૯૫૧ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૫ ર્ાા.એ.ટી.લેઉઆ 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૬૮૪૪૭ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૬ શ્રીએિ.વી.પરમાર 

ર્ીબબ  ર- 

વબયામક ન ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ 

૧૭ શ્રીજે. ી.પટેલ 

ર્ીબબ  ર-૦૭૯૦૩૨૫૩ 

વબયામક ન ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૮ શ્રીઆર.ટી.ટિવિયબ 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૭૦૩૫૭ 

વબયામક ન ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૯ શ્રીટદલીપઠાક નર 

ર્ીબબ  ર-૦૭૨૯૯૫૮૯ 

વબયામક ન ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ ૨૨/૦૬/૨૦૧૬ 

૨૦ શ્રીગીરીશિ દ્રપટેલ,  

ર્ીબબ  ર-૦૭૦૪૦૭૩૧ 

વબયામક ન ૨૭/૧૨/૨૦૧૩ ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ 

૨૧ શ્રીએબ. ી.ધોળક નીયા,  

ર્ીબબ  ર-૦૭૦૨૩૪૬ 

વબયામક ન ૨૬/૧૨/૨૦૧૨ ૩૧/૦૭/૨૦૧૬ 

૨૨ ર્ાા.એિ.આર.અવાવસયા,  

ર્ીબબ  ર-૦૬૪૮૯૮૦૪ 

વબયામક ન ૨૬/૧૨/૨૦૧૨ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ 

૨૩ ર્ાા.રાધવેન્દ્રટદચક્ષત 

ર્ીબબ  ર- 

વબયામક ન ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ 

૨૪ શ્રીભરતજે.શાહ,  

ર્ીબબ  ર-૦૬૪૮૯૮૦૦ 

વબયામક ન ૨૬/૧૨/૨૦૧૨ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ 

૨૫ શ્રીજયેન્દ્રવસહચરુ્સમા, ભા.વ.સે.,  

ર્ીબબ  ર-૦૭૧૭૧૯૦૨ 

વબયામક ન ૨૭/૦૧/૨૦૧૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 

 



17 

-: જોિાણ-B :- 

ફોમાબ  ર-MGT-9 

વાવષિક નટરટબાબોઉતારો 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭બારોજપરૂાથતા બાણા ક નીયવષામજુ  

૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધબયમબીક નલમ-૯૨(૩)અબે૨૦૧૪બાક ન પબી(વ્યવસ્થાઅબેવહીવટ)વબયમોબા

વબયમ-૧૨(૧)અનસુાર 

૧.  નોંધણી અને  ીજી ર્વગતો :  

૧. CIN  U85110 GJ2011 2 SGC 071667 

૨. બોંધણીતારીખ ૨૩/૦૮/૨૦૧૨ 

૩. ક ન પબીનુ બામ ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્ 

૪. વગાક ન પબીબોપેટાપ્રક નાર સરક નારીક ન પબી/શેરોદ્વારાચલવમટેર્ક ન પબી 

૫. બોંધાયેલી ક નિેરીનુ  સરબામુ  અબે સ પક ના

વવગત 

બ્લોક નબ . ૧૪,૧લોમાળ, ર્ાા.જીવરાજમહતેાભવબ,

જુબા સચિવાલય, સેક નટર-૧૦, ગા ધીબગર-૩૮૨૦૧૦

(ગજુરાત) 

૬. યાદી ધ્ધક ન પબીછેકે નકે નમ બા 

૭. રજજસ્રાર અબે ત દીલી એજન્ટ ક નોઇ

હોયતો તેનુ  બામ,સરબામુ અબેસ પક ના

વવગતો 

- બથી- 

 

ર.  કુંર્પનીની મખુ્ ય ધુંધાકીય પ્રવરૃ્િફ : 

(ક ન પબીબાકુલવક નરામા ૧૦% કે નવધુફાળોઆપતીતમામધ ધાદારીપ્રવવૃિઓજણાવવી) 

ક્રમ મખુ્ય પ્રોિકટ /સેવાનુું નામ અને વણ ન  પ્રોિકટ/સેવાનો NIC 

સુંકેત  

કુંર્પનીની કુલ વકરાની 

પ્રમાણમાું ટકાવારી  

૧ આરોગ્યઅબેસામાજજક નક નામ ૮૬,૮૮ શનૂ્ય 
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૩.  શેર હોર્લ િુંગ ઢાુંિો (કુલ ઇડકવટીની ટકાવારી મજુ  ઇડકવટી શેરમિૂી ર્વભાજન) : 

(ક)  પ્રકારવાર શેરધારક   

શેરધારકોનો વગ  વષ ની શરૂઆતમાું (૩૧ માિ , ૨૦૧૬ ના રોજ મજુ )  

ધરાવતા હોય તે શેરોની સુંખ્યા 

વષ ના ંગતે (૩૧ માિ -૨૦૧૭ ના રોજ મજુ ) 

ધરાવતા હોય તે શેરની સુંખ્યા 

વષ  

દરર્મયાન 

સેરસારની 

ટકાવારી 
િરે્મટ 
ખાતે 

પ્રત્યિ સરવાળો કુલ 
શેરની 
ટકાવારી 

િરે્મટ 
ખાતે 

પ્રત્યિ સરવાળો કુલ 
શેરની 
ટકાવારી 

ક. પ્રમોટરો  
(૧) ભારતીય 
(ક ન)વ્યટક નતગત/ટહિંદુઅવવભક નતકુુું   શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 
(ખ)કે નન્દ્રસરક નાર શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 
(ગ)રાજયસરક નાર(રો) શનૂ્ય ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય 
(ધ)સ સ્થાઓ/ક નોપોરેશબ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 
(િ) ેંક નો/બાણા ક નીયસ સ્થાઓ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 
(છ)અન્યક નોઇ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 
પ્રમોટરો ર્પાસેના કુલ શેરો (A) શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય  
ક. ર્જહરે ડહસ્સેદારી  
(૧) સુંસ્થાફ  
ક ન.મ્પ્યચુ્યઅુલફ ર્ - - - - - - - -  
ખ. ેંક નો/બાણા ક નીયસ સ્થાઓ - - - - - - - -  
ગ.કે નન્દ્રસરક નાર - - - - - - - -  
ઘ.રાજયસરક નાર(રો) - - - - - - - -  
િ.સાહસમરૂ્ીફ ર્ - - - - - - - -  
છ.વીમાક ન પબીઓ - - - - - - - -  
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જ.FIIS  - - - - - - - -  
ઝ.વવદેશીસાહસમરૂ્ીફ ર્ - - - - - - - -  
ટ.અન્ય(વબટદષષ્ટક નરો) - - - - - - - -  
રે્પટા સરવાળો (ખ) (૧)  -  -  -  -  -  -  -  -   
(ર) લ ન-સુંસ્થાફ  
(ક ન)સ સ્થાઓ/ક નોપોરેશબ - - - - - - - -  
૧.ભારતીય - - - - - - - -  
ર.દટરયાપારબી - - - - - - - -  
(ખ) વ્યટક નતગત શેરધારક નો પસે રૂા.
૧.૦૦ લાખ સધુી બામબી શેરમરૂ્ી
ધરાવતાહોયતે 

- - - - - - - -  

ર. રૂા. ૧.૦૦ લાખ ક નરતા  વધુ
બોવમબલ શેર ધરાવબાર વ્યટક નતગત
શેરધારક નો 

- - - - - - - -  

(ગ) અન્ય (વબટદષષ્ટ ક નરો) ચ બ
વબવાસી ભારતીયો, દટરયાપારબી
ક નોપોરેટ સ સ્થાઓ, વવદેશી બાગટરક નો,
ટક નલયરીંગ સભ્યો, રસ્ટો, વવદેશી
સ સ્થાઓDR  

- - - - - - - -  

(ખ) રે્પટા સરવાળો (ખ) (ર) :  શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય  
કુલજાહરેટહસ્સેદારી શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય  
(ખ) = (ખ)(૧) + (ખ) (ર)           
(ગ) GDRS અબે ADRS માટે
ક નસ્ટોટર્યબધરાવતોહોયતેશેર 

- - - - - - - -  

એકદરે સરવાળો (ક+ખ+ગ) શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય  
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(ખ)  પ્રમોટરની ડહસ્સેદારી :  

ક્રમ શેરધારકનુું નામ વષ ની શરૂઆતમાું શેર હોલલિિંગ વષ ના ંગતે શેર હોલલિિંગ વષ  

દરર્મયાન 

ડહસ્સેદારી 

ટકાવારી 

પ્રમાણ  

શેરોની સુંખ્યા 
 

કુંર્પનીના કુલ 

શેરની 

ટકાવારી 

ગીરો મકેૂલ 

શેરો/ ોર્જવાળા 

શેરોની કુલ 

શેરોના 

પ્રમાણમાું 

ટકાવારી 

શેરોની 

સુંખ્યા 
 

કુંર્પનીના 

કુલ શેરની 

ટકાવારી 

કુલ 

શેરોના 

પ્રમાણમાું 

ગીરો 

મકેૂલ 

 ોર્જવાળા 

શેરોની 

ટકાવારી 

૧ શ્રીઅવબલમકુ નીમ,ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

૨ શ્રીવવપલુઅગ્રવાલ,ભા.વ.સે.,  

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૪૯,૯૯૪ ૧,૯૯,૯૭૬ શનૂ્ય- ૪૯,૯૯૪ ૧,૯૯,૯૭૬ શનૂ્ય શનૂ્ય 

૩ શ્રીપ ક નજકુમાર,ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય ૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય 

૪ શ્રીજી.પી.પટેલ, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 
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૫ શ્રીજે.પી.ગટુતા, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય ૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય 

૬ શ્રીટદલીપઠાક નર, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

૭ શ્રીઆર.ટી.ટક નવિયબ, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય ૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય 

૮ શ્રીવવબોદરાવ, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

૯ શ્રીમબીષિ દ્ર, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય ૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય 

૧૦ શ્રીરૂપવ તવસિંઘ, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

૧૧ શ્રીજે.સી.ચરુ્ાસમા, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

 

૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય ૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય 
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૧૨ શ્રીએસ.વી.પરમાર, ભા.વ.સે. 

ગજુરાતબા મહામટહમ રાજયપાલશ્રી સાથે

સ યકુ નતપણ ે

શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય ૦૧ ૦.૦૦૦૦૪ શનૂ્ય શનૂ્ય 

૧૩ ગજુરાતબામાબબીયરાજયપાલશ્રી ૨૪,૫૦,૦૦૦ ૯૩.૦૦ - ૨૪,૫૦,૦૦૦ ૯૮.૦૦ શનૂ્ય શનૂ્ય 

સરવાળો ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦.૦૦ - ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦.૦૦ શનૂ્ય  શનૂ્ય  
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(ગ)  પ્રમોટરની શેર ધારણ કરવામાું સેરસાર (કોઇ સેરસાર ન હોય તો ર્નડદિષ્ટ કરવુું)  :  

ક્રમ ર્વગતો વષ ની શરૂઆતમાું શેર ધારણ  વષ ના ંગતે શેર ધારણ  

શેરોની સુંખ્યા  કુંર્પનીના કુલ શેરોની 

ટકાવારી  

શેરોની સુંખ્યા  કુંર્પનીના કુલ શેરોની 

ટકાવારી  

૧ વષાબીશરૂઆતમા  ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૨૫,૦૦,૦૦૦ - 

૨. વધારા/ઘટાર્ા માટેબા ક નારણો (દા.ત. ફાળવણી/ત દીલી/ ોબસ/

સ્વીટઇટક નવટી, વગેરે) વબટદષષ્ટક નરીબેવષાદરવમયાબપ્રમોટરોબા શેર

ધારણક નરવામા તારીખવારવધારો/ઘટાર્ો 

-  -  - - 

૩. વષાબાઅંતે ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૨૫,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ 

 
(ઘ)  ટોિના દશ શેર ધારકોનો શેર હોલલિિંગ ઢાુંિો :  

ક્રમ દરેક ર્નયામક અને દરેક િાવીરૂર્પ ્યવસ્થાર્પન કમ િારીનુું શેર 

હોલલિિંગ  

વષ ની શરૂઆતમાું શેર હોલલિિંગ  વષ  દરર્મયાન સુંલિત શેર હોલલિિંગ  

શેરોની સુંખ્યા  કુંર્પનીના કુલ શેરોની %  શેરોની સુંખ્યા  કુંર્પનીના કુલ શેરોની %  

૧ વષાબીશરૂઆતમા  - - - - 

૨. વધારા/ધટાર્ા માટેબા (દા.ત. ફાળવણી/ત દીલી/ ોબસ/સ્વીટ

ઇટક નવટી, વગેરે) વબટદષષ્ટ ક નરીબે પ્રમોટરોબા શેર હોલલ્ર્િંગમા 

વધારો/ધટાર્ો 

- - - - 

૩. વષાબાઅંતે - - - - 
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(િ)  ર્નયામકો અને દરેક િાવીરૂર્પ ્યવસ્થાર્પન કમ િારીનુું શેર હોલલિિંગ :  

ક્રમ દરેક ર્નયામકો અને દરેક િાવીરૂર્પ ્યવસ્થાર્પન કમ િારીનુું શેર 

હોલલિિંગ  

વષ ની શરૂઆતમાું શેર હોલલિિંગ  વષ  દરર્મયાન સુંલિત શેર હોલલિિંગ  

શેરોની સુંખ્યા  કુંર્પનીના કુલ શેરોની 

ટકાવારી  

શેરોની સુંખ્યા  કુંર્પનીના કુલ શેરોની 

ટકાવારી  

૧ વષાબીશરૂઆતમા  - - - - 

૨. વધારા/ધટાર્ા માટેબા (દા.ત. ફાળવણી/ત દીલી/ ોબસ/સ્વીટ

ઇટક નવટી, વગેરે)ક નારણોવબટદષષ્ટક નરીબેશેરહોલલ્ર્િંગમા વધારો/ધટાર્ો 

- - - - 

૩. વષાબાઅંતે - - - - 
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૪.  કરજદારી :   

  ાકી/જમા થયેલ ર્પરુંત ુચકૂવણી કરવા માટે લેણી ન હોય તેવા ્યાજ સડહતની કરજદારી .   

ર્વગતો થાર્પણ 

ર્સવાયની 

સરુલિત  

લોન  

લોન  થાર્પણો કુલ 

કરજદારી  

નાણાુંકીય વષ ની શરૂઆતમાું કરજદારી  

૧.મળૂરક નમ - - - - 

ર.લેણુ બીક નળતુ પણબહીંચકૂ નવેલવ્યાજ - - - - 

૩.જમાથયેલપર તુલણેુ બબીક નળતુ વ્યાજ - - - - 

સરવાળો(૧+૨+૩) - - - - 

નાણાુંકીય વષ  દરર્મયાન કરજદારીમાું સેરસાર  

૧.ઉમેરો  - - - - 

ર.ઘટાર્ો - - - - 

િોખ્ખોફેરફાર - - - - 

નાણાુંકીય વષ ના ંગતે કરજદારી  

૧.મળૂરક નમ - - - - 

ર.લેણુ બીક નળતુ પર તુબચકૂ નવેલવ્યાજ - - - - 

૩.જમાથયેલુ પર તુલણેુ બબીક નળતુ વ્યાજ - - - - 

સરવાળો(૧+૨+૩) - - - - 
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ર્પ.  ર્નયામકો અને િાવીરૂર્પ ્યવસ્થાર્પન કમ િારીફનુું વળતર :  

 

ક્રમ વળતરની ર્વગતો  મેનેજીંગ ડિરેકટરનુું નામ  

િા . ર્વપલુ અગ્રવાલ  ભા.ર્પો.સે. 

કુલ રકમ ૧૪,૮૦,૨૯૩  

૧ એક ન દરેપગાર 

(ક ન) ૧૯૬૧બાઆવક નવેરા

અવધવબયમબીક નલમ-

૧૭(૧)મા સમાવવષ્ટ

જોગવાઇઓઅનસુાર

પગાર 

૧૧,૯૫,૦૧૯ - - - ૧૪,૮૦,૨૯૩ 

(ખ) ૧૯૬૧બાઆવક નવેરા

અવધવબયમબીક નલમ-

૧૭(ર)અન્વયેપવૂા

જરૂટરયાતનુ મલૂ્ય 

- - - - - 

(ગ) ૧૯૬૧બાઆવક નવેરા

અવધવબયમબીક નલમ-

૧૭(૩)અન્વયે

પગારબા દલામા બફો 

- - - - - 

૨. સ્ટોક નવવક નલ્પ - - - - - 

૩. સ્સ્વટ(Sweat) ઇટક નવટી - - - - - 

૪. ક નવમશબ 

-બફાબીટક નાવારી 

તરીકે ન 

-અન્ય, વબટદષષ્ટક નરો 

- - - - - 

૫. અન્ય, વબટદષષ્ટક નરો - - - - - 

સરવાળો(ક ન) ૧૧,૯૫,૦૧૯ - - - ૧૪,૮૦,૨૯૩ 

અવધવબયમઅનસુારટોિ-

મયાાદા 

- - - - - 
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(ખ)   ીર્જ ર્નયામકોને વળતર  

ક્રમ વળતરની ર્વગતો  ર્નયામકોના નામ  કુલ રકમ  

૧. 

સ્વત ત્રવબયામક નો ોર્ા

સવમવતબી ેઠક નમા 

હાજરરહવેામાટેફી 

- - - - - 

ક નવમશબ - - - - - 

અન્ય, વબટદષષ્ટક નરવુ  - - - - - 

સરવાળો(૧) - - - - - 

૨. 

અન્યચ બ-વહીવટી

વબયામક નો 

- - - - - 

 ોર્ાસવમવતબી

 ેઠક નમા હાજરરહવેા

માટેફી 

- - - - - 

ક નવમશબ - - - - - 

અન્ય, વબટદષષ્ટક નરવુ  - - - - - 

સરવાળો(૨) - - - - - 

કુલસરવાળો(ખ)= 

(૧+૨) 

- - - - - 

સરવાળો, 

વ્યવસ્થાપબવળતર 

- - - - - 

અવધવબયમઅનસુાર

એક ન દરટોિ-મયાાદા 

- - - - - 
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(ગ) મેબેજીંગ ટર્રેક નટર / મેબેજર / WTD વસવાયબા અન્ય િાવીરૂપ વ્યવસ્થાપબ ક નમાિારીઓબે

વળતર. 
 
(૬) દ ર્/વશક્ષા/ગબુાબીમા ર્વાળ–શનૂ્ય 
 

 

 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્બાસ િાલક ન ોર્ાબાબામે

અબેતેમબાવતી 

 
 

 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:/૦૩/૨૦૧૮ 

આર.જે.હાલાણી(ભા.વ.સે.) 

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

પબૂમિ દપરમાર (ભા.વ.સ)ે 

અધ્યક્ષ 
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જોિાણ-C   

સોમ  નું ર-AOC-૨ 

અર્ધર્નયમની કલમ-૧૩૪ ની રે્પટા-કલમ (૩) ના ખુંિ (૪) અને ૨૦૧૪ ના કુંર્પની (ડહસા ) 

ર્નયમોના ર્નયમ-૮ (ર) અનસુાર.  

૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ-૧૮૮બીપટેાક નલમ(૧)તેમજતેબા ત્રીજાપર તકુ નઅન્વયે

કે નટલીક ન દૂરસ્થ અંતરબી લેવર્-દેવર્ોમા  ઉલ્લેખ ક નરેલ સ   વધત પક્ષક નારો સાથે થયેલ

ક નરારો/ગોઠવણોબીવવગતોજાહરેક નરવાનુ ફોમા. 

(૧) દૂરસ્થઅંતરબા (Arm's length) ધોરણેબહોય તેવાક નરારો કે નગોઠવણો કે ન લેવર્-દેવર્બી

 વવગતો:  

ક્રમ માડહતી ર્વગતો 

ક ન સ   વધતપક્ષક નારોનુ બામ(મો)અબેસ   ધનુ સ્વરૂપ -  

ખ ક નરાર/ગોઠવણો/લેવર્-દેવર્નુ સ્વરૂપ -  

ગ ક નરાર/ગોઠવણો/લેવર્-દેવર્બોગાળો અપ્રાટય 

ઘ ક નરાર/ગોઠવણ/લેવર્-દેવર્તેમજતેનુ ક નોઇમલૂ્યહોયતો

તેસટહતમખુ્યશરતો 

-  

િ ક નરારકે નગોઠવણકે નલેવર્-દેવર્ક નરવામાટેનુ વાજ ીપણુ  -  

છ  ોર્ાદ્વારામ જૂરીબીતારીખ -  

જ પેશગીતરીકે ન, ચકૂ નવેલરક નમ, ક નોઇહોયતો -  

ઝ ક નલમ-૧૮૮ બા પ્રથમ પર તકુ નમા  મા ગ્યા પ્રમાણે સામાન્ય

સભામા પસારક નરાયેલખાસઠરાવબીતારીખ 

અપ્રાટય 
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દૂરસ્થ/અંતરબાધોરણેક નરાયેલક નરાર/ગોઠવણ/લેવર્-દેવર્બીવવગતો 

ક્રમ ર્વગતો  વણ ન  

ક ન સ   વધતપક્ષક નારોનુ બામ(મો)અબેસ   ધનુ સ્વરૂપ -  

ખ ક નરાર/ગોઠવણો/લેવર્-દેવર્નુ સ્વરૂપ -  

ગ ક નરાર/ગોઠવણો/લેવર્-દેવર્બોસમય-ગાળો -  

ઘ ક નરારકે નગોઠવણોકે નલેવર્-દેવર્અબેતેનુ ક નોઇમલૂ્યહોય

તોતેબસટહતતેબીમખુ્યશરતો 

-  

િ  ોર્ાદ્વારામ જૂરીબીતારીખ -  

છ પેશગી, ક નોઇહોયતો, તેબીચકૂ નવેલીરક નમ -  

 

 ોર્ાબાઅહવેાલપરસહીક નરીહોયતેવાલોક નોએઆફોમાપરસહીક નરવી. 
 

 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્બાસ િાલક ન ોર્ાબાબામે

અબેતેમબાવતી 

 
 

 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:/૦૩/૨૦૧૮ 

આર.જે.હાલાણી(ભા.વ.સે.) 

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

પબૂમિ દપરમાર (ભા.વ.સ)ે 

અધ્યક્ષ 
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જોિાણ-ઇ   

અહવેાલની તારીખે હાલનુું સુંિાલક  ોિ    
 

ક્રમ ર્નયામકનુું નામ અને િીન નું ર હોદ્દો ર્નમણ ૂુંકની તારીખ સમાપ્પ્ત 

તારીખ  

હાલના  ોિ  સભ્યો  

૧ શ્રીપબૂમિ દપરમાર, ભા.વ.સે. 

ર્ીબબ  ર-૦૭૫૮૦૧૨૭૩ 

વબયામક ન ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ િાલ ુ

૨ ર્ાા.જય વતએસ.રવવ, ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૭૩૨૭૧૩૯ 

વબયામક ન ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ િાલુ 

૩ ર્ાા.રતબક ન વરએસગઢવીિારણ, ભા.વ.સે., 

ર્ીબબ  ર-૦૭૯૪૩૯૮૮ 

વબયામક ન ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ િાલુ 

૪ ર્ાા.ગૌરવદટહયા, ભા.વ.સે.,  

ર્ીબબ  ર-૦૭૫૭૭૦૧૯ 

વબયામક ન ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ િાલ ુ

૫ શ્રીઆર.જે.હાલાણી, ભા.વ.સે. 

ર્ીબબ  ર- 

મેબેજીંગટર્રેક નટર - િાલ ુ

૬ ર્ાા.પરેશદવે,  

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૬૪૧૪૦ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ િાલુ 

૭ ર્ાા.એમ.એમ.પ્રભાક નર 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૬૪૯૫૧ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ િાલુ 

૮ ર્ાા.આર.ટી.લેઉવા 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૬૮૪૪૭ 

વબયામક ન ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ િાલુ 

૯ શ્રીઆર.ટી.ટિવિયબ 

ર્ીબબ  ર-૦૭૭૭૦૩૫૭ 

વબયામક ન ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ િાલુ 

૧૦ શ્રીજે. ી.પટેલ,  

ર્ીબબ  ર-૦૭૯૦૩૨૫૩ 

વબયામક ન ૧૦/૦૫/૨૦૧૭ િાલુ 
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જોિાણ-એસ   
 

સોમ  નું ર-MGT-II 

 

-: પ્રોડકસ સોમ   - 

(૨૦૧૩ ના કુંર્પની અર્ધર્નયમની કલમ-૧૦૫ (૬) અને ૨૦૧૪ ના કુંર્પની ર્નયમોના ર્નયમો 

(્યવસ્થા અને વહીવટ) ના ર્નયમ ૧૯ (૩) અનસુાર)  

સભ્ય(ઓ)નુ બામ    : 

બોંધાયેલસરબામુ     : 

ઈ-મેઈલઆઈ.ર્ી    : 

ફોચલયોબ ./ગ્રાહક નઆઈ.ર્ી/ર્ી.પી.આઈ.ર્ી : 

હુ /અમે ઉપર બામ દશાાવેલ ક ન પબીબા ................... શેરોબા સભ્ય/યો હોઇ અહીં બીિે મજુ 

વબયકુ નતક નરુ છ /ક નરીએછીએ. 

(૧) બામ 

 સરબામુ  

 સહી,અથવાતેમબથાયતો............. 

ઈ-મેઈલઆઈ.ર્ી. 

(૨) બામ 

 સરબામુ  

 સહી,અથવાતેમબથાયતો............. 

ઈ-મેઈલઆઈ.ર્ી. 

(૩) બામ 

 સરબામુ  

 સહી,અથવાતેમબથાયતો............. 

ઈ-મેઈલઆઈ.ર્ી. 

 તા.…………………… બા રોજ .............. વાગ્યે .......................................................

ખાતે (સ્થળ) મળવાબી ક ન પબીબી ....................... વાવષિક ન સામાન્ય સભા/અસાધારણ સામાન્ય

સભામા  અબે તે ક નોઇપણ વખતે મોકફૂ રહે ત્યારે બીિે દશાાવેલ  હોય તેવા ઠરાવ સ   ધમા 
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મારા/અમારા બામે અબે મારા/અમારા વતી હાજર રહવેા અબે (ચ ૂ ટણીમા ) મત આપવા

મારા/અમારાપ્રટક નસતરીકે નવબમણ ૂ ક નક નરુ છ /ક નરીએછીએ. 
ઠરાવ નું ર 

ક્રમ નું. ઠરાવ (વો)  તરસેણમાું 
મત 

ર્વરૂઘ્ ધમાું 
મત 

૧. ૩૧મી માિા, ૨૦૧૬ બા બાણા ક નીય વષા માટેબા બફા-
તોટાનુ  પત્રક ન, સરવૈયુ , વબયામક ન અબે ઓટર્ટરબો
અહવેાલસ્વીક નારવા 

  

૨. ક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલદ્વારા વબયકુ નત૨૦૧૬-

૧૭ બા બાણા ક નીય વષા માટે ક ન પબીબા વૈદ્યાવબક ન

ઓટર્ટરનુ વળતરબક્કીક નરવુ . 

  

 

ઈલેક નરોવબક નફોમામા શેરધરાવતા રોક નાણક નારોબેલાગુપર્ે. 
 

 

....................મટહબાબા...................ટદવસે૨૦૧૮મા સહીક નરી 
 

 

 

 

રેવન્યુ સ્ટેમ્પ્પપરશેરધારક નબીસહી 
 

પ્રોટક નસધારક નબીસહી 
 

શેરધારક નબીસહી 

 

નોંધ    

(૧) આપ્રોટક નસ ફોમાઅસરક નારક ન બે તેમાટે તે પરેુપરુૂ  ભરીબે,  ેઠક નશરૂથવાબાઓછામા 

ઓછાઅર્તાલીસક નલાક નઅગાઉક ન પબીબીબોંધાયેલીક નિેરીખાતેજમાક નરાવવુ . 

 

(૨) પ્રોટક નસક ન પબીબોસભ્યહોયએજરૂરીબથી. 

રેવન્યુ

સ્ટેમ્પ્પ

લગાર્ો 
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 લેટરહિે 

 

હાજરી ર્સ્ લર્પ 

 

( ેઠક-ખુંિના પ્રવેશ સ્થળે સરુ્પરત કરવી)  

 

.....................................બા રોજ ૫ મી વાવષિક ન સામાન્ય સભા હાજર રહબેાર સભ્યનુ  પરુુ 

બામ...............................................................................................................(મોટાઅક્ષરોમા ) 

લેઝરફોચલયોબ  ર/ગ્રાહક નઆઇ.ર્ી.બ  ર-.........................................................ધરાવતા હોય

તેશેરબીસ ખ્યા..................... 

પ્રોટક નસનુ બામ.................................................. 

(સભ્યબા દલેપ્રોટક નસહાજરરહવેાબોહોયતોભરવુ ) 

હુ ,અહીં...............................................................................................................બી..........મી

વાવષિક નસામાન્યસભામા મારીહાજરીબોંધુછ . 

 

(સભ્ય/પ્રોટક નસબીસહી) 
નોંધ :  

(૧) સભ્યોબેવાવષિક નઅહવેાલબી તેમબીબક નલો  ેઠક નમા સાથેલાવવા વવબ તી છે, કે નમ કે નવધુ

બક નલોઉપલભ્ય બશેબહીં. 

(ર) પ્રોટક નસ, અસરક નારક ન બે તેમાટે,  ેઠક નબીશરૂઆતબાઓછામા ઓછાઅર્તાલીસ ક નલાક ન

અગાઉતેક ન પબીબીબોંધાયેલક નિેરીખાતેજમાક નરાવવુ . 

(૩) પ્રોટક નસક ન પબીબોસભ્યહોયતેજરૂરીબથી. 

(૪) સ યકુ નતધારક નોબા કે નસમા , વસવબયરધારકે નરૂ રૂમા જેપ્રટક નસદ્વારામતઆપેલહોયતો તે

મત, અન્યસ મવતધારક નોબામતબે ાક નાતક નરીબેસ્વીક નારાવો.સભ્યોબારજીસ્ટરમા દશાાવેલ

બામબાિમમા વસવબયોટરટીબક્કીક નરવી. 

(૫) સભ્ય દ્વારાપ્રોટક નસ ફોમા રજૂથયેથી, આવોસભ્યો  ેઠક નમા  રૂ રૂ હાજર રહવેાઅબેમત

આપવામા થી ાક નાતક નરાશેબહીં. 
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એકાઉન્ટન્ટ જનરલની કિેરી (સામાન્ય 

અને સામાજીક િેત્ર ડહસા  ફડિટ)  

ગજુરાત/રાજકોટ  

તા. ૨૨/૧૨/૨૦૧૭. 

પ્રર્ત   
ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ,  
સેકટર-૧૦, ગાુંધીનગર.   
 

ર્વષય :  ૩૧ મી માિ , ૨૦૧૭ ના રોજ પરૂા થતાું નાણાુંકીય વષ  માટે, ૨૦૧૩ ના 

કુંર્પની અર્ધર્નયમની કલમ ૧૪૩ (૬) (૧૩) ંગતગ ત ભારતના 

કોમ્પ્ટપ્રોલર અને ફડિટર જનરલનો ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ 

કોર્પોરેશન લલર્મટેિના ડહસા ો  ા તમાું "સમીિા નહીં કરાઇ હોવાનુું 

પ્રમાણર્પત્ર" (Non-Review Certificate)  

 
શ્રીમાન, 

 ૩૧માિા, ૨૦૧૭બા રોજપરૂા થયેલાવષા માટેગજુરાત મેટર્ક નલસવવિવસસ ક નોપોરેશબ

ચલવમટેર્, ગા ધીબગરબાસ દભામા  વૈધાવબક નઓટર્ટરદ્વારા તૈયારક નરાયેલઅહવેાલઅબેક ન પબીબા

ટહસા ોનુ ઓટર્ટક નરવામા આવ્યુ .જેબાઆધારે"સમીક્ષાબહીં ક નરાઇહોવાનુ પ્રમાણપત્ર" (Non-

Review Certificate) આપવાબોઆદેશક નરાયોછે. 

 હુ આસાથે, ૩૧મીમાિા, ૨૦૧૭બારોજપરૂા થતા બાણા ક નીયવષામાટેગજુરાતમેટર્ક નલ

સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્, ગા ધીબગરબા ટહસા ો સ   ધમા  ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી

ક નલમ૧૪૩(૬)( ી)અન્વયેભારતબાક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલબા"સમીક્ષાબહીંક નરાઇ

હોવાનુ પ્રમાણપત્ર" (Non-Review Certificate) જોડુ છ . 
 

આપબો 
 

ઉપઓટર્ટરજબરલ 

(સામાજજક નક્ષેત્ર) 
લ િાણ : ઉર્પર પ્રમાણે.  
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 ૩૧માિા, ૨૦૧૭બા રોજપરૂા થયેલાવષા માટેગજુરાત મેટર્ક નલસવવિવસસ ક નોપોરેશબ

ચલવમટેર્, ગા ધીબગરબાબાણા ક નીયપત્રક નોપર, ૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ૧૪૩ (૬)

( ી)અન્વયેભારતબાક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલબીસમીક્ષા:  
 

 ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમઅન્વયે વબયત બાણા ક નીયઅહવેાલ માળખાઅનસુાર ૩૧

માિા, ૨૦૧૭ બા રોજ પરૂા થતા  વષા માટે ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્, 

ગા ધીબગરબા બાણા ક નીય પત્રક નો તૈયાર ક નરવાબી જવા દારી ક ન પબી વ્યવસ્થાપબબી છે.

અવધવબયમબીક નલમ૧૩૯(પ)અન્વયેભારતબાક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલે વબયકુ નતક નરેલ

વૈધાવબક નઓટર્ટરો, અવધવબયમબીક નલમ૧૪૩(૧૦)અન્વયેઠરાવેલઓર્ીટ-ક નામઅંગેબાધોરણો

અનસુાર સ્વત ત્ર ઓટર્ટરબે આધારે અવધવબયમબી ક નલમ ૧૪૩ અન્વયે બાણા ક નીય પત્રક નો પર

અચભપ્રાયવ્યક નતક નરવાજવા દારછે.૮મીટર્સેમ્પ્ ર, ૨૦૧૭બાતેમબાઓટર્ટઅહવેાલમા આમ

ક નયુુંહોવાનુ જણાવ્યુ છે. 
 

 મેં, ભારતબાક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટરજબરલવતી૩૧મીમાિા, ૨૦૧૭બારોજપરૂા થતા 

વષામાટેગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબ ચલવમટેર્, ગા ધીબગરબાબાણા ક નીયપત્રક નોનુ પરૂક ન

ઓટર્ટબક નરવાનુ બક્કીક નયુું છેઅબેઆમહોવાથીઅવધવબયમબીક નલમ૧૪૩(૬)( ી)અન્વયે

ક નોઇસમીક્ષાક નરવાબીથતીબથી. 
  

ભારતબાક નોમ્પ્ટરોલરઅબેઓટર્ટર

જબરલબાબામેઅબેતેમબાવતી 
 

સહી/- 

( ી. ાસ વતયા) 

એક નાઉન્ટન્ટજબરલ 

(સામાન્યઅબેસામાજજક નક્ષેત્રબાટહસા ો) 

ગજુરાત 

 

સ્થળ: રાજક નોટ 

તારીખ:  
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જયદેવ ર્પરમાર એન્િ કુંર્પની  

િાટ િ  એકાઉન્ટન્ટ  
 
 

-:સ્વતુંત્ર ફડિટ અહવેાલ:- 

 

પ્રર્ત   
ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ, સભ્યો  
સેકટર-૧૦, ગાુંધીનગર.   
 

 

નાણાુંકીય ર્પત્રકો ંગગે અહવેાલ :  

અમે,ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્(ક ન પબી)આસાથેજોર્લેાબાણા ક નીયપત્રક નોનુ 

ઓટર્ટક નયુુંછે,જેમા ૩૧મીમાિા,૨૦૧૭બારોજમજુ સરવૈયુ ,બફા-નકુ નશાબનુ પત્રક ન, ૩૧માિા, 

૨૦૧૭બાપરૂાથતા વષામાટેરોક નર્પ્રવાહપત્રઅબેબોંધપાત્રટહસા બીવતઓબોસારા શ, બોંધો

તથાઅન્યસ્પષ્ટીક નરણમાટહતીબોસમાવેશથાયછે. 
નાણાુંકીય ર્પત્રકો માટે ્યવસ્થાર્પન તુંત્રની જવા દારી :  

અવધવબયમબીક નલમ૧૩૩અન્વયેવબટદષષ્ટટહસા ીધોરણોસાથેવા િતા૨૦૧૪બાક ન પબીવબયમો

(ટહસા )બાવબયમ-૭સટહત, ભારતમા સામાન્યપણેસ્વીકૃતટહસા ીવસધ્ધાતોઅનસુારક ન પીબીબી

બાણા ક નીયસ્સ્થવત, બાણા ક નીયક નામગીરીઅબેરોક નર્પ્રવાહનુ સાચુ અબેવાજ ીચિત્રઆપેતેવાઆ

બાણા ક નીયપત્રક નો તૈયાર ક નરવા ા તમા , ૨૦૧૩બ ક ન પબીઅવધવબયમબી ક નલમ ૧૩૪ (૫) મા 

દશાાવેલ ા તોમાટેક ન પબીનુ સ  િાલક ન ોર્ાજવા દારછે. 

 આજવા દારીમા સમાવવષ્ટછેક ન પબીબીઅસ્ક નયામતોબીસરુક્ષાઅબેછેતરવપિંર્ીતથાઅન્ય

અવબયવમતતાઓઅટક નાવવાઅબેશોધીક નાઢવાઅવધવબયમબીજોગવાઇઅનસુારપયાાટતટહસા ી

રેક નર્ાબીજાળવણી, યોગ્ય ટહસા ીબીવતઓબીપસ દગીઅબેપ્રયટુક નત, વાજ ીઅબેશાણપણભયાા

વબણાયોઅબેઅંદાજો, તથાસાચુ અબેવાજ ીચિત્રરજૂક નરતા અબેછેતરવપિંર્ી કે નભલૂબેક નારણે

મહત્વબાખોટાવવધાબોથીમકુ નતબાણા ક નીયપત્રક નોતૈયારક નીરબેરજૂક નરવાસાથેસ   વધતટહસા ી

રેક નર્ાબીિોક નસાઇઅબેસ પણૂાતાસવુબવિતક નરવાઅસરક નારક નરીતેક નામક નરતા આંતટરક નબાણા ક નીય

વબય ત્રણોનુ આયોજબઅમલઅબેવબભાવ. 
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ફડિટરની જવા દારી :  

અમારી જવા દારી, અમારાઓટર્ટ પરઆધાટરતઆબાણા ક નીય પત્રક નો પરઅચભપ્રાય વ્યક નત

ક નરવાથી છે.અમારેઅવધવબયમબીજોગવાઇઓ,અવધવબયમબીજોગવાઇઓઅબે તેહઠેળઘર્ેલા

વબયમો અન્વયેઓટર્ટ અહવેાલમા  સમાવવષ્ટ ક નરવા જરૂરી  ા તો તથા ટહસા ી અબેઓટર્ટ

ધોરણોધ્યાબમા રાખવાબાહોયછે. 

 અમે,અમારુ ઓટર્ટઅવધવબયમજોગવાઇક નલમ-૧૪૩(૧૦)અન્વયેવબટદષષ્ટઓટર્ટપરબા

ધોરણોઅનસુારહાથધરીએછીએ.આધોરણોમાટેઅમેબૈવતક નજરૂટરયાતોનુ પાલબક નરીએછીએ

અબેબાણા ક નીયપત્રક નોમહત્વબાખોટા  વવધાબોથીમકુ નતછે કે ન કે નમતેબીવાજ ીખાતરીમેળવવા

ઓટર્ટરનુ આયોજબઅબેક નામગીરીક નરીએછીએ. 

 ઓટર્ટમા ,બાણા ક નીયપત્રક નોમા રક નમોઅબેતેબીજાહરેાતોઅંગેઓટર્ટપરુાવોમેળવવાબી

ક નાયાવાહીક નરવાબોસમાવેશથાયછે.પસ દક નરેલક નાયાવાહીબોઆધાર, છેતરવપિંર્ીકે નભલૂબેક નારણે

બાણા ક નીયપત્રક નોમા ખોટા વવધાબોબા જોખમોબીિક નાસણીસટહતઓટર્ટરબાવબણાયપરછે.જોખમ

આક નારણીક નરવામા  તેસ જોગોમા યોગ્યહોયતેવીઓટર્ટક નમાિારીનુ આયોજબક નરવાસાચુ અબે

વાજ ી ચિત્રઆપતા  બાણા ક નીય પત્રક નો ક ન પબી દ્વારા તૈયાર ક નરવા સ   ધમા  ઓટર્ટર આંતટરક ન

બાણા ક નીય વબય ત્રણો વવિારણામા  લે છે.ઓટર્ટમા  વપરાયેલ ટહસા ીબીવતઓબીયોગ્યતાતથા

ક ન પબીબા સ િાલક ન  ોરે્ ક નરેલ ટહસા ી અંદાજોબી વાજ ીપણાબા મલૂ્યા ક નબબો તેમજ બાણા ક નીય

પત્રક નોબીએક ન દરરજૂઆતબામલૂ્યા ક નબબોસમાવેશથાયછે. 

 અમે માબીએ છીએ કે ન, અમે મેળવેલ ઓટર્ટ પરુાવા, બાણા ક નીય પત્રક નો પરબા અમારા

ઓટર્ટઅચભપ્રાયમાટેઆધારપરુોપાર્વાપયાાટતઅબેયોગ્યછે. 

 
અલભપ્રાય : 

અમારા મત,ે અબે અમબે પ્રાટય માટહતીબી દલષ્ટએ તથા અમબે આપેલ સમજૂવતઓ

અનસુાર, અવધવબયમદ્વારાજરૂરીમાટહતીબાણા ક નીયપત્રક નોમા આપીછે, જેઆવશ્યક નહોયતેરીતે

છેઅબેભારતમા સામાન્યપણેસ્વીકૃતટહસા ીવસધ્ધા તોસાથેસસુ  ગતરહીબેસાચુ અબેવાજ ી

ચિત્રઆપેછે. 

(ક ન) સરવૈયામા , ૩૧માિા, ૨૦૧૭બારોજપ્રમાણેક ન પબીબાક નામક નાજબીસ્સ્થવત 

(ખ) બફા-નકુ નશાબબાટહસા ોમા તેતારીખેપરૂાથતા વષામાટેબફો, 

(ગ) રોક નર્પ્રવાહપત્રક નો ા તમા તેતારીખેપરુાથતા વષેક ન પબીબોરોક નર્પ્રવાહ. 
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 ા ત ર્પર ભાર :  

અમેબીિેબી ા તોતરફધ્યાબદોરીએછીએ;  

(ક ન) બોંધબ .જે-દવાઓઅબેત ી ીસાઘબોમાટેમળેલપેશગીબાટહસા ોગજુરાતમેટર્ક નલ

સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્ દ્વારા અનસુરાતી બીવત અનસુાર, દવાઓ અબે ત ી ી

સાધબોબીખરીદી પેટેખરેખરીચકૂ નવણીક નરવામા આવી ત્યારે પેશગી ટહસા ઉધારવામા 

આવ્યા છે, ખરેખરપરુવઠાબેધોરણે પેશગીબા ટહસા ો ઉધારાતા  બથી.અમારોમતઆ

 ા તોસ   ધમા યોગ્યબથી. 

(ખ) બોંધ બ  ર-ર્ી માલ-યાદીઓ B બા મલૂ્યા ક નબ અંગે ક ન પબી પાસે તેબી માચલક ની હઠેળ

૩૧/૦૩/૨૦૧૭ બા રોજ ક નોઇ માગ-યાદી બથી.આમ છતા , ક ન પબી સરક નાર વતી અબે

સ   વધતપક્ષક નારઉક નતસ્ટોક નરવાબાબક નરેત્યા સધુીઆવીમાન્યસ સ્થાઓસ્ટોક નધરાવે

છે.બાણા ક નીયપત્રક નોમા હાથપરબા સ્ટોક નનુ મલૂ્યતથાપરુવઠાક નારોબેચકુ નવવાપાત્રરક નમ, 

લેણી રક નમ (ક નોઇ હોયતો) દશાાવાઇબથી. વ્યવસ્થાપબ-ત ત્ર દ્વારામાલયાદીબીપ્રત્યક્ષ

ખરાઇક નરવામા આવીહતી.અમારોઅચભપ્રાયઆ ા તોમા યોગ્યબથી. 
 

અન્ ય કાનનૂી અને ર્નયુંત્રણ આવશ્યકતાફ ંગગે અહવેાલ :  

(૧) અવધવબયમબીક નલમ-૧૪૩(૩)અન્વયેજરૂરીગણયાપ્રમાણેઅમેઅહવેાલઆપીએછીએ

કે ન............ 

(ક ન) અમારાઓટર્ટમાટેઅમારીઉિમમાટહતીઅબેજાણક નારીપ્રમાણેઅમેતમામમાટહતીઅબે

સ્પષ્ટીક નરણોમાગ્યા છેઅબેમેળવ્યાછે. 

(ખ) અમારામત,ેઆિોપર્ાબીઅમારીતપાસપરથીજણાયુ છેતેપરૂત ુ ક ન પબીએક નાયદાદ્વારા

જરૂરીગણ્યાપ્રમાણેટહસા ોબાિોપર્ાયોગ્યરીતેરાખ્યાછે. 

(ગ) આઅહવેાલમા છણાવટક નરાયેલસરવયૈા,બફા-નકુ નશાબનુ પત્રક નઅબેરોક નર્પ્રવાહપત્રક ન

ટહસા ોબાિોપર્ાસાથેમેળમા છે. 

(ઘ) અમારામત,ેઉપયુાક નતબણા ક નીયપત્રક નોમા અવધવબયમબીક નલમ-૧૩૩સાથેવા િતા૨૦૧૪

બાક ન પબી(ટહસા )વબયમોબાવબયમ-૭મા વબટદષષ્ટટહસા ીધોરણોનુ પાલબક નરાયુ છે. 

(િ) ૩૧ માિા, ૨૦૧૭ બા રોજ વબયામક નો પાસેથી મળેલી લેચખત રજૂઆતોબા આધારે, તે

સ િાલક ન ોર્ાબારેક નર્ાપરલીધેલછે, ૩૧માિા, ૨૦૧૭બારોજ, અવધવબયમબીક નલમ૧૬૪

(ર)બાસ દભામા વબયામક નતરીકે નવબયકુ નતક નરાયેલક નોઇપણવબયામક નગેરલાયક નબથી. 
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(છ) અમારા મતે, ધ ધાબા સ્વરૂપ અબે ક નદ અનસુાર, આંતટરક ન બાણા ક નીય વબય ત્રણ વસસ્ટમ

પયાાટતઅબેઅસરક નારક નછે.અમારો“જોર્ાણ- ી”પરબોઅલગઅહવેાલજુવો. 

(જ) ર૦૧૪બાક ન પબી વબયમોબા(ઓટર્ટઅબેઓટર્ટરો)બા વબયમ-૧૧અનસુાર,ઓટર્ટરબા

અહવેાલમા  સમાવવષ્ટ ક નરવાબી અન્ય  ા તો સ   ધમા , અમારા મતે અબે અમારી

જાણક નારીમજુ અબેઅમબેઆપેલસ્પષ્ટીક નરણપ્રમાણે;  

(૧) ક ન પબીએ તેબા બાણા ક નીય પત્રક નોબા  તેબી બાણા ક નીય વસ્થવત અંગે  ાક નીબા ક નાનબૂી

દાવાબીઅસરજાહરેક નરીછે. 

(ર) ર્ેટરવેટટવક નરારોસટહતલા  ાગાળાબાક નરારોઅંગે, ક નોઇમહત્વપણૂાઅગાઉથીજાણી

શક નાતાનકુ નશાબમાટે, લાગુપર્તાક નાયદાકે ન ટહસા ીધોરણોઅન્વયેજરૂરપ્રમાણે

ક ન પબીએજોગવાઇક નરીછે. 

(૩) ક ન પબીએ, રોક નાણક નાર વશક્ષણઅબે રક્ષણફ ર્ખાતે ક નોઇ રક નમબોત દીલક નરવાબી

જરૂરબહતી. 

ર. અવધવબયમબી ક નલમ-૧૪૩ (૫) મા  માગ્યા પ્રમાણે,આદેશોઅબે પેટાઆદેશો જોર્ાણ-A

અનસુારજોર્યાછે. 

૩. ૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ-૧૪૩(૧૧)બાસ દભામા ,કે નન્દ્રસરક નારે હારપાર્ેલ

(આદેશ)ક ન પબી (ઓટર્ટરબોઅહવેાલ)આદેશ, ૨૦૧૬મા માગ્યાપ્રમાણેઅમેજોર્ાણ-C

પરઆદેશબાફક નરા૩અબે૪મા વબટદષષ્ટ ા તોઅંગેબાપત્રક નોઆટયા છે. 
 

 

 જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબી,િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટમાટે 
 
 

 
 
 
સહીનુ સ્થળ:  
તારીખ: ૦૮/૧૨/૨૦૧૭. 

સહી/- 
(રાકે નશપારેખ) 
(ભાગીદાર) 

સભ્યપદબ  ર-૧૧૪૦૪૬ 
પેઢીબોંધણીબ  ર-૧૧૩૪૮૬૪ 
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જોિાણ-A 
 

૩૧મી માિ , ૨૦૧૭ ના રોજ પરૂા થતાું સમયગાળા માટે ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન 

લલર્મટેિના નાણાુંકીય ર્પત્રકો ંગગે સ્વતુંત્ર ફડિટરના અહવેાલમાું ઉલલેખ કયા  પ્રમાણ ૨૦૧૪-૧૫ 

ના વષ  અને ત્યાર ાદ લાગ ુ ર્પિતા ૨૦૧૩ ના કર્પુંની અર્ધર્નયમની કલમ ૧૪૩ (૫) અન્વયે 

આદેશો :  

 

૧. ક ન પબીબીટર્સઇબવેસ્ટમેન્ટમાટેપસ દગીક નરવામા આવીહોયતો, અસ્ક નયામતોબામલૂ્યા ક નબ

(અમતૂા વમલક નતોઅબે જમીબસટહત)અબેજવા દારીઓ (વિબ ધ્ધતાઅબેસામાન્ય

અબામત સટહત) બી સ્સ્થવતબો સ પણૂા અહવેાલ, ટર્સઇન્વેસ્ટમેન્ટબી ઢ  અબે હાલબા

ત ક નક નાસટહતતપાસક નરવી. 
જવા   : લાગ ુર્પિત ુું નથી.  

 

ર. દેવા /લોબ/વ્યાજ, વગેરે જતા ક નરવા/મા ર્વાળ ક નરવાબો ક નોઇ કે નસ હોય તો તેબી જાણ

ક નરવી, જોહા, તોતેબા ક નારણોઅબેતેમા સામેલરક નમજણાવવી. 
જવા   :  આવો કોઇ કેસ ઉર્પસ્સ્થત નથી.  

 

૩. ત્રીજા પક્ષક નાર પાસે પર્ેલી માલયાદીઓ તથા સરક નારે અન્ય સિાવધક નારીઓ પાસેથી

ભેટ/અનદુાબતરીકે નમળેલઅસ્ક નયામતોબોયોગ્યરેક નર્ાજાળવ્યોછેકે નકે નમ? 
જવા   :  આવો કોઇ કેસ ઉર્પસ્સ્થત નથી 

 

૪.  ાક ની ક નાનબૂી/લવાદી કે નસોનુ  તેબા  ાક ની રહવેાબા  ક નારણો સટહત સમયગાળા પ્રમાણે

પથૃક્કરણતથાતમામક નાનબૂીકે નસો(વવદેશીઅબેસ્થાવબક ન)પરખિામાટેદેખરેખત ત્રબા

અસ્સ્તત્વઅબેઅસક નરક નારબીઅંગેઅહવેાલ. 
જવા   : કુંર્પનીએ, તેની કાનનૂી કેસો માટે, કુંર્પનીની ટેન્િર પ્રડક્રયા માટે તેની સામેના 

 ાકી નીકળતા તમામ કાનનૂી કેસો માટે કુંર્પનીએ કાનનૂી મેનેજરની ર્નમણ ૂુંક 

કરી છે. કુંર્પનીને કારણે  ાકી કેસની કોઇ નાણાુંકીય જવા દારી નથી.  
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૨૦૧૫-૧૬ ના વષ થી અને ત્યારર્પછી લાગ ુર્પિતા ૨૦૧૩ ના કુંર્પની અર્ધર્નયમની કલમ ૧૪૩ 

(૫) અન્વયે આદેશો.  

 

૧. ક ન પબીસ પણૂાહક નઅબેપેટાહક નમાટેઅનિુમેિોખ્ખોમાલક નીહક ન/ખતધરાવેછેકે નકે નમ?બા, 

તોજેબામાટેમાલક નીહક નકે નખતઉપલભ્યબથીતેપણૂાહક નકે નપેટાહક નબીજમીબબોવવસ્તાર

જણાવવો. 
જવા   :  નથી.  

 

૨. દેવા/લોબ/વ્યાજવગેરેજતીક નરવા/મા ર્વાળક નરવાક નોઇકે નસછેકે નકે નમ?જોહા, તોતેબા 

માટેબા ક નારણોઅબેતેમા સામેલરક નમજણાવો. 
જવા   :  લાગ ુર્પિતો નથી.  

 

૩. ત્રીજા પક્ષક નારો પાસે પર્ેલી માલયાદીઓ અબે સરક નાર કે ન અન્ય સ સ્થાઓ પાસેથી

ભેટ/અનદુાબતરીકે નમળેલઅસ્ક નયામતોબોયોગ્યરેક નર્ાજાળવ્યોછેકે નકે નમ? 
જવા   :  લાગ ુર્પિત ુું નથી. 

 

 ૨૦૧૩ ના કુંર્પની અર્ધર્નયમની કલમ ૧૪૩ (૫) અન્વયે આદેશો.  

૧. ક ન પબીએ તેબીબક નામીપર્ેલઅબે તેબીમાચલક નીબીજમીબપરદ ાણઅટક નાવવાપરૂતા 

પગલા લીધા છેકે નકે નમ.ક ન પબીબીક નોઇજમીબપરદ ાણછે, તેદાવાહઠેળછે, ઉપયોગમા 

બહોયઅબેફાજલતરીકે નજાહરેક નરીછેકે નકે નમ? વવગતોપરૂીપાર્વી. 
જવા   : કોઇ સુંપણૂ  હકની જમીન ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ ર્પાસે 

નથી.  

 

૨. જાહરે ખાબગી ભાગીદારી અન્વયે હાથ ધરાયેલ પટરયોજબાઓ મકુ નરર ક નરવા માટે

પ્રવતામાબ વસસ્ટમ, સરક નારબી માગાદશાક ન સિૂબાઓ/બીવતઓસાથે સસુ  ગત છે કે ન કે નમ ? 

તેમા ક નોઇતફાવતહોયતોજણાવવો. 
જવા   :  લાગ ુર્પિતો નથી. 
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૩. ક નામોબાઅમલીક નરણબીદેખરેખવસસ્ટમતેમજક નરારમા વબયતસીમા-ચિહ્નોઅસ્સ્તત્વમા છેકે ન

કે નમઅબેટક નિંમતવપૃ્ધ્ધબીક નોઇઅસરહોયતો, ક નરાર, વગેરેમા થીઆવક ન/નકુ નશાબિોપર્ામા 

યોગ્યરીતેટહસા ેલેવામા આવ્યાછેકે નકે નમ. 
જવા   :  લાગ ુર્પિતો નથી.  

 

૪. કે નન્દ્ર/રાજયબીસ સ્થાઓપાસેથીવબટદષષ્ટયોજબાઓમાટેમળેલ/મળવાપાત્રફ ર્બોઉપયોગ

માટેયોગ્યટહસા રાખવામા આવ્યોછેકે નકે નમ? તફાવતવાળાકે નસોજણાવવા. 
જવા   :  લાગ ુર્પિતો નથી.  

 

૫. છોર્ી દીધેલી પટરયોજબાઓ પરનુ  ખિા મયાાટદત ક નરવુ  અબે ખરેખર મા ર્વાળ ક નરેલી

રક નમબોઉલ્લેખક નરવો. 
જવા   :  લાગ ુર્પિતો નથી.  

 

 આરોગ્ય િેત્રની કુંર્પનીફ માટે ૨૦૧૩ ના કુંર્પની અર્ધર્નયમની કલમ ૧૪૩ (૫) અન્વયે 

રે્પટા આદેશો.  

૧. શુ  ક ન પબીએ આરોગ્ય વપૃ્ધ્ધ, રોગિાળો વબવારણ, સામટૂહક ન આરોગ્ય અબે સ્વચ્છતા

પ્રવવૃિઓબેલગતા ક નામક નાજહાથધયાાછેકે નકે નમ?  
જવા   : ના, કુંર્પનીએ આરોગ્ય, વપૃ્ધધ, રોગિાળાનુું ર્નવારણ, સામડૂહક આરોગ્ય અને 

સ્વચ્છતાને લગતી કોઇ પ્રવરૃ્િ હાથ ધરી નથી.  

 

૨. ક ન પબીબી ખિા ટહસા  પધ્ધવત, દરેક ન પ્રક નારબી દવાઓ/ઔષધો/સાધબસામગ્રી અબે

ય ત્રસામગ્રીમાટેખિાબીસાિીટહસા પધ્ધવતસવુબવિતક નરેછેકે નકે નમ?  
જવા   :  લાગ ુર્પિત ુું નથી.  

 

૩. દવાઓબી યાદીનુ  મલૂ્યા ક નબ અબે ટહસા  રાખવાબી વસસ્ટમ પયાાટત છે કે ન કે નમ અબે

ઉધોગબીધોરણસરબીપ્રથાઓઅનસુારછેકે નકે નમ?  
જવા   : લાગ ુર્પિત ુું નથી કેમ કે ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ ર્વર્વધ 

સરકારી સુંસ્થાફ વતી દવાફ ધરાવે છે અને તેની ડકિંમત ગજુરાત મેડિકલ 
સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિના ડહસા ના િોર્પિામાું ડહસા ે લેવાતી નથી.  
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જોિાણ-B  
 

ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિના નાણાુંકીય ર્પત્રકો ર્પર સ્વતુંત્ર ફડિટરનો અહવેાલ :  

(સમાબ તારીખબાઅમારાઅહવેાલબાઅન્ય ક નાનબૂીઅબે વબય ત્રણજરૂટરયાતો પરબાઅહવેાલ

અન્વયેફક નરા-૧(F)મા દશાાવેલ) 

ર૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ-૧૪૩ બી પેટા ક નલમ-૩ બા ખ ર્ (૧) અન્વયે

બાણા ક નીયઅહવેાલઆપવાપરઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણપરબોઅહવેાલ. 

૩૧મીમાિા, ૨૦૧૭બા રોજપરૂા   થતા  વષામાટે ક ન પબીબાબાણા ક નીયપત્રક નોબાઅમારા

ઓટર્ટબીસાથોસાથતેજતારીખબાગજુરાત મેટર્ક નલસવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્બાબાણા ક નીય

અહવેાલપરબાઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોનુ અમેઓટર્ટક નયુુંછે. 
આંતડરક નાણાુંકીય ર્નયુંત્રણો માટે ્યવસ્થાર્પન તુંત્રની જવા દારી :  

ભારતબી િાટાર્ા એક નાઉન્ટન્ટ ઇપ્ન્સ્ટટયટેૂ  હાર પાર્ેલ બાણા ક નીય અહવેાલ આપવા (માગાદશાબ

બોંધ)પરબાઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોબાઓટર્ટઅંગેબીમાગાદશાબબોંધમા જણાવેલઆંતટરક ન

વબય ત્રણબા આવશ્યક ન ઘટક નો વવિારણામા  લઇબે ક ન પબીએ સ્થાવપત ક નરેલ બાણા ક નીય અહવેાલ

આપવાબામાપદ ર્પરઆંતટરક નવબય ત્રણબેઆધારેઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોસ્થાવપતક નરવા

અબે જાળવવા માટે ક ન પબીનુ  વ્યવસ્થાપબ ત ત્ર જવા દાર છે. આ જવા દારીઓમા , ક ન પબીબી

બીવતઓબેવળગીરહવેાસટહત તેબાધ ધાનુ  વ્યવસ્સ્થતઅબેક નાયાક્ષમસ િાલબસવુબવિતક નરવા

અસરક નારક નરીતેક નામક નરતા પયાાટતઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોબાઆયોજબ, અમલીક નરણઅબે

જાળવણી, તેબી અસ્ક નયામતોબી સરુક્ષા, છેતરવપિંર્ી અબે ભલૂોનુ  વબવારણ અબે તપાસ ટહસા ી

રેક નાર્બી િોક નસાઇ અબે સ પણૂાતા તથા ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમઅન્વયે જરૂરી વવશ્વસબીય

બાણા ક નીયમાટહતીસમયસરતૈયારક નરવાબી ા તબોસમાવેશથાયછે. 

 
ફડિટરની જવા દારી :  

અમારીજવા દારી,અમારાઓટર્ટપરઆધાટરતબાણા ક નીયઅહવેાલઆપવાપરબા ક ન પબીબા

આંતટરક નબાણા ક નીય વબય ત્રબોઅંગેઅચભપ્રાયવ્યક નતક નરવાબી છે.અમેઅમારુ ઓટર્ટ, બાણા ક નીય

અહવેાલ આપવા (માગાદશાબ બોંધ) પરબા આંતટરક ન બાણા ક નીય વબય ત્રણોબા ઓટર્ટ પરબી

માગાદશાબ બોંધ અનસુાર તથા, ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ ૧૪૩ (૧૦) અન્વયે

ઠરાવેલઓટર્ટક નામગીરીઅંગેબા ધોરણોઅનસુાર, આંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોબાઓટર્ટબેલાગુ

પર્ે તેટલાપ્રમાણમા  હાથધરીહતી.તેધોરણોઅબેમાગાદશાબબોંધ, માટેજરૂરી છે, કે ન, અમે, 
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બૈવતક નજરૂટરયાતોનુ પાલબક નરીએઅબેબાણા ક નીયઅહવેાલલેખબપરપયાાટતઆંતટરક નબાણા ક નીય

વબય ત્રણો સ્થાવપત ક નરીબે જાળવ્યા છે કે ન કે નમ તે અંગે અબે તમામ મહત્વબી  ા તોમા  આવા 

વબય ત્રણોઅસરક નારક નરીતેહાથધયાાહોયતોવ્યાજ ીખાતરીમેળવવાઓટર્ટનુ આયોજબક નરીબે

ક નામગીરીક નરવી. 

 અમારા ઓટર્ટમા , બાણા ક નીય અહવેાલ લેખબ પર આંતટરક ન બાણા ક નીય વબય ત્રણોબી

પયાાટતબાઅબેતેબીક નામગીરીબીઅસરક નારક નતાઅંગેઓટર્ટપરુાવામેળવવાબીક નાયાપધ્ધવતહાથ

ધરવાબોસમાવેશથાયછે.બાણા ક નીયઅહવેાલલેખબપરબાઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોઅંગેબા

અમારાઓટર્ટમા બાણા ક નીયઅહવેાલલેખબપરઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોબીસમજમેળવવી, 

મહત્વબી બ ળાઇ રહતેી હોવાથી જોખમબી આક નારણી ક નરવી, અબેઆક નારેલ જોખમબે આધારે

આંતટરક નવબય ત્રણબીટર્ઝાઇબઅબેસ િાબલઅસરક નારક નતાબાપરીક્ષણઅબેમલૂ્યા ક નબબોસમાવેશ

ક નયો હતો. પસ દ ક નરેલ ક નાયાપધ્ધવતબોઆધાર, છેતરવપિંર્ી કે ન ભલૂબે ક નારણે બાણા ક નીય પત્રક નોબા

મહત્વપણૂાખોટા વવધાબોબા જોખમોબીઆક નારણીસટહતઓટર્ટરબાવબણાયપરઆધારરાખેછે. 

 અમેમાબીએછીએકે નઅમેમેળવેલઓટર્ટપરુાવોપયાાટતઅબેયોગ્યછે, જેબાણા ક નીય

અહવેાલ લેખબ અંગે ક ન પબીબા આંતટરક ન બાણા ક નીય વબય ત્રણ વસસ્ટમ પરબા અમારા ઓટર્ટ

અચભપ્રાયમાટેઆધારપરૂોપાર્ેછે. 

 
નાણાુંકીય અહવેાલ-લેખન ંગગેના આંતડરક નાણાુંકીય ર્નયુંત્રણોનો અથ  :  

 ક ન પબીબાબાણા ક નીયઅહવેાલઅંગેબાઆંતટરક નબાણા ક નીય વબય ત્રણો, સામાન્યપણે સ્વીકૃત

ટહસા ી વસધ્ધા તોઅનસુાર,  હારબાહતેઓુમાટેબાણા ક નીયપત્રક નો તૈયારક નરવાઅબેબાણા ક નીય

અહવેાલ-લેખબબી વવશ્વસબીયતાઅંગેવ્યાજ ીખાતરીપરૂીપાર્વાધર્વામા આવેછે.ક ન પબીબા

બાણા ક નીય અહવેાલ પરબા આતટરક ન બાણા ક નીય વબય ત્રણોમા , બીિેબી બીવતઓ અબે

ક નાયાપધ્ધવતઓબોસમાવશેથાયછે,જે........ 

(૧) રેક નર્ાબીજાળવણીબેલગતીહોય, જેવ્યાજ ીપણેક ન પબીબીઅસ્ક નયામતોબીલેવર્-દેવર્ોઅબે

વબક નાલબી ા તવવગત,ે િોક નસાઇપવૂાક નઅબેવ્યાજ ીપણેપ્રદવશિતક નરે. 

(૨) જે, સામાન્યરીતેસ્વીકૃતટહસા ીવસધ્ધા તોઅનસુારબાણા ક નીયપત્રક નોતૈયારક નરવાદેવામાટે

જરૂરીહોયતેમજુ લેવર્-દેવર્ોબોંધવામા આવીછેતેવીવાજ ીખાતરીપરૂીપાર્,ે અબે

ક ન પબીબીતેઆવક નોઅબેચકૂ નવણીઓક ન પબીબાવ્યવસ્થાપબત ત્રઅબેવબયામક નોબીઅવધકૃત

અનસુારજક નરાતીહોય, 



46 

(૩) બાણા ક નીયપત્રક નોપરમહત્વબીઅસરપાર્ીશકે નતેવીક ન પબીબીઅસ્ક નયામતોબાચ બઅવધકૃત

સ પાદબ, ઉપયોગકે નવબક નાલબેઅટક નાવવાકે નતેસમયસરઓછીક નાઢવાઅંગેવાજ ીખાતરી

પરૂીપાર્ે. 
નાણાુંકીય અહવેાલ-લેખન ર્પર આંતડરક નાણાુંકીય ર્નયુંત્રણોની ંગતગ ત મયા દાફ :  

 બાણા ક નીયઅહવેાલ-લેખબપરઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોબીઅંતગાતમયાાદાઓબેક નારણે

તેમજ વબય ત્રણોબે બજરઅંદાજક નરીબેસા ઠગા ઠ કે નઅયોગ્ય વ્યવસ્થાબીશક નયતાબે ક નારણેભલૂ કે ન

છેતરવપિંર્ીબે ક નારણે થતા  મહત્વપણૂા ખોટા  વવધાબો શોધી શક નાતા  બથી. ભાવવ સમયગાળા અંગે

બાણા ક નીયઅહવેાલપરબાઆંતટરક નબાણા ક નીય વબય ત્રણોબા ક નોઇપણમલૂ્યા ક નબબીધારણાઓપણ

એવાજોખમબેઅધીબરહેછેકે નબાણા ક નીયઅહવેાલપરબાઆંતટરક નબાણા ક નીયવબય ત્રણોઅપયાાટત

 બે, ક નારણકે ન પટરસ્સ્થવત  દલાય અથવા બીવતઓ કે ન ક નાયાપધ્ધવતઓબા પાલબબી મા ગમા 

અધોગામીઅસરપર્ે. 
અલભપ્રાય :  

 અમારા મત,ે અબે અમારી ઉિમ જાણક નારી મજુ  અબે અમબે આપેલ સ્પષ્ટીક નરણો

અનસુાર, ક ન પબીએ તમામ મહત્વબી  ા તોમા , બાણા ક નીયઅહવેાલ લેખબમા  પયાાટતઆંતટરક ન

બાણા ક નીયવબય ત્રણોધરાવ્યાછેઅબેબાણા ક નીયઅહવેાલલેખબપરબાઆવા આંતટરક નબાણા ક નીય

વબય ત્રણો, માગાદશાબ બોંધમા  દશાાવેલઆંતટરક ન વબય ત્રણપધ્ધવતબાઆવશ્યક ન ધટક નો વવિારીબે

ક ન પબીએસ્થાવપતક નરેલબાણા ક નીયઅહવેાલલેખબપરબા આંતટરક નવબય ત્રણોપરઆધારરાખીબ,ે 

૩૧માિા, ૨૦૧૭બારોજમજુ અસરક નારક નરીતેક નાયાાસ્ન્વતહતા . 

 

 

 જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબીબાબામે 
િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટમાટે 

 
 
 
સહીનુ સ્થળ: ગા ધીબગર  
તારીખ: ૦૮/૧૨/૨૦૧૭. 

સહી/- 
(રાકે નશપારેખ) 
(ભાગીદાર) 

સભ્યપદબ  ર-૧૨૪૦૪૬ 
પેઢીબોંધણીબ  ર-૧૧૩૪૮૬૪ 
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જોિાણ-C  
ગજુરાત મેડિકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિના નાણાુંકીય ર્પત્રકો ર્પર સ્વતુંત્ર ફડિટરનો અહવેાલ :  

(૧) તેબીસ્થાયીઅસ્ક નાયમતોસ   ધમા .............. 

(ક ન) ક ન પબીએ, સ્થાયીઅસ્ક નયામતોબીપટરમાણલક્ષી વવગતોઅબે સ્સ્થવતસટહતતમામ

વવગતોદશાાવતોયોગ્યરેક નર્ાજાળવ્યોછે. 

(ખ) મારી જાણક નારી મજુ  જો અમબે આપેલ સ્પષ્ટીક નરણ મજુ , વષા દરવમયાબ

વ્યવસ્થાપબ ત ત્રે અસ્ક નયામતોબી પ્રત્યક્ષ ખરાઇ ક નરી હતી. આવી ખરાઇ પ્રસ ગે

વ્યવસ્થાપબત ત્રબેક નોઇમહત્વબીઅસ ગવતમાલમૂબપર્ીહોવાનુ અમબેજણાવ્યુ 

છેતેથીઆદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્(૧)(સી)બીજોગવાઇઓક ન પબીબેલાગુપર્તી

બથી. 

(૨) તેબીમાલયાદીઓસ   ધમા ..............  

 ક ન પબીબેતેબીપોતાબીમાલયાદીરાખતીબહોઇ, તેસરક નારીઅબે ચ બસરક નારીસ સ્થાઓ

વતીમાલયાદીધરાવેછે.અમબેજાણક નરીહતી કે નતેઓસ્ટોક ન રેક નર્ાબીજાળવણીક નરેછે.

અમબેસમજાવ્યાપ્રમાણે, વ્યવસ્થાપબત ત્રેવષાદરવમયાબમાલયાદીઓબીપ્રત્યક્ષખરાઇ

ક નરીહતી.અમારામતે, અબેમાટહતીઅનસુારક ન પબીએતેબીમાલયાદીઓબોયોગ્યરેક નર્ા

જાળવ્યોછે.તેથીઆદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્(ર)બીજોગવાઇક ન પબીબેલાગુપર્તીબથી. 

(૩) ક ન પબીએ,૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ-૧૮૯અન્વયેજાળવેલરજીસ્ટરમા આવરી

લીધેલક ન પબીઓ, પેઢી, ચલવમટેર્જવા દારીવાળીભાગીદારીકે નઅન્યપક્ષક નારોબેસરુચક્ષત

કે નઅસરુચક્ષતક નોઇલોબઆપીબથી. 

(૪) ક ન પબીએ, અવધવબયમબી ક નલમ-૧૮૫અબે ૧૮૬અન્વયેઆવરી લીધેલ પક્ષક નારોબે ક નોઇ

લોબઆપીબથી કે નક નોઇમરૂ્ીરોક નાણક નયુુંબથી કે ન ક નોઇ ા યધરી કે નજામીબઆપીબથી.

તદ્દનસુારઆદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્(૪)બીજોગવાઇક ન પબીબેલાગુપર્તીબથી. 

(૫) ક ન પબીએ, ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ-૭૩ થી ૭૬ બા અથામા  અથવા

અવધવબયમબીઅબે તે હઠેળ ઘર્ેલ વબયમોબી  ીજી ક નોઇ પ્રસ્તતુ જોગવાઇઓબા અથામા 

લોક નોપાસેથીક નોઇથાપણોસ્વીક નારીબથી. 

(૬) ક ન પબી, ઉત્પાદબ, પ્રટિયાકે નવબમાાણપ્રવવૃિઓમા રોક નાયેલબથી.તેથી, આદેશબાફક નરા-૩બા

ખ ર્ (૪) મા  દશાાવેલ ૨૦૧૩ બા ક ન પબી અવધવબયમબી ક નલમ ૧૪૮ (૧) અન્વયે કે નન્દ્ર

સરક નારેવબટદષષ્ટક નરેલખિારેક નર્ાબીજાળવણીબીજોગવાઇલાગુપર્તીબથી. 
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(૭) વૈધાર્નક લેણાું સું ુંધમાું : 

(ક ન) ક ન પબીબારેક નર્ાઅનસુાર,પ્રવવર્ન્ર્ફ ર્,ક નમાિારીરાજયવીમા,આવક નવેરો,વેિાણ

વેરો, સેવાક નર, જક નાત શલુ્ક ન, આ ક નારી શલુ્ક ન, મલૂ્યવવધિત ક નર અબે અન્ય ક નોઇ

વૈધાવબક નલેતાસટહતબા ચ બક નરારીવૈધાવબક નલેણા, સામાન્યરીતે વબયવમતયોગ્ય

સિાવધક નારીઓપાસે રાખય છે.અમબેઆપેલમાટહતીઅબે સ્પષ્ટીક નરણઅનસુાર

૩૧ માિા, ૨૦૧૭ બા રોજ મજુ , ચકૂ નવવાપાત્ર થતી તારીખથી વધમુા  વધુ છ

મટહબામાટે, ઉપયુુંક નતલેણા સ   ધમા ચકૂ નવવાપાત્રક નોઇ ચ બતક નરારીરક નમો ાક ની

બીક નળતીબહતી. 

(ખ) ૩૧મીમાિા, ૨૦૧૭બારોજમજુ , ચકૂ નવવાપાત્ર બતીતારીખથીવધમુા વધુછ

મટહબાબી મદુ્દત માટે, આવક નવેરો, વેિાણવેરો, સેવા-ક નર, જક નાત શલૂ્ક ન, આ ક નારી

શલૂ્ક નકે નમલૂ્યવવધિતક નરબીચકૂ નવવાપાત્રક નોઇચ બતક નરારીરક નમોબહતી. 

(૮) અમારામતેઅબેઅમબેઆપેલીમાટહતીઅબે સ્પષ્ટીક નરણઅનસુાર,ક ન પબીએબાણા ક નીય

સ સ્થાઓ, ેંક નોઅબેસરક નારપાસેથીક નોઇલોબ કે નઉછીબા બાણા તથા ટર્ ેન્િરધારક નોબી

લેણીરક નમલીધાબહતા .તેથીઆદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્(૮)બીજોગવાઇઓક ન પબીબે

લાગુપર્તીબથી. 

(૯) અમારામતેકે નઅમબેઆપેલીમાટહતીઅબેસ્પષ્ટીક નરણઅનસુાર, પ્રાર ચભક નજાહરેઓફરકે ન

વધુજાહરેઓફરદેવાબાદસ્તાવેજમાટહતીઅબેમદુ્દતીલોબબીરીતેક નોઇબાણા ઉભા ક નયાું

બહતા .તેથી, આદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્(૯)બીજોગવાઇઓક ન પબીબેલાગુપર્તીબથી. 

(૧૦) અમારામતેઅબેઅમબેઆપેલમાટહતીઅબેસ્પષ્ટીક નરણઅનસુાર, વષાદરવમયાબ, ક ન પબી

દ્વારાઅથવાક ન પબીબાઅવધક નારીઓકે નક નમાિારીઓદ્વારાક ન પબીસાથેક નરેલક નોઇમહત્વપણૂા

છેતરવપિંર્ીધ્યાબમા આવીબહતીકે નતેબીક નોઇજાણક નરાઇબહતી. 

(૧૧) અમારામત,ે અબેઅમબેઆપેલીમાટહતીઅબેસ્પષ્ટીક નરણઅનસુાર, ક ન પબીએ૨૦૧૩બા

ક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમ૧૯૭સાથેવા િતાઅનસુચૂિ-૪મા આપેલજરૂરીમ જૂરીઆદેશ

અનસુારવ્યવસ્થાપક નીયવળતરચકૂ નવ્યુ બથી/જોગવાઇક નરીબથી. 

(૧૨) ક ન પબી વબવધ ક ન પબી બથી અબે તેથીઆદેશબા ફક નરા-૩ બા ખ ર્-(૧ર)અન્વયે અહવેાલ

આપવાબી ા તલાગુપર્તીબથી. 

(૧૩) અમારા મતે અબે અમબે આપેલી માટહતી અબે સ્પષ્ટીક નરણ પ્રમાણે, સ   વધત પક્ષક નાર

સાથેબીક ન પબીબીલેવર્દેવર્ોઅંગેલાગુપર્ે ત્યા ૨૦૧૩બાક ન પબીઅવધવબયમબીક નલમો



49 

૧૭૭ અબે૧૮૮નુ પાલબક નરવુ , અબેસ   વધતપક્ષક નારોબીલેવર્-દેવર્ોબી વવગતોલાગુ

પર્તાટહસા ીધોરણોદ્વારામા ગ્યામજુ બાણા ક નીયપત્રક નોવગેરેમા જાહરેક નરવા. 

(૧૪) ક ન પબીએસમીક્ષા હઠેળબાવષા દરવમયાબ ક નોઇપ્રોફરસ્ન્શયલફાળવણી કે ન શેરોબીઅથવા

સ પણૂા કે ન આંવશક ન ફરવણીપાત્ર ટર્ ેન્િરોબી ખાબગી વબયટુક નત ક નરી બ હતી અબે તેથી

આદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્(૧૪)અન્વયેઅહવેાલઆપવાબી ા તક ન પબીબેલાગુપર્તી

બથી. 

(૧૫) અમારામતેઅબેઅમબેઆપેલમાટહતીઅબેસ્પષ્ટીક નરણઅનસુાર, વષાદરવમયાબ, ક ન પબી, 

તેબાવબયમક નોકે નતેબીસાથેસ ક નળાયેલીવ્યટક નતઓસાથેક નોઇચ બ-રોક નર્લેવર્-દેવર્ોક નરી

બહતીઅબે તેથીઆદેશબાફક નરા-૩બાખ ર્ (૧પ)અન્વયેઅહવેાલઆપવાબી ા ત

ક ન પબીબેલાગુપર્તીબથી. 

(૧૬) ધ ધાનુ  સ્વરૂપઅબેક ન પબીબીપ્રવવૃિઓએવી છે કે ન ક ન પબીએ૧૯૩૪બા ટરઝવા ેંક નઓફ

ઇલન્ર્યાબીક નલમ-૪૫-IA અન્વયેબોંધણીમેળવવાબીજરૂરબથી. 
 

 

 

 જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબીબાબામે 
િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટમાટે 

 
 
 
સહીનુ સ્થળ: ગા ધીબગર  
તારીખ: ૦૮/૧૨/૨૦૧૭. 

સહી/- 
(રાકે નશપારેખ) 
(ભાગીદાર) 

સભ્યપદબ  ર-૧૨૪૦૪૬ 
પેઢીબોંધણીબ  ર-૧૧૩૪૮૬૪ 
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૩૧મી માિ , ૨૦૧૭ ના રોજ મજુ નુું સરવૈયુું  

ર્વગતો નોંધ 

નું ર 

૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

મજુ   

(૧) ઈડકવટી અને જવા દારીફ  

(૧) શેરધારક નનુ ભ ર્ોળ    

(૨)શેરમરૂ્ી ૨ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 

(3) અબામતઅબેપરુા ત ૩ ૨,૭૭,૨૪,૨૩૭ ૨,૫૭,૭૮,૨૭૫ 

(ર) િાલ ુનહી તેવી જવા દારીફ  

(એ)લા  ાગાળાબીઉછીબીલીધેલીરક નમ - - - 

( ી)વવલ ચ તક નરજવા દારીઓ(િોખ્ખી) ૪ ૮,૬૩,૩૦૦ ૧,૭૫,૪૪૯ 

(સી)અન્યલા  ાગાળાબીજવા દારીઓ - - - 

(ર્ી)લા  ાગાળાબીજોગવાઈઓ - - - 

(3) િાલ ુજવા દારીફ  

(એ)ુંૂ ક નાગાળાબીઉછીબીલીધેલરક નમ  - - 

( ી)ચકૂ નવવાપાત્રવ્યવસાય  - - 

(સી)અન્યિાલુજવા દારીઓ ૫ ૭,૧૯,૫૪,૩૨,૭૩૦ - 

(ર્ી)ુંૂ ક નાગાળાબીજોગવાઇઓ ૬ ૩,૪૧,૮૩,૯૭૦ - 

કુલઈટક નવટીઅબેજવા દારીઓ  ૭,૨૮,૩૨,૦૪,૨૩૭ ૩,૭૬,૪૯,૮૦,૫૩૭ 

(ર)અસ્ક નયામતો    

(1) િાલુબહીંતેવીઅસ્ક નાયમતો    

(એ)સ્થાપીઅસ્ક નયામતો    

(૧) મતૂાઅસ્ક નયામતો ૭ ૨,૧૧,૪૫,૦૫૭ ૩૩,૩૬,૭૧૬ 

(ર)અમતૂાઅસ્ક નયામતો  ૯૬,૮૮,૨૮૨ ૧૭,૨૧,૩૦૨ 

(૩)િાલુમરૂ્ીક નામો  ૨૪,૭૩,૮૭,૦૮૬ ૨૧,૯૨,૭૫,૬૩૬ 

( ી)િાલુબહીતેવામરૂ્ીરોક નાણ - - - 

(સી)વવલ ચ તક નરઅસ્ક નયામતો(િોખ્ખી) ૮ ૨૯,૯૫૯ ૨૯,૯૫૯ 

(ર્ી)લા  ાગાળાબીલોબઅબેપેશગીઓ  - - 

(ઇ)અન્યિાલુબહીતેવીઅસ્ક નયામતો  - - 

(ર)િાલુઅસ્ક નયામતો    
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(એ)િાલુરોક નાણો ૯ ૫,૨૨,૮૬,૧૬,૮૧૩ ૨,૮૧,૦૫,૮૬,૩૨૬ 

( ી)માલયાદીઓ  - - 

(સી)મેળવવાપાત્રવ્યવસાય  - - 

(ર્ી)રોક નર્અબેરોક નર્સમતલુ્ય ૧૦ ૧,૫૪,૫૧,૯૮,૦૫૯ ૬૫,૦૩,૬૫,૬૩૭ 

(ઇ)ુંૂ ક નાગાળાબીલોબઅબેપેશગીઓ  ૧૪,૮૩,૧૬,૧૯૨ ૩,૬૦,૪૭,૧૫૬ 

(એફ)અન્યિાલુઅસ્ક નયામતો  ૮,૨૮,૨૨,૭૮૯ ૪,૩૬,૧૭,૮૦૫ 

કુલ અસ્કયામતો  ૧-૧૮  ૭૨૮૩૨૦૧૪૨૩૭  ૩૭૬૪૯૮૦૫૩૭  
 

બાણા ક નીયપત્રક નોબોભાગ બતીબોંધો 

 

સમાબ તારીખબા સાથે જોર્લે અમારા

અહવેાલમજુ  

જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબી 

િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટવતી 

 

 

 

સ િાલક ન ોર્ાબાબામેઅબેતેબાવતી 

રાકે નશપારેખ(ભાગીદાર) 

સભ્યપદબ .૧૨૪૦૪૬ 

પેઢીબ .૧૧૩૪૮૬W 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:૦૩/૧૨/૨૦૧૭ 

 

 

સહી/- 

ર્ટેયટુીજબરલમબેેજર 

(બાણા અબેવહીવટ) 

 

 

સહી/- 

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

 

 

સહી/- 

(અઘ્યક્ષ) 
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તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ સધુીના સમયગાળા માટે નસા અને નકુશાન દશા વત ુું ર્પત્રક 

ર્વગતો નોંધ 
નું ર 

૨૦૧૬-૧૭  ૨૦૧૫-૧૬  

મહસેલૂ       

એ.સ િાલબમા થીમળેલમહસેલૂ ૧૩ ૩,૭૧,૪૭,૮૩૩ - 

 ી.અન્યસ િાલબમહસેલૂ ૧૪ ૯,૬૦,૪૪,૫૪૩ ૭,૧૭,૨૧,૫૨૮ 
  ૧૩,૩૧,૯૨,૩૭૬ ૭,૧૭,૨૧,૫૨૮ 
ખિા ફ       

ક નમાિારીલાભખિા ૧૫ ૪,૮૪,૮૬,૭૯૭ ૩,૧૪,૨૮,૫૬૦ 
અન્યખિાઓ ૧૬ ૭,૩૭,૩૨,૪૪૨ ૩,૨૪,૦૧,૯૩૯ 
ઘસારાઅબેઋણામટુક નતખિાાઓ ૧૭ ૭૪,૦૯,૭૭૮ ૧૯,૬૨,૭૧૦ 
  ૧૨,૯૬,૨૯,૦૧૭ ૬,૫૭,૯૩,૨૦૯ 
અપવાદરૂપઅબેઅસાધારણવસ્તઓુઅબેક નરસામેબફો  ૩૫૬૩૩૫૯ ૫૯૨૮૩૧૯ 
અપવાદરૂપવસ્તઓુ  ૩૫૬૩૩૫૯ ૫૯૨૮૩૧૯ 
અસાધારણવસ્તઓુઅબેક નરસમક્ષબફો  ૩૫૬૩૩૫૯ ૫૯૨૮૩૧૯ 
અસાધારણવસ્તઓુ  - - 

ક નરસામેબફો    
ક નરખિાાઓ    

િાલુ ક નર   ૧૬૮૨૧૪૩ 
વવલ ચ તક નર  ૬૮૭૮૫૧ ૧૫૪૬૫૧ 
એમએટીખિા-એમએટીિોખ્ખીજમા  ૪૧૩૪૯૮ - 

ક નરચકૂ નવ્યાપછીબોિોખ્ખોબફો  ૨૪૬૨૦૧૦ ૪૦૯૧૫૨૫ 
મદુ્દતપવેૂટહસા મેળ ૧૮ ૨,૨૧,૩૮૪ ૨૬૭૩૦૭ 
ક નરચકૂ નવ્યાપછીબોબફો(નકુ નશાબ)  ૨૨૪૦૬૨૬ ૩૮૨૪૨૧૬ 
ઇટક નવટીશેરદીઠક નમાણી  ૦.૯૦ ૧.૫૩ 
ઇટક નવટીશેરદીઠક નમાણીશેરદીઠમળૂભતૂઅબેર્ાઇલ્યટેૂર્
ક નમાણી 

   

બાણા ક નીયપત્રક નોબોભાગ બતીબોંધો ૧-૧૮   

 

સમાબતારીખબાસાથેજોરે્લઅમારાઅહવેાલમજુ  
જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબી 
િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટવતી 

 
 

સ િાલક ન ોર્ાબાબામેઅબેતેબાવતી 

રાકે નશપારેખ(ભાગીદાર) 
સભ્યપદબ .૧૨૪૦૪૬ 
પેઢીબ .૧૧૩૪૮૬W 

સ્થળ:ગા ધીબગર 
તારીખ:૦૮/૧૨/૨૦૧૭ 

 

 

સહી/- 
રે્ટયટુીજબરલમેબેજર 
(બાણા અબેવહીવટ) 

 

 

સહી/- 
મેબેજીંગટર્રેક નટર 

 

 

સહી/- 
(અઘ્યક્ષ) 
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ગજુરાત મેિીકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 

૩૧ માિ , ૨૦૧૭ ના રોજ મજુ  સરવૈયાના ંગતગ ત ભાગ  નતી નોંધો  
 

નોંધ : ૨  શેરમિૂી  

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

૧ અવધકૃત મરૂ્ી દરેક ન રૂવપયા ૧૦ બા એવા

૫૦૦૦૦૦૦બાઇટક નવટીશેર 

૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

૨ ઇસ્યુ ક નરેલ બોંધેલી અબે ચકૂ નવેલ મરૂ્ી

૨૫,૦૦,૦૦૦ ઇટક નવટી શેર રૂા. ૧૦ બા એક ન

પ્રમાણ ે

૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 

કુલ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 
 

ર્વગતો ઉઘિતી વષ  દરમ્પ્ટયાન 

 હાર ર્પાિલે 

 ુંધ ર્સલક 

મતદાબઅવધક નારોસાથેબાઇટક નવટીશેર    

૩૧/૦૩/૨૦૧૭બાપરૂાથતા વષામાટે    

શેરબીસ ખ્યા ૨૫,૦૦,૦૦૦ - ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

રક નમરૂવપયામા  ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦  ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૬બાપરૂાથતા વષામાટે    

શેરબીસ ખ્યા ૨૫,૦૦,૦૦૦ - ૨૫,૦૦,૦૦૦ 

રક નમરૂવપયામા  ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦  ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦ 

 

 

 

 

ક ન પબીમા  ૫ % ક નરતા વધુ શેર

ધરાવતા શેરધારક નોબી વવગતો

મહામટહમગજુરાતબારાજયપાલશ્રી 

૩૧/૦૩/૨૦૧૭  ૩૧/૦૩/૨૦૧૬  

શેરની 

સુંખ્યા  

રાખેલ 

ટકાવારી  

શેરની 

સુંખ્યા  

રાખેલ 

ટકાવારી  

૨૪,૫૦,૦૦૦ ૯૮.૦૦%  ૨૪,૫૦,૦૦૦ ૯૮.૦૦%  

૨૪,૫૦,૦૦૦ ૯૮.૦૦%  ૨૪,૫૦,૦૦૦ ૯૮.૦૦%  
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નોંધ : 3  અનામત અને પરુાુંત  

ક્રમ  ર્વગતો  ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ 

મજુ  

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ 

મજુ  

૧ સામાન્યઅબામત - - 

૨ બફા-નકુ નશાબખાતાબાપત્રક નમા પરુા  ત   

છેલ્લાટહસા પ્રમાણેવસલક ન ૨,૫૭,૭૮,૨૭૫ ૨,૧૯,૫૪,૦૫૯ 

ઉમેરો: સમયગાળાદરમ્પ્યાબબોબફો ૧૯,૪૫,૯૬૨ ૩૮,૨૪,૨૧૬ 

કુલ સરવાળો ૨,૭૭,૨૪,૨૩૭  ૨,૫૭,૭૮,૨૭૫  

 
 

નોંધ : ૪  િાલ ુનહી તેવી જવા દારીફ  
ક્રમ  ર્વગતો   ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

ના રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

ના રોજ મજુ   

૧ સ્થાયી અસ્ક નયામતોબા પ્રમાણમા 

વવલ ચ તક નરજવા દારી 

   

ઉઘર્તીવસલક ન ૧,૭૫,૪૪૯  ૨૦,૭૯૮ 

ઉમેરો: વષાદરમ્પ્યાબઉમેરો ૬,૮૭,૮૫૧  ૧,૫૪,૬૫૧ 

  ૮,૬૩,૩૦૦  

કુલ સરવાળો  ૮,૬૩,૩૦૦  ૧,૭૫,૪૪૯  
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ગજુરાત મેડિકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 

 
નોંધ નું ર-૧  ડહસા  રાખવા ંગગેની નીર્તફ અને ડહસા ોનો ભાગ  નતી નોંધો :  

 

૧. સામાન્ ય : 

 ગજુરાતસરક નારે,ક નોપોરેશબબબીસ્થાપબા,સરક નારીહોસ્સ્પટલો,પ્રાથવમક નઆરોગ્યકે નન્દ્રોઅબે

અન્ય માન્ય સ સ્થાઓમાટેઔષધો, દવાઓઅબે શસ્ત્રટિયામા  સાઘબોબી પ્રાપ્ટત, સ ગ્રહ

અબેવવતરણબાઉદે્દશમાટેઆરોગ્યઅબેપટરવારક નલ્યાણવવભાગબા તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૨

બા ઠરાવ િમા ક ન : MSP/૧૦૨૦૧૨/૫૮/ગ અનસુાર ક નરી હતી અબે ક ન પબી ગજુરાત

સરક નારબાએજન્ટતરીકે નક નામક નરેછે. 
ર.  નોંધર્પાત્ર ડહસા ી નીર્તફ : 

ક.  ડહસા  આર્પવાની ર્પધ ધર્ત :  

 બાણા ક નીય પત્રક નો, િાલુ ક ન પબીબા ટહસા ી બીવતઓબે આધારે તૈયાર ક નરાય છે. ક ન પબી

ટહસા બીખરેખરીપધ્ધવતઅનસુરે છેઅબેબાણા ક નીયપત્રક નો,૨૦૦૬બા ક ન પબી વબયમો

(ટહસા ી ધોરણો) હઠેળ જાહરે ક નરાયેલ ટહસ ી ધોરણો અબે ૨૦૧૩ બા ક ન પબી

અવધબવયમબી પ્રસ્તતુ જોગવાઇઓનુ  પાલબ ક નરવા, ભારતમા  સામાન્યપણે સ્વીકૃત

ટહસા બી વસધ્ધા તોઅનસુારરહલેઔવતહાવસક નખિાપર પરામજુ તૈયારક નરવામા આવે

છે.વાજ ીપ્રમાણમા િોક નસાઇબીખાતરીક નરીશક નાયતેટલાપ્રમાણમા તમામખિાઅબે

આવક ન ઉપાર્જબ ધોરણે ટહસા ો લેવાય છે. બાણા ક નીય પત્રક નો તૈયાર ક નરવા અપબાવેલી

ટહસા ીબીવતઓઅન્યથાજણાવ્યુ હોયતે વસવાયઅગાઉબીબીવતઓસાથેસસુ  ગતહોય

છે. 
ખ.  ંગદાજોનો ઉર્પયોગ  : 

 સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત ટહસા ી વસધ્ધા તો સાથે સસુ  ગત બાણા ક નીય પત્રક નો તૈયાર ક નરવા,

અસ્ક નયામતોઅબે જવા દારીઓબીજાણ ક નરાયેલ રક નમો તથા બાણા ક નીયપત્રોબી તારીખે

આનષુા ચગક નજવા દારીઓબીજાહરેાતઓઅબેઅહવેાલબીમદુ્દત દરવમયાબઆવક નઅબે

ખિાબી જાણ ક નરાયેલી રક નમોબે અસર ક નરે તેવા અંદાજો અબે ધારણા ક નરવા  જરૂરી છે.

ખરેખરા પટરણામોઆઅંદાજોક નરતા જુદાહોઇશકે નઅબેખરેખરા પટરણામોઅબેઅંદાજો
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વચ્િેબોતફાવત,પટરણામોબીજાણક નારી/અમારીબક્કરી ક નરાય તેમદુ્દતમા મકુ નરરક નરાય

છે. 
 

 

ગ.  મદુ્દત પવેૂની  ા તો  

 મદુ્દતપવેૂબી ા તોએટલેઅગાઉબાવષેતૈયારક નરાયેલબાણા ક નીયપત્રક નોમા  "ભલૂ" કે ન

"ચકૂ ન"બેપટરણામતરીકે નિાલુમદુ્દતદરવમયાબઉભીથતી ા તોઅંદાજોમા ફેરફારોબીજે

અસરોથાયતેબે"ભલૂ"કે ન"ચકૂ ન"ગણવામા આવતીબથી. 
ઘ. માલયાદીફનુું મલૂયાુંકન  

 ક ન પબી, વવવવધ ઉત્પાદક નો પાસેથીઔષધો, દવાઓ અબે શસ્ત્રટિયાબા  સાઘબો મેળવે છે,

વવવવધગોદામોમા તેબોસ ગ્રહક નરેછે.વવવવધસરક નારીહોસ્સ્પટલોઅબેમાન્યસ સ્થાઓતેનુ 

વવતરણ ક નરે છે અબે સરક નારી હોસ્સ્પટલો અબે સ સ્થાઓ વતી આ વસ્તઓુબે માલયાદી

જાળવે છે.હાથપરબા સ્ટોક નબી ટક નિંમતઅબેપરૂવઠાક નારોબેચકૂ નવવાપાત્રરક નમલેણીરક નમ

(ક નોઇહોયતો)બાણા ક નીયપત્રોક નમા પ્રવતચ િંચ તથતીબથી. 

  ક ન પબીપાસે૩૧/૦૩/૨૦૧૭બારોજમજુ તેબીમાચલક નીબીક નોઇમાલયાદીબથી.

આમછતા ,ક ન પબી,સરક નારઅબેઆવીમાન્યસ સ્થાઓવતી,ઉક નતસ્ટોક નસ   વધતપક્ષક નારબે

રવાબાબથાયત્યા સધુીપોતાબીપાસેરાખેછે. 
િ.  આવક મકુરર કરવી.    

  આવક નઅજર્જતથાયઅબેતેબીપ્રાપ્ટતકે નવસલુાતઅંગેક નોઇબોંધપાત્રઅિોક નસતા

બહોયત્યારેઆવક નમકુ નરરક નરાયછે. 

ગજુરાત સરક નારે વવવવધ સરક નારી હોસ્સ્પટલો અબે માન્ય સ સ્થાઓ માટેઔષધો,

દવાઓઅબેશસ્ત્રટિયાબાસાઘબોબાઆયોજબ,પ્રાપ્ટત,સ ગ્રહઅબે વવતરણબાઉદે્દશસાથે

આરોગ્યઅબે પટરવાર ક નલ્યાણ દ્વારા ક નોપોરેશબબી સ્થાપબા ક નરી છે. ગજુરાત સરક નારબા

આરોગ્યઅબેપટરવારવવભાગે હારપાર્ેલતા.૨૦/૦૭/૨૦૧૨બાસરક નારીઠરાવિમા ક ન

: MPS/૧૦૨૦૧૨/૫૮૧/ગઅન્વયેક ન પબીઆપેલપરુવઠા/સેવાબામલૂ્યબા૫% બાદરે

વહીવટી/સેવાિાર્જમાટેહક નદારછે. 

  મદુ્દતદરવમયાબતા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭બાઅબેજોખમખિા,(Sub-Standard)પેટા-

ધોરણઅન્યક નપાતઅબેપરચરૂણઆવક ન પેટેમળેલીઆવક નગજુરાતસરક નારબા ટહસા 

ખાતેત દીલક નરાઇહતી. 
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  ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસઝ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્બે ઔષધોબો પરુવોઠો મોર્ેથી

પહોંિાર્વા માટે વવલ ચ ત પરુવઠા દ ર્બી આવક નબે ૨૦૧૫-૧૬ બાણા ક નીય વષા પછીથી

ક ન પબીબોઆવક નતરીકે નગણાશે. 

  પરીક્ષણખિા પેટે મળેલ પરીક્ષણખિા પેટેબીઆવક ન ૨૦૧૫-૧૬ બા બાણા ક નીય

વષાથીક ન પબીબીઆવક નગણાશે. 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્બેતેબીદવાઓઅબેત ી ીસાઘબો

પેટે પેશગી મળી હતી. ગજુરાત મેટર્ક નલ સવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્આ પેશગી  ેંક ન

ખાતામા (ઓટોસ્સ્વપખાતાસટહત)અબેગ.ુરા.બા.સે.ખાતેરાખીછેઅબેતેબાપરવ્યાજ

અજર્જતક નયુંછે.ઉક નતવ્યાજબીઆવક નટહસા ધોરણેટહસા ખાતેલેવાયછે.ગ.ુરા.બા.સે.

મા  રોકે નલારક નમપરઅજર્જતવ્યાજિાલુ ેંક નખાતા (ઓટો સ્સ્વપએક નાઉન્ટ)પરઅજર્જત

વ્યાજ અબે જવા દારીબા સદર હઠેળ "ગજુરાત સરક નારબા ટહસા ો ખાતે ચકૂ નવવાપાત્ર

મળેલપેશગીપરઅજર્જત વ્યાજ"ખાતેત દીલક નરાશ,ેજેબેગજુરાત મેટર્ક નલસવવિવસઝ

ક નોપોરેશબચલવમટેર્બીવ્યાજઆવક નતરીકે નગણાશે. 

ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્બેટર્પોબા ા ધક નામપેટેપી.આઇ.ય.ુ

માટે પેશગીમળીહતી.આપેશગીબીરક નમગ.ુરા.બા.સે.ખાતેરાખવમા આવીહતીઅબે

તેબાપરા વ્યાજઅજર્જત ક નયુું હત ુ . ઉક નત વ્યાજપી.આઇ.ય.ુ માટેબી પેશગી ટહસા ખાતે

ત દીલક નરાયુ છે. 

ઓટર્ટહઠેળબાવષાદરવમયાબક ન પબીએતેબાપોતાબામાટેખરીદીઅબેવેિાણબી

ક નોઇપ્રવવૃિહાથધરીબહતી. 
છ.  સ્થાયી અસ્કયામતો માટે ડહસા -ર્પધધર્ત :  

  સ્થાયીઅસ્ક નયામતો,તેબાસ પાદબખિા ાદએક નવત્રતઘસારા-ખિાઅબેહાવબ-ઘટ

ક નરીબેજણાવાયછે. 

  સ પાદબખિામા ,અસ્ક નયામતોબેતેબાસ્થળપરલાવીબેક નામક નાજબીિાલુસ્સ્થવતમા 

મકૂ નવાઅસ્ક નયામતોબેઉપયોગમા મકૂ નાયતેતારીખસધુીબાખિાબોસમાવેશથાયછે. 

  ઘસારા-ખિા અંગે ટક નિંમતમા  ઓછી રક નમ દશાાવેલ પધ્ધવત વ્યવસ્થા ક નરાય છે.

ઘસારા-ખિાબીજોગવાઇ, ૨૦૧૩બા ક ન પબીઅવધવબયમબીઅનસુચૂિ-૨મા  ઠરાવ્યા મજુ 

અસ્ક નયામતોબીઉપયોગીઆવરદાબેઆધારેક નરાયછે. 
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જ.  કમ િારી લાભો  

  ગજુરાત સરક નારબા મધ્યસ્થઔષધ સ ગ્રહ ત ત્રમા થી પ્રવતવબયટુક નતબી ક નમાિારીઓ

 ા તમા તેમબીબોક નરીબીશરતોનુ સ  િાલબથાયછે.આ ા તબારજા-પગાર, ગે્રચ્યઇુટી, 

પેન્શબફાળાવગેરેમાટેક નોઇજવા દારીહોયતોતેમાટેજોગવાઇક નરવામા આવીછેઅબે

તેટહસા ેલેવાયછે. 
ઝ.  આવક ર્પરના કર માટે ડહસા  ર્પધધર્ત   
  આવક નવેરો, "આવક નપરબા ક નરમાટે ટહસા -પધ્ધવત" ટહસા પધ્ધવતધોરણ-રર

અનસુારટહસા ેલવાયેછે.ક નરમા િાલુઅબેવવલ ચ તક નરબોસમાવેશથાયછે. 
  િાલુ ક નર, લાગુપર્તા ક નરબાદરઅબેક નરબા ક નાયાદાબોઉપયોગક નરીબે, મહસેલૂી

ત ત્રોપાસેથીચકૂ નવવાબો/વસલૂક નરવાબોઅપેક્ષવતરક નમમજુ ગણવામા આવેછે. 
  સમયબાતફાવતોબીક નરઅસર કે નજેક નરપાત્રઆવક નઅબે ટહસા ેલેવાબીઆવક ન

વચ્િેબાપટરણામસ્વરૂપહોયછે. તેએક ન કે નવધુપિાતમદુ્દતોમા રદથવાહોયછે તેબે
વવલ ચ ત ક નર અસ્ક નયામત કે ન વવલ ચ ત ક નર જવા દારી તરીકે ન બોંધવામા  આવે છે. મળૂ
તૈયારક નરેલક નરદરઅબેક નરક નયાદાઓબોઉપયોગક નરીબેતનુ ુ માપબક નરાયછે. 

 

૧. ફડિટરોનુું વળતર  
ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ૨૦૧૫-૧૬  

ઓટર્ટમાટે(રૂા.૨૧,૬૦૦.૦૦, રૂા.૯૭૫૦.૦૦અનિુમે) ૧૪૧૬૦૦.૦૦ ૭૪૭૫૦.૦૦ 
 

(ર)  દાવાફ અને ત ી ી સાઘનો માટે મળેલ રે્પશગી માટે ડહસા  ર્પધ ધર્ત  

 ગજુરાત મેટર્ક નલસવવિવસસ ક નોપોરેશબ ચલવમટેર્બે દવાઓઅબેત ી ીસાઘબોબીપ્રાપ્ટત

અબે વવતરણ માટે ગજુરાત સરક નાર પાસેથી પેશગી મળી હતી. દવાઓ અબે ત ી ી

સાઘબોબીખરીદીપેટેખરેખરચકુ નવણીક નરાયત્યારેપેશગીબાટહસા બીઉધાર-બોંધક નરાય

છે.પેશગીબાટહસા ોખરેખરાપરુવઠાધોરણેઉધારાતાબહતા .વણવપરાયેલપેશગીબી

રક નમસરવૈયામા અલગરીતેજાહરેક નરવામા આવીહતી. 
ઠ. શેરદીઠ કમાણી  

 ક નોપોરેશબ, "શેરદીઠક નમાણી" ટહસા ીધોરણ-૨૦અનસુારશેરદીઠમળૂભતૂઅબેર્ાયલ્યટેુર્

ક નમાણીબો અહવેાલ આપે છે. મળૂભતૂ શેરદીઠ ક નમાણીબી ગણતરી, મળૂભતૂ શેરદીઠ

ક નમાણીબીગણતરી, ઇટક નવટીશેરધારોબોવષામાટેિોખ્ખાબફાકે નનકુ નસાબબેવષાદરવમયાબ

 ાક નીબીક નળતાઇટક નવટીશેરોબીમહત્વપણૂાસરેરાશસ ખ્યાવર્ેભાગવાથીમળેછે.ર્ાયલ્યટુ

શેરદીઠક નમાણીબેઇટક નવટીશેરધારક નોબેક નારણેહોયતેવષામાટેબાિોખ્ખાબફાકે નનકુ નશાબબે
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પટરણામોએલન્ટફાયલ્યટુટવહોયતે વસવાયતમામર્ાયલ્યટુટવસ ભવવતઇટક નવટીશેરોબી

અસરો માટે સમાયોજીત ક નરેલ ક નરી કે ન વષા દરવમયાબ  ાક ની બીક નળતા ઇટક નવટી શેરોબી

મહત્વપણૂા(વેઇટેર્)સરેરાશસ ખ્યાદ્વારાભાગીબેગણતરીક નરાયછે. 
ઙ આનષુાુંલગક જવા દારી  

 આનષુા ચગક ન જવા દારીબી ટહસા  પધ્ધવત ધોરણ-૨૯ જોગવાઇઓ આનષુા ચગક ન

જવા દારીઓઅબેઆનષુા ચગક નઅસ્ક નયામતોમા  વ્યાખ્યા ક નરાઇ છે. તેમજુ  ટહસા ોબી

બોંધોબીરીતેજાહરેક નરાઇછે.ભાવવઆવથિક નલાભબાઓવરફલોબીશક નયતાદૂરવવતિહોયતો

જાહરેાતક નરાતીબથી.જવા દારીબીપતાવટમાટેભાવવઆવથિક નલાભબોઓવરફલોજરૂરી

 બવાબીસ ભાવબાહોયતોજોગવાઇક નરાયછે. 
ઢ.  રોકિ પ્રવાહ ર્પત્રક  

 ક નોપોરેશબે ટહસા -પધ્ધવતધોરણ--૩બાફક નરા-૧૮( ી)મા  વબયતક નયાાપ્રમાણે "પરોક્ષ

પધ્ધવત" તરીકે ન રોક નર્ પ્રવાહપત્રક ન તૈયાર ક નયુું છે. રોક નર્ પ્રવાહપત્રક ન ટહસા ી પાધ્ધવત

ધોરણ-૩"રોક નર્પ્રવાહપત્રક નો"સાથેસમાવવષ્ટ ા તઅનસુારતૈયારક નરવામા આવેછે. 
ણ.  િેત્રીય અહવેાલ ર્પધધર્ત.  

 ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબ ચલવમટેર્ ટહસા પધ્ધતીધોરણ-૧૭બાફક નરા-૫-૧

અબે૫-૨મા  વ્યાખ્યાક નયાાપ્રમાણે ક નોઇધ ધાક નીયક્ષેત્રધરાવત ુ બથી કે ન તેબીપાસેક નોઇ

ભૌગચલક નક્ષેત્રબથી, તેથીએ.એસ.-૧૭અન્વયેક નોઇજાહરેાતક નરવાબીતેબેજરૂરબથી. 
ન.  એ.એસ.-૧૮ "સું ુંર્ધત ર્પિકાર ર્જહરેાત" પ્રમાણે ર્જહરેાત.  

મેબેજીંગટર્રેક નટરબેવળતર 

ર્વગતો તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ મજુ  રકમ  
પગાર ૧૪૮૦૨૯૩.૦૦ 
પ્રવાસભથુ /રજાપ્રવાહરાહત ૧૮૩૦૯૨.૦૦ 
ત ી ીખિાઅબેઅન્ય ૫૦૦૦.૦૦ 
સરવાળો ૧૬૬૮૩૨૨.૦૦ 

 

થ.  ઔષધો અને ત ી ી સાઘનો માટે મળેલ રે્પશગીની ર્જહરેાત  
ર્વગતો દવાફ માટે રે્પશગી ત ી ી સાઘનો માટે 

રે્પશગી 

ત ી ી સાઘનોની 

ર્જળવણી માટે 

રે્પશગી  

અન્ ય રે્પશગી 

ખલુતી ૩૨,૧૪,૩૬,૧૦૪.૦૦ ૨૬૬,૬૦,૮૫,૧૬૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫,૪૧,૩૧,૪૨૧.૦૦ 
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વસલક ન 

મળેલ

પેશગી 

૪૬૯,૧૪,૭૭,૦૬૫.૭૧ ૨૩૭,૦૭,૧૭,૮૫૬.૦૦ ૨૫,૮૮,૭૨,૦૦૦.૦૦ ૩,૦૮,૯૯,૧૭૯.૦૦ 

વાપરેલ

પેશગી 

૨,૯૪,૫૫,૨૧,૫૬૩.૦૦ ૯૯,૦૦,૨૩,૬૭૮.૦૦ ૧૪૦,૯૯,૫૩૮.૦૦ ૦.૦૦ 

પેશગીબી

  ધ બથી

વસલક ન 

૨૦૬,૭૩,૯૧,૬૦૬.૯૮ ૩૮૦,૨૦,૦૬,૮૭૬.૦૦ ૨૪,૪૭,૭૨,૪૬૨.૦૦ ૩૯,૦૦,૩૦,૬૦૦.૦૦ 

 

દ. મધ્યસ્થઔષધસ ગ્રત ત્રબીઅસ્ક નયામતોઅબેજવા દારીઓગજુરાત મેટર્ક નલસવવિવસસ

ક નોપોરેશબચલવમટેર્બેહજુત દીલક નરાઇબથી. 

ધ. ૨૦૦૬બાસકૂ્ષ્મ, બાબાઅબેમધ્યમઉધોગવવક નાસઅવધવબયમબીક નલમ-૨૨અનસુાર, ૩૧

માિા, ૨૦૧૭બારોજમજુ ગજુરાતમેટર્ક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્બીબાબાઉધોગ

ખાતેબીલેણીરક નમરૂા.૫,૫૮,૯૬,૩૨૯.૦૦હતી. 

બ. િાલુવષાબાવગીક નરણબેઅનરુૂપથવાજરૂરીહોયત્યા આગલાવષાબાઆંક નર્ાયોગ્યરીતે

બવેસરથીવગીકૃતક નયાાછે. 

૫. આંક નર્ા,બજીક નબાપરૂારૂવપયામા લખેલછે. 

ફ. ખરીદી,ઈશ્ય,ૂ સ્ટોક નઅબેપરૂવઠાક નારોબેચકૂ નવવાપાત્રરક નમઅંગેબીમાટહતી. 

ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭ 

(રકમ 

કરોિમાું)  

૨૦૧૫-૧૬  

 (રકમ કરોિમાું) 

ખલુતીવસલક ન ૩૬.૫૦ ૩૧.૫૬ 

માલબીઆવક ન* ૩૧૨.૭૪ ૨૪૭.૦૨ 

વષાદરવમયાબદવાઓઅબેત ી ીસાઘબોનુ ખિા ૨૮૨.૮૦ ૨૪૨.૦૮ 

  ધથતીવસલક ન ૨૯.૯૪ ૩૬.૫૦ 

પરૂવઠાક નારોબેલેણીરક નમ ૧૯.૨૨ ૧૫.૨૪ 

હર્ક નવા વબરોધક ન રસી જે માગયાદી મકૂ નબારબે સીધી

મોક નલાય 

૧૦.૯૮ ૭.૪૪ 

ગજુરાતસામાજજક નઆવથિક નવવક નાસસોસાયટી ૯.૮૪ ૧.૬૫ 
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 . વબટદષષ્ટ ેંક નબોટોઅંગેજાહરેાત. 

 તા. ૦૮/૧૧/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ સધુીબી મદુ્દત દરવમયાબ રાખેલી અબે

લેવર્-દેવર્ક નરેલવબટદષષ્ટ ેંક નબોટોબીવવગતોબીિેમજુ છે. 

ર્વગતો SBN 

ર્નદીષ્ટ 

 ેંક નોટ  

અન્ય ંગડકત 

નોટ  

સરવાળો  

૦૮/૧૧/૨૦૧૬બારોજહાથપરબી  ધબથીરોક નર્ શનૂ્ય ૫૩૧૭૯.૦૦ ૫૩૧૭૯.૦૦ 

(+) છૂટઅપાયેલઆવક નો શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

(-) છૂટઅપાયેલચકૂ નવણી શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

(.) ેંક નોમા થાપણતરીકે નમકેૂ નલીરક નમો શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

૩૧/૧૨/૨૦૧૬બારોજહાથપરબી  ધથતીરોક નર્ શનૂ્ય ૫૪૬૬૮.૦૦ ૫૪૬૬૮.૦૦ 

 

બોંધ : આ ખ ર્બા હતેુ માટે ભારત સરક નારબા બાણા  મ ત્રાલયતબા, આવથિક ન ક નામક નાજ અંગેબા

વવભાગબા જાહરેબામા બ  ર-એસ.ઓ. ૩૪૦૭ (ઇ), તા. ૦૮/૧૧/૨૦૧૬ મા  ક નરેલ અથા મજુ 

"વબટદષષ્ટ ેંક નબોટો" બોઅથાથશે. 
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ગજુરાતમેર્ીક નલસવવિવસસક નોપોરેશબચલવમટેર્ 

 

તા.૩૧મીમાિા,૨૦૧૭બારોજમજુ સરવૈયાબાઅંતગાતભાગ બતીબોંધો. 
નોંધ-૫ અન્ય િાલ ુજવા દારીફ.  

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ રોજ 

મજુ  

૧. 

માલયાદીઓમકૂ નબારપાસેથીપેશગીદવાઓમાટે ૨૦૬૭૩૯૧૬૦૬ ૩૨૧૪૩૬૧૦૪ 

ત ી ીસાઘબ-સામગ્રીમાટે ૩૮૦૨૦૦૬૮૭૬ ૨૬૬૬૦૮૫૧૬૦ 

ત ી ીસાઘબસામગ્રીબાવબભાવમાટે ૨૪૪૭૭૨૪૬૨ - 

ગજુરાત સરક નારબે ચકૂ નવવાપાત્ર મળેલ પેશગી પર

અજર્જતવ્યાજ 

૨૩૪૭૨૯૬૦૩ ૧૨૫૫૨૬૪૦૩ 

ગજુરાત સરક નાર પાસેથી પેટા-ર્પેોબા  ા ધક નામ માટે

પેશગી 

૩૬૬૧૧૨૮૦૫ ૩૩૨૦૦૩૬૪૧ 

 ગજુરાતસરક નારપાસેથીસાઘબોબા વબભાવએક નમમાટે

પેશગી 

૨૩૯૧૭૭૯૫ ૨૨૧૨૭૭૮૦ 

  ૬૭૩૮૯૩૧૧૪૭ ૩૪૬૭૧૭૯૦૮૮ 

૨. માબબીયગજુરાતબારાજયપાલશ્રી ૧૮૪૨૪૯૩૫૦ ૧૬૯૬૯૪૬૧૬ 

૩. ચકૂ નવવાપાત્રસ્ત્રોતમા થીક નરક નપાત ૭૫૮૨૩૪ ૩૦૯૮૯૯ 

૪.  ાબાબીથાપણ ૬૯૬૦૦૫૧૮ ૫૭૫૩૪૫૬૨ 

૫  ાબાબીથાપણ-ટદબદયાલ ૧૫૧૦૦૦૦ - 

૬. જામીબઅબામત ૨૪૩૮૪૪૨ ૧૪૧૮૨૯૫ 

૭ પરચરૂણથાપણો ૭૩૪૪૬૭ ૫૫૪૫૭૬ 

૮ ચકૂ નવવાપાત્રસેવાક નર ૫૧૨૧૩૦ ૯૩૮૪૧ 

૯ વ્યવસાવયક નક નર - ૮૦ 

૧૦. મક નાબનુ ભાડુ(પગાર) ૮૦૦ - 

૧૧. પગાર-સેજલ ેબરાજક નોટ ૬૬૮૦ - 

૧૨. સાઘબોબીગોઠવણબહીંક નરવાબેક નારણેઅટક નાવેલ ૪૫૩૭૬૮૬ ૧૧૫૫૯૮૧ 

૧૩. પરુવઠાક નારોબે ાક નીરક નમ ૧૯૨૧૫૩૨૭૬  

કુલ સરવાળો ૭૧૯૫૪૩૨૭૩૦  ૩૬૯૭૯૪૦૯૩૮  
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સરક નાર/અધાસરક નારી સ ગઠબો અબે સ સ્થાઓ પાસથે મળેલ પેશગીઓ દવાઓ ત  ી અબે શસ્ત્રટિયાબા

સાઘબોજથથા  ધખીદવામાટેછે.ક ન પબીઆસ્ટોક નઓર્ારપ્રમાણેદવાઓત ી ીઅબેશસ્ત્રિયાબીવસ્તઓુ

રવાબગીબથાયત્યા સધુીઆવીસ સ્થાવતીરાખેછે. ા ધક નામમાટેનુ પી.આઇ.ય.ુઅનદુાબદેખરેખઅબે

 ા ધક નામમાટેઅપાયછે. 

 િાલુબાણા ક નીયવષામા ક ન પબીબેરૂવપયા૧૭૯૮૯૧.૦૦બીપરચરૂણથાપણોમળીછે.જે૨૦૧૫-૧૬

બાઆગલાવષાબીરૂવપયા૫૫૪૫૭૬.૦૦ઉપરા તબીછે. 
નોંધ-૬ ટૂુંકાગાળાની જોગવાઇફ.   

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 

રોજ મજુ   

૧. ટહસા ીફીમાટેજોગવાઇ  - ૭૭૦૦૦ 

૨. ક ન પબીસેિેટરીફીમાટેજોગવાઇ - ૧૦૪૫૦ 

૩. વૈધાવબક નઓટર્ટફીમાટેબીજોગવાઇ - ૬૮૨૫૦ 

૪. ૨૦૧૩-૧૪ બા બાણા ક નીય વષાબા આવક નવેરા માટે

જોગવાઇ 

- ૭૯૩૫૧૩૦ 

૫. ૨૦૧૫-૧૬ બા બાણા ક નીય વષાબા આવક નવેરા માટે

જોગવાઇ 

- ૨૨૧૫૯૭૩ 

૬. ૨૦૧૫-૧૬ બા બાણા ક નીય વષાબા આવક નવેરા માટે

જોગવાઇ 

૧૬૮૨૧૪૩ ૧૬૮૨૧૪૩ 

૭. રજારોક નર્મા રૂપા તરમાટેજોગવાઇ ૬૦૦૫૪૫૧ - 

૮. ચકૂ નવવાપાત્રએમએટીમાટેજોગવાઇ ૬૨૭૦૫૯૬ - 

૯. પેન્શબફાળામાટેજોગવાઇ ૬૩૬૮૧૩ - 

૧૦. ક નિેરીખિામાટેજોગવાઇ ૧૯૫૮૮૯૬૭ ૩૬૫૫૯૯૮ 

૧૧. પગારમાટેજોગવાઇ - ૨૯૨૮૧૨ 

૧૨. આંતટરક નઓટર્ટફીમાટેજોગવાઇ - ૮૯૯૧૦ 

૧૩. ક નરઓટર્ટમાટેજોગવાઇ - ૧૦૦૦૦ 

૧૪. વીજળીખિામાટેજોગવાઇ - ૪૮૨૦૯ 

સરવાળો ૩૪૧૮૩૯૭૦  ૧૬૦૮૫૮૭૫  
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ગજુરાત મેિીકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 

 

તા. ૩૧મી માિ   ૨૦૧૭ ના રોજ મજુ  સરવૈયાના ંગતગ ત ભાગ  નતી નોંધો.  

નોંધ-૭ સ્ થાયી અસ્ કયામતો  
ક્રમ ર્વગતો એકુંદર ઘટક ઘસારા ખિ  િોખ્ખો ઘટક 

  ૧ લી એર્પ્રલ, 

૨૦૧૬ મજુ  

ઉમેરો  ાદ ૩૧ માિ , 

૨૦૧૭ મજુ  

૧ લી એર્પ્રલ, 

૨૦૧૬ મજુ  

ઉમેરો  ાદ ૩૧ માિ , 

૨૦૧૭ મજુ  

૩૧ માિ , 

૨૦૧૭ મજુ  

૩૧ માિ , 

૨૦૧૬  મજુ  

એ. મતૂ  અસ્કયામતો  

૧ ફે્રન્ક નીંગમશીબ ૧૦૩,૧૩૪ - - ૧૦૩,૧૩૪ ૩૮૫૧૭ ૧૧૬૩૧ - ૫૦૧૪૮ ૫૨૯૮૬ ૬૪૬૧૭ 

૨ ફવબિિરઅબેજોર્ાણો ૬૯૬,૫૨૩ ૫૦૭૪૩૩૯ - ૫૭૭૦૮૬૨ ૧૨૫૫૦૯ ૬૧૨૮૩૩ - ૭૩૮૩૪૨ ૫૦૩૨૫૨૦ ૫૭૧૦૧૪ 

૩ વીજળીસાધબસામગ્રી ૧૪૯૫,૭૪૭ ૪૪૧૧૫૬ - ૧૯૩૬૯૦૩ ૬૭૪૧૨ ૪૨૨૧૩૩ - ૪૮૯૫૪૫ ૧૪૪૭૩૫૮ ૧૪૨૮૩૩૫ 

૪ મોટર ક નાર

(૧૩/૦૩/૨૦૧૫) 

૧,૨૫૯,૭૧૯ - - ૧૨૫૯૭૧૯ ૪૦૦૭૮૧ ૨૬૮૨૪૬ - ૬૬૯૦૨૭ ૫૯૦૬૯૨ ૮૫૮૯૩૮ 

૫ ક નમ્પ્ટયટુરવસસ્ટમ ૮૫૮,૭૮૫ ૨૬૮૦૪૬૬ - ૩૫૩૯૨૫૧ ૪૪૪૯૭૩ ૧૨૪૫૦૦૧ - ૧૬૮૯૯૭૪ ૧૮૪૯૨૭૭ ૪૧૩૮૧૨ 

૬ પસુ્તક નોઅબેસામાવવક નો - ૧૩૭૦ - ૧૩૭૦ - ૧૩૭૦ - ૧૩૭૦ - - 

૭ ઇલકે નરીક નસ્રેક નર - ૧૪૬૩૦૦૦૦ - ૧૪૬૩૦૦૦૦ - ૨૪૫૭૭૭૭ - ૨૪૫૭૭૭૭ ૧૨૧૭૨૨૨૩ - 

રે્પટા સરવાળો (એ) ૪૪૧૩૯૦૮  ૨૨૮૨૭૩૩૧  - ૨૭૨૪૧૨૩૯ ૧૦૭૭૧૯૨ ૫૦૧૮૯૯૦  - ૬૦૯૬૧૮૨ ૨૧૧૪૫૦૫૭ ૩૩૩૬૭૧૬ 

 ી. અમતૂ  અસ્કયામતો  

૧ ઇ-ઔષવધ ૨૬૫૬૪૩૦ ૭૧૫૯,૨૨૧ - ૯૮૧૫,૬૫૧ ૯૪૯૦૩૭ ૧૯૦૬૨૨૨ - ૨૮૫૫૨૫૯ ૬૯૬૦૩૯૨ ૧૭૦૭૩૯૩ 

૨ ટેચલસોફટવરે ૪૯૯૦૦ - - ૪૯૯૦૦ ૩૫૯૯૧ ૫૫૬૪ - ૪૧૫૫૫ ૮૩૪૫ ૧૩૯૦૯ 

૩ ઇ-દવામો ાઇલએપ - ૨૭૭૫૦૦૦ - ૨૭૭૫૦૦૦ - ૪૬૫૩૯૭ - ૪૬૫૩૯૭ ૨૩૦૯૬૦૩ - 
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૪ જી.એમ.એસ.સી.અલ.

વપેારીમાટેનુ સોફટવરે 

- ૫૧૧૧૧ - ૫૧૧૧૧ - ૯૫૨ - ૯૫૨ ૫૦૧૫૯ - 

૫ એમ.એસ.ઓટફસ - ૩૭૨૪૩૬ - ૩૭૨૪૩૬ - ૧૨૬૫૩ - ૧૨૬૫૩ ૩૫૯૭૮૩ - 

રે્પટા સરવાળો (એ) ૨૭૦૬૩૩૦ ૧૦૩૫૭૭૬૮ - ૧૩૦૬૪૦૯૮ ૯૮૫૦૨૮ ૨૩૯૦૭૮૮ - ૩૩૭૫૮૧૬ ૯૬૮૮૨૮૨ ૧૭૨૧૩૦૨ 

એકુંદરે સરવાળો (એ+ ી)  ૭૧૨૦૨૩૮ ૩૩૧૮૫૦૯૯ - ૪૦૩૦૫૩૩૭ ૨૦૬૨૨૨૦ ૭૪૦૯૭૮૭ - ૯૪૭૧૯૯૮ ૩૦૮૩૩૩૩૯ ૫૦૫૮૦૧૮ 

િાલ ુમિૂીકામ  - - - - - - - - ૨૪૭૩૮૭૦૮૬ ૨૧૯૨૭૫૬૩૬ 

 

 
નોંધ  :  રૂર્ર્પયા ૨૪૭૩૮૭૦૮૬.૦૦ ના મિૂી કામ િાલ ુછે. (ગજુરાત સરકાર સુંિના રૂર્ર્પયા ૧૯૩૧૧૪૦૦૦.૦૦ અને જી.એમ.એસ.સી.એલ. ના રૂર્ર્પયા ૫૪૨૭૩૦૮૬.૦૦) જેમાું 

અમલીકરણ એકમને પ્રોજેકટ કરવા કુંર્પનીના કિેરી મકાન અને ર્વર્વધ િરે્પોના  ાુંધકામ રે્પટે કરેલ ચકુવણીનો સમાવેશ થાય છે.  
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ગજુરાત મેિીકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 

૩૧ માિ , ૨૦૧૭ ના રોજ મજુ  સવરૈયાના ંગતગ ત ભાગ  નતી નોંધો. 

નોંધ-૮  લાું ાગાળાની લોન અને રે્પશગીફ  

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 

રોજ મજુ   

૧. સરુચક્ષતથાપણ   

 (અ)સરુચક્ષતસારીવવિારેલ - - 

 ( )અસરુચક્ષતસારીવવિારેલ   

 ક નલ્પતરૂટફલીંગસ્ટેશબ ૫,૦૦૦ ૫,૦૦૦ 

 ગજુરતસ્ટેટવસવવલસટલાયક નોપોરેશબ ૩,૫૦૦ ૩,૫૦૦ 

 ય.ુજી.વી.સી.એલ.ટર્પોઝીટ ૨૧,૪૫૯ ૨૧,૪૫૯ 

કુલ સરવાળો ૨૯,૯૫૯  ૨૯,૯૫૯  

 
નોંધ-૯  િાલ ુમિૂી રોકાણો   

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 

રોજ મજુ   

૧. જી.એસ.એફ.સી.ટફક નસ્ર્ટર્પોઝીટ ૫૨૨૮૬૧૬૮૧૩ ૨૮૧૦૫૮૬૩૨૬ 

સરવાળો ૫૨૨૮૬૧૬૮૧૩  ૨૮૧૦૫૮૬૩૨૬  

 
નોંધ-૧૦ રોકિ અને રોકિ સમતલુ ય  

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 

રોજ મજુ   

૧. 
હાથપરબીરોક નર્ ૨૦૯૩૯ ૧૦૦૦૦ 

રોક નર્વસલક ન ૨૦૯૩૯ ૧૦૦૦૦ 

૨. 

 ેન્ક નવસલક ન 

સ્ટેટ ેંક નઓફઇન્ર્ીયામા િાલુખાતામા વસલક ન ૧૮૬૩૮૭૭૫૮ ૧૧૫૧૬૧૫૩૨ 

સ્ટેટ ેંક નઓફઇન્ર્ીયામા મદુ્દતીથાપણમા વસલક ન ૧૦૭૮૭૮૯૩૬૨ ૩૫૫૧૯૪૧૦૫ 

ગ.ુરા.બા.સ.મા રોક નર્થાપણ ૨૮૦૦૦૦૦૦૦ ૧૮૦૦૦૦૦૦૦ 

સરવાળો ૧૫૪૫૧૭૭૧૨૦  ૬૫૦૩૫૫૬૩૭  

કુલ સરવાળો  ૧૫૪૫૧૯૮૦૫૯  ૬૫૦૩૬૫૬૩૭  
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નોંધ-૧૧  ટૂુંકાગાળાની લોન અને રે્પશગીફ  

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 

રોજ મજુ   

૧. સ   વધતપક્ષક નારોપાસેથીલોબઅબેપેશગીઓ   

 (એ)સરુચક્ષત, સારીગણેલ - - 

 ( ી)અસરુચક્ષત, સારીગણલે - - 

 (સી)શક નાસ્પદ - - 

૨. અન્ય   

 સારૂહોવાનુ વવિારેલમલૂ્યમાટેરોક નર્કે નવસ્તુસ્વરૂપમા 

વસલુાતપાત્રપેશગી 

  

 પવૂાચકૂ નવેલખિા ૨૪૧૩૩૬૯ ૪૧૯૭૫ 

 મળવાપાત્રસ્ત્રોતમા થીક નરક નપાત(ર૦૧૩-૧૪) - ૨૫૪૬૫૯૦ 

 મળવાપાત્રસ્ત્રોતમા થીક નરક નપાત(ર૦૧૪-૧૫) - ૬૪૯૧૪૬૧ 

 મળવાપાત્રસ્ત્રોતમા થીક નરક નપાત(ર૦૧૫-૧૬) ૧૬૭૫૯૨૩૦ ૧૬૭૫૯૨૩૦ 

 મળવાપાત્રસ્ત્રોતમા થીક નરક નપાત(ર૦૧૬-૧૭) ૨૮૮૬૫૫૩૫ - 

 સ્વય આક નારેલક નર(૨૦૧૩-૧૪) - ૨૧૭૦૦૦૦ 

 પેશગીક નર(૨૦૧૩-૧૪) - ૩૫૦૦૦૦૦ 

 પેશગીક નર(૨૦૧૫-૧૬) - ૪૫૦૦૦૦૦ 

 તહવેારપેશગી ૧૮૦૦૦ ૧૪૭૦૦ 

 અબાજપેશગી - ૧૨૦૦૦ 

 પ્રવાસરજારાહતપેશગી - ૧૧૨૦૦ 

 સીઆઇપીઇટીબેપરીક્ષણખિામાટેપેશગી ૧૩૭૪૩ - 

 એસએસઆઇઆરએફબેપરીક્ષણખિામાટેપેશગી ૨૩૦૦૦ - 

 એિએલએલ-ટદબદયાલફરતુ ફ ર્ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ - 

 એમએટી-વધરાણઅવધક નારીતા ૨૨૩૩૧૫ - 

સરવાળો ૧૪૮૩૧૬૧૯૨ ૩૬૦૪૭૧૫૬ 
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નોંધ-૧૨  અન્ ય િાલ ુઅસ્ કયામતો   

ક્રમ ર્વગતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના 

રોજ મજુ   

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના 

રોજ મજુ   

૧. મળેલપશેગીપરમેળવવાપાત્રવ્યાજ ૮૨૮૨૨૭૮૯ ૪૩૬૧૭૮૦૫ 

સરવાળો ૮૨૮૨૨૭૮૯ ૪૩૬૧૭૮૦૫  

 
નોંધ-૧૩  કામગીરીમાુંથી મહસેલૂ  

ક્રમ ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ની 

મદુ્દત માટે  

૨૦૧૫-૧૬ ની મદુ્દત 

માટે  

૧. વહીવટીખિા(સાઘબો) ૮૮૬૭૬૯૮ - 

૨. વહીવટીખિા(દવાઓ) ૨૮૨૮૦૧૩૫ - 

સરવાળો ૩૭૧૪૭૮૩૩  - 

 
નોંધ-૧૪ અન્ય સુંિાલન મહસેલૂ  

ક્રમ ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ની 

મદુ્દત માટે  

૨૦૧૫-૧૬ ની મદુ્દત 

માટે  

૧. વ્યાજબીઆવક ન ૧૭૯૭૯૩૪૪ ૮૫૭૬૪૫૦ 

ર ટેન્ર્રફી ૬૭૬૦૫૦૦ ૨૮૯૩૫૦૦ 

૩ ટેન્ર્રફી-ટદબદયાલ ૧૦૭૫૦૦૦ - 

૪ આરટીઆઇમા થીઆવક ન ૭૮૦૦ ૬૨૧૬ 

૫ ઇએમર્ી/ ીજીફોટટષફાઇર્ - ૧૭૮૪૦૦૦ 

૬ મોર્ાપરુવઠામાટેદ ર્ ૪૫૫૭૯૨૫૧ ૩૭૧૬૯૫૪૭ 

૭ પરીક્ષણખિા ૨૩૭૭૭૧૭૮ ૨૧૩૧૪૯૭૨ 

૮ આવક નવેરારીફ ર્પરવ્યાજ ૬૧૩૪૮૭ - 

૯ પરચરૂણઆવક ન ૨૫૧૯૮૩ ૩૬૮૪૩ 

સરવાળો ૯૬૦૪૪૫૪૩  ૭૧૭૨૧૫૨૮  
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નોંધ-૧૫ કમ િારી લાભ ખિ   

ક્રમ ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ની 

મદુ્દત માટે  

૨૦૧૫-૧૬ ની મદુ્દત 

માટે  

૧. પગારખિા ૪૮૪૮૬૭૯૭ ૩૧૪૨૮૫૬૦ 

કુલ સરવાળો ૪૮૪૮૬૭૯૭  ૩૧૪૨૮૫૬૦  
 

નોંધ-૧૬  અન્ય ખિા ફ   

ક્રમ ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ની 

મદુ્દત માટે 

૨૦૧૫-૧૬ ની મદુ્દત 

માટે 

૧. વવજ્ઞાપબઅબેપ્રક નાશબ ૪૭૫૪૦૬૦ ૨૬૯૧૧૦૯ 

૨. ક નાનબૂીઅબેવ્યાવસાવયક નખિા ૯૩૫૦૮૨ ૫૭૭૯૦૦ 

૩. ઓટર્ટફી ૧૪૧૬૦૦ ૭૪૭૫૦ 

૪. વીજળીખિા ૪૬૩૯૮૧૩ ૧૮૦૯૪૭૫ 

૫. સીર્ીએસીબોઇર્ાખિા ૪૮૬૦૧૯ ૩૯૯૦૦૦ 

૬. સલામતીખિા/ખિાા ૨૭૮૧૫૯૨ ૧૮૯૭૫૨૫ 

૭. વપ્રન્ટીંગઅબેસ્ટેશબી ૭૨૩૬૮૨ ૧૧૦૭૧૫૯ 

૮. પરચરૂણખિા ૫૨૭૮૧૬ ૪૧૪૫૨૭ 

૯. પેરોલઅબેટર્ઝલખિા ૨૯૮૭૮૫ ૩૧૨૨૯૦ 

૧૦. ગોર્ાઉબનુ ભાડુ  ૧૦૫૭૯૦૪ ૩૦૭૪૪૫૪ 

૧૧. ઔષધોબીપવૂાપરીક્ષણપ્રયોગશાળાઅંગેનુ ખિા ૧૩૯૪૧૨૯૩ ૧૦૦૮૫૪૧૪ 

૧૨. ઇ-ટેન્ર્રખિા ૨૬૬૨૨૯૯ ૧૮૪૦૭૩૩ 

૧૩. આવક નવેરાપરવ્યાજ - ૧૬૦૦૦ 

૧૪. વતામાબપત્રખિા ૫૭૧૪ ૬૭૭૫ 

૧૫. સમારક નામઅબેજાળવણીખિા ૭૪૩૫૧૧ ૬૪૯૭૨૮ 

૧૬. િાઅબેબાસ્તાખિા ૨૩૧૬૦૪ ૨૮૬૭૦૫ 

૧૭. દૂરસ િારખિા ૯૩૬૭૪૮ ૩૭૭૮૨૫ 

૧૮. દૂરભાષાખિા ૭૦૫૯૬ ૬૧૦૭૧ 

૧૯. પ્રવાસખિા ૨૬૭૭૯૩૩ ૧૧૭૬૬૦૦ 

૨૦.  ેંક નખિા ૧૭૮૭૯ ૨૭૬૪ 

૨૧. આંતટરક નઓટર્ટખિા ૧૮૦૦૦૦ ૯૯૯૦૦ 
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૨૨. પટરવહબખિા ૯૦૨૧૪૦૬ ૩૭૫૭૪૪૪ 

૨૩. એિ.આઇ.પી.એસ.અન્યખિા - ૨૮૭૦૦ 

૨૪. બેટવક નાખિા - ૩૩૪૪૦૦ 

૨૫. અર્ાલજટર્પોસામાન્યખિા - ૪૮૦૬૩ 

૨૬. બરોર્ાગોદામઅબેક નિેરીખિા - ૬૮૬૩૦૩ 

૨૭. સોફટવેરખિા - ૮૦૩૭ 

૨૮. િાર્જભથુ  - ૩૪૭૩૪ 

૨૯. ઇ-ટી.ર્ી.એસ.ખિા - ૧૮૮૨૭ 

૩૦. બમબૂાપરીક્ષણખિા - - 

૩૧. ટપાલઅબેટીક નીટખિા ૨૫૮૮૫૭ ૨૫૦૦૦૦ 

૩૨. એરકુલસાપરનુ ભાડુ  - ૭૨૯૦૦ 

૩૩. ટદબદયાલજબટરક નસ્ટોરખિા ૮૫૫૭૬૫૬ - 

૩૪. માબવશટક નતખિા ૧૬૫૩૭૯૧૩ - 

૩૫. ગોદામખિા ૬૪૫૦૬૩ - 

૩૬. વીમાખિા ૮૯૭૭૦૮ ૨૦૦૮૨૭ 

સરવાળો ૭૩૭૩૨૪૪૨  ૩૨૪૦૧૯૩૯  

 
 

 

 

નોંધ-૧૭  ઘસારો અને ઋણમડુકત ખિ   

ક્રમ ર્વગતો ૨૦૧૬-૧૭  ની 

મદુ્દત માટે 

૨૦૧૫-૧૬ ની મદુ્દત 

માટે 

૧. ઘસારો ૭૪૦૯૭૭૮ ૧૯૬૨૭૧૦ 

સરવાળો ૭૪૦૯૭૭૮  ૧૯૬૨૭૧૦ 
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નોંધ-૧૮  પવૂ  મદુ્દતની  ા તો.  

ક્રમ ર્વગતો તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ 

ના રોજ પરૂી થતી 

મદુ્દત માટે રૂા.  

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ 

ના રોજ પરૂી થતી 

મદુ્દત માટે રૂા. 

૧. ઇ-ટેન્ર્ટરિંગખિા - ૫૮૯૯૦ 

૨. સેવાક નરઅબેટીર્ીએસરીટબાખિા - ૧૩૫૦૦ 

૩. પટરવહબખિા - ૧૦૫૫૫૪ 

૪. ક નોપોરેશબસેવાક નામ - ૮૨૦૦૦ 

૫. સમારક નામઅબેજાળવણીખિાઅબેઅન્યખિા ૩૭૪૫૭ ૭૨૬૫ 

૬. દવાઓબીપવૂાપટરક્ષણપ્રયોગશાળાનુ ખિા ૭૩૨૧૬ - 

૭. માબવશટક નતખિા ૧૧૦૭૧૧ - 

સરવાળો ૨૨૧૩૮૪  ૨૬૭૩૦૯  

 

બાણા ક નીયપત્રક નોબોભાગ બતીબોંધો ૧થી૧૭ 

આસાથેજોર્લેાઅમારાસમાબતારીખબાઅહવેાલઅનસુાર 

 

જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબી 

િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટવતી 
 

વબયામક ન ોર્ાબાબામેઅબેતેમબાવતી 

રાકે નશપારેખ(ભાગીદાર) 

સભ્યપદબ .૧૨૪૦૪૬ 

પેઢીબ .૧૧૩૪૮૬W 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:૦૮/૧૨/૨૦૧૭ 

 

 

 

સહી/- 

ર્ટેયટુીજબરલમબેેજર 

(બાણા અબેટહસા ) 

 

 

 

સહી/- 

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

 

 

 

સહી/- 

(અઘ્યક્ષ) 

 સ્થળ: ગા ધીબગર 

તારીખ:૦૮/૧૨/૨૦૧૭ 
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ગજુરાત મેિીકલ સર્વિર્સસ કોર્પોરેશન લલર્મટેિ 

૩૧ માિ , ૨૦૧૭ ના રોજ પરૂા થતા વષ  માટે રોકિ પ્રવાહનુું ર્પત્રક  

 

ર્વગતો  ૩૧ માિ  ૨૦૧૭ ના રોજ પરૂા થતાું વષ  

માટે  

૩૧ માિ  ૨૦૧૬ ના રોજ પરૂા થતા વષ  

માટે  

     

(અ) કાય સ્ન્વત પ્રવરૃ્િફમાુંથી રોકિ પ્રવાહ      

-અસાધારણ ા તોઅબેક નરસમાયોજબાસામેિોખ્ખો

બફો/(નકુ નશાબ) 

 ૩૫૬૩૩૫૮.૮૫  ૫૯૨૮૩૧૯.૦૦ 

-ઘસારાખિા ૭૪૦૯૭૭૮.૦૦  ૧૯૬૨૭૧૦.૦૦  

-પવૂામદુ્દતી ા તો ૨૨૧૩૮૪.૦૦  ૨૬૭૩૦૯.૦૦  

-પાછીવાળેલીવધારાબીજોગવાઇ ૨૯૪૬૬૩.૦૦  -  

-વ્યાજબીઆવક ન ૧૭૯૭૯૩૪૪.૦૦  ૮૫૭૬૪૫૦.૦૦  

 ૧૧૦૮૫૬૧૩.૦૦  ૬૮૮૧૦૪૯  

ક નાયાક નારીમરૂ્ીખિાસામેક નાયાાસ્ન્વતબફો/(નકુ નશાબ)  ૭૫૨૨૨૫૫.૦૦  ૯૫૨૭૩૦.૦૦ 

ક નાયાક નારીમરૂ્ીમા ખિા     

ક નાયાાસ્ન્વતઅસ્ક નયામતોમા (વધારો)/ઘટાર્ામાટે

સમાયોજબ 

    

ુંૂ ક નાગાળાબીલોબઅબેપેશગીઓ ૧૧૨૨૬૯૦૩૬.૦૦  ૧૬૭૮૭૫૬૩.૦૦  

અન્યિાલુઅસ્ક નયામતો ૩૯૨૦૪૯૮૪.૦૦  ૩૨૬૦૬૫૬૬.૦૦  
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લા  ાગાળાબીલોબઅબેપશેગીઓ -  ૨૪૯૫૯.૦૦  

 ૧૫૧૪૭૪૦૨૦.૦૦  ૪૯૪૧૯૦૮૮.૦૦  

ક નાયાાસ્ન્વતઅસ્ક નયામતોમા (વધારો)/ઘટાર્ામાટે

સમાયોજબ 

    

અન્યિાલુજવા દારીઓ ૩૪૯૭૪૯૧૭૯૨.૦૦  ૨૦૬૮૪૯૧૩૯૨.૦૦  

ુંૂ ક નાગાળાબીજોગવાઇઓ ૧૮૦૯૮૦૯૫.૦૦  ૫૦૯૧૧૪૭.૦૦  

 ૩૫૧૫૫૮૯૮૮૭.૦૦  ૨૦૭૩૫૮૨૫૩૯.૦૦  

ક નાયાક નારીમરૂ્ીખિામા થીરોક નર્પ્રવાહ  ૩૩૬૪૧૧૫૮૬૭.૦૦  ૨૦૨૪૧૬૩૪૫૧.૦૦ 

ક નામગીરીમા થીરોક નર્પ્રવાહ  ૩૩૫૬૫૯૩૬૧૨.૦૦  ૨૦૨૩૨૧૦૭૨૧.૦૦ 

 ાદ: િોખ્ખીઆવક નક નર(ચકૂ નવેલ)/રીફ ર્  ૪૧૩૪૯૮.૦૦  ૧૬૮૨૧૪૩.૦૦ 

ક નાયાાસ્ન્વતપ્રવવૃિમા થીિોખ્ખોરોક નર્પ્રવાહ(એ)  ૩૩૫૬૧૮૦૧૧૪.૦૦  ૨૦૨૧૫૨૮૫૭૮.૦૦ 

( ી) મિૂી રોકાણ પ્રવરૃ્િમાુંથી રોકિ પ્રવાહ      

-સ્થાયીઅસ્ક નયામતોબીખરીદી ૬૧૨૯૬૫૪૯.૦૦  ૮૨૧૫૩૭૨૨.૦૦  

-મરૂ્ીરોક નાણમા થીમળેલવ્યાજ ૧૭૯૭૯૩૪૪.૦૦  ૮૫૭૬૪૫૦.૦૦  

- મિૂી રોકાણ પ્રવરૃ્િમાુંથી િોખ્ખો રોકિ પ્રવાહ ( ી)  ૪૩૩૧૭૨૦૫.૦૦  ૪૩૩૧૭૨૦૫.૦૦  ૭૩૫૭૭૨૭૨.૦૦  ૭૩૫૭૭૨૭૨.૦૦ 

(સી)બાણા વધરાણપ્રવવૃિમા થીરોક નર્પ્રવાહ     

-ઇટક નવટીશેરઇશ્યૂક નરવામા થીથયેલઉપજ -   -   

-પે્રફરબસ/ઇટક નવટીશેરબીફેર્ણી/ફેરખરીદી -   -   

-શેરવોર ટઇશ્યૂક નરવામા થીથયેલઉપજ -   -   
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-શેરઅરજીબાણા મળેલ/(રીફ ર્) -   -   

-લા  ાગાાાળબાઉછીબાલીધેલા બાણા મા થીઉપજ -   -   

-બાણા ઉછીબાલેવાબીએક નપ્રવવૃિમા થીિોખ્ખોરોક નર્

પ્રવાહ(સી) 

- - - - 

પ્રવરૃ્િમાુંથી િોખ્ખો રોકિ પ્રવાહ (A+B+C)   ૩૩૧૨૮૬૨૯૦૯.૦૦  ૧૯૪૭૯૫૧૩૦૬.૦૦  

ઉમેરો : રોકિ અને રોકિ સમતલુયાની ખલુતી ર્સલક   ૩૪૬૦૯૫૧૯૬૩.૦૦   ૧૫૧૩૦૦૦૬૫૭.૦૦  

રોકિ અને રોકિ સમલુયની  ુંધ નથી ર્સલક   ૬૭૭૩૮૧૪૮૭૨.૦૦  ૩૪૬૦૯૫૧૯૬૩.૦૦  

 

નોંધ   : રોકિ અને રોકિ સમતલુયની ખલુતી અને  ુંધ થતી ર્સલકમાું િાલ ુરોકાણનો સામાવેશ થાય છે.  

રોકિ પ્રવાહ ર્પત્રકોની નોંધો :  

નોંધ : ૧ રોકિ અને રોકિ સમતલુય  

હાથ ઉર્પરની રોકિ અને  ેંક ર્પાસેથી ર્સલક સડહત રોકિ અને રોકિ સમતલુય (ફટો સ્વીર્પ એસિી યોજના સડહત) અને મિૂીરોકાણ નીિેની સરવૈયાની 

રકમનો સમાવેશ કરતા રોકિ પ્રવાહ ર્પત્રકમાું  
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સમાર્વષ્ટ રોકિ અને રોકિ સમતલુય  

ર્વગતો  ૨૦૧૬-૧૭  ૨૦૧૫-૧૬  

હાથપરબીરોક નર્ ૨૦૯૩૯ ૧૦૦૦૦ 

સ્ટેંટ ેંક નઓફઇલન્ર્યાબાિાલુખાતામા વસલક ન ૧૮૬૩૮૭૭૫૮ ૧૧૫૧૬૧૫૩૨ 

સ્ટેંટ ેંક નઓફઇલન્ર્યાબાપટરવવતિતથાપણમા વસલક ન ૧૦૭૮૭૮૯૩૬૨ ૩૫૫૧૯૪૧૦૫ 

જી.એસ.પી.એસ.મા રોક નર્થાપણ ૨૮૦૦૦૦૦૦૦ ૧૮૦૦૦૦૦૦૦ 

ુંૂ ક નાગાળાનુ રોક નાણ ૫૨૨૮૬૧૬૮૧૩ ૨૮૧૦૫૮૬૩૨૬ 

સરવાળો  ૬૭૭૩૮૧૪૮૭૨  ૩૪૬૦૯૫૧૯૬૩ 

 

 

 

બાબામે:- 

જયદેવપરમારએન્ર્ક ન પબી 

િાટાર્ાએક નાઉન્ટન્ટવતી 
 

વબયામક ન ોર્ાબાબામેઅબેતેમબાવતી 

રાકે નશપારેખ(ભાગીદાર) 

સભ્યપદબ .૧૨૪૦૪૬ 

પેઢીબ .૧૧૩૪૮૬W 

સ્થળ:ગા ધીબગર 

તારીખ:૦૮/૧૨/૨૦૧૭ 

 

 

 

સહી/- 

ર્ટેયટુીજબરલમબેેજર 

(બાણા અબેવહીવટ) 

 

 

 

સહી/- 

મેબેજીંગટર્રેક નટર 

 

 

 

સહી/- 

(અઘ્યક્ષ) 

 સ્થળ: ગા ધીબગર 

તારીખ:૦૮/૧૨/૨૦૧૭ 
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GUTARAT MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED

CIN: U85110GT2012SGC071667

Reg. Office: BLOCK N0.14,1ST FLOOR, DR.jlVRAJ MEHTA BHAVAN, OLD SACHIVALAYA,
SECTOR 10 GANDHINAGAR GJ 382010

NOTICE

To,

The Shareholders,

NOTICE is hereby given that the FIFTH Annual General Meeting [AGM] of Gujarat
Medical Services Corporation Limited is scheduled to be held on Monday, 12^^ March,
2018, at 16:30 hrs. at "Committee Room of Health & Family Welfare department, 7^
Floor, Block no. 7, New Sachivalaya, Gandhinagarto transact the following:

ORDINARY BUSINESS: -

1. To receive, adopt and approve the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account,
Directors' Report, Statutory Auditor's Report and Report of the Comptroller and
Auditor General thereon from the period l^": April, 2016 to 31=^ March, 2017.

2. To approve the remuneration of the Statutory Auditors for the Financial Year 2016-
17.

For and on Behalf of the Board of Directors

Gujarat Medical Services Corporation Limited

Date:- /03/2018
Place: - Gandhinagar R. J. Halani, IAS

Managing Director, GMSCL

NOTES:

(1) A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend
and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the company.

(2) The enclosed proxy fonn, if intended to be used should reach the Registered Office of the
company duly completed, stainped and signed not less than forty-eight hours before the time
fixed for the meeting.

(3) Members are requested to bring the attendance slip filled in and hand over the same at the
entrance of the meeting hall. \



EXPLANATION REGARDING THE ORDINARY BUSINESS

ITEM NO. 1: TO CONVENE 5™ ANNUAL GENERAL MEETING ON MONDAY, 12™

MARCH, 2018

INTRODUCTION:

The Accounts for the period from 01/04/2016 to 31/03/2017 were audited by
Statutory Auditors M/s Jaydev Parmar & Co., Chartered Accountant, Gandhinagar
were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2016-17 by the
Comptroller and Auditor General of India, Letter No. CA. V/COY/GUJARAT,
GMSCL[0}/1079, dated 22/08/2016 for the F.Y. 2016-17and the same was submitted to
the office of Accountant General for their Supplementary Audit.

The Company has received nil comments certificate from C&AG office vide letter no. OAD-
IV/S-2/AUDIT/GMSCL/2017-18 OW-598 dated 22/12/2017 for the year 2016-17.

The above Accounts are to be approved by the shareholders along with Directors'
Report, Statutory Auditors report & report of C&AG. The Accounts also shall be filed
with the Registrar of Companies and to be placed before the floor of assembly.

PROPOSAL:

The members are requested, after considering above information, to pass, with or
without modifications, the following resolution:

RF.SOLUTIQN:

"RESOLVED THAT Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account, Directors' Report,
Statutory Auditor's Report and Report of the Comptroller and Auditor General thereon
from the period l^"^ April, 2016 to 31®^ March, 2017 is hereby received and adopted."

ITEM NO. 2: TO CONSIDER & FIX REMUNERATION OF STATUTORY AUDITORS FOR
THE YEAR 2017-2018

As per the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 the appointment of
Statutory Auditors of the Company is to be made by the Comptroller & Auditor General
of India. The C & AG has appointed M/s Chandulal M Shah & Co., Chartered Accountant,
Gandhinagar as the Statutory Auditors for the year 2017-18 vide their letter no. CA. V/
COY/GUJARAT, GMSCL (0}/305 dated 25/07/2017. As per the provision of Section 142 (1]
of the Companies Act, 2013 the remuneration of Statutory Auditor has to be decided by
the shareholders at the Annual General Meeting. The Shareholders are requested to
authorize Board of Directors in this regard for fixation of remuneration of Statutory
Auditors for the year 2017-18, as and when appointed and, if thought fit, to pass, with or
without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution.



RESOLUTION;

"RESOLVED THAT the Board of Directors are hereby authorized to finalize
remuneration of the Statutory Auditors of the Company appointed by C&AG, New-Delhi
for the F.Y. 2017-18."

For and on Behalf of the Board of Directors

Gujarat Medical Services Corporation Limited

Date:- /03/2018
Place: - Gandhinagar

(R.J.Halanl.IAS).

.  Managing Director, GMSCL



GUJARAT MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
(CIN; U85110GJ2012SGC071667]

Reg. Office: Block No.l4,1" Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Old Sachlvalaya,
Sector 10, Gandhinagar, Gujarat-382010

BOARD'S REPORT

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their Board's Report along with the audited
accounts for the Financial Year ended March 31, 2017.

1. FINANCIAL SUMMARY OR HIGHLIGHTS/PERFORMANCE OF THE
COMPANY: (STANDALONE)

The Company's financial performance, for the year ended 31"March, 2017, is summarized
below:

(Amount in Rs. Lacs)

'.particulars---;':';^/-' 7

REVENUE

Revenue from Operations
Other operative revenue

Total Revenue

Less: EXPENSES

Employee Benefit Expense
Other Expenses
Depreciation & Amortization Expenses

Total Expenses

Profit Before Exceptional and Extraordinary Items
and Tax

Exceptional Items

Tax Expenses:

(a) Current Tax
(b) Deferred Tax
cl Excess Provision Written Off

Net Profit After Tax

Prior Period Adjustments

Profit /Loss for the Year f+

Basic and Diluted Earnings/Loss per share

2016-17

371.47

960.44

1331.92

1296.29

35.63

2015-16

L

717.22

717.22

657.93

59.29

40.91

38

1.53

2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY'S WORKING DURING THE YEAR;

The company has started its operations as a Procurement Agency of the State Government,
The existing activities which was carried out by erstwhile CMSG, Government of Gujarat is
transferred to this Corporation by the State Government as per above OR dated July,
2012. GMSCL is entitled for service charge at the rate of 5 % of the value of the

services/supply made. However, State Government has continued its budgetary support
towards Administrative and other expenditure. Therefore, the State Government has
decided not to pay any service charge towards the services rendered. Your Corporation is
procuring medicines, drugs and surgical items including equipments etc. from the State



Government owned hospitals and also procuring and supplying the same to Municipal
corporations and other Government bodies, under various programmes and schemes.

The Work done during the year2016-17 is as under:

HR and

Infrastructure

Finance and

Accounts

Equipments

Drugs

Maintenance

Information

Technology and
MIS

All the administrative and Human Resource related work is

strengthened upon incorporation, of GMSCL. Moreover, the
construction work of the depots situated at Dahod, Bhuj,

Himmatnagar and Valsad are completed and these depots have
started functioning. Thus, necessary infrastructure right from

procurement to the delivery of Drugs and Equipments is strengthened
during the year:
As part of prime object payment of Rs. 282 crores and 88 crores have
been made for purchasing lifesaving drugs and medical instruments
respectively. Expenditure amounting Rs. 4.84 cores have been made
towards the payment of salary and allowances of employees and
office contingency expenses. The surplus fund is parked with GSFS or
banks to maximize the return.
GMSCL undertakes the procurement of medical/surgical instruments
for health institutions of the State Government by way of floating
tender, as per indents of medical and surgical instruments received
from concerned officers of various health institutions of the State. In

present financial year, total 912 indents were received, out of which
purchase orders for 118 indents have been made. For this,
expenditure amounting Rs. 67.04 crores and Rs. 50.22 crores for
procurement of medical instrument and surgical items have been
made respectively. Apart from this, 20 Rate Contracts have been
executed for various items.
GMSCL undertakes the procurement of drugs/medicines for various
Government health institutions by way of floating tenders, as per
indents received from concerned officers of various health

institutions of the State. In present financial year, 1145 Rate Contracts
for various drugs/medicines have been executed and amount of
231,21 . crores have been spent towards the purchase of
drugs/medicines.
Maintenance of Drugs and Equipment's are undertaken by GMSCL.
GMSCL is also working on E.M.M.S. software relating to equipment
maintenance.
GMSCL issues all tenders for drugs and equipment procurement
online. Moreover, GMSCL has undertaken the implementation of E-
Aushadhi software, developed by C-DAC for procurement and
management of Drugs and Instruments. Training for E-Aushadhi,
EMMS, HFMS to Depot Mangers and Pharmacist are provided.
Monitoring of IT system is also undertaken by GMSCL..

3. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There is no change in nature of business ofthe company.

4. DIVIDEND:

The company has earned profit during the Financial Year. However, your directors
recommend transfer the same to reserve account due to future project and administrative
activities. Therefore, your directors do not recommend any dividend for the year ended on
31"March,2017.



5. RESERVES:

During the Financial Year, your Company has earned profit of Rs. 38.24Lacs. The entire
amount of profit is transferred to and shown as surplus under the head Reserve and Surplus
Account

6. SHARE CAPITAL:

Authorized share capital of the Company is Rs.5 Crores divided into 50 lacs Equity Shares of
Rs. 10/- each and Issued, Subscribed & Paid up share capital of the Company is Rs 2.5 Crores
divided into 25 lacs Equity Shares of Rs. 10/- each as on Sl^tMarch, 2017.

7. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

From the 01^^ April, 2016 to till date of report the changes that have been occurred in Board
of Directors as per order of State Government from time to time is as per Annexure A.

8. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

Your company is not a Listed Company and hence provisions of section 197 (12] and
Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel} Rules, 2014,
statement of particulars of employees is not applicable.

9. MEETINGS:

Notice of Meeting is prepared and circulated in advance to the Directors. During the year,
three Board Meetings were convened and held on 14/06/2016, 24/08/2016, 13/09/2016,
28/12/2016 and 03/02/2017.

10. BOARD EVALUATION:

Appointments of Board of Directors are made by the State Government. As per the Ministry
of.Corporate Affairs, Government of India notification dated 05,06.2015; Govt. Companies
are exempted from the provision (p} of section 134(3} of the Act Your company being
Government Company, provision of Board Evaluation is not applicable.

11. AUDITORS;

The Auditors, M/s Jaydev Parmar & Co., Chartered Accountant, Gandhinagar were
appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2016-17 by the Comptroller
and Auditor General of India, Letter No. CA. V/COY/GUJARAT, GMSCL(0}/1079, dated
22/08/2016 for the F.Y. 2016-17,

12. REPLY TO QUALIFICATION OF STATUTORY AUDITORS' REPORT:

The Auditors' Report does not contain any qualification. Notes to Accounts and Auditors
•■emarks in their report are self-explanatory and hence do not call for any further comments.

13- extract of annual RETURN:

As required pursuant to section 92(3] oftheCompaniesAct,2013 and rule 12(1} of
the Companies (Management and Administration} Rules, 2014, an extract of annual
return in MGT-9 as a part of this Annual Report as ANNEXURE B.



*As per Audited Financial Statement

17. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:

The particulars of every contract or arrangements entered into by the corporation with
related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013
during the F.Y. 2015-16 is NIL. Form AOC- 2 enclosed a copy ANNEXURE C.

18. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN
EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

Information pursuant to the provisions of section 134(3)Cm) die Companies Act, 2013
regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is NIL.
Foreign exchange earnings and Outgo are NIL.

19. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):
The disclosures as per requirement of section 135 of the Companies Act, 2013 read with
Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is not applicable to
corporation.

20. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section
134 of the Companies Act, 2013, shall state that—

a] in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting
standards had been followed along with proper explanation relating to
material departures;

b) The directors had selected such accounting policies and applied them
consistently and made judgments and estimates that^are reasonable and

- company

company for

prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the
at the end of the financial year and of the profit and loss of the

14. MATERIAL CHANGES:

15. SIGNIFICANT ORDERS PASSED BY REGULATORS:

During the year no significant and material orders passed by the regulators or courts or
tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

PARTl€ULARg Or loans, Ooa^NTReS or mv6§TMENT§ U/§ ISdi

Details of Loans: NIL

Details of Investments: - NIL

Details of Guarantee / Security Provided: NIL

There are no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of
the company during the year under review.

that period;

c) The directbrs had taken proper and sufficient care for the maintenance of
adequate accounting records in accordance with the provisions of the
Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for
preventing and detecting fraud and other irregularities;



d] The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
and

e] The directors had devised proper systems to ensure compliance with the
provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and
operating effectively.

21. TRANSFER OF AMOUNTS TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND:

Your Company has not any amount pursuant section 205C of the Companies Act 1956 to
transfer into lEPF Account Therefore, the question of transfer of amounts to Investor
Education and Protection Fund do notarise.

22. ACKNOWLEDGEMENTS:

Your Directors would like to express their sincere appreciation for assistance and
Co-Operation extended by the Comptroller & Auditor General of India, Government
Authorities, State Governments, NRHM, Local bodies, Board, Corporation, Societies,
Civil Hospitals and other Bankers, Officers and Staff of the Company.

For & on behalf of the Board of Directors of

Gujarat Medical Services Corporation Limited

R. J. Halani, IAS
(Managing Director)

Poonamchand Parmar, IAS

(Chairman)
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Details of changes in Key Managerial Personnel & Board of Directors from
till date of report:

Annexure-A

01/04/2016 to

Name & DIN of Director

PRESENT BOARD MEMBERS

Shri Anil Mukim, IAS Director

fDIN: 028420641

Shri Poonamchand Parmar, IAS Director

(DIN:075802731

Shri Pankaj Kumar, IAS Director
(DIN: 002675281

Dr. Jayanti S. Ravi, IAS ' Director
(DIN:073271391

Shri J. P. Gupta, IAS Director
(DIN: 019528211

Shri VinodRao, IAS Director

(DIN:029427931

Smt Manisha Chandra, IAS Director

(DIN:1

Shri Vipul Aggarwal, IPS Managing
(DIN:071652421 Director

Smt. Ratankavar H. Gadhavicharan, IAS Director
(DIN:079439851

Dr. Gaurav Dahiya, IAS Director

(DIN;075770191

Ms. Praveena D. K., IAS Managing
(DIN: 068718011 Director

Shri R. J. Halani, IAS Managing
(DIN: 1 Director

Dr. Paresh Dave Director

(DIN:077641401

Dr. M. M. Prabhakar Director

(DIN:077649511

Dr. A. T, Leuva I Director

(DIN: 07768447]

Shri S. V. Parmar I Director

(DIN:1

Shri ]. B. Patel Director
(DIN:079032531

Shri R. T, Christian I Director
(DIN;077703571

Shri Dilip Thaker Director
(DIN:072995891

Shri Girish Chandra Patel Director

(DIN:07040731]

Shri N.B, Dholakia Director

(DIN:070723461

Dr. S.R. Avasia Director

(DIN:064898041
Dr. Raghvendra Dixit Director

(DIN:] .
Shri Bharatj. Shah Director
rDlN:064898001

24/11/2014 12/08/2016

12/07/2017 Continue

02/03/2017 13/06/2017

12/07/2017 Continue

24/11/2014 13/06/2017

15/04/2015 08/09/2016

08/09/2016 12/05/2017

26/03/2015 29/09/2017

22/08/2017 1 Continue

12/07/2017 Continue

04/10/2017 16/01/2018

30/01/2018 Continue

02/03/2017 Continue

02/03/2017 Continue

02/03/2017 Continue

02/08/2016 10/05/2017

10/05/2017 Continue

02/08/2017 Continue

19/12/2015

27/12/2013

26/12/2012

26/12/2012

08/09/2016

26/12/2012

22/06/2016

02/03/2017

31/07/2016

08/09/2016

02/03/2017

08/09/2016



24 Shri Jayendrasinh Chudasma, IAS
rDIN:07171902

Director 27/01/2016



Annexure-B

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31.03.2017

Pursuant to Section 92 (3] of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company
(Management& Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS: -

*CIN

Registration Date

Name of the Company

ry

egory of the Company

Address of the Registered office &
contact details

6. Whether listed company

7. Name, Address & contact details of
the Registrar & Transfer Agent, if an

U85110GJ2012SGC071667

23/08/2012

Gujarat Medical Services Corporation Limited

Government Company/Company limited by
shares

Block No.14, 1st Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Old Sachlvalay, Sector 10, Gandhinagar, Gujarat-
382010

India

No

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :-CAIl the business activities contributing 10
% or more of the total turnover of the company shall be stated)

SN Name and Description of main NIC Code of the % to total turnover of the
products / services Product/service Company

Health and Social Work 86,88 NIL

III.PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES:-

Sr. No.
NAME AND ADDRESS OF THE

COMPANY
CIN/GLN HOLDING/SUBSIDIARY/ASSOCIATE

III. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total
Equity)

A) Category-wise Share Holdin

the No. of Shares held at the end of the

year[As on 31-March-2017]
le

of De Physical
)tal ma

are t

%

Cha

nge

% of duri
Total ng
Share the

A. Promoters



a] Individual/ Nil
HUF
b] Central Nil
Govt
c] State Nil

Govtfsl
d] Bodies Nil
Corp.

el Banks / FI Nil
f] Any other

Total Nil

shareholding
of Promoter

CM I
B. Public Shareholding

1. Institutions
a) Mutual Nil
Funds

bl Banks/FI Nil
c} Central Nil
Govt
d) State Nil

Govt[s}

-lu ^ Nile) Venture
Capital Funds

f} Insurance

Companies

g) Flls Nil

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil Nil Nil Nil NU NU

25,00,000 25,00,000 100 NO 25,00,000 25,00,000

NU Nil Nil NU Nil NU m~

Nil NU NU NU NU NU Nif

NU NU NU NU NU NU Nif

25,00,000 25,00,000 100 NU 25,00,000 25,00,000 100

Nil

Nil 1 Nil

b") Individuals

i) Individual
shareholders

holding
nominal share

capital up to
Rs. 1 lakh

Nil Nil Nil

Nil Nil

Nil NU Nil

Nil Nil Nil

2. Non-Institutions

NU NU j

i

NU NU Nil 1 NU Nil

NU Nil NU Nil ' Nil Nil Nil NU NU

Nil Nil Nil NU NU NU Nil Nil Nil

Nil Nil Nil Nil Nil Nil , NU Nil Nil

Nil NU Nil Nil Nil NU NU KmHT



ii) Individual
shareholders

holding
nominal share

. capital in
excess of Rs 1

lakh

Indians

Overseas

Corporate
Bodies

Foreign

Nationals

Clearing
Members.

Trusts

Foreign

Bodies - D R

Sub-total

Shareholding
(B]=(B3(1]+

C. Shares

held by

Custodian for

GDRs & ADRs

cj Others
Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil - Nil

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil Nil Nil . Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil Nil Nil ■ Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Nil 25,00,000 25,00,000 100 Nil 25,00,000 25,00,000 100 Nil

Nil 25,00,000 25,00,000 100 r Nil 1 25,00,000 i 25,00,000 EEEIHOi

Ni Ni

Nil I 25,00,000 I 25,00,000 100 I Nil I 25,00,000 25,00,000 100 Nil

B1 Shareholdine of Promoter

Sr. Shareholding at the beginning Shareholding at the end of
No Shareholder's Name of the year the year

Shares

Shri Anil Munkim, IAS,

Jointly with Hon'ble
Governor of Gujarat

Shri Vipul Aggarwal, IAS,
with Hon'ble Governor of

Gujarat

0.00004

49994 1,99976 49994 1,99976 NIL I NIL



Shri Pankaj Kumar, IAS,
Jointly with Hon'ble
Governor of Gujarat

Shri G P Patel

Jointly with Hon'ble
Governor of Gujarat

Shri J. P. Gupta, IAS,
Jointly with Hon'ble

Governor of Gujarat

Shri Dilip.Thakar
Jointly with Hon'ble
Governor of Gujarat
Shri R. T. Christian

Jointly with Hon'ble
Governor of Gujarat

Dr Vinod Rao, IAS, Jointly
with Hon'ble Governor of

Gujarat

Smt Manisha Chandra,

IAS, Jointly with Hon'ble

Governo r of Guj arat
Shri Roopwant Singh, IAS,
Jointly with Hon'ble
Governor of Gujarat

Shri J. C Chudashma, IAS

NIL 1 NIL

01 0.0004 NIL

01 t 0,00004 j NIL

NIL - NIL

01 0.00004 NIL

NIL NIL

01 0.00004 I NIL

01 I 0.00004 NIL

NIL NIL

24,50,000 98.0013 Hon'ble Governor of

Gujarat

TOTAL

C) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change):

Particulars Shareholding at the Cumulati^Shareholding at the Cumulativ

NIL 100

NIL NIL

NIL 100

NIL NIL

NIL 100

NIL NIL

NIL NIL

NIL NIL

NIL NIL

NIL 100

NIL NIL

NIL NIL

beginning of the year

At the beginning of the year
Date wise Increase / Decrease in
Promoters Shareholding during the
year specifying the reasons for
increase / decrease (e.g. allotment
/transfer / bonus/ sweat equity
etc.):
At the end of the year

No. of

shares

25,00,000

NIL

% oftotal

shares of

the

compan

• 100

NIL

e Shareholding

during the year
No. of % oftotal

shares sharesofthe

company

25,00,000

NIL

25,00,000 25,00,000



D) Shareholding Pattern of top ten Shareholders:

(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs);
Shareholding of each Directors and Shareholding at the Cumulative Shareholding
each Key Managerial Personnel beginning during the

of the year Year
No. of % of total No. of % of total

shares shares of shares shares of the

the company

At the beginning of the year NIL
Date wise Increase / Decrease in NIL
Promoters Shareholding during the
year specifying the reasons for
increase /decrease [e.g. allotment /
transfer / bonus/ sweat equity etc.):
At the end of the year NIL

El Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

SN Shareholding ofeach Directors and
each Key Managerial Personnel

Shareholding at the
beginning
of the year

No. of

shares

% of total

shares of

the

Cumulative

Shareholding during
the

Year

No. of % of total

shares shares of

the

At the beginning of the year

Date wise Increase/Decrease in
Promoters Shareholding during the year
specifying the reasons for
increase/decrease [e.g.
allotment/transfer/bonus/sweat equity
etc.):
At the end of the year

IV)INDEBTEDNESS -Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but
not due for payment

Particulars

Secured

excluding
deposits

Loans
Unsecured

Loans
Deposits

Total

Indebtedn

I  Indebtedness at the beginning of
the financial year

il Principal Amount

ii] Interest due but not paid NIL
iiil Interest accrued but not due NIL

Total fi+ii+iiil NIL

Change in Indebtedness during the financial year

* Addition NIL

* Reduction NIL



Net Change NIL NIL

Indebtedness at the end of the jvjjL jvfjL
financial year

0 Principal Amount NIL >nL
ii] Interest due but not paid NIL NIL

iiil Interest accrued but not due NIL NIL
Total fi+ii+iii") NIL NIL

V. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:
("Rupees in thousandsl

SN. Particulars of Remuneration Name of MD/WTD/ Manag^ I Total AmountParticulars of Remuneration

Gross salary
(a) Salary as per provisions

contained in section 17(1) of the
Income-tax Act, 1961

(b) Value of perquisites u/s 17(2)
Income-tax Act, 1961

(c) Profits in lieu of salary under
section 17(3) Income- tax Act,
1961

Stock Option

Equity
Commission

- as % of profit
- others, specify...

Others, please specify

Total (A)
Ceiling as per the Act

Dr. VipulAgarwal, IPS | 14,80,293

11,95,019 I NIL ^ NIL NIL I 14,80,293

NIL NIL NIL

NIL I N L N L

NIL NIL NIL NIL NIL

NIL NIL NIL NIL NIL

NIL NIL ! NIL NIL NIL

NIL NIL NIL NIL NIL

11,95,019 NIL NIL NIL 14,80,293

NIL I NIL NIL I NIL I NIL

B. Remuneration to other directors:

SN. Particulars of Remuneration

Independent Directors

Fee for attending board
committee meetings

Commission
Others, please speci

2  Other Non-Executive Directors

Fee for attending board
committee meetings
Commission

Others, please specify

Total (2)

Total (B) = (l+2)

Total Managerial
Remuneration

Name of Directors



Overall Ceiling as per the Act NIL NIL NIL

C.REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/
WTD:NIL

VI. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:NIL

For & on behalf of the Board of Directors of

Gujarat Medical Services Corporation Limited

Place: Gandhinagar

Date: /03/2018 R. J. Halani, IAS
(Managing Director)

Poonamchand Parmar, IAS

(Chairman)

I *M, , .... . •

J- f \ •'

■' ■ ■

V. ,. ■ ,,



Annexure-C

FORM NO.AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3] of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the

Companies (Accounts) Rules, 2014

Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with

related parties referred to in sub section [1] of section 188 of the Companies Act, 201-3
including certain arm's length transaction under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at Arm's length basis.

Particulars Details

a) Name (s] of the related party &. nature of ■
relationship

b) Nature of contracts/arrangements/transaction

c) Duration of the NA
contracts/arrangements/transacticn

d) Salient terms of the contracts or arrangements -
or transaction including the value, if any

e) Justification for entering into such contracts or -
arrangements or transactions'

J] Date of approval by the Board
g) Amount paid as advances, if any -
h] Date on which the special resolution was passed NA

in General meeting as required under first
proviso to section 188

2. Details of contracts or arrangements or transactions at Arm's length basis.

SL. No. Particulars

a] Name (s) of the related party & nature of
relationship

b") Nature of contracts/arrangements/transaction

c] Duration of the
contracts/arrangements/transaction

d] Salient terms of the contracts or arrangements
or transaction including the value, if any

e] Date of approval by the Board
f] Amount paid as advances, if any

Details

Form shall be signed by the people who have signed the Board's Report.

For & on behalf of the Board of Directors of

Gujarat Medical Services Corporation Limited

Place; Gandhinagar

Date: /03/2018 R. J. Halani, IAS

(Managing Director)
Poonamchand Parmar, IAS

(Chairman)



Annexure- E

Present Board of Directors as on Report Date

Name & DIN of Director

PRESENT BOARD

Shri Poonamchand Parmar, Director

IAS

DIN:075801273

Dr. Jayanti S. Ravi, IAS
DIN: 07327139

Dr. Ratankavar H.

Gadhavicharan, IAS

DIN:07943985

Dr. GauravDahiya, IAS

DIN:07577019

Shri R. J. Halani, IAS

Dr. Paresh Dave

DIN:07764140

Dr. M. M. Prabhakar

DIN:07764951

Dr. A. T. Leuva

DIN:07768447

Shri R. T. Christian

DIN;07770357

Shri J. B. Patel
DIN:07903253

Director

Director

Director

Managing
Director

Director

Director

Director

Director

Director

MEMBERS

12/07/2017

12/07/2017

22/08/2017

22/08/2017

02/03/2017

02/03/2017

02/03/2017

02/08/2017

10/05/2017



Annexure- F

FormNo.MGT-11

Proxy form
[Pursuantto section 105(6) of the Companies Act, 2013 andrule 19(3) ofthe Companies

Management and Administration) Rules, 2014-

Registered Address

E-mail Id

I/We, being the memberfs) of.

Name :

Address:

Signature, or failing him

Folio No/Client ID DP ID

^shares of the above named company hereby appoint

E-mail Id:

Name :

Address:

Signature, or failing him

E-mail Id:

E-mail Id:Name:

Address:

Signature, or failing him
as my/ our proxy to attend and vote( on a poll) for me/us and on my/our behalf at the

Annual General Meeting / Extra-Ordinary General Meeting of the company, to be
held on the day of at a.m. / p.m. at (place) and at any adjournment thereof
in respect of such resolutions as are indicated below:
Resolution No.

SI. Resolution(S) Vote
No. For I Against

Adoption of statement of Profit & Loss, Balance Sheet, report of
Director's and Auditor's for the financial year 31st March, 2016

To fix remuneration of Statutory Auditor of the Company for F.Y.
2016-17, appointed by C&AG

* Applicable for investors holding shares in Electronic form.

Signed this day of 1
Affix Revenue

Stamps

Signature of Shareholder Signature of Proxy holder Signature ofthe snarenoiQer
Across Revenue Stamp
Note:

1) This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the
Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the
Meeting.
2) The proxy need not be a member of the company



LETTER HEAD

ATTENDANCE SLIP

[To be handed over at the entrance of the meeting hall)

S^^Annual General Meeting on

Full name of the members attending
(In block capitals)
Ledger Folio No. /Client ID No. No. of shares held;
Name of Proxy
(To be filled in, if the proxy attends instead of the member)
I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the
Address on

(Member's /Proxy's Signature)

1) Members are requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting, since
further copies will not be available.

2) The Proxy, to be effective should be deposited at the Registered Office of the Company not
less than FORTY EIGHT HOURS before the commencement of the meeting.

3) A Proxy need not be a member of the Company.

4) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by
Proxy, shall be accepted to the exclusion of the vote of the other joint holders. Seniority shall be
determined by the order in which the names stand in the Register of Members.

5) The submission by a member of this form of proxy will not preclude such member from
attending in person and voting at the meeting.
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OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (G&SS Audit)
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COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OE
COMPANIES ACT, 2013 ONTHE FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT MEDICAL SERVICES

CORPORATION LIMITED, GANDHINAGAR FOR THE YEAR EiVHEH 31
MARCH2017.

The preparation of financiaJ statements of Gujarat Medical Services Corporation

Limited, Gandhinagar for the year ended 31 March 2017 in accordance with the

financial reporting firainework prescribed under the Companies Act, 2013 is the

responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed

by the Comptroller and Auditor General of India under. Section 139 (5) of the Act are

responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of

the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing

prescribed under section 143 (10) of the Act This is stated to have been done by them

vide their Audit Report dated 8 December, 2017.

1, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to

conduct supplementary audit of the financial statements of Gujarat Medical

Services Corporation Limited, Gandhinagar for the year ended'31 March 2017

and as such have no comments to make under Section 143 (6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the

Comptroller & Auditor General of India

(B. BASANTIA)
Accountant General, (G&SSA), Gujaral;r



Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF

GUJARAT MEDICAL SERVICES CORPORATION lIMITED

Report on the Financial Statements

V\/e have audited the accompanying financial statements of GUJARAT MEDICAL SERVICES CORPORATION
limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2017, the Statement of
Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended 31st March 2017 and a summary of
the significant accounting policies, notes and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors Is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the
Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give
a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in
sccordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting
Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules,
2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the
provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting
frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making
judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and
maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the
accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of
the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether

due to fraud or error,

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit, We have

taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which
are required to be Included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there
under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10)
of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requlremerts and plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.

An audit Involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the
disclosures In the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers Internal financial control
relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes ev#%i^>V

Branch UTTice, I ^^g,|.^g^g3h-parekh@yahoo.com , -



the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates
made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the
financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained Is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the"
financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true
and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,

a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2017;
b) In the case of Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date.
c) in the case of Cash Flow Statements, of the cash flows of the company year ended on that date.

Emphasis of Matter

We Draw Attention to:

• (a) Note No. J regarding Accounting for Advance Received for drug and Medicine Instruments As
per the policy followed by the GMSCL Advance account has been debited when actual payment
had been made towards purchase of Drugs & Medical Instruments, the accounts of advances
were not debited on actual supply basis, Our Opinion is not qualified in respect of these matters.

(b) Note No. D regarding Valuation of Inventories The Company do not hold any inventory as on
31-3-2017 under its ownership. However, the company holds the stock on behalf of the
government and such approved institutions till the said stock Is dispatched to the respective
party. The Value of stock on hand and amount payable to suppliers, the amount due (if any) are
not reflected in financial statement. The Physical Verification of Inventory has been done by
management, Our Opinion is not qualified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Sectionl43 (3) of the Act, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our
knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far
as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by
this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified
under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2017
taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March,
2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2)of the Act.

•  ! ^

"'V



^  )•

(f) In our opinion, the internal Financial Control System is adequate and effective according to the
nature and size of the business. Refer to our separate Report in "Annexure -B".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance
with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the

. best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its
financial statements.

ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting
standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including
derivative contracts.

iii. There has been no amounts, required to be transferred, to the Investor Education and
Protection Fund by the Company.

2. As required by Section 143(5) of the Act, Directions and Sub directions are annexed as per
Annexure A

3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") Issued by the Central
Government in terms of Section 143(11) of Companies Act, 2013, we give in "Annexure C" a

statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

-T c- P r.

'>prn'^

Place of Signature:

DEC ZQl?^

FOR JAYDEV PARMAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAKESH PAREKH

(PARTNER)

Membership No.: 124046

Firm Reg. No: 113486W



ANNEXURE A: AS REFERRED TO IN INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE

FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED FOR THE PERIOD

ENDED ON 31ST MARCH, 2017.

DIREaiONS UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 applicable from the year

2014-15 and onwards.

1. If the company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of
valuation of assets (Including Intangible assets and land) and liabilities (including committed

& general reserves) may be examined including the mode and present stage of

disinvestment process.

Reply: Not Applicable.

2. To report whether there are any case of waiver/write off of debts/loans/interest etc; if yes,
the reason thereof, and the amount involved.

Reply: No Such Case Exist.

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets

received as gift/grant (S) from the Government or other authorities.

Reply: No Such Case Exist.

4. A report on age-wise analysis of pending legal/arbitration cases, including the reasons of
pendency and existence/effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on all
legal cases (foreign and local) may be given.

Reply: Company has appointed Legal Manager for their Legal cases, all pending legal case
against the company for its tender process. No financial liability of pending case due to

Company.

DIRECTIONS UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 applicable from the year
2015-15 and onwards.

1. Whether the company has clear title/deeds for freehold and leasehold respectively? if not
please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not

, available?

Reply: No.

2. Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if
reasons there for and amount involved.

Reply: Not Applicable

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties &. ts
received as gift/grant (s) from the Govt. Or other authorities.

Reply: Not Applicable
i  aV"
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DIREaiONS UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 (REVISED)

1. Whether the company has taken adequate measures to prevent encroachment of idle land

owned by it. Whether any land of the company is encroached, under litigation, not put to use or

declared surplus? Details may be provided.

Reply: No freehold land belongs to 6MSCL.

2. Whether the system In vogue for Identification of projects to be taken up under public private
partnership is in line with the guideline/polices of the government? Comment on deviation if

any.

Reply: Not Applicable.

3. Whether the system for monitoring the execution of works vis-a-vis the milestones stipulated in
the agreement Is in existence and the impact of cost escalation, is any, revenues/losses from

contracts, etc. have been properly accounted for in the books.

Reply: Not Applicable.

4. Whether funds received /receivable for specific schemes from central /state agencies were
properly accounted for utilized? List the cases of deviations.

Reply: Not Applicable.

5. The Cost incurred on abandoned projects may be qualified and the amount actually written-off
shall be mentioned.

Reply: Not Applicable.

SUB-DIRECTIONS UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 FOR HEALTH SECTOR

COMPANIES

1. Has the Company carried out activities relating to Health promotion, prevention of
epidemics, community health and sanitation activities?

Reply: No, Company has not carried out any activities relating to Health, promotion
prevention of epidemics, community health and sanitation activities,

2. Whether the cost accounting system of the Company ensures correct accounting of
Costs for each category of medicines/drug/equipment and machinery.

Reply: Not Applicable

3. Whether the system for valuation and accounting of medicines inventory is adequate and in
accordance with the standards practices of the industry?

Reply; Not Applicable. AS Gujarat Medical Services Corporation Limited holds medicines
on behalf of various Government organisation and its value does not accounted in the
books of accounts of Gujarat Medical Services Corporation Limited , -. ̂
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ANNEXURE"B"

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT MEDICAL

SERVICES CORPORATION LIMITED

(Referred to in paragraph 1 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report
of even date)

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING UNDER CLAUSE (i) OF

SUBSECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of GUJARAT MEDICAL SERVICES
CORPORATION LIMITED ("the Company") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the
financial statements of the Company for the year ended on that date.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls

based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering

the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial

Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered

Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of

adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient
conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the

prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting

records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies

Act, 2013.

AUDITORS' RESPONSIBILITY

Our responsibility Is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial

reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit

of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on

Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an

audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with

ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether

adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such

controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal

financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal

financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial

controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and
evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The
procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting

0
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MEANING OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING

A company's internal financial control over financial reporting Is a process designed to provide
reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial
statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A
company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that
{1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the
transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of
financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and
payments of the company are being made only in accordance with authorisations of management and
directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition,
use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

INHERENT LIMITATIONS OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the
possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to
error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal
financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal
financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or
that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

OPINION

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the
Company has, in all material respects, an adequate int6''oa| financial controls system over financial
reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at
March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the
Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note.

Place of Signature;

DEC ZQl?

for ■'^'^DEVpARMAR&CO.
chaRI'ered accountants

rak£SH PAREkh '
(PARTNER)
Membership 124046
Firm Reg. No; 113486W •



ANNEXURE "C"

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT MEDICAL

SERVICES CORPORATION LIMITED.

I. In respect of its Fixed Asset:

a. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative

details and situation of fixed assets.

b. To the best of our knowledge and explanations given to us, all the fixed assets have been

physically verified by the management during the year. We are informed that no material
discrepancies were observed by the management on such verification.

c. As per information and explanation provided to us. Company had not holding any
immovable property In the name of the Company. Therefore, the provision of Clause (l){c)
of paragraph 3 of the order is not applicable to the Company.

II. In respect of its Inventories:

As the company does not hold its own inventory, the company hold inventory on behalf of
Government and Semi-Government institution, we have been informed that they are

maintaining stock records. As explained to us the Inventories have been physically verified

during the year by the management. In our opinion and according to the information the

company has maintained proper records of its inventories. Therefore, the provision, of

Clause (II) of paragraph 3 of the order is not applicable to the Company.

III. Company had not granted any loans, secured or unsecured to Companies, firm. Limited Liability
Partnership, or other parties covered in the register maintained under section 189 of the

Companies Act, 2013, therefore, the provision of Clause (III) of paragraph 3 of the order is not

applicable to the Company.

IV. The company has not granted any loans or made any investments or provided any guarantees or
security to the parties covered under Section 185 and 186 of The Act accordingly the provision

of Clause (IV) of paragraph 3 of the order Is not applicable to the Company.

V. The company has not accepted any deposits from the public within the meaning of section 73 to
76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there
under. Therefore, the' provisions of clause (v) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the
company.

VI. The company is not engaged in production, processing or manufacturing activities. Therefore
the provisions of maintenance of the cost records specified by the central government under
section 148(1) of the Companies Act, 2013 mentioned in clause (vl)'of paragraph 3 of the Order
is not applicable.

/I). In respect of Statutory Dues:

a. According to the records of the Company, undisputed statutory dues including provident
fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs duty of
excise, value added tax, cess and any other statutory dues have been generally regularly

■K'i}.' DtlWrll"'"'"''".



deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations
given to us, no undisputed amounts payable in respect of the aforesaid dues were

outstanding as at March 31, 2017 for a period of more than six months from the date of

becoming payable.

b. There were no undisputed amounts payable of Income Tax, sales tax, service tax, duty of

customs, duty of excise or value added tax in arrears as of 31^ March, 2017 for a period of
more than six months from the date of becoming payable.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has

not taken any loans or borrowings to financial institutions, banks. Government and dues to

debenture holders. Therefore,-the provisions of clause (VIII) of paragraph 3 of the Order is not

applicable to the company. •

In our opinion and according to the information and explanations given to us, The Company has

not raised monies by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument)

and the term loans. Therefore, the provisions of clause (IX) of paragraph 3 of the Order is not

applicable to the company.

In our opinion and according to the Information and explanations given to us, no material fraud

by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported

during the year.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has

paid / provided managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated

by the-provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act, 2013.

The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of Paragraph 3 of

the Order is not applicable.

In our opinion and according to the information and explanations given to us the Compan/s

transactions with Its related party are in compliance • with Sections 177 and 188 of the

Companies Act, 2013, where applicable, and details of related party transactions have been

disclosed in the financial statements etc. as required by the applicable accounting standards.

The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or
partly convertible debentures during the year under review and hence reporting under clause •

(xiv) of Paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year
the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons
connected with him and hence reporting under clause (xv) of Paragraph 3 of the Order is not
applicable to the Company
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The nature of business and the activities of the company are such that the company is not
required to obtain registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.-

CA. \oV
FRN

-,n

/Trr; • '•

Place of Signature:

""""a DEC 2017

FOR JAYDEVPARMAR&CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

•i\ GAliOHIiAC^ / ̂  ir
RAKESH PAREKH

(PARTNER)
Membership No.: 124046

Firm Reg. No: 113486W
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Gujarat Medical Services Corporation Limited

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

Particulars Note No.
As at 31.03.2017 As at 31.03.2016

I. EQUITY AND LIABILITIES

(1) Shareholder's Funds

(a) Share Capital

(b) Reserves and Surplus

(2) Non-Current Liabilities

(a) Long-Term Borrowings

(b) Deferred Tax Liabilities (Net)
(c) Other Long Term Liabilities

(d) Long Term Provisions

2,50,00,000

2,77,24,237

8,63,300

2,50,00,000

2,57,78,275

1,75,449

(3) Current Liabilities

(a) Short-Term Borrowings

(b) Trade Payables

(c) Other Current Liabilities

(d) Short-Term Provisions

Tota\ Equity & Liabilities

7,19,54,32,730

3,41,83,970

7,28,32,04,237

3,69,79,40,938

1,60,85,875

3,76,49,80,537

II.ASSETS

(1) Non-Current Assets

(a) Fixed Assets

(i) Tangible Assets

(ii) Intangible Assets

(iii) capital Work in Progress
(b) Non-current investments

(c) Deferred tax assets (net)
(d) Long term loans and advances

(e) Other non-current assets

2,11,45,057

96,88,282

24,73,87,086

29,959

33,36,716

17,21,302

21,92,75,636

29,959

(2) Current Assets

(a) Current investments

(b) Inventories

(c) Trade receivables

(d) Cash and cash equivalents
(e) Short-term loans and advances
(f) Other current assets

Notes Forming part of Financial Statements

As per our report of even date attached

FOR : JAYDEV PARMAR & CO.

CHA^IERED ACCOUNTANTS

RAKESH PAREKH ra'.-I?/- ;RAKESH PAREKH

Total Assets

5,22,85,16,813 2,81,05,86,326

1,54,51,98,059

14,83,16,192

8,28,22,789

7,28,32,04,237

65,03,65,637

3,60,47,156

4,36,17,805

3,76,49,80,537

(PARTNER)

Membership No.: 124046

Firm Reg, No: U3486W

PLACE: GANDHINAGAR

t'

For and on behalf of Board of Directors

/v^;
(F&A)

(CHAIRMAN)

PLACE: GANDHINAGAR

DATE;



Gujarat Medical Services Corporation Limited

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE PERIOD 01-04-2016 to 31-03-2017

■ . >

Particulars Note No.
2016-17 2015-16

Revenues:

A. Revenue from operations

B. Other Operating Revenues

Expenses:

Employee Benefit Expense

Other Expenses

Depreciation & Amortization Expenses

Profit before Exceptional and Extraordinary Items and TAX
Exceptional Items

Profit before Extraordinary Items and TAX

Extraordinary Items

Profit before TAX • • •

TAX Expenses

Current Tax

DefferedTax

MAT Expenses Net of MAT Credit

Net Profit after Tax

Prior Period Adjustments

*

Profit/(loss) aftertax

Earning per equity share:

Basic and Diluted Earnings per Share

Notes Forming part of Financial Statements

As per our report of even date attached

13

14

3,71,47,833

9,60,44,543

13,31,92,376

7,17,21,528

7,17,21,528

15

16

17

4,84,86,797

7,37,32,442

74,09,778

3,14,28,560

3,24,01,939

19,62,710

.  . 12,96,29,017

35,63,359

6,57,93,209

59,28,319

35,63,359 59,28,319

35,63,359 59,28,319

6,87,851

4,13,498

16,82,143

1,54,651

24,62,010 40,91,525

18 2,21,384 2,67,309

22,40,626 38,24,216

0.90 1.53

For and on behalf of Board of Directors

FOR : JAYDEV PARMAR & CO.

CHAWERED ACCOUNTANTS

RAKESH PAREkS
(PARTNER)

Membership No.: 124045

Firm Reg. No: 113486W

PLACE: 6ANDHINAGAR

DGM MVl.D.

(F & A) /

C\—^
(CHAIRMAN)

PLACE: GANDHINAGAR
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Gujarat Medical Services Corporation Limited

Note No. 1: Accounting Policies and Notes Forming Part of the Accounts

1. General

The corporation has been set up by the Government of Gujarat as per Resolution No.
MSP/102012/58/G, Dated July 2012, issued by Health & Family Welfare Department, w/ith the

objective of planning the procurement, storage and distribution of drugs, medicine and surgical item

etc., for Government Hospitals, Primary Health Centres and other approved institutions and the

company acts as an agent of Government of Gujarat

2. Significant Accounting Policies

A. Method of Accounting:

The financial statements are prepared on the accounting principal of going concern. The company
follows accrual method of accounting and the financial statements have been prepared in accordance

with historical cost convention which are in accordance with the Generally Accepted Accounting

Principles In India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under the Cornpanies

(Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) and the relevant provisions of the Companies Act,

2013. Ail expenses and income to the extent ascertainable with reasonable certainty are accounted on

accrual basis. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent

with those of previous except stated otherwise.

B. Use of Estimates;

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles

requires estimates and assumption to be made that affect the reported amounts of assets and liabilities

and disclosure of contingent liabilities on the date of financial statements and the reported amounts of

revenues and expenses during the reported period. Actual results could differ from these estimates and

difference between actual results and estimates are recognized in the periods in which the results are

known/materialized.

C. Prior Period Items:

Prior Period items means which arise in the current period as a result of 'errors' or 'omission' in the

financial statements prepared in the earlier year, effects of changes in estimates of which are not

treated as omission or error.

A g\1 I '
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D. Valuation of inventories;

The Company procure drugs, medicines and a surgical item from various manufacturer, stores them at

various warehouses, distributes them to various Government Hospitals and approved institutions and

maintains the inventory of these items on behalf of Government Hospitals and Institutions. The Value of

stock on hand and amount payable to suppliers, the amount due (if any) are not reflected in financial

statement.

The company do not hold any Inventory as on 31-3-2017 under its ownership. However, the company

holds the stock on behalf of the government and such approved institutions till the said stock is

dispatched to the respective party.

E. Revenue Recognition;

Revenue is recognised when it is earned and ho significant uncertainty as to its realisation or collection.

The corporation has been set up by the Health & Family welfare Department of government of Gujarat

with the objective of planning, procurement, storage & distribution of drugs, medicine and surgical

items for various Government Hospitals and approved institutions. As per .government resolution

no.MSP/102012/58/G, dated 20'*^ July 2012 issued by the Health and Family Welfare Department,
Government of Gujarat, the Company is entitle for administrative / service charges @ 5% of value of

supplies/services made.

As per resolution no. MSP/1G2012/5S {3)/1226-G, dated 22 SEPTEMBER 2017 issued by Health and

Family Welfare Department, the compan/s entitled for Administrative/service charge at the rate of 1 %

of the value of supply/service charge for the F.Y. 2015-17.

Revenue of Risk Purchase, Sub- Standard, Other deduction and Misc. income received at the end of

31.03.2017 during the period were transfer to Government of Gujarat Account. '

Revenue of Late Supply Penalty received towards Late supply of Drugs to GMSCL, will be treated as

revenue of the Company from F.Y. 2015-16 onwards.

Revenue of Testing Charge received towards Testing Charge will be treated as revenue of the Company

from F.Y. 2015-16 onwards.

GMSCL received advance towards drugs and medical equipment's. GMSCL has kept this advance at Bank

Account (including Auto Sweep A/c.) and GSFS and earned interest on it. The said Interest income is

accounted on accrual basis. Interest earned on Amount invested in GSFS will be Transfer to " Interest
Earned on Advance Received Payable to GOG A/c" under the head Liability and Interest earned on
Current Bank Account ( Auto Sweep A/c) will be treated as Interest Income of the GMSCL.

GMSCL received advance for PIU towards construction of Depots. The said advance has kept with GSFS
and earned interest on it. The said interest is transfer to Advance for PiU account.

•j r.\ '. ]?.■■■: 6'^^: .■
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The company does not carry on any activities of purchase &. sales for its own during the period under
Audit.

F. Accounting for" Fixe^Assets:

The Fixed assets are stated at their cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment

losses.

Cost of acquisition comprise all cost incurred to bring the assets to their location and working condition

up to the date the assets are put to use.

The Depreciation has been provided the written down value method. Depreciation is provided based on

useful life of the assets as prescribed In Schedule II to-the Companies Act, 2013. On addition of assets

during the period has been provided on prorata basis.

G. Employee Benefits:

In respect of deputed employee from the C.M.S.O. Government of Gujarat, their term and condition of

services are governed by the Governments Rules and Regulation. Provision has been made in the

accounts for liabllRy In this regards, if any, tsw3rd5 grgtuity, pgnsion contributlGn etQ, and

1§ accounted.

H. en 'mmm.

Incomg tsxgl irg ggceynted for In accordance with Accountitig Standard 22 "Accounting for Taxes on

Inpgm?"; comprises both current and deferred tax.

CUPrsnt tax IS measured at the ameurit expected -to Ise pald/pecSf^P^d fPSffl FSUSRUS iUtterllliS,

Uiini th# ipplisifeli fitl# and t4c laWI.

The tax effect of the timing differences that result between taxable Income and accounting lnCQm@ and
are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or a
dgfgrred tax liability. They are measured using the substantively enacted tax rates and tax laws.

I. Auditor Remuneration

Particulars 201147

Rs,

For Audit (Including Service Tax Rs. 21600.00, Rs.
9750.00 respectively )

141500.00 747S0.00



J. Accounting For Advance Receive For Drugs & Medical Instruments

GMSCL has received advance from Government of Gujarat for procurement and distribution of

medicines &' Medical Instruments. Advance account has been debited when actual payment had been
made towards purchase of Drugs & Medical Instruments, the accounts of advances were not debited on •

actual supply basis. Amount of advances unutilized has been separately disclosed in the Balance Sheet

K. Earnings Per Share

The Corporation reports basic and diluted earnings per share (EPS) in accordance with the Accounting

Standard 20 "Earnings Per Share". Basic EPS Is computed by dividing the net profit or loss for the year

attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding

during the year. Diluted EPS is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to

equity shareholders by the weighted average number of equity shares oWstanding during the year as
adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive.

L Contingent Liabilities

Contingent Liabilities as defined in Accounting Standard 29 "Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets" are disclosed by way of notes to the accounts. Disclosure Is not made if the

possibility of an outflow of future economic benefits is remote. Provision is made if it is probable that an
outflow of future economic benefits.will be required to settle the obligation.

M. Cash flow Statement -

The Corporation has prepared Cash Flow statement as per "indirect Method" as prescribed in Para 18(b)
of Accounting Standard-3. The Cash Flow statement has been prepared In accordance with the matter

contained with Accounting Standard-3 "Cash Flow Statements"

N. Segment Reporting

QM5CL h^s any iuslnsss Segmsht nor ife has any Ggagraphlda! il diflniJ in Pifi Ssl

%,% of Aceeunting Standard 1-7, hence it Is not required to make any disclosure under AS-17;

o. Disclosure as required by AS4S "Related Partv Disclosure";

Remuneration to Managing Director:

Particulars

Salar/
Travelling Allowance /LTC

Medical Expenses and Others

Total

Amount as on

31.03.2017

1480293.00

183092.00

5000.00
1668322.00

7'^?^ CA
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p. Disclosure Of Advance Receive For Drues & Medical Instruments:

Particulars

Opening Balance

Advance Received

Advance Utilised

Closing Balance of

Advance

Advance for

Drugs

32,14,36,104.00

469,14,77,065.98

2,94,55,21,563.00

2,06,73,91,606.98

Advance for Advance for

•Medical Equipment Medical Equipment

Maintenance

266,60,85,160.00

237,07,17,856.00

99,00,23,678.00

380,20,06,876.00

0.00
25,88,72,000.00

1,40,99,538.00

24,47,72,462.00

Other Advances

35,41,31,421.00

3,58,99,179.00

0.00
39,00,30,600.00

Q. The assets and liabilities of C.M.S.O. are yet not transferred to 6.M.S.C.L.

,R. As per section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the amount

due to small scale Industry of GMSCL as at 31^ March, 2017 was Rs. 5,58,96,329.00

S. Previous year figures have been suitably regrouped wherever necessary to correspond to the current

year's classification.

T. Figures have been rounded off to the nearest rupee.

U. Information regarding purchase, issue, stock and the amount payable to suppliers.

Particulars

Opening Stock
Goods Inward
Cost of Drugs and Medical Equipment supplies during

the year.
Closing Stock

Amount due to suppliers
Medicine named Anti Rebiz Vaccine directly supply to

Indenter

Gujarat Social Economic Development Society

2016-17 2015-16

(Amount in Crores) (Amount In Crores)

36.50 31.5^
312.74 247.02
282.80 242.08

29.94 ~ . 36.50'
19.22 15.24
10.98 7.44

'■■'i r> '



V. DISCLOSURE ON SPECIFIED BANKNOTES (SBNS);

The details of Specified Bank Notes (SEN) held and transacted during the period from 08.11.2016 to

31.12.2016 are as under:

Particulars

Closing cash in hand as on 08.11.2016

(+) Perrhitted receipts

(-) Permitted Payments
(-) Amount deposited in Banks
Closing cash in hand as on 31.12.2016

Other

Denomination

Notes

53179.00

Nil
Nil
Nil
54668.00

•53179.00

Nil

Nil

Nil

54668.00

Note: for the purpose of this clause, the term 'Specified Bank notes' shall have the same meanings

provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of

Economics Affairs number 5.0. 3407(E), dated 8^ November,2016.

V- C -
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Gujarat Medical Services Corporation Limited

Notes Forming Integral Part of the Balance Sheet as at 31St March, 2017

Note : 2 Share Capital

Particulars

As at !

31-03-2017

As at

31-03-2016

ALTTHORIZED CAPITAL

50,00,000 Equity Shares of Rs 10 Each 5,00,00,000 5,00,00,000

ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPfTAL

25,00,000 Equity Shares of Rs 10 Each. . j 2,50,00,000 - 2,50,00,000

Total ' , 2,50,00,000 2,50,00,000

Particulars

Equity shares with voting rights
Year ended,31.03.2017
No. of shares

Amount in Rs.

Year ended 31.03.2016

No. of shares

Amount in Rs.

Opening | Issued during the year | Closing Balance

25,00,000

2,50,00,000

25,00,000

2,50,00,000

25,00,000

2,50,00,000

25,00,000

2,50,00,000

Details of shareholders holding more than
5% shares In the company

His Highness Governor of Gujarat

31-03-2017

No. of shares I % held

24,50,000

24,50,000

31-03-2016

No. of shares S held

24,50,000

24,50,000

Note : 3 Reserve and Surplus

Sr.

No

As at As at

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

1 General Reserve - -

2 Surplus In statement of Profit & Loss Account

Balance as per last Account 2,57,78,275 2,19,54,059

Add: Profit for the period 19,45,962 38,24,216

1 Total 2,77,24,237 2,57,78,275

Note ; 4 Nan Current Liabilities

I
Particulars

Deffered Tax Liability related to Fixed Assets

Opening Balance 1,75,449

Add: Addition during the year 6,87,851

I  Total

As at

31-03-2017

As at

31-03-2016

20,798

1,54.551

AC



Gujarat Medical Services Corporation Limited

Notes Forming Integral Part of the Balance Sheet as at 31St March,. 2017

Note: 5 Other Current Liabilities

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

Advance from indentors

For Drugs

For Medical Eqiupment

For Medical Eqii^ment Maintainance
For Interest Earned on Advance Received Payable to GOG.

Advance for construction of sub-depo from GOG

Advance for Maintainance Cell of Instrument from GOG

2  Government of Gujarat

3  Tax Deducted atSource Payable

4  Earnest Money Deposit (EMD)

5  Earnest Money Deposit (EMD) - DeenDayal
S  Security Deposit (SD)

7  Sundry Deposites

8  Service Tax Payable

9  Professional Tax

10 Rent Of Bulding (Salary)

11 Salary - Sejalben Rajkot

12 Withheld Due to Non Installtion of Instruments

13 Amount Due to Suppliers

I  Total '
Note >

2,06,73,91,606

3,80,20,06,876

24,47,72,462

23,47,29,603

36,61,12,805

2,39,17,795

6,73,89,31,147

13,42,49,350

7,53,234

6,96,00,518

15,10,000

24,38^442

7,34,467

5,12,130

32,14,36,104

2,66,60,85,160

12,55,26,403.

33,20,03,641

2,21,27,780

3,46,71,79,088

15,96,94,616

3,09,899

5,75,34,562

14,18,295

5,54,576

93,841

80

6,680

45,37,686

__19,21,53,276

7,1S,54,B2,7B0

11,55,981

B,§9,79,40,SBB

Advances received from Government/semi Government organisation and Institutions Is received for purchase of drugs, medical and
surgical Items in bulk. The company holds the stock on behalf of such organisation till the drugs,medical and surgical items Is not
dispatched as per order. The FID grant for construction is given for monitoring and construction work.

Sundry deposite of Rs. 179891.00 has been received by the company in current financial year, in addition of Previous F.Y. 2015-16 of

Rs. 554576.00

Note : 6 Short Term Provisions

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

Provision

Provision

Provision

Provision

Provision

Provision

7  Provision

8  Provision

9  Provision

10 Provision

11 Provision

12 Provision

13. Provision

14 Provision

for Accounting Fees

for Company Secretary Fees

for Statutory Audit Fees

for Income Tax F.Y. 2013-14

for Income Tax F.Y. 2014-15

for Income Tax F.Y. 2015-16

for Leave Encashment

for Pension Contribution

for MAT Payable

for Office Expense

for Salary

for Internal Audit Fees

for Tax Audit

for Electricity Expenses

16,82,143

60,05,451

62,70,596

6,36,813

1,95,88,967

77,000

10,450

68,250

79,35,130

22,15,973

16,82,143

3,41,83,970

36,55,998

2,92,812

89,910

10,000

48,209

1,60,85,875

•••.vL'.'cO
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Gujarat Medical Services Corporation Limited

Notes Forming Integral Part of the Balance Sheet as at 31St March, 2017

Note : 8 Long Term Loans and Advances

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

1 Security Deposit .

a) Secured, Considered Good :

b) Unsecured, Considered Good :

Kaiptaru Filling Station

Gujarat State Civil Supply Corporation

UGVCi. Deposite

c) Doubtful

Note: 9 Current Investment

Particulars 31-03-2017

As at

31-03-2016

1  G5F5 Fixed Deposit

Note: 10 Cash & Cash Equivalent

5,22,86,16,813 2,31,05,86,326

5,22.36,16,813 2,81,05,86,326

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

1 Cash-in-Hand

Cash Balance

2 Bank Balance

Balance in Current Account with State Bank of India

Balance in Flexl Deposit with State Bank of India

Balance in Liquid Deposit with GSFS

18,63,87,758

1,07,87,89,362

28,00,00,000

1,54,51,77,120

11,51,51,532

35,51,94,105

18,00,00,000

65,03,55,637

Note : 11 Short Terms Loans and Advances

1,54,51,98,059 65,03,65,637

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

1 Loans & Advances from related parties

a) Secured, Considered Good :

b) Unsecured, Considered Good :

c) Doubtful

2 Others

{Advance Recoverable in cash or in kind or for value to be considered good)

Prepaid Expenses

Tax Deduct At Source Receivable ( 2013-14)

Tax Deduct At Source Receivable ( 2014-15)

Tax Deduct At Source Receivable ( 2015-16}

Tax Deduct At Source Receivable ( 2016-17)
Self Assessment Tax ( 2013-14)

Advance Tax (2013-14)

Advance Tax (2014-15)

Festival Advance

Foodgrain Advance

Leave Travel Consession Advance

24,13,369

1,67,59,230

2,88,65,535

41,975

25,46,590

64,91,461

1,67,59,230

21,70,000

35,00,000

45,00,000

14,700

12,000



Gujarat Medical Services Corporation Limited

Notes Forming Integral Part of the Balance Sheet as at 31St March, 2017

Advance For Testing Charge to CIPET 13,743

Advance For Testing Charge to SSIRF 23,000

HLL- Dindayal Revolving Fund

MAT Credit Entitlement

10,00,00.000

2,23,315

1 Total 1  14,83,16,192 3,60,47,156

Note: 12 Other Current Assets

Sr.

No

As at As at

Particulars 31-03-2017 31-03-2016

1  illnterest Receivable on Advance Received I 8,28,22,789 4,36,17,805

1  1 Total ' • 1 8,28,22,789 4,36,17,805



Gujarat Medical Services Corporation Limited
Notes Forming Part of the Profit & Loss Accounts for the period 01-04-2016 to 31-03-2017

Note: 13 Revenue from operations

Particulars

for the period far the period

2016-17 2015-16

1 Administrative Charge (Instrument)

2 Administrative Charge (Medicine)
Total

88,67,598

2.82,80.135

3,71,47.833

Note : 14 Other Operating Revenues

Particulars

for the period

2016-17

for the period

2015-16

1 Interest income

2 Tender Fees

3 Tender Fees - DeenDayai

4 Income form RTl

5 EMD/BG forfited

6 Late Supply Penalty

7 Testing Charge

8 Interest on Incometax Refund Acc

9 Mlsc Income
Total

1,79,79,344

£7,60,500

10,75,000

7,800

4.55,79,251

2,37,77,178

•  6,13,487

2,51,983

9,60.44,543

85,76,450

28,93,500

6,216

17,84,000

3,71,09,547

2,13,14,972

36,843

7,17,21,528

Note : 15 Employee Benefit Expenses

Particulars

for the period for the period

2016-17 2015-16

llSalary Expense 4,84,86,797 3,14.28,560

Total ' 4,84,26,797 3,14,28,560

Note : 16 Other Expenses

Particulars

for the period for the period
2016-17 2015-16

Advertisement S. Publication

Legal & Professional Expenses

Audit Fees

Electricity Expenses

CDAC Noida Expenses

Security Expense

Printing & Stationary

Misc. Expense

Petrol & Diesal Expenses

Godown Rent

Drugs Pre Testing Laboratory Expenses

E-Iendering Exp.

Interest On Income Tax

Newspaper Exp.

47,54,060

9,35,082

1,41,600

46,39,813

4,86,019

27,81,592

7,23,682

5,27,816

2,98,785

10,57,904

1,39,41,293

26,62,299

26,91,109

5,77,900

74,750

18,09,475

3,99,000

18,97,525

11,07,159

4,14,527

3,12,290

30,74,454

1,00,85,414

18,40,733

16,000

6,775



Gujarat Medical Services Corporation Limited

Notes Forming Part of the Profit & Loss Accounts for the period 01

Repair & Maintainance Exp

Tea & Snacks Exp
Telecommunication Exp

Telephone Exp

Tour & Travel Exp

Bank Charges

Internal Audit Expenses

Transport Expenses

HIPS-Other Expenses

Networking Expenses

Adalaj Depo General Exp

Naroda Godown and Office Exp

softwer exp..

Charge Allowance

E-TDS Exp

Sample Testing Exp

Stampe & Postage

Rent On Air Coolers

DeenDayal GenericStore Exp

Manpower Expenses

Warehouse Expenses

Insurance Exp
Total

'04'2016 to 31-03-2017

7,43,511

2,31,604

9,36,748

70,596

26,77,933 :

17,879

1,80,000

90,21,406 :

2,58,857

85,57,565

1,65,37,913

6,45;063
8,97,708

7,37,32,442

Note : 17 Depridation And Amortization Expenses

Particulars

1  Depreciation

Total

for the period for the period

2016-17 2015-16

74,09,778

74,09,778

Note : 18 Prior Period Items

Particulars
for the period far the period

2016-17 2015-16

1  E-Tendering Exp

2  Service Tax St TDS Return expenses

3  Transportation expenses

' 4 Corporation Service Work

5  Repair & Maintainance Exp. Si Other Exp.
6  Drugs Pre Testing Laboratory Exp

7  Manpower Exp
' Total

Notes Forming part of Financial Statements

As per our report of even date attached

FOR : JAYDEV PARMAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS .

2,67,3092,21,384

1-17

RAKESH PAREKH

(PARTNER)

Membership No.: 124046

Firm Reg. No: 113486W

PLACE: 6ANDHINAGAR

d  -!!•;••• ••••

^  .'''

DGM p^D.) (CHAIRMAN)
(F&A)A

PLACE: GANDHINA6AR

DATED: r



Gujarat Medical Sen/ices Corporation Limited

Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2017

Particulars

A. Cash Row from ooeratini! activities

het Profit/ (Loss) before extraofdlnarv Items &Tax

Adjustments For:

Oeprfciation

Prior Period Items

Excess Provision Written Back

Interest Income

Operating Profit/(Loss) before working capital changes

For the year ended Slst March, For the Year ended 31st March,

2017 — 201B

74,09,778.00

• • 2,21,384.00

2,34,663.00

1,79.79,344.00 i

1,10,35,613,00 I

35,63,358.85

19,62,710.00

2,67,309.00

85,76,450.00

68,81,049

75,22,255.00

Changes in Working Canital:

Adjustments for (Increase) / decrease in operating assets

Short Cerm Loans and Advances

Other Current Assets

Long Term Loan & Advances

Adjustments for {increase) / decrease in operating liabilities
Other Current Liabilities

Short term Provisions

Cash Row from working capital changes

Cash Row from Operations

Less; Net income tax (paid) / refund

Net Cash Flow from Operating Activity (A)

B. Cash Row from Investing Adivltv

Purchase of Fixed Assets

Interest Received From Investment

Net Cash Row from Irsvesting Activity (B)

C, Cash Flow From Rnancing Activity

Proceeds from Issue of equity shares

Redemption / buy back of preferance/ equity shares
Proceeds from Issue of share warrants

Share application money received / (refunded)

Proceeds from long term borrowings

Net Cash Flow From Rnancing Activity (C)

11,22,69,035.00

3,92,04,984.00

15,14,74,020.00

3,49,74,91,792.00

1.30.98.095.00

3,51,55,89,887.00

1,67,87,563.00

3,26,06,566.00

;  24,959.00
4,94,19,083.00

2,06,84,91,392.00

50,91.147.00

2.07,35,82,539.00

3,36.41,15,867.00

3,35,65,93,61X00

4,13,498.00

3,35,61,80,114.00

6,12,96,549.00 - 8,21,53.722.00

1,79,79,344.00 85,76,450.00

4,33,17,205-00 - 4^3,17,205.00 - 7,35,77.27X00

2,02,41,63,451.00

2,02,32,10,721.00

16,82,143.00

2,02,15,28,578.00

Net Cash Row From Activity-(A+B+C)

Add Opening Balance of Cash & Cash Equivalent

doslngbalanceOf Cash &Ca5h Equivalent

3,31,28,62,909.00

3,46,09,51.963.00

6,77,38,14,872.00

1,94,79,51,306.00

1,51,30,00,657.00

3,46,09,51,963.00

Note Opening and Dosing Balance of Cash & Cash Equivalent Includes Current Investment.

Notes to the CashRow Statement

Note No.-1 Cash & Cash Equivalent
Cash & Cash equivalent consist of cash on hand and balance with bank [Including Auto Sweep FD Scheme), and investment Cash and cash equivalents

included in the cashflow statement comprise the following balance sheet amounts «

f  Particulars

Cash on hand

Balance in Current Account with State Bank of India

Balance in Flexi Deposit with State Bank of India

tiouid Deposit With GSFS

Short term Investment

Total

2016-17

20,939

18,63,87,758

1,07,87,89,362

28,00,00,000

10,000

ll.Sl.61,532

35,51,94,105

18,00,00,000

BBgQBEai 3.46,0941,963

FOR : JAYoeV PARMAR & CO.

CHA«56fi£D ACCOUNTANTS .

RAKESH PAREKH ■*
(PARTTfER)
Membership No.: 124046
Rrm Reg. No: 1134a6W
PIACE: GANDHINAGAR
DATE: , r\ r"8 DEC 201?

*1 'i- i".

"T'-v ■: -^..r

<n^
(CHAIRMAN)

PIACE: GANDHINAGAR

8 DEC 2017






