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ગુજરાત મહિલા આર્થિક ર્િકાસ ર્િગમ લીમીટેડ 

CIN: U૯૩૦૯૦GJ૧૯૮૮SGC૦૧૧૧૮ 

 

ર્િયામક મંડળ 

૧.  અધ્યક્ષ : શ્રીમતી મીનાબેન સી. પંડ્યા 
૨.  મેનેજીંગ ડિરેક્ટર   : શ્રીમતી અનુરાધા મલ્લ, આઇ.એ.એસ.  

ગુજરાત મહિલા આર્થિક ર્િકાસ ર્િગમ લીમીટેડ 

૩.  નનયામક : (૧) શ્રીમતી અનુરાધા મલ્લ, આઇ.એ.એસ. (ડિરેક્ટર) 

 (૨) શ્રીમતી એસ.કે.પટેલ, (ડિરેક્ટર) 

    (૩) કુમારી અદ્રા અગ્રવાલ, (ડિરેક્ટર) 

    (૪) શ્રી પી.વી.નપઠવા, (ડિરેક્ટર) 

    (૫) શ્રીમતી કાનમનીબને સોની, (ડિરેક્ટર)  

    (૬) શ્રીમતી પષુ્પાબને મીશ્ત્રી, (ડિરેક્ટર) 

    (૭) શ્રીમતી રૂપલબેન શાહ, (ડિરેક્ટર) 

 

િૈધાર્િક ઓડીટસિ 
ડી.જી.એસ.એમ.એન્ડ કંપિી, 

ચાટિડિ  એકાનન્ટન્ટ 

ગ્રાનન્ડ ફ્લોર, સહ્યાદ્રી એપાટિમને્ટ, સ્ટેડીયમ સ્િીમીંગ પૂલ સામ,ે 

િિરંગપુરા અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૯ 
 

બેન્કસિ 
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા 

નદ્યોગભિિ શાખા, ગાંધીિગર 

રજીસ્ટડિ  ઓફીસ  
બ્લોક િં.૮, ૮ મો માળ, નદ્યોગભિિ, 

સેક્ટર-૧૧, ગાંધીિગર, ગુજરાત.  

િેબસાઈટ: www.gwedc.gov.in 

 

(i) 

૨૭મો િાર્ષિક અિેિાલ િષિ ૨૦૧૪-૧૫ 
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(ii) 
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ગુજરાત મહિલા આર્થિક ર્િકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ, 

CIN: U૯૩૦૯૦GJ૧૯૮૮SGC૦૧૧૧૮ 

અિુક્રમર્િકા 

અનુક્રમ નવગત પાના નં. 

૧. કોર્પોરેટ માહિતી ૧ 

૨. મુલતવી રિેલ ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ ૨ 

૩. ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ  ૫ 

૪. બોર્િનો અિેવાલ ૬ 

૫. પ્રોક્સી ફોમિ (MGT-11) ૩૦ 

૬. એટેન્ર્ન્સ સ્લીર્પ ૩૨ 

૭. કોમ્પ્ટટર ોલર અને ઓર્ીટર જનરલના ટીટર્પણીઓ  ૩૩ 

૮. ઓર્ીટરનો અિેવાલ  ૩૪ 

૯. ર્પાકુ સરવૈયુું  ૪૦ 

૧૦. આવક અને ખર્િ ખાતુું ૪૨ 

૧૧. રોકર્ પ્રવાિ ર્પત્રક ૪૩ 

૧૨. નોંધર્પાત્ર હિસાબી નીર્તઓ અને હિસાબો ર્પરની નોંધ ૪૫ 

 

 

(iii) 
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૨૭ મો વાર્ષિક અહેવાલ 

ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લમીટેડ 

CN: U૯૩૦૯૦G૧૯૮૮SGC૦૧૧૧૮  
 

આજિી તારીખે ર્િયામક મડંળ 

 

અિકુ્રમ િામ હોદ્દો 

૧. શ્રી મિમિન્દ તોરવણે, આઇ.એ.એસ. િેનેજીંગ ડિરેકટર  

૨. શ્રી જ.ેએસ. જોષી મનયાિક 

3. શ્રીિતી હંસાબેન એન. િજેીયાતર મનયાિક 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લમીટેડ 

CIN: U૯૩૦૯૦GJ૧૯૮૮SGC૦૧૧૧૮  

રજીસ્ટડિ  ઓફીસ 

બ્લોક િં.૮, ૮મો માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, 

સેક્ટર-૧૧, ગાંધીિગર, ગજુરાત  

વેબસાઈટ : www.gwedc.gov.in 
, 

સભ્યોિે િોટીસ  

આથી નોટીસ આપવાિાં આવે છે કે, ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ મિિીટેિની િુિતવી રહેિી 

૨૭િી વામષિક સાિાન્ય સભા તા.૧૭ નવેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ ૧૨:૦૦ કિાકે મનગિની રજીસ્ટિિ  ઓફીસ 

બ્લોક િં.૮, ૮મો માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, સેક્ટર-૧૧, ગાધંીિગર, ગુજરાત ખાતે નીચનેા કાિકાજ િાટે િળશે. 

સામાન્ય કામકાજ : 

મુદ્દા િંબર-૧.  

૩૧ માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજ પૂરા થતા વષિ માટેિું ઓડીટ થયેલું સરવૈયા, િફા અિ ેિુકસાિિા હહસાબી પત્રકો, 

વષિ દરર્મયાિ િાણાકીય પ્રવાહિા પત્રકો તિેા શેડુ્યલ સાથે, હહસાબો પરિી િોંધ, િોંધપાત્ર હહસાબી િીર્ત, 

કાિિૂી ઓડીટરિો અહેવાલ, ભારતિા કોમ્પ્ટટર ોલર અિે ઓડીટર જિરલિા અહેવાલ સાથે બોડિિા અહેવાલ પર 

ર્વર્ારણા કરી તિેે સ્વીકારવંુ.   

 

સ્થળ : ગાંધીિગર ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લીમીટેડ 

તારીખ : ૦૫/૧૧/૨૦૧૮     
સહી/- 

મેિેજીંગ હડરેકટર   
  

http://www.gwedc.gov.in/
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િોંધ :- 

૧. આવનાર સાિાન્ય સભાિાં હાથ પર િેવાના કોઈ ખાસ કાિ નથી, આથી કંપની અમિમનયિ, ૨૦૧૩ ની 

કિિ-૧૦૨(૧) અન્વયે ખાસ કાિકાજ િાટે કોઈ સિજૂતી આપતા મનવેદનની જરૂર નથી 

૨. વામષિક સાિાન્ય સભાિાં હાજર રહેવા અને િત આપવાનો અમિકાર િરાવતા સભ્ય પોતાના પ્રોક્સી નીિી 

શકે છે, જ ે તેિના વતી સાિાન્ય સભાિાં હજાર રહે અને િત આપે. પ્રોક્સી કંપનીના સભ્ય હોવા જરૂરી 

નથી. અસરકારક રીતે અિિ કરી શકાય તે િાટે પ્રોક્સીની િાડહતી કંપનીને બેઠકના ૪૮ કિાક પહેિા 

િળવી જોઈએ. 

3. એક વ્યમક્ત ૫૦ સભ્યોથી વિે નડહ તેટિા સભ્યો િાટે, અને કૂિ શેરના ૧૦% થી વિુ નહી તેટિા િાટે 

પ્રોક્સી તરીકે કાિ કરી શકે છે. કોઈ સભ્ય કંપનીના કૂિ શેર િિૂીના ૧૦%થી વિુ શેર િરાવતા હોય તો 

અને તેિને િત આપવાનો અમિકાર હોય તો તેવી વ્યમક્ત, અન્ય વ્યમક્ત કે સભ્યના પ્રોક્સી તરીકે કાિ 

કરી શકશે નડહ. 

૪. સભ્યોને મવનંતી છે કે તેઓ પોતાની એટેન્િન્સ સ્િીપ પૂરે પૂરી ભરી અને સહી કરીને બેઠકિાં સાથે િેતા 

આવે. 

૫. સંયુક્ત શેર િારકો જો બેઠકિાં સાથે હાજર રહેતા હોય તો તેવા મકસ્સાિાં જ ેસંયુક્ત િારકનંુ સૌથી પહેિંુ 

હોય તેિને િત આપવાનો અમિકાર રહેશે. 

૬. નોટીસિાં ઉલે્લખ કરવાિાં આવેિ સંબંમિત દસ્તાવેજો કંપનીની રજીસ્ટિિ  ઓડફસ ખાતે સભ્યોને જોવા િાટે 

ખુલ્લા િૂકવાિાં આવ્યા છે, જ ેકાિકાજના બિા ડદવસોએ (એટિે કે શમનવાર, રમવવાર અને જાહેર રજાના 

ડદવસો મસવાય) કાિકાજના સિય દરમિયાન બઠેકની તારીખ શોિી જોઈ શકાશે. બેઠક દરમિયાન પણ 

ઉપર જણાવેિ દસ્તાવેજો સભ્યોના મનરીક્ષણ િાટે ઉપિબ્િ રહેશે.   

૭. સભ્યોને ડહસાબો અંગે કોઈ િાડહતી જોઈતી હોય તો, કંપનીને અગાઉથી િેમખતિાં જાણ કરવા મવનંતી છે, 

જથેી બઠેકિાં તે િાડહતી તૈયાર રાખવાિાં આવી શકે. 

સામાન્ય કામકાજ અંગે સમજૂતી      

મુદ્દા િંબર :- ૧ 

૩૧ માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજ પૂરા થતા વષિ માટેિું ઓડીટ થયેલુ ં પાકુ સરવૈયંુ, િફા અિે િુકસાિિા હહસાબી 

પત્રકો, વષિ દરર્મયાિ િાણાકીય પ્રવાહિા પત્રકો તિેા શેડુ્યલ સાથે, હહસાબો પરિી િોંધ, િોંધપાત્ર હહસાબી 

િીર્ત, કાિિૂી ઓડીટરિો અહેવાલ, ભારતિા કોમ્પ્ટટર ોલર અિ ેઓડીટર જિરલિા અહેવાલ સાથ ેબોડિિા અહેવાલ 

પર ર્વર્ારણા કરી તેિે સ્વીકારવંુ. 

 આ ડહસાબો મનયાિક િંિળ દ્વારા ૦૫/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ િંજૂર કરવાિાં આવેિ અને વૈિામનક 

ઓિીટરનો અહેવાિ તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ િળેિ છે. ડહસાબો, વૈિામનક ઓિીટરના ડહસાબો સાથ ે

એકાઉન્ટન્ટ જનરિ, રાજકોટની કચેરીને િોકિવાિાં આવ્યા હતા. C&AG દ્વારા ઓિીટ થયા બાદ કંપનીને 

“Non Review Certificate” કંપની અમિમનયિ, ૨૦૧૩ ની કિિ-૧૪૩ (૬) હેઠળ તિેના તારીખ 

૧૬/૧૦/૨૦૧૮ ના પત્ર નંબર OAD-IV/S-2/GWEDCL/2017-18 થી મનગિને િળેિ છે. આ જોતા શેર 

િારકોને મવનંતી છે કે ડહસાબોને િંજૂરી આપે જથેી તે ROC (MCA) િાં રજુ કરી શકાય અને મવિાનસભાના િેજ 

ઉપર પણ િૂકી શકાય.  
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સૂર્ર્ત ઠરાવ :-  

આથી ઠરાવ કરવાિાં આવે છે કે, કંપનીના ઓિીટ થયેિ નાણાકીય પત્રકો એટિે કે તારીખ. 

૩૧િાચિ,૨૦૧૫ના રોજ પૂરા થતા વષિ િાટેના ઓિીટ થયેિ ડહસાબોનંુ સરવૈયંુ, નફો અને નુકસાનના પત્રકો, 

નાણાકીય પ્રવાહના પત્રકો, તે સાથેના શેડ્યુિ, ડહસાબો પર નોંિ, નોંિપાત્ર ડહસાબી નીમતઓ, વૈિામનક 

ઓિીટરનો અહેવાિ, ભારતના કોમ્ટટર ોિર અને ઓિીટર જનરિિાં અહેવાિ સાથે બોિિનો અહેવાિ જ ેઆ બેઠકિાં 

રજુ કરવાિાં આવેિ છે, તેના મવચારણા કરવાિાં આવી અને તેનો સ્વીકાર કરવાિાં આવ્યો.  

વિુિાં ઠરાવ કરવાિાં આવ ે છે કે િેનેજીંગ િાયરેકટને આથી જરૂરી e-Forms સાથ ે ROC (MCA) િા ં

ફાઈિ કરવા અમિકૃત કરવાિાં આવે છે. આ ડહસાબો છપાવવા અને મવિાન સભાના િેજ ઉપર િૂકવા િાટે જરૂરી 

બિી કાિગીરી કરવા અમિકૃત કરવાિાં આવે છે.  

પ્રર્ત,  

સભ્યો,  

૧. શ્રી મિમિન્દ તોરવણે, આઇ.એ.એસ 

 સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગાંિીનગર, ગુજરાત 

૨. શ્રીિતી હંસાબેન એન. િજેીયાતર 

 નાયબ સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગાંિીનગર, ગુજરાત 

3. શ્રી મિમિન્દ તોરવણે, આઇ.એ.એસs 

િેનેજીંગ િીરેક્ટર, ગજુરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિ 

૪. શ્રી બી.બી.પટેિ 

 અમિક કમિશ્નર, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગાંિીનગર, ગુજરાત 

૫. શ્રી જ.ેએસ. જોષી 

 નાણાકીય સિાહકાર, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગાંિીનગર, ગુજરાત 

૬. શ્રી એન.એસ. વસાવા 

 ઉપસમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગાંિીનગર, ગુજરાત 

૭. શ્રી એ.પી. દેસાઈ 

 સેક્શન અમિકારી, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગાંિીનગર, ગુજરાત    
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લીમીટેડ 

રજીસ્ટડિ ઓફીસ: બ્લોક િં.૮, ૮મો માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, 

સેક્ટર-૧૧, ગાંધીિગર, ગજુરાત 

CIN: U૯૩૦૯૦GJ૧૯૮૮SGC૦૧૧૧૮ 

વાર્ષિક સામાન્ય સભાિી િોટીસ  

આથી નોટીસ આપવાિાં આવે છે કે, ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિની ૨૭િી વામષિક 

સાિાન્ય સભા તા. ૧૫, સટટેમ્બર,૨૦૧૫ના રોજ ૦૬:0૦ કિાકે મનગિની રજીસ્ટિિ  ઓડફસ બ્લોક િં.૮, ૮મો 

માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીિગર, ગુજરાત ખાતે નીચેના કાિકાજ િાટે િળશે.  

સામાન્ય કામકાજ :- 

૧. િાણાકીય વષિ ૨૦૧૪-૧૫ િી િાણાકીય ર્સ્થર્તિી સમીક્ષા કરવી અિે બેઠક મલુતવી રાખવી 

૨. ભારત સરકારના કોમ્ટટર ોિર અને ઓિીટર જનરિ દ્વારા નાણાકીય વષિ ૨૦૧૫-૧૬ િાટે નીિવાિાં આવિે 

વૈદ્યામનક ઓિીટરને ચૂકવવાનું થતું િહેનતાણં નક્કી કરવું.    

                        બોડિિા હુકમથી 

સ્થળ : ગાંધીિગર            ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લી. 

તારીખ : વતી 

[અિુરાધા મલ્લ (આઇ.એ.એસ.)] 

મેિેર્જગં ડાયરેક્ટર 

રજીસ્ટડિ  ઓફીસ 

બ્લોક િં.૮, ૮મો માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, 

સેક્ટર-૧૧, ગાંધીિગર, ગજુરાત  

 

િોંધ :-  

૧. વામષિક સાિાન્ય સભાિાં હાજર રહેવા અને િત આપવાનો અમિકાર િરાવતા સભ્ય પોતાના પ્રોક્સી નીિી 

શકે છે, જ ે તેિના વતી સાિાન્ય સભાિાં હાજર રહે અને િત આપે. પ્રોક્સી કંપનીના સભ્ય હોવા જરૂરી 

નથી.  

૨. પ્રોક્સી ફોિિ પૂરી રીતે ભરીન ેકંપનીની રજીસ્ટિિ  ઓડફસ પર બેઠક શરુ થવાના ઓછાિાં ઓછા ૪૮ કિાક 

પહેિા િળી જાય તે રીત ેિોકિવું  

3. કંપની અમિમનયિ,૨૦૧૩ ની કિિ-૧૦૨ અન્વયે ખાસ કાિકાજને િગતુ સિજૂતી વાળું મનવેદન આ 

સાથ ેજોિેિ છે. 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લીમીટેડ 

રજીસ્ટડિ ઓફીસ 

બ્લોક િં.૮, ૮મો માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, સેક્ટર-૧૧, ગાધંીિગર, ગુજરાત 

CIN: U૯૩૦૯૦GJ૧૯૮૮SGC૦૧૧૧૮ 

બોડિિો અહેવાલ 

પ્રમત,  

િાનવંતા સભ્યશ્રીઓ, 

આપના િાયરેક્ટર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી વષિ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વષિ દરમિયાન 

કરવાિાં આવેિ કાિગીરીનો અહેવાિ રજુ કરતા હષિ અનુભવે છે.     

૧.  કંપિીિી િાણાકીય કામગીરીિો સારાંશ અથવા મખુ્ય મુદ્દા  

ર્વગતો ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩-૧૪ 

કાિગીરી િાંથી આવક શૂન્ય શૂન્ય 

અન્ય આવક ૯૬,૯૪,૫૩૮ ૯૨,૮૯,૯૭૦ 

કૂલ આવક  ૯૬,૯૪,૫૩૮ ૯૨,૮૯,૯૭૦ 

કમિર્ારીઓિા લાભાથે ખર્ાિ  ૧૨૧,૭૬,૦૭૯ ૧૧,૧૯,૩૬,૬૯૮ 

િાણાકીય પડતર ખર્િ ૬૦,૫૩૭ ૬૦,૫૩૭ 

ઘસારો ૭,૫૨,૩૩૨ 3,૯૭,૬૨૩ 

અન્ય ખર્ાિ ૩૭,૫૭,૨૨૨ ૩૩,૧૩,૪૦૮ 

કૂિ ખચાિ ૧,૬૭,૪૬,૧૭૧ ૧,૪૯,૬૫,૨૬૬ 

કર વેરા અને અપવાદરૂપ બાબતો પહેિાનો નફો  {૭૦,૫૧,૬૩૬} {૫૬,૭૫,૨૯૬} 

અપવાદરૂપ બાબતો ૮૭,૧૬૪ - 

કરવેરા પહેિાનો નફો શૂન્ય ૧,૩૪,૩૯૫ 

+ િુિી અનાિતિાથી તબદીિી ૭,૫૨,૩૩૨ ૩,૯૭,૬૨૩ 

+ સ્થાઇ ગ્ાંટ સાિે સરભર ૬૩,૮૬,૪૬૫ ૫૪,૧૨,૦૬૮ 

ટેક્ષ ચુકવ્યા પહેિાનો નફો/નુકસાન શૂન્ય શૂન્ય 

કરવેરાનો ખચિ   

(એ) વતિિાન કરવેરા  શૂન્ય શૂન્ય 

(બી) આગિા વષોિા ંકરવેરાની ટંૂકી ચુકવણી શૂન્ય શૂન્ય 

(સી) બાકી રાખવાિાં આવેિ કરવરેા  શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિો િફો/(િકુસાિ)  શૂન્ય શૂન્ય 

શેર દીઠ આવક/(િુકસાિ)  શૂન્ય શૂન્ય 
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૨. કંપિીિા કામકાજિું સંર્ક્ષપ્તમાં ર્વવરણ :   

 વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ (તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ સુધીિા િાણાકીય વષિ માટે) ] 

(એ) પ્રસ્તાવિા  

િડહિાઓ િાટે િાગિદશિકની ભૂમિકા મનભાવતી સંસ્થા િાટે મશમક્ષત, અિિ-મશમક્ષત 
અથવા અમશમક્ષત ખાસ કરીને આમથિક રીતે પછાત િડહિાઓના આમથિક મવકાસ િાટે િાગિદશિક 
રૂપ બનવું. આવી મવચારિારા ૧૯૭૫ ના આંતરરાષ્ટ્ર ીય િડહિા વષિિા ં ઉદભવી હતી અને ત ે
મવચારિારાન ેિાચિ, ૧૯૮૧ િાં િૂતિ સ્વરૂપ આપવાિાં આવ્યું.  

િાચિ, ૧૯૮૧ િા ંસિાજ કલ્યાણ મવભાગના ઠરાવ ક્રિાંક SWD-1079-3372 (81) 

Chh તા. ૧૧/૦૩/૧૯૮૧ થી ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિની રચના કરવાિાં આવી 
અને સરકારના તા.૦૩/૦૯/૧૯૮૪ ના ઠરાવ ક્રિાંક MAN-1084-1317-Chh થી તેનુ ં
પુન:ગઠન કરવાિાં આવ્યંુ અને રાજ્યની િડહિાઓના આમથિક મવકાસની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા 
તેની કાિગીરીનો વ્યાપ વિારવા િાટે તેન ે કંપની અમિમનયિ,૧૯૫૬ હેઠળ ગજુરાત િડહિા 
આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિ તરીકે નોંિાવવાનો મનણિય સરકારના સિાજ કલ્યાણ મવભાગના 
ઠરાવ ક્રિાંક MAN-1084-1317-Chh તા.૦૩/૦૯/૧૯૮૪ િેવાિા ં આવ્યો અને 
તા.૦૧/૦૧/૧૯૮૯ ની અસરથી સિાજ કલ્યાણ મવભાગના ઠરાવ ક્રિાંક 
MAN/1088/4594/Chh તા.૧૨/૦૧/૧૯૮૯ થી મનયાિક િંિળની રચના કરવાિાં આવી.  

(બી) સંસ્થાપિ 

િાચિ,૧૯૮૧ િા ં મનગિે તેની કાિગીરી શરુ કરી અને મનયાિક િંિળની બેઠક 
તા.૨૪/૦૬/૧૯૮૧ ના રોજ ભૂતપૂવિ આરોગ્ય અને પ્રવાસન િંત્રી શ્રીિતી કોકીિાબેન વ્યાસના 
અધ્યક્ષ પદે િળી. આ મનગિ તા.૧૬/૦૮/૧૯૮૮ થી કંપની અમિમનયિ, ૧૯૫૬ હેઠળ 
રજીસ્ટિિ  થયા બાદ અમસ્તત્વિાં આવ્યું.  

(સી) ઉદે્દશ 

ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિનો િુખ્ય ઉદે્દશ િડહિાઓની સિસ્યા 
સિજવી, તેનો અભ્યાસ કરવો અને સરકારને તિેના સાિામજક, શૈક્ષમણક અને આમથિક મવકાસ 
િાટે જાણકારી આપવી અન ે નાણાકીય સંસ્થાઓને અને સાિામજક સંસ્થાઓને  યોજનાઓના 
અિિિાં સાિેિ કરવી. 

(ડી) કામગીરીિો વ્યાપ     

મનગિના મનયિો િુજબ કોઈપણ જામત ભેદભાવ વગર રાજ્યની આમથિક રીતે પછાત અન ે
જરૂરતિંદ િડહિાઓને િદદ કરવી, તેિને તાિીિ આપવી અને તેિનંુ િાગિદશિન કરવુ ંજથેી તેઓ 
મવમવિ રીતે સ્વ-રોજગાર િળેવી શકે.  

(ઈ) ફંડ 

મનગિને વષિ ૨૦૧૪-૧૫ દરમિયાન ગુજરાત સરકાર તરફથી રૂ. ૨૬૭૪.૧૩/- િાખ 
ગ્ાન્ટ તરીકે આમથિક પ્રવૃમિઓ હાથ િરવા આપવાિાં હતા. આની સાિ ે રૂ.૨૬૬૯.૮૪/- 
િાખનો ખચિ કરવાિાં આવ્યો. મનગિનંુ કંપની અમિમનયિ,૧૯૫૬ હેઠળ ૫૧:૪૯ કેન્ર અને 
રાજ્ય સરકારની શેર િિૂી તરીકે નોંિાવવાિાં આવિે. મનગિની અમિકૃત શરે િૂિી રૂ. 
૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂમપયા દસ કરોિ) અને ચુકવવાિાં આવેિ શરે િૂિી રૂ. 
૭,૦૨,૦૫,૦૦૦/- છે જિેાંથી રૂ. ૫૩૨ િાખ રાજ્ય સરકારના અને રૂ. ૧૭૦.૦૫ િાખ કેન્ર 
સરકારના શેર િૂિી રૂપે તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ સુિીિાં િળ્યા છે આિ રાજ્ય સરકાર અને કેન્ર 
સરકારનંુ પ્રિાણ ૭૪:૨૬ છે.  



8 

 

(એફ) રજીસ્ટડિ ઓહફસ : 

મનગિની રજીસ્ટિિ  ઓડફસ બ્લોક િં.૮, ૮મો માળ, ઉદ્યોગ ભવિ, સેક્ટર-૧૧, 
ગાંધીિગર, ગુજરાત  

(જી) પ્રર્ાર અિે પ્રસાર : 

સંમક્ષપ્ત નિૂનાિાં મનગિની મવમવિ યોજનાઓની જાણકારી, કરવાની થતી કાિગીરીની 
 રીત, તેિજ મનગિની સ્વ-રોજગારની િાડહતી ચોપાનીયાં અને પુમસ્તકાઓ દ્વારા  આપવાિાં 
આવે છે જથેી ગાિ, તાિુકા અને જીલ્લા કક્ષાએ િડહિાઓને જાણકારી િળી  રહે. િડહિાઓને મનગિની 
મવમવિ આમથિક પ્રવૃમિઓની બાબતિાં િડહિાઓિા ંજાગૃમત આવે તે િાટે િડહિા જાગૃમત મશમબર, સંિેિન 
અને કાયિશાળાનંુ આયોજન સાિામજક સંસ્થાઓની સહાયથી કરવાિાં આવેિ.  

 ર્િગમિી યોજિાઓ 

તા.૦૧/૦૧/૧૯૮૯ની અસરથી કંપનીનંુ સ્ટેટસ િળતા ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ 
િીિીટેિએ મવમવિ યોજનાઓ/પ્રવૃમિઓ રાજ્યની જરૂડરયાત િંદ િડહિાઓના આમથિક મવકાસ િાટે 
અિિિાં િૂકી છે. વષિ ૨૦૧૪-૧૫ દરમિયાન પ્રવૃમિના િુખ્ય િુદ્દા અને પ્રાપ્ત થયેિ મસમિઓ નીચે િુજબ 
છે.     

૧. બેન્કેબિ યોજના (ઘર દીવિા) 

૨. તાિીિ યોજના (સાિાન્ય) 

3. િડહિા જાગૃમત મશમબર / કાયિ શાિા 

૪. િડહિા સંિેિન / નારી ગૌરવ ડદન 

૫. પ્રદશિન-સહ-વેચાણ 

૬. પ્રમતકુળ પડરમસ્થમતિાં રહેિ િડહિાઓ 

૭. IEC પ્રવૃમિઓ (પ્રચાર પ્રસાર)         

૧.) બેન્કેબલ યોજિા (ઘર દીવડા) : 

કૌટંુમબક રૂ. ૩૬,૦૦૦/- ની વામષિક આવક વાળી જરૂરતિંદ િડહિાને રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની િયાિદાિાં, 
કુટીર ઉદ્યોગિાં સ્વ-રોજગાર િાટે િોન આપવાની ભિાિણ કરવાિાં આવે છે અને આપવાિાં આવે છે. જો 
િોનની રકિ રૂ.૨૦,૦૦૦/- હાજર કરતા ઓછી હોય તો અનુસૂમચત જામત/જનજામતના િાભાથીના 
મકસ્સાિા ંિાભાથીને િોનની રકિના ૪૦% અને અન્ય િાભાથીઓને િોનની રકિના ૨૫%, અને જો 
િોનની રકિ રૂ. ૨૦,0૦૧ થી રૂ. ૫૦,૦૦૦/- હોય તો, અનુસૂમચત જામતના િાભાથીને િોનની રકિના 
૨૫% અને અનુસૂમચત જનજામત િાભાથીના કેસિાં ૩૦% અને અન્ય િાભાથીઓને િોનની ૨૦% રકિ 
મનગિ દ્વારા સબમસિી તરીકે સહાય આપવાિાં આવેિ છે.       

વષિ સ્વ-રોજગારિી લોિમાં મંજૂર કરવામાં આવેલ સબર્સડી 
લાભાથીઓિી સંખ્યા  રકમ (રૂ. લાખમાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૦૧૯ ૭૭.૮૦ 

૨. તાલીમ યોજિા (સામાન્ય) : 

 સાિાન્ય તાિીિ યોજનાનો  હેતુ પ્રાથમિક રીતે જરૂરતિંદ િડહિાઓને વ્યાવસામયક તાિીિ આપવાનો છે.  

વષિ ર્સર્િ 

લાભાથીઓિી સંખ્યા  રકમ (રૂ. લાખમાં) 
૨૦૧૪-૧૫ ૨૧,૯૮૦ ૫૨૦.૯૧ 
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૩. મહહલા જાગરૃ્ત ર્શર્બર : 

 જાગૃમત મશમબર, સેિીનાર મવગેરેનંુ આયોજન કરીને મનગિ િડહિાઓિા ંજાગૃમત િાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે 
તેિાં િડહિાઓની મવમવિ પ્રવૃમિઓ આવરી િેવાિાં આવે છે જથેી તેિના સાિામજક દરજ્જાિાં સુિારો થાય અને 
તેિની આમથિક મસ્થમત િજબૂત બને. કોપોરેશન મશમબર દીઠ ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લા મવકાસ અમિકારીને રૂ. 
૪૦,૦૦૦/- સુિીની ગ્ાન્ટ ફાળવે છે.   

વષિ ર્સર્િ 

લાભાથીઓિી સંખ્યા  રકમ (રૂ. લાખમાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૯ ૧૬.૪૦ 

૪. મહહલા સંમલેિ :  

 મનગિ િડહિાિાં જાગૃમત િાવવા રાજ્ય કક્ષાએ િડહિા સંિેિનનુ ંઆયોજન કરીને ખાસ પ્રયત્નો કરે છે, 
જિેાં િડહિાઓની મવમવિ પ્રવૃમિઓ આવરી િેવાિાં આવ ેછે. જથેી તેિનો સાિામજક દરજ્જો ઉપર આવે અને તેિની 
આમથિક મસ્થમત િજબુત થાય.  

વષિ ર્સર્િ 

મહહલા સંમલેિિી સખં્યા  રકમ (રૂ. લાખમાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ૩૩ ૬૯૩.૮૮ 

 ૫. પ્રદશિિ-સહ-વેર્ાણ :  

 મબન-સંગડઠત િડહિા કારીગરો અને િડહિા સંસ્થાઓ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના ગ્ાિીણ મવસ્તારિા ંતૈયાર 
કરવાિાં આવેિ હાથ કિાકારી કરેિી વસ્તુઓનંુ પ્રદશિન-સહ-વેચાણ નું આયોજન કરવાિાં આવે છે. આ કાયિક્રિ 
હેઠળ િળેિ મસમિ નીચે િુજબ છે.  

વષિ ર્સર્િ 

લાભાથીઓિી સંખ્યા  રકમ (રૂ. લાખમાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૩ ૩૪૬.૨૭ 

૬. FSW મહહલાઓ કઠીિ પહરર્સ્થર્તમાં :  

 આિાં કઠીન પડરમસ્થમતિાં રહેતી િડહિાઓને મવમવિ પ્રકારની વ્યાવસામયક તાિીિ આપવાનો ઉદે્દશ છે. 
આ યોજનાિાં આવી િડહિાના પડરવારના સભ્યોને પણ આવરી િેવાના રહે છે. આ યોજનાનો અિિ િડહિાઓ 
પ્રત્યે હિદદી િરાવતી સંસ્થાઓ જ ેઆ ક્ષેત્રિાં હાિિાં કાિ કરતી હોય તેિના દ્વારા કરવાિાં આવે છે. આ કાયિક્રિ 
હેઠળ િળેિ મસમિ નીચે િુજબ છે.  

વષિ ર્સર્િ 

લાભાથીઓિી સંખ્યા  રકમ (રૂ. લાખમાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૨૫૯૦ ૬૯૫.૯૧ 

 નાણાકીય વષિ ૨૦૧૪-૧૫ દરમિયાન મનગિ િડહિાઓના મવકાસ અને તેિની અમિકારીતા િાટે કાિ કરે 
છે, અને સિીક્ષા હેઠળના વષિ દરમિયાન મનગિે િેળવેિ કૂિ આવક શૂન્ય છે. (ગત વષે પણ શૂન્ય હતી) 
ઇન્કિ કરતા વિારે ખચિને નોન ટિાન્ટ ગ્ાન્ટ રૂ.૬૩.૮૬ િાખ સાિે સરભર કરવાિાં આવેિ છે. આવક 
વેળા િાટે ડહસાબોિા ં કોઈ જોગવાઈ કરવાિાં આવેિ નથી, કારણ કે મનગિ િડહિાઓની આમથિક 
અમિકારીતા િાટે કાિ કરે છે. તેથી આવક વેરા અમિમનયિ,૧૯૬૧ ની કિિ-૧૦ (૨૩C) (IV) હેઠળ 
િુમક્તને પાત્ર છે. આપની કંપનીએ રૂ ૧૬૭.૪૬ િાખ (પાછિા વષે રૂ. ૧૪૯.૬૫ િાખ) નો કૂિ ખચિ કરેિ 
છે. અને રૂ. ૯૬.૯૫ િાખ (પાછિા વષિ રૂ. ૯૨.૮૯ િાખ) ની કૂિ આવક િેળવેિ છે. 
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૩. વ્યવસાયિા પ્રકારમાં ફેરફાર, જો કોઈ હોય તો :  

૧ એમપ્રિ, ૨૦૧૪ થી નાણાકીય વષિ ના અંત ૩૧ િાચિ, ૨૦૧૫ સુિીિાં વ્યવસાયના પ્રકારિાં કોઈ 

ફેરફાર કરવાિાં આવેિ નથી. 

૪. હડર્વડંડ : 

૧,એમપ્રિ,૨૦૧૪ થી નાણાકીય વષિ ના અંત ૩૧ િાચિ, ૨૦૧૫ ના સિય િાટે મનયાિક િંિળ કોઈ 
ડિમવિંિની ભિાિણ કરતુ ંનથી.   

૫. હડપોઝીટ : 

આપની કંપનીએ પમબ્િક પાસેથી, બેંક પાસેથી કે, અન્ય નાણાકીય સંસ્થા પાસેથી ૧,એમપ્રિ,૨૦૧૪ થી 
નાણાકીય વષિ ના અંત ૩૧ િાચિ, ૨૦૧૫ ના સિયગાળા દરમિયાન કોઈ િીપોઝીટ સ્વીકારી નથી. 

૬. અિામતો : 

મનગિ સરકારી યોજનોઓનો અિિ કરતી હોય, રાજ્ય સરકાર તરફથી િળેિ ગ્ાન્ટને યોજનાઓના અિિ 
િાટે કરવાિાં આવતા ખચાિ સાિે સરભર કરવાિાં આવે છે.  

૭. િામ બદલવંુ : 

૧,એમપ્રિ,૨૦૧૪ થી નાણાકીય વષિ ના અંત ૩૧ િાચિ, ૨૦૧૫ ના સિયગાળા દરમિયાન કંપનીના 
નાિિા ંકોઈ ફેરફાર કરવાિાં આવ્યા નથી. 

૮. શેર મૂડી: 

કંપનીની અમિકૃત શેર િૂિી રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. દસ કરોિ) છે જ ેરૂ. ૧૦ ના ૧ િેખ ે૧ કરોિ 
ઇમક્વટી શેરિાં વહેંચાયેિ છે. જ ે બહાર પાિવાિાં આવ્યા છે. કંપનીની પેઈિ અપ શેર િૂિી  
રૂ. ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦/- (રૂ. સાત કરોિ બે િાખ પાંચ હજાર) છે જનેે રૂ. ૧૦ ના ૧ િેખે 
૭૦,૨૦,૫૦૦/- ઇમક્વટી શેરિા ંતા. ૩૧ િાચિ,૨૦૧૫ ના રોજ િુજબ વહેંચવાિાં આવેિ છે. 

૯. ર્િયામકશ્રી અિે મહત્વિા મેિેજર કક્ષાિા અર્ધકારીઓ : 

તા. ૧ એમપ્રિ, ૨૦૧૪ થી રીપોટિની તારીખ સુિી સરકાર દ્વારા મનયાિક િંિળિા ંકરવાિા ંઆવેિ ફેરફાર 
જોડાણ-એ િાં આપવાિાં આવેિ છે.  

૧૦. કમિર્ારીઓિી ર્વગતો : 

ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિ એ િીસ્ટેિ કંપની ન હોય આથી કંપની (િેનેજર કક્ષાના 
અમિકારીઓની મનિણૂક અને વેતન) મનયિો ૨૦૧૪ હેઠળ કિિચારીઓની મવગતોના પત્રકો રાખવાનું 
કંપની િાટે િાગ ુપિતું નથી.  

૧૧. બેઠકો : 

બેઠકની નોટીસ તૈયાર કરવાિા ંઆવે છે અને મનયાિકોને અગાઉથી પડરપમત્રત કરવાિાં આવે છે. આ વષિ 
દરમિયાન બોિિની બે બેઠકો અનુક્રિે તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૪ અને તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ 
બોિાવવાિા ંઆવી હતી. 

૧૨. બોડિિું મૂલયાંકિ : 

કંપની અમિમનયિ, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ અન્વયે ગજુરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિ એ 
સરકારી કંપની છે. મનયાિક િંિળની મનિણૂક કરવાિાં આવે છે, િંત્રાિયના તારીખ ૦૫/૦૬/૨૦૧૫ 
ના જાહેરનાિાં િુજબ કંપનીને અમિમનયિની કિિ-૧૩૪ (3) હેઠળ િુમક્ત આપવાિાં આવેિ છે. 
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૧૩. ઓહડટર : 

નાણાકીય વષિ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૭ િાટે ઓડિટર તરીકે DGSM & CO. ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટને C&AG 
દ્વારા તેિના પત્ર No./ CA.V/COY / GUJARAT, GWOMEN(1)  / 1731 તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૭ થી 
નીિવાિાં આવેિ છે.  

૧૪. વૈધાર્િક ઓહડટર અિે C&AG િી લાયકાતિો જવાબ  

C&AG એ “Non Review Certificate” કંપની અમિમનયિ, ૨૦૧૩ ની કિિ-૧૪૩ (૬) (B) હેઠળ 
આપેિ છે.  

વૈિામનક ઓડિટર દ્વારા રજુ કરવાિાં આવેિ ક્વોમિડફકેશન 

વૈિામનક ઓડિટર દ્વારા રજુ કવરિાં આવેિ ક્વોમિડફકેશન અને સાથે વ્યવસ્થાપન દ્વારા તેના આપવાિાં 
આવેિ જવાબ બઠેક શરુ થતા પહેિા િેજ ઉપર રજુ કરવાિાં આવશે.    

૧૫. આંતહરક ઓહડટ અિે ર્િયંત્રણો : 

આંતડરક ઓડિટર િસેસિ જ.ેએન. મિિિ & કંપની, ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા તૈયાર કરવાિાં આવેિ 
અહેવાિની ચચાિ Process Owner સાથ ે કરવાિા ં આવેિ છે અને સૂચવ્યા િુજબના સુિારણા પગિાં 
િેવાિાં આવેિ છે.  જથેી કાિગીરીનંુ િોરણ સુિારે. 

૧૬. વાર્ષિક પત્રકો સંર્ક્ષપ્તમાં :  

કંપનીઝ અમિમનયિ,૨૦૧૩ ની કિિ-૯૨ (૩) અને કંપનીઝ (િેનેજિેન્ટ એન્િ એિિીનીસ્ટરેશન) 
મનયિો ૨૦૧૪, ના મનયિ ૧૨ (૧) અન્વયે વામષિક પત્રકો સંમક્ષપ્તિાં MGT-9 જ ેવામષિક અહેવાિનો 
ભાગ છે તે જોડાણ-સી પર રજુ કરવાિાં આવેિ છે.       

૧૭. કંપિીિા સંબંર્ધત િાણાકીય વષિિા અંતે જ ે િાણાકીય વષિિા પત્રકો હોય અિ ે અહેવાલિી તારીખ ે
મહત્વિા ફેરફાર અિે સ્વીકારેલ જવાબદારી, જો કોઈ હોય તો જિેાથી કંપિીિી િાણાકીય ર્સ્થતી પર 
અસર પડતી હોય. 

શૂન્ય 

૧૮. ર્િયંત્રણ કરતો, અથવા અદાલતો અથવા ટર ીબ્યુિલ દ્વારા વષિ દરર્મયાિ અગત્યિા અિે મહત્વિા હુકમો 
પસાર કરવામાં આવ્યા હોય તેિી સખં્યા જિેી અસર કંપિીિા સ્ટેટસ પર અિે તિેા ભર્વષ્યિી કામગીરી 
પર અસર પડતી હોય 

લાગ ુપડતુ ંિથી 

૧૯. અર્ધર્િયમિી કલમ-૧૮૬ હેઠળ લોિ, ગેરંટી, અથવા રોકાણિી ર્વગતો 

 િોનની મવગતો : શૂન્ય 

 રોકાણની મવગતો : શૂન્ય 

 ગેરંટી/આપવાિાં આવેિ જાિીનગીરીની મવગતો : શૂન્ય   

૨૦. સંબંર્ધત પાટીઓ સાથે કોન્ટરે ક્ટ અથવા વ્યવસ્થા કરી હોય તેિી ર્વગતો 

કંપિી અર્ધર્િયમ,૨૦૧૩ િી કલમ-૧૮૮ િી પેટા-કલમ (૧) માં ઉલે્લખ કરવામા ંઆવેલ દરેક કોન્ટરે ક્ટ 
અથવા વ્યવસ્થા જ ે કંપિી દ્વારા સામા પક્ષ સાથે કરવામાં આવેલ હોય તિેી િોંધ રાખવામા આવે છે. 
જમેાં ત્રીજા પરંતુક હેઠળિા ટંૂકા વ્યવહારોિો પણ સમાવેશ થાય છે, તે શૂન્ય છે. 

 

 



12 

 

૨૧. ઊજાિ બર્ાવવી, ટેકિોલોજી અપિાવવી અિ ેર્વદેશી હંૂહડયામણ કમાવવંુ અિે ખર્િ કરવંુ :  

કંપની (મનયાિકોના અહેવાિિાં જાહેર કરવાની મવગતો) મનયિો,૧૯૮૮ જિેાં ઊજાિ બચાવવી, 
ટેકનોિોજી અપનાવવીનો ઉલે્લખ છે તે આ કંપનીને િાગુ પિતંુ નથી કારણ કે કંપની કોઈ ઉત્પાદન અથવા 
પ્રોસેમસંગની કાિગીરી સાથે સંકળાયેિ નથી.  

કંપની કોઈ ઉદ્યોમગક પ્રવૃમિિા ંજોિાયેિી નથી જિેાં રોજ બરોજની પ્રવૃમિઓિા ંકુદરતી શમક્તની જરૂર પિે. 
મવદેશી હંૂડિયાિણને િગતો કોઈ પ્રસંગ બનેિ નથી 

કંપની અમિમનયિ,૨૦૧૩ ની કિિ-૧૩૪ (3)(m) ની જોગવાઈઓ અન્વયે ઊજાિ સંચય, ટેકનોિોજી 
અપનાવવી અને મવદેશી હંૂડિયાિણની આવક અને ખચિની િાડહતી શૂન્ય છે.  

૨૨. કોપોરેટ સામાર્જક જવાબદારી (CSR) : 

કંપનીઝ (કોપોરેટ સામાર્જક જવાબદારીિી િીર્ત) મનયિો,૨૦૧૪ ના મનયિ-૯ િુજબની જાહેરાત 
ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિને િાગુ પિતી નથી. 

૨૩. ર્િયામકિી જવાબદારીિું ર્િવેદિ : 

ર્િયામકોિી જવાબદારીિા ર્િવેદિ જિેો ઉલે્લખ કંપની અમિમનયિ,૨૦૧૩ ની કિિ-૧૩૪ ની પટેા-
કિિ (3) (સી)િાં કરવાિાં આવેિ છે તે િુજબના મનવદેન નીચે આપવાિાં આવેિ છે. –  

(એ) વામષિક ડહસાબો તૈયાર કરવાિાં િાગુ પિતા ડહસાબના િોરણોનો અિિ કરવાિાં આવેિ છે, અન ે
િહત્વના ફેરફારિાં યોગ્ય સિજૂતી આપવાિાં આવેિ છે.  

(બી) મનયાિકોએ એવી ડહસાબી નીમત અપનાવી જ ેસાતત્ય િરાવતી હોય અને  મનણિયો અને અંદાજો 
જ ેવાજબી અને ન્યાયી હોય તે અપનાવ્યા છે જથેી નાણાકીય વષિને અતેં કંપનીની કાિગીરીનંુ અને નફા 
અને નુકસાનનંુ સાચું અને યોગ્ય મચત્ર ઉપસે.  

(સી) આ અમિમનયિની જોગવાઈઓ િુજબ મનયાિકોએ ડહસાબી રેકિિની જાળવણી િાટે અને કંપનીની 
અસ્કયાિતોની સુરક્ષા િાટે અને ઉચાપત અટકાવવા અને શોિી કાઢવા અન ે અન્ય અમનયમિતતા 
અટકાવવા યોગ્ય અને પૂરતી કાળજી િીિેિ છે.  

 (િી) મનયાિકોએ વામષિક ડહસાબો on Going Concern basis તૈયાર કરેિ છે ; અને 

 (ઈ) મનયાિકોએ િાગ ુપિતા બિા કાયદાઓની જોગવાઈઓની પૂતિતાની ખાતરી રાખવા િાટે યોગ્ય 
પિમત અપનાવી છે અને આ પિમત પૂરતી અને અસરકારક રીતે કાિ કરતી હતી. 

૨૪. રોકાણકારોિા ર્શક્ષણ અિ ેસુરક્ષા ફંડમા ંરકમ તબદીલ કરવી : 

તિારી કંપની પાસે નડહ ચૂકવાયેિ કોઈ ફંિ અથવા કંપની અમિમનય, ૨૦૧૩ ની કિિ-૧૨૫ હેઠળ સાત 
વષિ િાટે દાવો નડહ કરાયેિ કોઈ ફંિ નથી. આથી કંપની પાસે એવું કોઈ ફંિ નથી જનેે રોકાણકારોના 
મશક્ષણ અને સુરક્ષા ફંિિાં (IEPF) રકિ તબદીિ કરવાની થાય. 

૨૫. આભાર દશિિ : 

મનયાિક િંિળ ભારત સરકારનંુ, ગુજરાત સરકારનું અને મવમવિ બેંકોનો તેિને આપેિા સહકાર બદિ 
આભાર િાન ેછે. મનયાિક િિંળ મનગિના કિિચારીઓ અને િેનેજીંગ િાયરેક્ટરનો તેિણે સિીક્ષા હેઠળના 
વષિ દરમિયાન કાિગીરીિા ંઆપેિ કીિતી ફાળા બદિ આભાર િાને છે.  

         ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લી. વતી 

મેિેર્જગં ડાયરેક્ટર, ડાયરેક્ટર 

સ્થળ : ગાંધીિગર 

તારીખ : ૧૭/૧૧/૨૦૧૮  
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જોડાણિી સૂર્ી 

જોડાણ ર્વગતો 

(એ) િહત્વના વ્યવસ્થાપક િંિળ અને મનયાિક િંિળિાં થયેિ ફેરફાર 

(બી) વૈિામનક ઓિીટરના પુછાણના આપવાિાં આવેિ જવાબ 

(સી) MGT- 9 િાં વામષિક ડહસાબોનો ઉતારો  

જોડાણ- એ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી અહેવાલિી તારીખ સુધી મહત્વિા વ્યવસ્થાપક મડંળ અિે ર્િયામક મંડળમાં થયલે 
ફેરફાર : 

અિુ 
ક્ર. 

િામ, ર્પતાિું િામ, 
સરિામુ ં

DIN હોદ્દો ર્િમણૂકિી તારીખ 
ર્િમણૂક સમાપ્ત 
થયાિી તારીખ 

૧. શ્રીિતી અંજુ શિાિ, IAS ૦૨૧૭૮૪૧૩ મનયાિક ૨૫/૦૭/૨૦૧૨ ૧૧/૦૯/૨૦૧૪ 

૨. શ્રીિતી અરા અગ્વાિ - મનયાિક ૨૭/૦૮/૨૦૧૪ ૦૪/૦૬/૨૦૧૫ 

૩. શ્રીિતી પી.વી. પીઠવા - મનયાિક ૨૭/૦૮/૨૦૧૪ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

૪. શ્રીિતી એસ.કે. પટેિ - મનયાિક ૦૪/૦૩/૨૦૧૪ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

૫. શ્રીિતી રૂકાઈયાબેન વોરા ૦૩૪૧૧૬૭૭ મનયાિક ૦૨/૦૯/૨૦૦૯ ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ 

૬. શ્રીિતી દશિનાબેન પૂજારા ૦૨૬૯૧૭૧૦ મનયાિક ૦૨/૦૯/૨૦૦૯ ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ 

૭. શ્રીિતી રિીિાબેન બારા ૦૩૬૪૪૯૫૭ મનયાિક ૦૨/૦૯/૨૦૦૯ ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ 

૮. શ્રીિતી ઇન્દુબેન િાિવા ૦૩૬૩૮૪૬૯ મનયાિક ૦૨/૦૯/૨૦૦૯ ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ 

૯. શ્રી ડદનેશ કાપડિયા - મનયાિક ૦૪/૦૬/૨૦૧૫ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

૧૦. શ્રીિતી અનુરાિા િલ્લ, IAS ૦૩૬૩૩૧૨૭ મનયાિક ૧૧/૦૯/૨૦૧૪ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

૧૧. શ્રીિતી અનુરાિા િલ્લ, IAS ૦૩૬૩૩૧૨૭ 
મેિેજીંગ 
ડાયરેક્ટર 

૦૭/૧૨/૨૦૧૧ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

૧૨. શ્રી અનુપિ આનંદ, IAS - 
મેિેજીંગ 
ડાયરેક્ટર 

૦૨/૦૧/૨૦૧૭ - 

૧૩. શ્રી અનુપિ આનંદ, IAS - મનયાિક ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ - 

૧૪. શ્રી જ.ેએસ. જોષી - મનયાિક ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ - 

૧૫. િૉ. ડદનેશ કાપડિયા - મનયાિક ૦૪/૦૬/૨૦૧૫ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

૧૬. શ્રી બી.બી પટેિ - મનયાિક ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ - 

૧૭. 
શ્રીિતી હંસાબેન એન. 
િેજીયાતર 

- મનયાિક ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ - 

૧૮. શ્રી મિમિન્દ તોરવણે, IAS ૦૩૬૩૨૩૯૪ 
મેિેર્જગં 
ડાયરેક્ટર 

૧૦/૧૧/૨૦૧૭ - 

૧૯. શ્રી મિમિન્દ તોરવણે, IAS ૦૩૬૩૨૩૯૪ મનયાિક ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ - 

૨૦. શ્રીિતી િીનાબેન પંડ્યા ૦૭૬૦૫૫૭૮ મનયાિક ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ ૨૦/૦૧/૨૦૧૮ 

૨૧. શ્રીિતી કાિીનીબેન સોની ૦૭૬૦૫૫૬૨ મનયાિક ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ ૨૦/૦૧/૨૦૧૮ 

૨૨. શ્રીિતી પુષ્પાબેન મિસ્ત્રી ૦૭૬૦૫૫૬૭ મનયાિક ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ ૨૦/૦૧/૨૦૧૮ 

૨૨. શ્રીિતી રૂપિબેન શાહ ૦૫૬૦૫૫૮૨ મનયાિક ૩૦/૧૨/૨૦૧૪ ૨૦/૦૧/૨૦૧૮ 
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જોડાણ-બી 
વૈધાર્િક ઓડીટરિા પછુાણ અિે વ્યવસ્થાપક મડંળ દ્વારા આપવામાં આવેલ જવાબ 

ક્રમ વૈધાર્િક ઓડીટરિું પુછાણ 
વ્યવસ્થાપક મંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલ 

જવાબ 

૧. કંપનીએ ડહસાબના િોરણો (AS)-૧૫, કિિચારીઓના 

િાભો અથવા બોનસની અને રજાનું રોકિિા ં રૂપાંતરની 

જોગવાઈ કરવા બાબતે પૂતિતા કરેિ નથી. કંપની મવચારે 

છે કે જ્યારે ચુકવવાિાં આવ ેત્યારે તે ચુકવવા પાત્ર બને 

છે. પૂરતી મવગતોના અભાવે નાણાકીય અસરો જો કોઈ 

હોય તો તેની ગણતરી થઇ શકે તેિ નથી    

આ અવિોકનની નોંિ િીિી. મનગિ 

“ચૂકવવાનું થાય ત્યારે ચૂકવો” ની પિમત પર 

અિિ કરે છે. કારણ કે પગાર મવગેરે રાજ્ય 

સરકાર તરફથી િળે છે. મનગિ આ પિમત પર 

સતત અિિ કરે છે. અને આજ પધ્િમતનો 

અિિ કરવાની પરવાનગી આપવાની મવનંતી 

છે.  

૨. નાણા અમિમનયિ,૧૯૯૪ ની રીવસિ ચાજિ િીકેનીઝિની 
જોગવાઈ હેઠળ “િાનવ શમક્ત સેવા” જ ેમનગિે િીિી છે 
તેના પર સમવિસ ટેક્સ ચુકવવા પાત્ર છે, જો કે અિને 
જણાવ્યા િુજબ કંપનીએ હજુ સુિી સમવિસ ટેક્ષ િાટે 
નોંિણી કરાવેિ નથી. તેથી સમવિસ ટેક્ષની જવાબદારી 
પૂરી કરવા અને સાિામયક પત્રકો તૈયાર કરવાનો પ્રશ્ન 
રહેતો નથી. આનાથી ઘણા દંિનીય પડરણાિો આવી શકે 
છે. જનેી નાણાકીય અસરોની ગણતરી થઇ શકે તેિ 
નથી.   

અવિોકનની નોંિ િીિી. સમવિસ ટેક્ષ 

અમિમનયિ નાબૂદ કરવાિાં આવ્યો હોવાથી 

મનગિની પત્રકો તૈયાર કરવાની જવાબદારી 

રહેતી નથી.  

૩. અિને તિારંુ ધ્યાન નાણાકીય પત્રકોના ભાગ, એવી 

નોંિ નંબર. ૨૯,૩૦,૩૧, અને ૩૨ તરફ દોરીએ છીએ 

જ્યાં કંપનીએ મવમવિ િોકોને ડિપોઝીટ અને પેશગીઓ 

આપી છે જ ે ઘણા વષોથી બાકી છે. અિન ે િેનજેિને્ટ 

દ્વારા કોઈ ખાતરી અથવા ખુિાસો આપવાિાં આવિે 

નથી. આથી તેની વસૂિાત બાબત ેઅચોક્કસતા રહે છે.    

બાકી ડહસાબો પૂરા થયે આ કાિગીરી હાથ 

પર િેવાિાં આવશે.  

૪. ટંૂકા સિયના ઉિાર, વેપારીઓને ચુકવવા પાત્ર, િોન 

અને પેશગીઓ, હાિની અને હાિની ન હોય તેવી 

અસ્કયાિતો જ ેડહસાબોના ચોપિાિાં બતાવવાિાં આવેિ 

છે તેના ડહસાબોના િેળવણા/પુમષ્ટ્ કરવી અને પડરણાિ 

રૂપ સરભર જો કોઈ કયાિ હોય તો તેનુ ંસરવૈયું આપવાિાં 

આવેિ નથી.   

બાકી ડહસાબો પૂરા થયે આ કાિગીરી હાથ 

પર િેવાિાં આવશે. 

૫. અિે તિારંુ ધ્યાન નોંિો જ ેનાણાકીય પત્રકોનો ભાગ છે 

તે તરફ દોરીએ છીએ જ્યાં રૂમપયા ૫,૦૨,૬૧,૦૫૮/- 

ની રકિ બૅિેન્સ શીટિાં “અન્ય નોન-કરંટ 

અસ્કયાિતો” ને ગુજરાત સરકારની મતજોરી ખાતે પસિનિ 

િેજર એકાઉન્ટિાં બતાવવાિાં આવેિ છે. જ ે ગુજરાત 

રાજ્ય સરકાર સાથે આ બાબત હાથ િરવાિાં 

આવશે.  
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ક્રમ વૈધાર્િક ઓડીટરિું પુછાણ 
વ્યવસ્થાપક મંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલ 

જવાબ 

સરકાર દ્વારા િિૂી ફાળા તરીકે રૂ. ૫,૩૨,૦૦,૦૦૦/- 

િાખ પૈકીના છે અને જ ેસરકાર દ્વારા જપ્ત કરવાિાં આવેિ 

છે. તેટિી હદ સુિી “નોન-કરંટ અસ્કયાિતો” અને શેર 

િૂિી વિારે બતાવવિાં આવેિ છે. વિુિાં પસિનિ િેજર 

એકાઉન્ટિા ંરૂ. ૨૯,૩૮,૯૪૨/- િાખના તફાવત અગંે 

કોઈ સિજૂતી અિને આપવાિાં આવેિ નથી.      

૬. “વુિન િે ગ્ાન્ટ” યોજના હેઠળ ચૂકવવાિા ંઆવેિ ફંિના 

મવમવિ જીલ્લા મવકાસ અમિકારીઓ તરફથી કંપનીને 

ઉપયોગીતા પ્રિાણપત્ર િળ્યા નથી 

તે િાટેના પ્રયત્નો ચાિુ છે. અને ઉપયોગીતા 

પ્રિાણપત્ર િેળવવાિાં આવશે. વ્યાજ અંગેનંુ 

પ્રિાણપત્ર િેળવવાિાં આવિે છે. 

૭. કંપનીએ એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્િયા પાસે ડફક્સિ 

િીપોઝીટિાં રોકાણ કરેિ છે. જો કે તે અંગેનંુ બેંકનંુ વ્યાજ 

અંગેનંુ પ્રિાણપત્ર પૂરો પાિવાિાં આવેિ નથી.    

બાકી ડહસાબો પૂરા થયે આ કાિગીરી હાથ 

પર િેવાિાં આવશે. 

૮. જનરિ પ્રોમવિંિ ફંિના ડહસાબિાં રૂ. ૮,૫૩૮/- બાકી 

બેિેન્સ બતાવવાિાં આવિે છે જનેો કોઈ ખુિાસો 

કરવાિા ં આવેિ નથી આના કારણે અસ્કયાિતો વિારે 

અને નુકસાન ઓછંુ બતાવવાિાં આવી શકે છે.   

બાકી ડહસાબો પૂરા થયે આ કાિગીરી હાથ 

પર િેવાિાં આવશે. 

૯ નોન-ટરેસેબિ એકાઉન્ટ તરીકે આગળ ખેંચવાિાં આવેિ 

રૂ, ૧૭,૫૦૦/- ના બેિેન્સ બાબતે કંપનીએ કોઈ 

ખુિાસો આપેિ નથી. આની અસર નાણાકીય પત્રકોિાં 

એટિી રકિ સુિી ઓછી બતાવવાિા ંઆવશે.    

બાકી ડહસાબો પૂરા થયે આ કાિગીરી હાથ 

પર િેવાિાં આવશે. 

૧૦ કંપની આવકવેરાના પત્રકો ભરતી નથી કારણ કે 

કંપનીના વ્યવસ્થા િંિળના અમભપ્રાય િુજબ આવકવેરા 

અમિમનયિ,૧૯૬૧ની જોગવાઈઓ તેને િાગુ પિતી 

નથી. પરંતુ કંપનીને આવકવેરા અમિમનયિ,૧૯૬૧ 

હેઠળ િુમક્ત િળી હોય તેવું કોઈ પ્રિાણપત્ર રજુ કરવાિાં 

આવેિ નથી.  

કંપનીએ કેન્ર સરકાર સાથે આ બાબત હાથ 

િરેિ છે.  
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જોડાણ-સી 

િમૂિો – MGT-9  

વાર્ષિક પત્રકોિું તારણ  

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા રોજ પૂરા થતા િાણાકીય વષિ મુજબ  

કંપિી અર્ધર્િયમ,૨૦૧૩ િી કલમ-૯૨ (3) અિે કંપિી (વ્યવસ્થાપિ અિે વહીવટ) 

ર્િયમો,૨૦૧૪ િા ર્િયમ-૧૨ (૧) અન્વય ે

૧. રજીસ્ટરે શ અિે અન્ય ર્વગતો 

૧. CIN U93090GJ1988SGC011118 

૨. રમજસ્ટરેશન તારીખ ૧૬/૦૮/૧૯૮૮ 

૩. કંપનીનંુ નાિ ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિ 

૪. કંપનીનંુ વગિ/પેટા-વગિ  
શેર િૂિીથી િીિીટેિ કંપની, ગુજરાત સરકારની 

કંપની 

૫. રજીસ્ટિિ  ઓડફસનું સરનાિું અને સંપકિની મવગતો 
બ્િોક નં.૮, ૮િો િાળ, ઉદ્યોગ ભવન,સેક્ટર-૧૧, 

ગાંિીનગર- ૩૮૨૦૧૭, ગજુરાત  

૬. શું િીસ્ટેિ કંપની છે.  ના 

૭. 
રજીસ્ટર ાર અને ટર ાન્સફર એજન્ટનંુ નાિ, સરનાિું 

અને સંપકિની મવગતો 
િાગ ુપિતું નથી 

૨. કંપિીિા કામકાજિી મખુ્ય પ્રવૃર્િ :- (કંપિીિી બધી પ્રવૃર્િઓ જ ેકંપિીિી કૂલ પ્રવૃર્િઓિા ૧૦% થી 
વધુ હોય તે બતાવવાિી રહેશે.  

ક્રમ કંપિીિા મુખ્ય ઉત્પાદિ/સવેાિું િામ અિે 
વણિિ 

સેવાિુ ંNIC કોડ કંપિીિા કૂલ ઉત્પાદિિી 
ટકાવારી 

૧. િડહિાઓના કલ્યાણ, આમથિક ઉન્નતી અને પ્રગમત ૭૫ શૂન્ય* 

*િોંધ: મનગિ સરકારી યોજનાઓનો અિિ કરે છે, સરકાર તરફથી િળતી ગ્ાન્ટને આ યોજનાઓના અિિ િાટે 
કરવાિા ંઆવેિ ખચિ સાિે સરભર કરવાિાં આવે છે. કંપનીનંુ ઉત્પાદન શૂન્ય છે.  

૩. સંપર્િ, પેટા-કંપિી અિે સહયોગી કંપિીઓ ર્વગતો :- (જટેલી કંપિીઓ માટે માહહતી આપવામા ં
આવતી હોય તે કંપિીઓિી સંખ્યા.  

ક્રમ કંપિીિું િામ અિ ેસરિામુ ં CIN/GLN માર્લકીિી/પેટા-કંપિી/સહયોગી કંપિી 

 શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪. કંપિીિી શેર મૂડી, ડીબને્ર્સિ અિે અન્ય જામીિગીરી :-   

 i. શેર મૂડી :-  

 એ) અર્ધકૃત મૂડી :-  

શેરિો વગિ શેરિી સંખ્યા 
પ્રર્ત શેર િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

શેરિી કૂલ િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

ઇર્ક્વટી શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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શેરિો વગિ શેરિી સંખ્યા 
પ્રર્ત શેર િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

શેરિી કૂલ િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

પ્રૅફરન્સ શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ર્બિ-વગીકૃત શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિી શરૂઆતમાં કૂલ અર્ધકૃત મૂડી  ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

વષિિા અંતમાં કૂલ અર્ધકૃત મૂડી ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

બી) આપવામાં આવેલ શેર મૂડી  

શેરિો વગિ શેરિી સંખ્યા 
પ્રર્ત શેર િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 
શેરિી કૂલ િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

ઇર્ક્વટી શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

પ્રૅફરન્સ શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિી શરૂઆતમાં આપવામાં આવેલ 
કૂલ શેર મૂડી 

૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંતે આપવાિા ંઆવિે કૂિ શેર 
િૂિી  

૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 
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સી) સબસ્ક્રાઈબ્ડ  શેર મડૂી :-  

શેરિો વગિ શેરિી સંખ્યા 
પ્રર્ત શેર િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

શેરિી કૂલ િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

ઇર્ક્વટી શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

પ્રૅફરન્સ શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિી શરૂઆતમાં આપવામાં આવેલ 

કૂલ સબસ્ક્રાઈબડ શેર 
૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંતે આપવાિા ંઆવિે કૂિ 

સબસ્ક્રાઈબિ શેર 
૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

ડી) પેઈડ-અપ શેર મૂડી :-  

શેરિો વગિ શેરિી સંખ્યા 
પ્રર્ત શેર િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 
શેરિી કૂલ િોર્મિલ 

હકંમત (રૂ) 

ઇર્ક્વટી શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 
વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિના અંત ે ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

પ્રૅફરન્સ શેર 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિી શરૂઆતમાં આપવામાં આવેલ 
કૂલ પેઈડ-અપ શેર મૂડી 

૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર (વિારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિ દરમિયાન ફેરફાર (ઘટાિો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
વષિના અંતે આપવાિા ંઆવિે કૂિ 
પેઈિ-અપ શેર િિૂી 

૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦ ૭,૦૨,૦૫,૦૦૦ 
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ઈ. i.  વષિ દરર્મયાિ સ્ટૉક વહેંર્ણી/એકત્રીકરણ (દરેક વગિિા શેર માટે)  

શેરિો વગિ સ્ટૉક વહેંર્ણી/ એકત્રીકરણ પહેલા 
સ્ટૉક વહેંર્ણી/ એકત્રીકરણ 

પછી 

શેરની સંખ્યા શૂન્ય શૂન્ય 

શેર દીઠ િૂળ મકંિત શૂન્ય શૂન્ય 

ii. હડબને્ર્ર :- 

હડબને્ર્રિો પ્રકાર હડબને્ર્રિી સંખ્યા 
પ્રર્ત હડબેન્ર્ર 

િોર્મિલ હકંમત (રૂ) 

હડબેન્ર્રિી કૂલ 

િોર્મિલ હકંમત (રૂ) 

ર્બિ-કન્વહટિબલ હડબને્ર્ર (દરેક પ્રકાર માટે) :-  

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર 

(વિારો/રીિેમ્પશન) 
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

અંશત-કન્વહટિબલ હડબને્ર્ર (દરેક પ્રકાર માટે) :- 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર 

(વિારો/ રીિેમ્પશન) 
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પૂરેપૂરા-કન્વહટિબલ હડબેન્ર્ર (દરેક પ્રકાર માટે) :- 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર 

(વિારો/ કન્વટેિ) 
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ડીબને્ર્રિી કૂલ રકમ 

વષિની શરૂઆતિાં  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર 

(વિારો/ રીિમ્પશન/કન્વટેિ)  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii. અન્ય જામીિગીરી :-  

જામીિીગીરીિો 
પ્રકાર 

જામીિગીરી
િી સંખ્યા 

દરેક એકમિી કૂલ 
િોર્મિલ હકંમત (રૂ.) 

કૂલ િોર્મિલ 
વેલયુ (રૂ.) 

દરેક એકમિી પેઈડ-
અપ વેલયુ (રૂ.) 

કૂલ પેઈડ-અપ 
હકંમત (રૂ.) 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iv. જામીિગીરીઓિા ર્પ્રર્મયમિો હહસાબ :-  

જિેા પર ર્પ્રર્મયમ મળ્ું હોય તેવી 
જામીિગીરીિો વગિ 

જામીિગીરીિી 
સંખ્યા 

એકમ દીઠ 
ર્પ્રર્મયમ (રૂ.) 

કૂલ ર્પ્રર્મયમ 
(રૂ.) 

ઇર્ક્વટી પર પ્રીર્મયમ (દરેક વગિ માટે અલગ બતાવવંુ)  

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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જિેા પર ર્પ્રર્મયમ મળ્ું હોય તેવી 
જામીિગીરીિો વગિ 

જામીિગીરીિી 
સંખ્યા 

એકમ દીઠ 
ર્પ્રર્મયમ (રૂ.) 

કૂલ ર્પ્રર્મયમ 
(રૂ.) 

૧. વિારો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i. જાહેર ભરણ ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii. ખાનગી ભરણં/પ્રીફ્રેન્શીયિ 
ફાળવણી   

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii. ESOS શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iv. કન્વઝિન-પ્રીફ્રેન્શીયિ 
શેર/િીબને્ચર  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

v. ઇમક્વટીિાં કન્વઝિન  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
vi. GDR/ADR શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

vii. અન્ય કોઈ હોય તો બતાવશો... શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨. ઘટાિો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i. બોનસ શેર િાટે ઉપયોગીતા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii. .......................... શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii. ......................... શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

અન્ય જામીિગીરીઓ પર ર્પ્રર્મયમ 

વષિની શરૂઆતિા ં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૧) વિારો-નવા ઇશ્યુ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨) ઘટાિો-રીિેમ્પશન કયાિ પછીનું મપ્રમિયિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિના અંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિી શરૂઆતમાં કૂલ જામીિગીરીઓિું 
ર્પ્રર્મયમ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિ દરમિયાન ફેરફાર  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વિારો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઘટાિો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિા અંતે કૂલ જામીિગીરીઓિું ર્પ્રર્મયમ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

V. કંપિીિું કૂલ વેર્ાણ / turnover અિે કંપિીિી ર્ોખ્ખી અસ્ક્યામત (અર્ધર્િયમમાં વ્યાખ્યા કયાિ 
મુજબ): -  

 i. કૂલ વેર્ાણ / turnover 

  -   િાણાકીય વષિિા અતંે કૂલ વેર્ાણ / turnover : શૂન્ય  

 ii. કંપિીિી ર્ોખ્ખી અસ્ક્યામત  

- િાણાકીય વષિિા અંત:ે રૂ. ૭,૩૦,૬૮,૫૫૫/-  
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VI. શેર ધારણિી પેટિિ (ઇર્ક્વટી શેર મૂડીિું ર્વભાજિ કૂલ ઇર્ક્વટીિી ટકાવારી મુજબ) 

(એ) વગિવાર શેર ધારણ  

શેર ધારકોિું વગિ વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા 
(તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ મુજબ 

વષિિા અંતે ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા 
(તા.૩૧/૦3/૨૦૧૫ મુજબ 

વષિ દરર્મયાિ 
થયેલ 

ફેરફારિી 
ટકાવારી 

 હડમટે ભૌર્તક કૂલ કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ડીમટે ભૌર્તક કૂલ કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

એ. પ્રમોટસિ 

(૧) ભારતીય          
બી) કેન્ર સરકાર શૂન્ય ૧૭,૦૦,૫૦૦ ૧૭,૦૦,૫૦૦ ૨૪.૨૨ શૂન્ય ૧૭,૦૦,૫૦૦ ૧૭,૦૦,૫૦૦ ૨૪.૨૨ શૂન્ય 

સી) રાજ્ય સરકાર શૂન્ય ૫૩,૨૦,૦૦૦ ૫૩,૨૦,૦૦૦ ૭૫.૭૮ શૂન્ય ૫૩,૨૦,૦૦૦ ૫૩,૨૦,૦૦૦ ૭૫.૭૮ શૂન્ય 
િી) સંસ્થાઓ મનગિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઈ) બેંક / નાણાકીય સંસ્થાઓ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
એફ) અન્ય કોઈ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
કૂલ પ્રમોટરિા શેર (A) શૂન્ય ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય 
બી. જાહેર જિતાિા શેર ધારકો  

૧. સંસ્થાઓ          

એ) મ્યુચઅુય ફંિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
બી) બેંક / નાણાકીય સંસ્થાઓ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સી) કેન્ર સરકાર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
િી) રાજ્ય સરકાર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઈ) વેન્ચર કેમપટિ ફંિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
એફ) વીિા કંપનીઓ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

જ)ે FIIs શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
એચ) મવદેશી સાહસ કેમપટિ ફંિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

આઈ) અન્ય (સ્પષ્ટ્ કરો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
પેટા-સરવાળો (બી)(૧):- શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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૨. ર્બિ-સંસ્થાકીય 

બી) સંસ્થાઓ/મનગિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
i) ભારતીય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii) મવદેશી શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
બી) વ્યમક્તગત શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i) નજીવા શેર િરાવતા 
વ્યમક્તગત શેર િારકો. રૂ.૧ 
િાખ સુિીની િૂિી 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii) નજીવા શેર િરાવતા 
વ્યમક્તગત શેર િારકો. રૂ.૧ 
િાખથી વિુની િૂિી 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સી) અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

મબન-મનવાસી ભારતીય  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
મવદેશી કોપોરેટ સંસ્થાઓ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

મવદેશી નાગરીકો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
ક્િીયરીંગ સભ્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ટરસ્ટ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
મવદેશી સંસ્થાઓ - D R શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
પેટા-સરવાળો (બી)(૨):- શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
કૂિ જાહેર શેર િારકો 
(બી)=(બી)(૧)+ (બી)(૨) 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સી.  GDRs & ADRs  માટે 
કસ્ટોડીયિ દ્વારા ધારણ કરવામાં 
આવેલા શેર  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કૂલ સરવાળો (એ+બી+સી) શૂન્ય ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય 
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B) પ્રમોટર દ્વારા શેર ધારણ: 

અિકુ્રમ શેર ધારકિું િામ વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા વષિિા અંતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા વષિ 
દરર્મયાિ 

થયેલ 
ફેરફારિી 
ટકાવારી 

  

  શેરિી સંખ્યા કંપિીિા 
કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ગીરો 
મુકાયેલા/ 
બોજાવાળા 

શેરિી કૂલ શેર 
સામે ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા 
કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ગીરો 
મુકાયેલા/ 
બોજાવાળા 

શેરિી કૂલ શેર 
સામે ટકાવારી 

1 શ્રીમતી સિુયિા તોમર  
સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગુજરાત, 
ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર રાજ્યપાિશ્રી સાથે 
સંયુક્ત રીતે 

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

2 શ્રીમતી અંજુ શમાિ 
સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગુજરાત, 
ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર રાજ્યપાિશ્રી સાથે 
સંયુક્ત રીતે  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 

3 શ્રીમતી દપિણા ધીમર 
સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, ગુજરાત, 
ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર રાજ્યપાિશ્રી સાથે 
સંયુક્ત રીતે  

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 

4 શ્રીમતી ભાગિવી દવે 
િેનેજીંગ િાયરેક્ટર ગજુરાત િડહિા આમથિક મવકાસ 
મનગિ િીિીટેિ ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે  

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

5 શ્રીમતી અિુરાધા મલ્લ 
િેનેજીંગ િાયરેક્ટર ગજુરાત િડહિા આમથિક મવકાસ 
મનગિ િીિીટેિ ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 
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અિકુ્રમ શેર ધારકિું િામ વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા વષિિા અંતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા વષિ 
દરર્મયાિ 

થયેલ 
ફેરફારિી 
ટકાવારી 

  

  શેરિી સંખ્યા કંપિીિા 
કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ગીરો 
મુકાયેલા/ 
બોજાવાળા 

શેરિી કૂલ શેર 
સામે ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા 
કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ગીરો 
મુકાયેલા/ 
બોજાવાળા 

શેરિી કૂલ શેર 
સામે ટકાવારી 

6 શ્રી આર. આર. કટારા 
સંયુક્ત કમિશનર, ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ 
મનગિ િીિીટેિ ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે  

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

7 શ્રી આર.વી. ભગત 
સંયુક્ત કમિશનર, ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ 
મનગિ િીિીટેિ ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 

8 શ્રી જ.ેડી. દવે 
નાણાકીય સિાહકાર, િડહિા અને બાળ મવકાસ 
મવભાગ, ગુજરાત, ગાંિીનગર,  ગજુરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે 

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

9 શ્રી કે.ડી. મોઢા 
નાણાકીય સિાહકાર, િડહિા અને બાળ મવકાસ 
મવભાગ, ગુજરાત, ગાંિીનગર,  ગજુરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 

10 શ્રી જી.સી. ભાવસાર 
નાયબ સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, 
ગુજરાત, ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે 

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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અિકુ્રમ શેર ધારકિું િામ વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા વષિિા અંતમાં ધારણ કરેલ શેરિી સંખ્યા વષિ 
દરર્મયાિ 

થયેલ 
ફેરફારિી 
ટકાવારી 

  

  શેરિી સંખ્યા કંપિીિા 
કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ગીરો 
મુકાયેલા/ 
બોજાવાળા 

શેરિી કૂલ શેર 
સામે ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા 
કૂલ શેરિી 
ટકાવારી 

ગીરો 
મુકાયેલા/ 
બોજાવાળા 

શેરિી કૂલ શેર 
સામે ટકાવારી 

11 શ્રીમતી અંજિા હક્રશ્ચયિ 
નાયબ સમચવ, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, 
ગુજરાત, ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 

12 શ્રી જ.ેજ.ે ર્મસ્ત્રી  
સેક્શન ઓડફસર, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, 
ગુજરાત, ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે 

૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

13 શ્રી એમ.સી. ગજ્જર 
સેક્શન ઓડફસર, િડહિા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, 
ગુજરાત, ગાંિીનગર,  ગુજરાતના નાિદાર 
રાજ્યપાિશ્રી સાથે સંયુક્ત રીત ે 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય ૧૬ ૦.૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 

14 ગુજરાતિા િામદાર રાજ્યપાલ શ્રી ૫૩,૧૯,૮૮૮ ૭૫.૭૭ શૂન્ય ૫૩,૧૯,૮૮૮ ૭૫.૭૭ શૂન્ય શૂન્ય 
15 ભારતિા રાષ્્પર્ત ૧૭,૦૦,૫૦૦ ૨૪.૨૨ શૂન્ય ૧૭,૦૦,૫૦૦ ૨૪.૨૨ શૂન્ય શૂન્ય 

 કુલ ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય ૭૦,૨૦,૫૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય શૂન્ય 
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સી) પ્રમોટરિા શેર ધારણમાં થયેલ ફેરફાર (જો કોઈ ફેરફાર િ હોય તો, સ્પષ્ટતા કરવા ર્વિતંી) 

અિકુ્રમ ર્વગતો વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ 
કરેલા શેર 

વષિ દરર્મયાિ સંર્ર્ત શેર 
ધારણ 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

 વષિની શરૂઆતિાં  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 પ્રિોટરના શેર િારણિાં વષિ દરમિયાન 
થયેિ તારીખ વાર વિારો /ઘટાિો. 
વિારા અને ઘટાિા િાટેના કારણો આપશો 
(એટિે કે ફાળવણી/તબદીિી/બોનસ/ 
sweat equity/ મવગેરે) :    

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 વષિના અંતે  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ડી) ટોર્િા ૧૦ શેર ધારકોિી શરે ધારણ કરવાિી પેટિિ : 

(ર્િયામકો, પ્રમોટસિ, GDRs અિ ેADRs ધારકો ર્સવાયિા): 

અિકુ્રમ ટોર્િા ૧૦ શેર ધારકો પૈકી દરેક માટે વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ 
કરેલા શેર 

 

વષિ દરર્મયાિ સંર્ર્ત શેર 
ધારણ 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

 વષિની શરૂઆતિાં શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 પ્રિોટરના શેર િારણિાં વષિ દરમિયાન 
થયેિ તારીખ વાર વિારો /ઘટાિો. 
વિારા અને ઘટાિા િાટેના કારણો 
આપશો (એટિે કે ફાળવણી/તબદીિી 
/બોનસ/ sweat equity/ મવગેરે) :    

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 વષિના અંતે  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઈ) ર્િયામકો અિે ટોર્િા અર્ધકારીઓ દ્વારા ધારણ કરવામાં આવેલ શેર : 

અિકુ્રમ દરેક ર્િયામકો અિે ટોર્િા 
અર્ધકારીઓ દ્વારા ધારણ કરવામાં 

આવેલ શેર 

વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ 
કરેલા શેર 

વષિ દરર્મયાિ સંર્ર્ત શેર 
ધારણ 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

૧. શ્રીમતી અંજુ શમાિ  
 વષિની શરૂઆતિાં  ૧૬ શૂન્ય ૧૬  શૂન્ય 
 પ્રિોટરના શેર િારણિાં વષિ દરમિયાન 

થયેિ તારીખ વાર વિારો/ઘટાિો. 
વિારા અને ઘટાિા િાટેના કારણો 
આપશો (એટિે કે ફાળવણી/ તબદીિી 
/બોનસ/sweat equity/ મવગેરે) : 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 વષિના અંતે  ૧૬ ૦.૦૦ ૧૬ ૦.૦૦ 
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અિકુ્રમ દરેક ર્િયામકો અિે ટોર્િા 
અર્ધકારીઓ દ્વારા ધારણ કરવામાં 

આવેલ શેર 

વષિિી શરૂઆતમાં ધારણ 
કરેલા શેર 

વષિ દરર્મયાિ સંર્ર્ત શેર 
ધારણ 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

શેરિી 
સંખ્યા 

કંપિીિા કૂલ 
શેરિી ટકાવારી 

૨. શ્રીમતી અિુરાધા મલ્લ  
 વષિની શરૂઆતિાં ૧૬ શૂન્ય ૧૬ શૂન્ય 
 પ્રિોટરના શેર િારણિાં વષિ દરમિયાન 

થયેિ તારીખ વાર વિારો /ઘટાિો. 
વિારા અને ઘટાિા િાટેના કારણો 
આપશો (એટિે કે ફાળવણી/તબદીિી 
/બોનસ/ sweat equity/મવગેરે) :    

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 વષિના અંત ે ૧૬ ૦.૦૦ ૧૬ ૦.૦૦ 

એફ) દેવાિો બોજો- કંપનીની દેવાના બોજાની મસ્થમત જિેાં બાકી રહેિ વ્યાજ/ અને ચુકવણી િાટે પાત્ર ન થયંુ 
હોય તેવા ચુકવવા પાત્ર વ્યાજનો સિાવેશ થાય છે.    

 

સુરર્ક્ષત લોિ 

જમેાં 

ડીપોઝીટિો 

સમાવેશ િથી 

થતો  

અસુરર્ક્ષત 

લોિ  
ડીપોઝીટ 

કૂલ દેવાિો 

બોજો 

િાણાકીય વષિિી શરૂઆતમા ંદેવાિો બોજો     

i)  િુખ્ય રકિ  શૂન્ય ૨૨,૪૭,૫૬૨ ૪,૭૨,૬૫૦ ૨૭,૨૦,૨૧૨ 

ii) વ્યાજ ચુકવવા પાત્ર થયંુ હોય, પરંતુ 

ચુકવ્યુ ંન હોય  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii) વ્યાજ એકમત્રત થયું પરંતુ બાકી શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સરવાળો (i+ii+iii) શૂન્ય ૨૨,૪૭,૫૬૨ ૪,૭૨,૬૫૦ ૨૭,૨૦,૨૧૨ 

િાણાકીય વષિ દરર્મયાિ દવેાિા બોજામાં 

થયેલ ફેરફાર      

* વિારો  શૂન્ય ૬૦,૫૩૭ ૧૦,૦૦૦ ૭૦,૫૩૭ 

* ઘટાિો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ર્ોખ્ખા ફેરફાર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વષિિા અંતે દેવાિો બોજો 

i) િુખ્ય રકિ  શૂન્ય ૨૩,૦૮,૦૯૯ ૪,૮૨,૬૫૦ ૨૭,૯૦,૭૪૯ 

ii) વ્યાજ ચુકવવા પાત્ર થયંુ હોય, પરંતુ 

ચુકવ્યું ન હોય  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii) વ્યાજ એકમત્રત થયું પરંતુ બાકી શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સરવાળો (i+ii+iii) શૂન્ય ૨૩,૦૮,૦૯૯ ૪,૮૨,૬૫૦ ૨૭,૯૦,૭૪૯ 
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VII. ર્િયામકો અિે ટોર્િા અર્ધકારીઓિું મહેિતાણં  

એ. મેિેજીંગ ડાયરેક્ટર, પૂરા સમયિા ડાયરેક્ટર અિ ે/ અથવા મેિેજર : 

અિુક્રમ 
 

મહેિતાણાિી ર્વગતો એમ.ડી./પૂરા સમયિા ડાયરેક્ટર/ મેિેજર કુલ રકમ 
   ---- ---- ---- --- 

૧ કુલ પગાર  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(એ) આવકવેરા અર્ધર્િયમ,૧૯૬૧ િી 

કલમ-૧૭ (૧) િી જોગવાઈ મુજબા  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(બી) આવકવેરા અર્ધર્િયમ,૧૯૬૧ િી 

કલમ-૧૭ (૨) હેઠળ સવલતોિી હકંમત  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(સી) આવકવેરા અર્ધર્િયમ,૧૯૬૧ િી 

કલમ-૧૭ (3) હેઠળ પગારિા બદલામાં 

આપવામાં આવતા લાભ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨ સ્ટોક ર્વકલપ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૩ ર્સ્વટ ઇર્ક્વટી/Sweat Equity શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪ કમીશિ  
 - િફાિી ટકાવારી રૂપે  
 - અન્ય, સ્પષ્ટતા કરશો 

 - others, specify… 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૫ અન્ય, સ્પષ્ટતા કરશો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  સરવાળો (એ) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  અમિમનયિ િુજબ ટોચ િયાિદા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

B.  અન્ય ર્િયામકોિે મહેિતાણ ં 

અિુક્રમ 
 

મહેિતાણાિી ર્વગતો ર્િયામકોિા િામ કુલ રકમ 
  ----- ---- ---- --- 

૧ સ્વતંત્ર ર્િયામકો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
બોડિ, સર્મર્તિી બેઠકમાં હજારી 
આપવા માટે  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કમીશિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
અન્ય, સ્પષ્ટતા કરશો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
સરવાળો (૧) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨ અન્ય ર્બિ-કારોબારી 
ર્િયામકો/અધ્યક્ષ અિે ઉપાધ્યક્ષ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બોડિ, સર્મર્તિી બેઠકમાં હજારી 
આપવા માટે 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કમીશિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
અન્ય, સ્પષ્ટતા કરશો 
(માિદ વેતિ) 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  સરવાળો (૨) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  સરવાળો (બી)=(૧+૨) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  
િેનેજર કક્ષાના અમિકારીઓનું કૂિ 
િહેનતાણં  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  અમિમનયિ િુજબા કૂિ ટોચ િયાિદા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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સી. એમ.સી,/ મેિજેર/ પૂરા સમયિા ર્િયામક ર્સવાયિા મહત્વિા ટોર્િા અર્ધકારીઓિું મહેિતાણ ં

અિુક્રમ મહેિતાણાિી ર્વગતો ટોર્િા ઉચ્ર્ અર્ધકારીઓ  

    િુખ્ય વહીવટી 
અમિકારી 

િુખ્ય 
સમચવ 

િુખ્ય નાણાકીય 
અમિકારી 

સરવાળો 

૧ કુલ પગાર  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(એ) આવકવેરા અર્ધર્િયમ,૧૯૬૧ િી 
કલમ-૧૭ (૧) િી જોગવાઈ મુજબા  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(બી) આવકવેરા અર્ધર્િયમ,૧૯૬૧ િી 
કલમ-૧૭ (૨) હેઠળ સવલતોિી હકંમત  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(સી) આવકવેરા અર્ધર્િયમ,૧૯૬૧ િી 
કલમ-૧૭ (3) હેઠળ પગારિા બદલામાં 
આપવામા ંઆવતા લાભ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨ સ્ટોક ર્વકલપ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૩ ર્સ્વટ ઇર્ક્વટી/Sweat Equity શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪ કમીશિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 -  િફાિી ટકાવારી રૂપ ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 અન્ય, સ્પષ્ટતા કરશો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૫ અન્ય, સ્પષ્ટતા કરશો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  સરવાળો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

VIII. દંડ/સજા/માડંવાળ કરવી: 

પ્રકાર કંપિી 
અર્ધર્િયમિી 

કલમ 

ટંૂકમાં વણિિ દંડ/સજા/ 
માંડવાળિી 

ર્વગતો 

સિાર્ધકારી 
[RD / NCLT/ 

અદાલત] 

કરવામાં આવેલ 
અપીલ, જો કોઈ હોય 
તો (ર્વગતો આપશો) 

એ. કંપિી 

દંડ           

સજા           

માંડવાળ           

બી. ર્િયામકો                                                          શૂન્ય 

દંડ           

સજા           

માંડવાળ           

સી. વાંકિાં આવેિા અન્ય અમિકારીઓ 

દંિ           

સજા           

િાંિવાળ           

   ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લીમીટેડ વતી,  
સ્થળ: ગાંધીિગર    
તારીખ: મેિેજીંગ ડાયરેક્ટર  ડાયરેક્ટર 
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ફોમિ િ.ં MGT-૧૧ 

પ્રોક્સી ફોમિ 

[કંપિી અર્ધર્િયમ, ૨૦૧૩ િી કલમ-૧૦૫(૬) અિ ેકંપિી (વ્યવસ્થાપિ અિે વહીવટ) 

ર્િયમો, ૨૦૧૪િા ર્િયમ ૧૯(૩) મુજબ] 

સભ્યોના નાિ                                    

નોંિાયેિ સરનાિું                                              

ઈ-િેઈિ આઈિી ફોિીઓ નં. /ક્િાયન્ટ આઈિી િી.પી. આઈિી 

હંુ/અિો, ઉપર જણાવેિ કંપનીના .................................................શેરના સભ્યો હોવાથી નીચેની 
વ્યમક્તને પ્રોક્સી તરીકે મનિૂ છંુ/મનિીએ છીએ.  

નાિ : ઈ-િેઈિ આઈિી: 

સરનાિુ:ં 

સહી, અથવા જો આ ન આવ ેતો,  

 

નાિ : ઈ-િેઈિ આઈિી: 

સરનાિુ:ં 

સહી, અથવા જો આ ન આવ ેતો, 

 

નાિ : ઈ-િેઈિ આઈિી: 

સરનાિુ:ં 

સહી, અથવા જો આ ન આવ ેતો, 

િારા/અિારા પ્રોક્સી કંપનીની બીજી વામષિક સાિાન્ય સભાિાં, જ ેશમનવાર તારીખ ૧૭ નવેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ 

૧૨:૦૦ કિાકે, અને જો સભા િૂિતવી રહે તો તે પછીની સભાિાં રજીસ્ટિિ  ઓફીસ, બ્િોક નંબર-૮, આઠિો 

િાળ, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંિીનગર- ૩૮૨૦૧૭ ખાતે હાજર રહેશે,  હાજર રહેશે અને જરૂર પડ્યે નીચ ે

જણાવેિ ઠરાવઓિાં િતદાન દરમિયાન િારા વતી/અિારા વતી િત આપશે.   

ઠરાવ ક્રમાંક 

અિકુ્રમ ઠરાવ/ઠરાવો મત 

તરફેણમા ં ર્વરુિમા ં

૧. ૩૧ િાચિ,૨૦૧૫ ના રોજ પૂરા થતા વષિ િાટેનંુ ઓિીટ થયેિંુ 

સરવૈયા, નફા અને નુકસાનના ડહસાબી પત્રકો, વષિ દરમિયાન 

નાણાકીય પ્રવાહના પત્રકો તેના શેડ્યુિ સાથ,ે ડહસાબો પરની 

નોંિ, નોંિપાત્ર ડહસાબી નીમત, કાનૂની ઓિીટરનો અહેવાિ, 

ભારતના કોમ્ટટર ોિર અને ઓિીટર જનરિના અહેવાિ સાથે 

બોિિના અહેવાિ પર મવચારણા કરી તેને સ્વીકારવું. 
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* જ ેરોકાણકારો ઈિેક્ટર ોમનક ફોિિિાં શેર િરાવતા હોય તેિને િાગુ પિે છે.  

 

તારીખ .....................ના રોજ ..............૨૦............ 

 

શેર ધારકિી સહી, પ્રોક્સી ધારકિી સહી, શેર ધારકિી સહી (રેવન્યુ સ્ટેમ્પ્પ પર)  

િોંધ: 

૧) આ પ્રોક્સી ફોિિનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ થઇ શકે તે િાટે ફોિિ સંપૂણિ રીતે ભરી કંપનીની રજીસ્ટિિ  

ઓફીસિાં બઠેક શરુ થવાના ૪૮ કિાક પહેિા પહોંચાિવું.  

૨) પ્રોક્સી કંપનીના સભ્ય હોવા જરૂરી નથી અને બઠેક સિયે તેિણે પોતાનંુ ઓળખપત્ર બતાવવાનંુ રહેશે.  

  

 

રેવન્યુ 

સ્ટેમ્પ 



32 

 

(કંપિીિા લેટર હેડ પર) 

હાજરી સ્લીપ 

(િીટીંગ હોિના પ્રવેશ દ્વાર પર આપી દેવું) 

તારીખ.૧૭િી નવેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ િુિતવી રહેિ ૨૭િી વામષિક સાિાન્ય સભા 

બેઠકિાં હાજર રહેનાર સભ્યનંુ પૂરંુ નાિ ...........................................................(િોટા અક્ષરોિાં) 

િેજર ફોિીઓ નંબર /ક્િાયન્ટ આઈિી નં. ...................................................... િારણ કરેિ શેરની 

સંખ્યા: ............................................... 

પ્રોક્સીનું નાિ. ........................................................................... 

(સભ્યના બદિે જો પ્રોક્સી હાજર રહેતા હોય તો િખવું)  

હંુ ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિની િિુતવી રહેિી ૨૭િી વામષિક સાિાન્ય સભાિાં િારી હાજરી 

નોંિવું છંુ જ ે શમનવાર, ૧૭િી નવેમ્બર,૨૦૧૮ ના રોજ ૧૨:૦૦ કિાકે કંપનીની રજીસ્ટિિ  ઓફીસ, 

બ્િોક નંબર-૮, આઠિો િાળ, ઉદ્યોગભવન, સકે્ટર-૧૧, ગાંિીનગર-૩૮૨૦૧૭ ખાતે  િળવાની છે.  

 (સભ્યિી /પ્રોક્સીિી સહી) 

િોંધ: 

૧)  સભ્યોને પોતાની વામષિક અહેવાિની નકિ બેઠકિાં સાથે િાવવા મવનંતી છે. કારણ કે બેઠક દરમિયાન 

વિારાની નકિ ઉપિબ્િ રહેશે નડહ.  

૨)  આ પ્રોક્સી ફોિિનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ થઇ શકે તે િાટે ફોિિ સંપૂણિ રીતે ભરી કંપનીની રજીસ્ટિિ  

ઓફીસિાં બઠેક શરુ થવાના ૪૮ કિાક પહેિા પહોંચાિવું. 

૩)  પ્રોક્સી કંપનીના સભ્ય હોવા જરૂરી નથી. 

૪)  સંયુક્ત શેર િારકોના મકસ્સાિાં સૌથી વડરષ્ઠ શેર િારકએ આપેિો િત િાન્ય ગણાશે પછી, એિણે જાત ે

આટયો હોય કે પ્રોક્સી દ્વારા આટયો હોય. વડરષ્ઠતાનો મનણિય જનુે સભ્યોના રમજસ્ટર પર પહેિંુ નાિ આવતંુ 

હોય તે િુજબ કરવાિાં આવશે.  

૫)  સભ્ય દ્વારા પ્રોક્સી ફોિિ રજુ કરવાથી સભ્ય તરીકે સભાિાં હાજર રહેવા અને િત આપવા િાંથી બાકાત રહેતા 

નથી.   

 

સભ્ય/પ્રોક્સીિું િામ મોટા અક્ષરોમા ં  
 
 

સભ્ય / પ્રોક્સીિી સહી 
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ભારત સરકારિા કમ્પ્ટર ોલર અિે ઓહડટર જિરલિી કંપિી અર્ધર્િયમ ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬)(બી) હેઠળ 

ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લીમીટેડિા તા.૩૧ માર્િ, ૨૦૧૫ અંર્તત વષિ માટેિા હહસાબો પર 

હટટપણી. 

 કંપની અમિમનયિ, ૨૦૧૩ િાં મનયત કરવાિાં આવેિા િાળખા િુજબ ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ 

મનગિ િીિીટેિના તારીખ ૩૧ િાચિ, ૨૦૧૫ અંમતત વષિ િાટેના ડહસાબોના પત્રકો તૈયાર કરવાની જવાબદારી 

ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિના તંત્રની છે કંપની અમિમનયિ ૨૦૧૩ ની કિિ ૧૩૯(૫) 

અન્વય ે ભારત સરકારના કમ્ટર ોિર અને ઓડિટર જનરિ દ્વારા મનિણંક કરવાિાં આવેિ વૈિામનક ઓિીટરની  

ડહસાબોના પત્રકો પર અમિમનયિની કિિ ૧૪૩ અન્વયે પોતાનો અમભપ્રાય આપવાની જવાબદારી છે. આ 

ડહસાબોના પત્રકો સ્વતંત્ર ઓડિટર દ્વારા ભારતના ચાટિિ એકાઉન્ટન્ટની વ્યાવસામયક સંસ્થા દ્વારા મનયત કરવાિાં 

આવેિા ઓડિટના અને ખાતરીઓના િોરણો િુજબ તૈયાર કરવાિાં આવે છે. આ કાયિવાહી  તેિણે તેિના તા.૦૫-

૦૯-૨૦૧૮ ના ઓડિટ રીપોટિ  દ્વારા કરી છે. 

 હંુ ભારતના કોમ્ટટર ોિર એન્િ ઓડિટર જનરિ વતી ૩૧ િી િાચિ ૨૦૧૫  ના રોજ પૂરા થતા વષિ િાટે 

ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ મિમિટેિ, ગાંિીનગરના ડહસાબો પર વૈિામનક ઓડિટસિના ડરપોટિની 

સિીક્ષા ન કરવાનો મનણિય કયો છે અને તે િુજબ કંપની િારા ૨૦૧૩ની કિિ ૧૪૩(૬)(એ) હેઠળ આ સબંિં ે

કોઇ ડટટપણી કરવાની રહેતી નથી. 

સ્થળઃ રાજકોટ ભારત સરકારના કમ્ટર ોિર અને ઓડિટર જનરિ વતી 

તારીખઃ                  સહી/- 

                                       (કે.આર.શ્રીરાિ) 

                                           મપ્રન્સીપિ એકાઉન્ટ જનરિ  

                                          (જી.& એસ.એસ. ઓડિટ, ગુજરાત રાજકોટ)  
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સ્વતંત્ર ઓડીટ રીપોટિ  

પ્રર્ત, 

સભ્યો, 

ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ લીમીટેડ, 

ગાંધીિગર.  

૧. િાણાકીય પત્રકો પર અહેવાલ  

અિોએ ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિના નાણાકીય પત્રકોનંુ ઓિીટ કયુું છે, જિેાં 
તારીખ ૩૧ િાચિ,૨૦૧૫, ના રોજ િુજબનું સરવૈયું/બેિેન્સ શીટ, વષિના અંતે આવક અને ખચિના 
ડહસાબો અને િહત્વપૂણિ ડહસાબી નીમતઓ સંમક્ષપ્તિાં અને અન્ય સિજૂતી નોંિનો સિાવેશ થાય છે.    

૨. િાણાકીય પત્રકો માટે મેિેજમેન્ટિી જવાબદારી 

કંપનીનંુ મનયાિક િંિળ કંપની અમિમનયિ,૨૦૧૩ (અમિમનયિ) ની કિિ-૧૩૪ (૫) િાં જણાવ્યા 
િુજબ આ નાણકીય પત્રકો તૈયાર કરવા અને સંસ્થાની નાણાકીય મસ્થમતનું સાચું મચત્ર આપવા, અન ે
નાણાકીય કાિગીરી અને કંપનીનંુ નાણાકીય પ્રવાહ જ ેભારતિાં સાિાન્ય રીતે સ્વીકાયિ ડહસાબોના િોરણો 
જ ે અમિમનયિની કિિ-૧૩૩ હેઠળ અને કંપની (ડહસાબો) મનયિો, ૨૦૧૪ ના મનયિ-૭ હેઠળ 
બતાવવાિાં આવ્યા છે. આ જવાબદારીિાં કાયદાની જોગવાઈઓ િજુબ ડહસાબોનો પુરતો રેકિિ  રાખવો 
જથેી કંપનીની અસ્કયાિતો સુરમક્ષત રહે અને એિાં જો કોઈ છેતરપીંિી અન ેઅમનયમિતતા થઇ હોય તો 
તરત જાણી શકાય. ડહસાબી નીમતઓ એવી પસંદ કરવી અને િાગુ પાિવી જથેી સાચો ખ્યાિ અને અંદાજ 
આવે જ ેવાજબી અને સાચા હોય. અને એવી રીતે ડિઝાઈન કરવાિાં આવે અને અિિ કરવાિાં આવે અને 
જાળવવાિાં આવે જથેી પુરતો આંતડરક નાણાકીય મનયંત્રણ રાખી શકાય, જ ેઅસર કારક રીતે કાિ કરતા 
હોય અને જનેાથી ડહસાબી રેકિિ  ચોક્કતા અને સંપૂણિતાની ખાતરી રહે, અને જ ેનાણાકીય પત્રક તૈયાર 
કરવા અને પ્રસ્તુત કરવાિાં સંબંમિત રહે જ ેકંપનીનંુ સાચું નાણાકીય મચત્ર રજુ કરતા હોય જિેાં િહત્વના 
ખોટા મનવેદન ન હોય ભિે પછી તે છેતરપીંિી કે ભૂિના કારણે થયા હોય. 

૩. ઓડીટરિી જવાબદારી 

અિારી જવાબદારી છે કે અિારા ઓિીટના આિારે આ નાણાકીય પત્રકો પર અિારો અમભપ્રાય વ્યક્ત 
કરવો, અિે અિારંુ ઓિીટ, ઇન્સ્ટીટ્યટુ ઓફ ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇમન્િયા દ્વારા મનયત કરવાિાં 
આવેિા િોરણો અનુસાર કયુું છે. એ િોરણોની િાંગ એવી છે કે નૈમતક જવાબદારીઓ અને આયોજન અને 
કાિગીરીઓનંુ પાિન રીતે કરીએ કે ઓિીટથી એ જાણી શકાય કે નાણાકીય પત્રકો ભૂિો ભયાિ નથી.  

 ઓિીટિાં એવી પિમત અપનાવવાિાં આવે છે કે નાણાકીય પત્રકોિાં જાહેર કરેિ રકિો અંગ ે
ઓિીટ િાંથી પુરાવા િળે. ઓિીટ િાટે અપનાવવાિાં આવેિ કાયિપધ્િમતનો આિાર ઓિીટરના મનણિય, 
જિેાં નાણાકીય પત્રકોિાં રહેિ િહત્વપૂણિ ભૂિનંુ િૂલ્યાંકન કરવાનંુ જોખિ િેવાનંુ રહે છે જથેી છેતરપીંિી 
અથવા ભૂિ શોિી શકાય. આવા જોખિોનંુ િૂલ્યાંકન કરતી વખતે ઓિીટર કંપની દ્વારા નાણાકીય પત્રકો 
તૈયાર કરતી વખતે રાખેિ આંતડરક મનયંત્રણ અને નાણાકીય પત્રકો તૈયાર કરવાની અને રજુ કરવાની 
રીતને મવચારણાિાં િેશે. અને તે પ્રિાણે પોતાની ઓિીટની ડિઝાઈન તૈયાર કરે છે. જ,ે જ ેતે સંજોગોિાં 
યોગ્ય હોય પરંતુ તેનો િતિબ એ નથી કે કંપનીના આંતડરક મનયંત્રણ પર ઓિીટર પોતાનો અમભપ્રાય 
વ્યક્ત કરે. ઓિીટિાં ડહસાબી નીમતઓની યોગ્યતાનંુ િૂલ્યાંકન પણ સાિેિ છે. અને િેનજેિને્ટ દ્વવારા 
તૈયાર કરવાિાં આવેિ ડહસાબોના અંદાજનંુ વ્યાજબીપણં તેિજ સિગ્પણે જ ેરીતે નાણાકીય પત્રકો રજુ 
કરવાિાં આવ્યા હોય તેનું િૂલ્યાંકન પણ સાિેિ છે.  
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અિે િાનીએ છીએ કે અિને ઓિીટ િાટે જ ેપૂરાવા િળ્યા છે તે ઓિીટ અંગે અમભપ્રાય આપવા િાટે પૂરતા 
અને યોગ્ય છે.  

૪. ક્વોલીફાઈડ અર્ભપ્રાયિો આધાર 

(૧) કંપનીએ ડહસાબોના િોરણો (AS)-15 “કિિચારીઓના િાભો” ની પૂતિતા કરી નથી, કંપનીએ 
બોનસ અને રજાનંુ રોકાણિાં રૂપાંતર િાટે જોગવાઈ કરી નથી. કંપની મવચારે છે કે જયારે ચુકવવા 
પાત્ર થશે ત્યારે ચૂકવીશું. મવગતો ઉપિબ્િ ન હોવાના કારણે તેની નાણાકીય અસરની ગણતરી 
થઇ શકે તેિ નથી. 

(૨) કંપનીએ નાણાકીય અમિમનયિ,૧૯૯૪ હેઠળ, “િેન પાવર સમવિસીસ” િેળવવા િાટે રીવસિ ચાજિ 
િીકેનીઝિ હેઠળ સમવિસ ટેક્ષ આપવા પાત્ર છે. જો કે અિને જણાવ્યા િુજબા કંપનીએ હજી સુિી 
સમવિસ ટેક્ષ મવભાગ પાસેથી રમજસ્ટરેશન િેળવેિ નથી. આથી સમવિસ ટેક્ષ આપવાની જવાબદારી કે 
સાિામયક પત્રકો ફાઈિ કરવાની જવાબદારી રહેતી નથી. આનાથી ભમવષ્યિાં ગંભીર દંિ થઇ શકે 
છે, જનેી નાણાકીય અસરોની ગણતરી થઇ શકે તેિ નથી.  

(3) અિે તિારંુ ધ્યાન નોંિ નંબર ૨૮,૨૯,૩૦,અને ૩૧ તરફ દોરીએ છીએ જ ેનાણાકીય પત્રકોનો 
એક ભાગ છે. અને જ્યાં કંપનીએ િીપોઝીટ અને પેશગીઓ મવમવિ પાટીઓને આપી છે, જ ેઘણા 
વષોથી બાકી નીકળે છે. અિને કોઈ ચોક્કસ િાડહતી અથવા ખુિાસો િેનેજિેન્ટ તરફથી 
આપવાિાં આવેિ ન હોવાના કારણે તેની વસૂિાતની અચોક્કસતા રહે છે. 

(૪) ટંૂકી િુદ્દતના લ્હેણાંની શીિક, વેપાર અંગેના ચુકવણા, િોન અને પેશગીઓ, વતિિાન અને 
મબન-વતિિાન અસ્કયાિતો જ ે ડહસાબોના ચોપિાિાં બતાવવાિાં આવેિ છે અને જનેા 
ડહસાબોના િેળવણા/પુમષ્ટ્ થયેિ નથી અને પડરણાિે જો તેને સરભર કરવાિાં આવ્યા હોય તો 
તેની કોઈ િાડહતી નથી. 

(૫) અિે આપનું ધ્યાન નોંિ નંબર-૨૭ જ ેનાણાકીય પત્રકોનો ભાગ છે, તે પ્રમત દોરીએ છીએ જિેાં 
“અન્ય મબન-વતિિાન અસ્કયાિતો” હેઠળ રૂ. ૫,૦૨,૬૧,૦૫૮/- નું બેિેન્સ બતાવવાિાં 
આવેિ છે, જ ેગુજરાત સરકારની મતજોરીિાં પસિનિ િેજર એકાઉન્ટિાં બતાવવાિાં આવેિ છે. જો 
કે અગાઉ આ રકિ જયારે પસિનિ િેજર એકાઉન્ટિાં હતી ત્યારે તેિાંથી રૂ. ૫,૩૨,૦૦,૦૦૦/- 
ની રકિ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જપ્ત કરવાિાં આવ્યા છે. આટિી રકિ સુિી મબન-વતિિાન 
અસ્કયાિતો અને શેરિિૂી વિારાની બતાવવાિાં આવેિ છે. વિુિાં, રૂ. ૨૯,૩૮,૯૪૨/- નો 
તફાવત પસિનિ િેજર એકાઉન્ટિાં છે તેનો અિને કોઈ ખુિાસો આવાિાં આવ્યો નથી. 

(૬) કંપનીએ હજી સુિી મવમવિ જીલ્લા મવકાસ અમિકારીઓ પાસેથી “વુિન િે ગ્ાન્ટ” યોજના હેઠળ 
ફાળવવાિાં આવેિ રકિના ઉપયોગીતા પ્રિાણપત્ર િેળવ્યા નથી.  

(૭) કંપનીએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇમન્િયા ડફક્શ િીપોઝીટિાં રોકાણ કયુું છે. જો કે બેંક તરફથી આપવાિાં 
આવેિ વ્યાજના પ્રિાણપત્રો અિને બતાવવિાં આવેિ નથી. 

(૮) જનરિ પ્રોમવિંિ ફંિ ખાતાિાં રૂ. ૮૫૩૮/- નંુ િેબીટ બેિેન્સ બતાવવાિાં આવેિ છે, જનેો કોઈ 
ખુિાસો આપવાિાં આવેિ નથી, આના કારણે અસ્કયાિતોિાં એટિા અશંે વિુ રકિ બતાવવાિાં 
આવેિ છે જયારે નુકસાનિાં એટિી રકિ ઓછી બતાવવાિાં આવેિ છે.   

(૯) કંપની રૂ.૧૭,૫૦૦/- નંુ કે્રિીટ બેિેન્સ “નોન-ટરેસબેિ એકાઉન્ટ” બતાવેિ છે જનેો કોઈ 
ખુિાસો આપવાિાં આવેિ નથી. નાણાકીય પત્રકોિાં એટિ અંશે ઓછી અસર બતાવવાિાં 
આવેિ છે.  
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(૧૦) કંપની આવકવેરાના પત્રકો ભરતી નથી. કંપની િેનેજિેન્ટનો એ િત છે કે તેિને આવકવેરા 
અમિમનયિ,૧૯૬૧ ની જોગવાઈઓ િાંથી િૂમક્ત િળેિ છે. જો કે િૂમક્ત અંગેનંુ કોઈ પ્રિાણપત્ર 
બતાવવાિાં આવેિ નથી. આથી આવક વેરા અમિમનયિ,૧૯૬૧ હેઠળ કાયિવાહીનો ભોગ બની 
શકાય છે.  

૫. ભાર આપવાિી બાબતો :- 

 અિે આપનું ધ્યાન નોંિ નંબર-૨૪ જ ેનાણાકીય પત્રકોનો ભાગ છે તે પ્રમત દોરીએ છીએ, જિેાં 
કંપની પાસે મવમવિ ગ્ાન્ટ પિી રહેિ છે તેની સંમક્ષપ્તિાં મવગતો આપવાિાં આવેિ છે અને િાંબા 
સિયથી તેનો ઉપયોગ કરવાિાં આવ્યો નથી. આવા નાણા સંબંમિત િંજૂર કરનાર સિા 
િંિળ/ઓથોડરટીને પરત કરવા જોઈએ. 

૬. અર્ભપ્રાય 

અમારા મત મુજબ અિે અમિે મળેલ શે્વષ્ઠ જાણકારી મુજબ અિે આપવામાં આવેલ ખુલાસા મુજબ, જ ે
બાબતો “ક્વોલીફાઈડ ઓર્પર્િયિિો આધાર” શીષિક હેઠળ પારોઓમા ંઆપેલ છે અિ ેભાર આપવાિી 
બાબતિા પારા હેઠળ આપવામાં આવેલ અર્ભપ્રાય ર્સવાય, િાણાકીય પત્રકો અમિે અર્ધર્િયમ હેઠળ 
જરૂરી માહહતી પૂરી પાડે છે અિે અમિ ે ભારતમા ં પ્રસ્થાર્પત હહસાબોિા ર્સિાંતો અિુસાર કંપિીિા 
હહસાબોિું સાર્ું અિે યોગ્ય ર્ર્ત્ર પૂરંુ પડેલ છે.  

એ) ૩૧ િાચિ,૨૦૧૫ ના રોજ િજુબા કંપનીની નાણાકીય બાબતોની મસ્થમત િુજબનંુ બેિેન્સ શીટ. 

બી) વષિના અંતે આવક અને ખચિના ડહસાબોિાં નુકસાન બતાવવાિાં આવ્યંુ છે. 

સી) રોકિ પ્રવાહના પત્રકોના કેસિાં ૩૧ િાચિ,૨૦૧૫ ના રોજ પૂરા થતા વષિિાં જ ે તે ડદવસે રોકિ 
પ્રવાહ બતાવવાિાં આવેિ છે.   

૭. અન્ય કાિિૂી અિે ર્િયમિકારી જરૂહરયાતો 

I. કંપની (ઓિીટસિ રીપોટિ) હુકિો, ૨૦૧૫ (હુકિો જ ે ભારત સરકાર તરફથી અમિમનયિની 
કિિ-૧૪૩ (૧૧) હેઠળ કરવાિાં આવ્યા છે, તે અન્વયે અિે જોિાણ-૧ - હુકિના પેરેગ્ાફ- 
૩ અને ૪ િાં મનયત કરવાિાં આવેિ બાબતો પર મનવેદન. 

II. અમિમનયિની કિિ-૧૪૩ (3) િુજબ અિે રીપોટિ  કરીએ છીએ કે:  

એ) અિે બિી િાડહતી અને સિજૂતી િેળવી છે અિારી શ્રેષ્ઠ જાણકારી િુજબ અને િાન્યતા 
િુજબ ઓિીટ િાટે જરૂરી છે.   

બી) અિારા િતે કાનૂન હેઠળ જરૂરી હોય તેવા ડહસાબોના ચોપિા રાખવા અને જાળવવાિાં 
આવ્યા છે જ ેઅિને આ ચોપિાની તપાસ પરથી િાગે છે.  

સી) બેિેન્સ શીટ અને આવક અને ખચિના ડહસાબોના પત્રકો અને રોકિ પ્રવાહના પત્રકો જ ે
અહેવાિિાં બતાવવાિાં આવેિ છે તે ડહસાબોના ચોપિા સાથે સુિેળિાં છે. 

િી) બેિેન્સ શીટ અને આવક અને ખચિના ડહસાબો જ ેઅહેવાિિાં બતાવવાિાં આવેિ છે તે, 
કંપની અમિમનયિની કિિ-૧૩૩, અને કંપની (ડહસાબો) મનયિો-૨૦૧૪ના મનયિ-
૭ િાં ઉલે્લખ કરવાિાં આવિે ડહસાબોના િોરણોની પૂતિતા કરે છે મસવાય કે જ ેબાબતો 
“ક્વોિીફાઈિ ઓમપમનયનનો આિાર” શીષિક હેઠળ પારાઓિાં આપેિ છે.  

ઈ) જાહેરનાિાં ક્રિાંક G.S.R ૪૬૩ (E) િુજબ સરકારી કંપનીનીઓને કંપની અમિમનયિ, 
૨૦૧૩ ની કિિ-૧૬૪ (૨) હેઠળ મનયાિકોની ગેરિાયકાતો િાગુ પાિવાિાંથી િૂમક્ત 
આપવાિાં આવેિ છે.   
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એફ) અિારા િત િુજબ કંપનીનંુ કાિકાજનંુ કદ અને તેનો પ્રકાર જોતાં  આંતડરક નાણાકીય 
સીસ્ટિ પૂરતી અને અસરકારક છે. 

જી) અન્ય બાબતોિાં જ ેઓિીટસિ રીપોટિિાં કંપનીઝ (ઓિીટ અને ઓિીટર) મનયિો,૨૦૧૪ 
ના મનયિ,૧૧ િુજબ અિારા િતે અને અિારી શ્રેષ્ઠ જાણકારી િુજબ અને અિન ે
આપવાિાં આવેિ સિજુતી િુજબ, 

i. કંપનીના કોઈ એવા કાનૂની કેસો પિતર નથી જ ેકંપનીની નાણાકીય મસ્થમત પર 
અસર કરે. જો કે, કંપનીએ તેના નાણાકીય પત્રકોિાં કેટિાક પિતર કાનૂની કેસો 
બતાવ્યા છે.  

ii. કંપનીએ િાગુ પિતા કાયદાઓની જોગવાઈઓ અનુસાર અને ડહસાબના િોરણો 
િુજબ ઉિેખનીય સંભમવત નુકસાન જો કોઈ હોય તો, તેના િાંબા સિયના 
િોરણે જોગવાઈ કરી છે.  

iii. કંપનીએ રોકાણકારોના મશક્ષણ અને તેિના રક્ષણ ફંિ િાટે કોઈ રકિ તબદીિ 
કરવાની જરૂર નથી.   

DGSM & Co. વતી 

ર્ાટિડિ  એકાઉન્ટન્ટ 

ફમિ રર્જસ્ટરે શિ િંબર : 101606W 

 

CA. દેવેશ સી. શાહ 

વહરષ્ઠ ભાગીદાર 

મેમ્પ્બરશીપ િંબર : 036830 

સ્થળ : અમદાવાદ 

તારીખ : 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લમીટેડ  

સ્વતંત્ર ઓડીટ રીપોટિ  સાથિેું જોડાણ  

(સમાિ તારીખિા અમારા અહેવાલિા “કાિિૂી અિે ર્િયમિકારી અન્ય જરૂહરયાત પરિો 

અહેવાલ” િા શીષિક હેઠળ પારા એકમાં ઉલે્લખ કરેલ)  

૧. (એ) કંપનીએ પોતાનો મસ્થર અસ્કયાિતો અને તેિની સંખ્યાની મવગતોનો રેકિિ  યોગ્ય રીતે રાખેિ નથી.  

(બી) મસ્થર અસ્કયાિતોની ભૌમતક ચકાસણી િેનેજિને્ટ દ્વારા અહેવાિના વષિ દરમિયાન કરવાિાં 
આવેિ નથી.  

૨. કંપની પાસે કોઈ િશીનરી ન હોવાથી આ ક્િોઝ તેને િાગુ પિતો નથી.  

૩. કંપનીએ કોઈ િોન િંજૂર કરેિ નથી કે સુરમક્ષત અને મબન-સુરમક્ષત િોન કોઈ કંપની, ફ્રોિ અથવા અન્ય 
પાટી જ ે કંપની અમિમનયિ, ૨૦૧૩ ની કિિ-૧૮૯ હેઠળ જાળવવાિાં આવતા રમજસ્ટરિાં નોંિાયેિ 
પાટીઓ તરફથી િીિેિ નથી, આથી કંપની (ઓિીટસિ રીપોટિ) ઓિિ ર, ૨૦૧૫ ના ક્િોઝ (iii) ની 
જોગવાઈઓ કંપનીના આ વષિના અહેવાિને િાગુ પિતું નથી.   

૪. કંપનીની સ્થાપના િડહિાઓ િાટે મવમવિ કલ્યાણ પ્રવૃમતઓ હાથ િરવા િાટે કરવાિાં આવેિ છે, કંપની 
પાસે કોઈ વ્યાપારી પ્રવૃમિ નથી આથી કંપનીએ સાિન સંપમિની કોઈ યાદી અથવા પોઈન્ટ નંબર-૧ િાં 
ઉલે્લખ કરેિ કોઈ સ્થાઈ અસ્કયાિતોની કોઈ યાદી રાખવાની રહેતી નથી.  

૫. કંપનીએ, અિને જણાવ્યા િુજબ કંપની અમિમનયિ,૨૦૧૩ની કિિ-૭૩ થી ૭૬ હેઠળ જાહેર જનતા 
પાસેથી કોઈ િીપોઝીટ સ્વીકારેિ નથી. 

૬. અિને જાણ કયાિ િુજબા કેન્ર સરકારે કંપની અમિમનયિ,૨૦૧૩ ની કિિ-૧૪૮ (૧) હેઠળ ખચિની 
જાળવણી કરવાનું મનયત કયુું નથી.  

૭. (એ) અિને આપવાિાં આવેિ િાડહતી અને સિજૂતી િુજબ અને કંપનીના રેકિિ  િુજબ કંપની જૂદા-
જૂદા સિા િંિળોના કાનૂની લ્હેણાં ભરવાિાં સાિાન્ય રીતે મનયમિત છે. મસવાય કે તેણે, રીવસિ 
ચાજિ િીકેનીઝિની જોગવાઈઓ  હેઠળની રકિ ભરી નથી.  

(બી) અિને આપવાિાં આવેિ િાડહતી અને સિજૂતી િજુબ આવક વેરા, સંપમિ વેરા, વચેાણ વેરા, 
કસ્ટિ ડ્યટુી, એક્ષાઇટ ડ્યુટી પેટે કોઈ લ્હેણાં બાકી નથી. અને તે બાકી હોવા અંગે કોઈ મવવાદ 
પણ નથી.  

(સી) અિને આપવાિાં આવેિ િાડહતી અને સિજૂતી િુજબ અને કંપનીના રેકિિ  િજુબ કંપનીએ 
રોકાણકારોના મશક્ષણ અને તેિના રક્ષણ ફંિ િાટે કોઈ રકિ તબદીિ કરવાની જરૂર નથી.   

૮. કંપનીની નોંિણી કરાવે ૫ વષિથી વિુ સિય થઇ ગયો છે પરંતુ આવક કરતા વિારાના ખચિને નોન-ટિાન 
ગ્ાન્ટ સાિે સરભર કરવાિાં આવે છે. અને આથી એકમત્રત થયેિા નુકસાનનો ક્િોઝ કંપનીને િાગુ પિતો 
નથી.   

૯. કંપનીએ કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થા કે બેંક પાસેથી િોન િીિેિ નથી આથી કંપનીને તે ક્િોઝ િાગુ પિતો 
નથી. 

૧૦. અિને આપવાિાં આવેિ િાડહતી અને સિજૂતી િુજબ કંપનીએ કોઈને પણ જાિીન તરીકે, શેર, િીબને્ચર 
અથવા અન્ય જાિીનગીરી રાખીને િોન કે એિવાન્સ આપેિ નથી, આથી, કંપની (ઓિીટસિ રીપોટિ) 
હુકિો,૨૦૧૫ ની જોગવાઈઓ િાગુ પિતી નથી. 
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૧૧. નાણાકીય વષિ દરમિયાન કંપનીએ કોઈ િુદ્દતી િોન િીિેિ નથી અને જ ેહેતુ િાટે િોન િેવાિાં આવેિ છે 
તે હેતુ િાટે ઉપયોગિાં િેવાિાં આવેિ છે. આથી, કંપની (ઓિીટસિ રીપોટિ) હુકિો,૨૦૧૫ ની 
જોગવાઈઓ િાગુ પિતી નથી.  

૧૨. ઓિીટ પ્રોસીઝરના આિારે કરવાિાં આવેિ ઓિીટના આિારે કંપનીના નાણાકીય પત્રકોનંુ ઓિીટ અન ે
અિને િેનેજિને્ટ તફથી આપવાિાં આવેિ િાડહત અને સિજૂતીના આિારે અિે રીપોટિ  કરીએ છીએ કે 
કંપનીિાં કંપની દ્વારા કે અન્ય કોઈ દ્વારા કોઈ છેતરપીંિી થયેિ નથી, અથવા કંપનીના ધ્યાન પર આવેિ 
નથી અને અિારા ઓિીટ દરમિયાન પર ધ્યાન પર આવેિ નથી.  

 

DGSM & Co. વતી 

ર્ાટિડિ  એકાઉન્ટન્ટ 
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તારીખ : 
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તા.૩૧મી માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજિું પાકંુ સરવૈયંુ 

ર્વગત પહરર્શષ્ટ ૩૧.૩.૨૦૧૫ ૩૧.૩.૨૦૧૪ 

શેરમુડી અિે જવાબદારીઓ  
૧) શેર હોલડરફંડ :  
       (અ) શેર િુિી 
       (બ) અનાિત અને ભંિોળ 

 
 

૨ 
૩ 

 
 

૭૦૨૦૫૦૦૦ 
૨૮૬૩૫૫૫ 

 
 

૭૦૨૦૫૦૦૦ 
૨૮૩૮૧૦૫ 

 
ર) ર્બિ-ર્ાલુ જવાબદારીઓ :  
    (અ) િાંબા ગાળાનંુ દેવું  
    (બ) મવિંમબત કર જવાબદારીઓ (ચોખ્ખી)  

૩) ર્ાલુ જવાબદારીઓ :  
    (અ) ટંુકા ગાળાનંુ દેવું  
    (બ) વ્યાપારી ચુકવણૂં  
    (ક) અન્ય ચાિુ જવાબદારીઓ  

    (િ) ટંુકા ગાળાની જોગવાઈઓ  
 

 

કુલ.... 
 અસ્કયામતો :   
 ૧) ર્બિ- ર્ાલુ અસ્કયામતો :   
(એ) સ્થાયી અસ્કયામતો:  
 
i) િુતિ અસ્ક્યાિતો 
ii) અિુતિ અસ્ક્યાિતો 
iii) પ્રગમતિા રહેિા િોટા કાિો 
iv) પ્રગમતિા રહેિ અિુતિ અસ્ક્યાિતો 
 
(બી) મબન વતિિાન રોકાણ 
(સી) બાકી રહેિ ટેક્સ અસ્ક્યાિતો (નેટ) 
(િી) િાંબી િુદતની િોન અને પેશગીઓ 
(ઈ) અન્ય બીન વતિિાન અસ્ક્યાિતો  

કુલ... 
૨) ર્ાલુ અસ્કયામતો :  

    (અ) ટંુકા ગાળાની િોન અને મિરાણ  
    (બ) રોકાણો 
    (ક) િેણી હંુિી 
    (િ) રોકિ અને બેંક મસિક  
    (ઈ) અન્ય ચાિુ અસ્કયાિતો  

 
 

કુલ.... 
 
િહત્વપુણિ ડહસાબી મનતી સંક્ષીપ્તિા 
નાણાકીય મનવેદન પરની નોંિ 

 
 
 
 
 

૪ 
૫ 
૬ 

૭ 
 
 

 
 
 
 

૮ 
 
 
 
 

 
 
 
 

૯ 
૧૦ 

 
 
 
 
 

૧૧  
૧૨ 

૧૩  
 
 
 

૧ 
૨ થી ૩૫ 

૭૩૦૬૮૫૫૫ ૭૩૦૪૩૧૦૫ 

૦ 
૦ 

૦ 
૦ 

 
૨૭૯૦૭૪૯ 

- 

૧૭૬૮૯૯૬૦૦ 
૨૭૨૭૨૯૨ 

 
૨૭૨૦૨૧૨  

૪૧૯૭૫ 

૧૬૪૪૮૭૩૮૧  
૨૬૦૧૩૮૯ 

૧૮૨૪૧૭૬૪૧ ૧૬૯૮૫૦૯૫૭ 

૨૫૫૪૮૬૧૯૬ ૨૪૨૮૯૪૦૬૨ 

 
 
 
 

૨૭૬૮૦૬૭ 
૦ 
૦ 
૦ 
૦ 
૦ 

 
 

૫૦૫૭૪૯ 
૫૦૨૬૧૦૫૮ 

 
 
 
 

૨૮૨૯૭૮૧ 
૦ 
૦ 
૦ 
૦ 
૦ 

 
 

૫૦૫૭૪૮ 
૫૦૨૬૧૦૫૮  

૫૩૫૩૪૮૭૪ 
 

૦ 
૦ 
૦ 

૧૯૨૩૧૨૪૫૩ 
૬૧૫૧૧૩૦ 
૩૪૮૭૭૪૦ 

૨૦૧૯૫૧૩૨૨ 

૫૩૫૯૬૫૮૭ 
 

૦ 
૦ 
૦ 

૧૭૯૯૪૦૨૩૮ 
૬૧૩૦૭૩૨ 
૩૨૨૬૫૦૫ 

૧૮૯૨૯૭૪૭૫ 

૨૫૫૪૮૬૧૯૬ ૨૪૨૮૯૪૦૬૨ 
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આજ તારીખના મબિાણ કરેિ અિારા રીપોટિ  િુજબ 

િીજીએસએિ & કં. મનયાિક િંિળ વતી, 

ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ      ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િી. 

(એફઆરએન. ૧૦૧૬૦૬W) 

 

 

સહી/-                  સહી/-          સહી/- 

દેવેશ શાહ (C.A) 

સીનીયર ભાગીદાર િેનેમજગં િાયરેકટર               િાયરેકટર              

(સભ્યપદ નં:૦૩૬૮૩૦ 

સ્થળઃ અિદાવાદ      સ્થળઃ અિદાવાદ                  

તારીખઃ        તારીખઃ     
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તા. ૩૧મી માર્િ ૨૦૧૫ િા રોજ પુરા થતા વષિિું આવક અિે ખર્િ ખાતું 

ર્વગત પહરર્શષ્ટ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ 
આવક 
કાિગીરીિાથી આવક  
અન્ય આવક               

કુલ આવક  
 

ખર્િ   
કિિચારીઓના િાભનો ખચિ   
નાણાકીય ખચિ  
ઘસારો 
અન્ય ખચાિ   

કુલ ખર્ાિ  
 
વેરાઓ જોગવાઈઓ પહેલાિી આવક/(ખર્િ) 
 
બાદ : અગત્યિી બાબતો 
બાદ   : પુવિ સમયિી બાબતો(ર્ોખ્ખી)   
ઉમેરો : મુડીકૃત અિામત ખાતથેી તબદીલ 
ઉમેરો : િોિ-ટલાિ ગ્રાન્ટ ખાતેથી તબદીલ  
કરવેરા પહેલાિી આવક/(ખર્િ) 
બાદ   : કરવેરા ખર્િ  
          ચાિુ વેરો  
          િીફિિ  વેરો  
ચાિુ વષિનું પડરણાિ 
 
િુળભુત અને િાયલ્યુટેિ શેરડદઠ કિાણી  
ખાસ ડહસાબી મનતી  
ડહસાબો પરની નોંિ 

 
 

૧૪ 
 
 

૧૫ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૮ 

 
 

 
 

 
 

૧૯ 
 
 
 
 
 
 
 

૨૦ 
૧ 

૨ થી ૩૫ 

 
૦ 

૯૬૯૪૫૩૮ 

 
૦ 

૯૨૮૯૯૭૦ 
૯૬૯૪૫૩૮ ૯૨૮૯૯૭૦ 

  
૧૨૧૭૬૦૭૯ 

૬૦૫૩૭ 
૭૫૨૩૩૨ 

૩૭૫૭૨૨૨ 

૧૧૧૯૩૬૯૮  
૬૦૫૩૭  

૩૯૭૬૨૩  
૩૩૧૩૪૦૮ 

૧૬૭૪૬૧૭૧ ૧૪૯૬૫૨૬૬ 
  

(૭૦૫૧૬૩૩) 
 

૮૭૧૬૪ 
- 

૭૫૨૩૩૨ 
૬૩૮૬૪૬૫ 

૦ 
૦ 
૦ 
૦ 

(૮૭૪૨૩૩૧) 
 

- 
૧૩૪૩૯૫ 
૩૯૭૬૨૩ 

૫૪૧૨૦૬૮  
૦ 
૦ 
૦ 
૦ 

  -    - 
 -  

 - 
 

 

આજ તારીખના મબિાણ કરેિ અિારા રીપોટિ  િુજબ 
િીજીએસએિ & કં. મનયાિક િંિળ વતી, 
ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ      ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િી. 
(એફઆરએન. ૧૦૧૬૦૬W) 
 
સહી/-                  સહી/-          સહી/- 

દેવેશ શાહ (C.A) 
સીનીયર ભાગીદાર િેનેમજગં િાયરેકટર               િાયરેકટર              
(સભ્યપદ નં:૦૩૬૮૩૦ 
સ્થળઃ અિદાવાદ      સ્થળઃ અિદાવાદ                 
તારીખઃ        તારીખઃ  
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ. 
તા.૩૧મી માર્િ ૨૦૧૫ િા રોજ પુરા થતા વષિિું રોકડ પ્રવાહ પત્રક  

ર્વગતો  

પુરા થતા વષિિા અંતે  

૨૦૧૫ ૨૦૧૪ 

રકમ રૂ.  રકમ રૂ.  રકમ રૂ.  રકમ રૂ.  

અ. કાયિકારી પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતો રોકડ પ્રવાહ          
  નફા નુકશાન ખાતા િુજબનો કરવેરા પછીનો વિારો          
  હવાલો: બીિ રોકડ વ્યવહાર          
  નાણાકીય પિતર  ૬૦૫૩૭   ૬૦૫૩૭   
  ઘસારો અને અિિીકરણ ખચિ  ૭૫૨૩૩૨   ૩૯૭૬૨૩   
  અસાિારણ વ્યવહાર  ૮૭૧૬૪       
  િુિી અનાિત ખાતેથી તબદીિ          
  નોન-ટિાન ગ્ાન્ટ ખાતે તબદીિ          
      ૯૦૦૦૩૩   ૪૫૮૧૬૦ 

  બાદ: બીિ કાયિકારી આવક          
  એફ.િી.આર. વ્યાજ  ૯૪૮૮૧૧૮   ૯૧૭૩૦૩૫   
  િીપોઝીટ પરનું વ્યાજ  ૧૦૨૩૫૬   ૯૯૬૪૮   
  ક. A   ૯૫૯૦૪૭૪   ૯૨૭૨૬૮૩ 

  કાયિકારી મૂડી ફેરફારો પહેલાિો ઓપરેહટંગ િફો   -૮૬૯૦૪૪૧   -૮૮૧૪૫૨૩ 
            

  એડજસ્ટેડ ફોર:          
  ટંુકા ગાળાનાં દેવા  ૭૦૫૩૭   ૩૨૯૫૩૭   
  વ્યાપારી ચુકવણીઓ -૪૧૯૭૫   -૩૫૬૦૧   
  અન્ય ચાિુ જવાબદારીઓ  ૧૨૪૧૨૨૧૯   ૧૨૪૧૧૫૭૦   
  ટંુકા ગાળાની જોગવાઈઓ  ૧૨૫૯૦૩   ૩૨૪૯૨૭   
  ટંુકા ગાળાની િોન અને એિવાન્સ  -૨૦૩૯૭   ૪૩૧૭૯   
  અન્ય ચાિુ મિિકતો  -૨૬૧૨૩૫   -૫૮૩૭૪   
  પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતી રોકડ    ૩૫૯૪૬૧૧   ૪૨૦૦૭૧૫ 
            
  કાયિકારી પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતો ર્ોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ    ૩૫૯૪૬૧૧   ૪૨૦૦૭૧૫ 
            

બ. રોકાણિી પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતો રોકડ પ્રવાહ          
  મસ્થર મિિકતોની ખરીદી  -૭૭૭૭૮૨   -૬૫૧૯૫   
  એફ.િી.આર. વ્યાજ  ૯૪૮૮૧૧૮   ૯૧૭૩૦૩૫   
  િીપોઝીટ પરનું વ્યાજ  ૧૦૨૩૫૬   ૯૯૬૪૮   
            

  રોકાણિી પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતો ર્ોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ    ૮૮૧૨૬૯૨   ૯૨૦૭૪૮૯ 
            

      ક.  િાણાકીય પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતો રોકડ પ્રવાહ          
  નાણાકીય પિતર  -૬૦૫૩૭   -૬૦૫૩૭   
  િુિી અનાિતિાં ફેરફાર  ૨૫૪૪૯   -૩૩૨૪૨૮   
  િાણાકીય પ્રવૃર્તઓમાંથી મળતો ર્ોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ    -૩૫૦૮૮   -૩૯૨૯૬૬ 

  રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષમાં ર્ોખ્ખો ફેરફાર(ઘટાડો)    ૧૨૩૭૨૨૧૫   ૧૩૦૧૫૨૩૮ 

            
  વષિના શરૂઆતની રોકિ અને રોકિ સિકક્ષ   ૧૭૯૯૪૦૨૩૮   ૧૬૬૯૨૪૯૯૯ 

  વષિના અંતિાં રોકિ અને રોકિ સિકક્ષ   ૧૯૨૩૧૨૪૫૩   ૧૭૯૯૪૦૨૩૭ 

            

  વષિ ૨૦૧૫-૧૬ દરર્મયાિિી રોકડ અિે રોકડ સમકક્ષ   ૧૨૩૭૨૨૧૫   ૧૩૦૧૫૨૩૮ 
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આજ તારીખના મબિાણ કરેિ અિારા રીપોટિ  િુજબ 
િીજીએસએિ & કં.       મનયાિક િંિળ વતી, 
ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ       ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ 
મનગિ િી. 
(એફઆરએન. ૧૦૧૬૦૬W) 
 
 

સહી/-                  સહી/-          સહી/- 
દેવેશ શાહ(C.A) 
સીનીયર ભાગીદાર                     િેનેમજગં િાયરેકટર               
િાયરેકટર              
(સભ્યપદ નં: ૦૩૬૮૩૦ 
સ્થળઃ અિદાવાદ      સ્થળઃ અિદાવાદ                   
તારીખઃ          તારીખઃ 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

૩૧મી માર્િ ૨૦૧૫િા રોજ અંર્તત િાણાકીય વષિિા પત્રકો પર િોંધ 

અિુ .

િં. 
ર્વગત 

૩૧મી માર્િ ૨૦૧૫િા 

રોજ રૂર્પયા 

૩૧મી માર્િ ૨૦૧૪િા 

રોજ રૂર્પયા 

૨ 

 

 

 

 

 

 
 

૨.૧ 

 

૨.૨ 

 

 

 

 

૨.૩ 

 

 

 
 

૨.૪  

શેર કેર્પટલ 

(અ) અર્ધકૃતઃ 

૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ઇકવીટી શેરો પ્રત્યેક રુમપયા ૧૦/- નો 

(બ) બહાર પાડેલ પુરસ્કૃત અિે ભરપાઇ થયેલઃ 

૭૦,૨૦,૫૦૦ ઇકવીટી શેરો પ્રત્યેક રુમપયા ૧૦ નો સંપુણિ 

ભરપાઇ થયેિ 

 

 

૧૦૦,૦૦૦,૦૦૦  

 

૭૦,૨૦૫,૦૦૦ 

 

 

૧૦૦,૦૦૦,૦૦૦ 

 

૭૦,૨૦૫,૦૦૦ 

કુલ... ૭૦,૨૦૫,૦૦૦ ૭૦,૨૦૫,૦૦૦ 

કંપની પાસે રૂ .૧૦ની અંમકત િૂલ્ય િરાવતા ઇમક્વટી શેસિ તરીકે ઓળખાતા િાત્ર એક જ પ્રકારના શેર છે .પ્રત્યેક 

ઇમક્વટી શેરિારક પ્રમત શેર એક િત આપવા હકદાર છે 

કંપનીના ફિચાિાં જવાના મકસ્સાિાં ,ઇમક્વટી શેરિારકો તિાિ પે્રફરેમન્શયિ રકિો વહેંચણી પછી બાકી રહેિી 

કંપનીની તિાિ મિિકત િેળવવા હકદાર રહે છે .આ વહેંચણી શેરિારક પાસેની ઇમક્વટી શેરની સંખ્યાના 

પ્રિાણિાં કરવાિાં આવશે. 

૩૧/૦૩/૨૦૧૫ અને ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ના રોજ ૫ %થી વિુ શેર િરાવતા શેર િારકોની મવગત નીચે  િુજબ છે 

શેરધારકિું િામ 
૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા રોજ ૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ 

શેરિી સંખ્યા શેરિી % શેરિી સંખ્યા શેરિી  % 

ગુજરાત સરકાર ૫૩૧૯૮૮૮  ૭૬% ૫,૩૧૯,૮૮૮ ૭૬% 

ભારતના રાષ્ટ્રપમત ૧,૭૦૦,૫૦૦ ૨૪% ૧,૭૦૦,૫૦૦ ૨૪% 

તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ અને ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ની મસ્થમતએ મબનભરપાઈ થયેિ શેરોની સંખ્યા અને શેર િૂિીની 

રકિની િેળવણી નીચે આપવાિાં આવી છે 

ર્વગત 
૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા રોજ ૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ 

શેરિી સંખ્યા રકમ (રૂ.) શેરિી સંખ્યા રકમ (રૂ.) 

શરૂઆતના શેર ૭,૦૨૦,૫૦૦ ૭,૦૨૦૫૦૦૦ ૭,૦૨૦,૫૦૦ ૭,૦૨૦૫૦૦૦ 

વિારો -- -- -- -- 

િટાિો -- -- -- -- 

અંતના શેર  ૭,૦૨૦,૫૦૦ ૭,૦૨૦૫૦૦૦ ૭,૦૨૦,૫૦૦ ૭,૦૨૦૫૦૦૦ 

૩ 
અિામત અિે ભંડોળ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 

રોજ રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા 

રોજ રૂ . 

મુડી અિામત 

છેલ્લા નાણાકીય પત્રકો િુજબ મસિક  

ઉિેરો :  વષિ દરમ્યાન િુિી ખચિ 

બાદ : નફા-નુકસાન ખાતે તબદીિ રકિ 

કુલ ... 

 

૨૮૩૮૧૦૫  

૭૭૭૭૮૨ 

(૭૫૨૩૩૨) 

 

૩૧૭૦૫૩૩ 

૬૫૧૯૫ 

(૩૯૭૬૨૩) 

૨૮૬૩૫૫૫ ૨૮૩૮૧૦૫ 

 કુલ… ૨૮૬૩૫૫૫ ૨૮૩૮૧૦૫ 
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૪ ટંૂકા ગાળાિા દેવા  ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 

રોજ રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા 

રોજ રૂ . 

ડિપોમઝટો (સંદભિ નોંિ ૨૧) 

અસુરમક્ષત િોન 

૪૮૨૬૫૦ 

૨૩૦૮૦૯૯  

૪૭૨૬૫૦ 

૨૨૪૭૫૬૨ 

કુલ... ૨૭૯૦૭૪૯ ૨૭૨૦૨૧૨ 

 ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 

રોજ રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા 

રોજ રૂ . 

૫ વ્યાપારી ર્કુવણૂં  - ૪૧૯૭૫ 

 કુલ... - ૪૧૯૭૫ 

૬ અન્ય વતિમાિ જવાબદારીઓ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 

રોજ રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા 

રોજ રૂ . 

એ) વૈિામનક જવાબદારી  

ચુકવવાપાત્ર સેવાકર(સંદભિ નોંિ ૨૪) 

ચુકવવાપાત્ર વ્યવસાયવેરો  

ચુકવવાપાત્ર ટી.િી.એસ. 

ચુકવવાપાત્ર જુથ વીિો 

૧૩૨૬૯૭ 

૩૭૯૫ 

૧૦૨૩૬૦ 

૪૬૦૬ 

૭૧૯૦૮ 

૩૩૫૦ 

૩૩૭૧૩ 

૪૬૦૬ 

બી (અિદુાિ(૨૫િોંધ ) :    

નોન ટિાન ગ્ાંટ 

ટિાન ગ્ાંટ 

સી) અન્ય ચુકવવાપાત્ર જવાબદારીઓ (નોંિ ૨૬) 

 

૧૨૧૯૧૦૪૪૨ 

૫૨૯૭૫૪૩૪ 

૧૭૬૯૯૬૬ 

 

૧૧૮૫૬૭૫૭૭ 

૪૩૭૨૬૯૮૧ 

૨૦૭૯૨૪૬ 

 

કુલ.. ૧૭૬૮૯૯૬૦૦ ૧૬૪૪૮૭૩૮૧ 

૭ 

 

ટંૂકાગાળાિી જોગવાઈઓ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 

રોજ રૂ. 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા 

રોજ રૂ. 

રજાન ું રોકડમાું રૂપાુંતર માટેની જોગવાઈ ૧૧૫૯૪૩૮  ૧૧૫૯૪૩૮ 

ગે્રજ્ય ઈટી (નેટ )માટેની જોગવાઈ ૧૫૬૭૮૫૪ ૧૪૪૧૯૫૧ 

કુલ... ૨૭૨૭૨૯૨ ૨૬૦૧૩૮૯ 

 
  



47 

 

ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

૯ 

 
 
 
૧૦ 

લાંબી મુદ્દતિી લોિ અિ ે
પેશગીઓ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા રોજ રૂ . ૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ રૂ . 

સ્વયં મસિા પ્રોજકે્ટિા િીપોઝીટ 
જનરિ પ્રોમવિંિ ફંિ  

૪૯૭૨૧૧ 
૮૫૩૮ 

૪૯૭૨૧૦ 
૮૫૩૮ 

કુિ  ૫૦૫૭૪૯ ૫૦૫૭૪૮ 

અન્ય મબન વતિિાન અસ્ક્યાિતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા રોજ રૂ . ૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ રૂ . 

ગુજરાત સરકારના પી.એિ.એ 
ખાતાિા સીિક (નોંિ ૨૮) 

૫૦૨૬૧૦૫૮ ૫૦૨૬૧૦૫૮ 

કુલ ......  ૫૦૨૬૧૦૫૮ ૫૦૨૬૧૦૫૮ 

  

 

 
૧૧ રોકડ અિે બને્ક ર્સલક 

ર્બિ-ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ-ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા રોજ રૂ . ૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ રૂ . 

એ) બેન્કોિાં મસિક 
i ) અન્ય  
i i ) સ્વયં મસિા પ્રોજકે્ટ 
બી) હાથ પરની ટપાિ 
ટીકીટ  
સી) હાથ પરની રોકિ 
અન્ય  
સ્વયં મસિા પ્રોજકે્ટ 
િી) અન્ય સીિક 
૧૨ િાસ કરતા વિુ સિયે 
પાકતી ખરેખર થાપણો  
અન્ય મસિક (નોંિ ૧૦) 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૫૦૨૬૧૦૫૮ 

૧૫૩૨૦૧૧૯૬ 
૩૮૨૯૫૦૪  

૦ 
૦ 

 
૩૪૪૨૧ 

૭૯૦૮ 
 

૩૫૨૩૯૪૨૪ 
 

૦ 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

૫૦૨૬૧૦૫૮ 

૧૪૩૮૪૬૫૮ 
૩૬૮૧૨૯૦ 

 
૦ 

 
૩૬૫૨૪ 

૭૯૦૮ 
 

૩૨૩૨૯૮૫૮ 

 ૫૦૨૬૧૦૫૮ ૧૭૨૩૧૨૪૫૩ ૫૦૨૬૧૦૫૮ ૧૭૯૯૪૦૨૩૮ 

બાદ: અન્ય મબન-ચાિુ 
અસ્કયાિતો (નોંિ ૯) 

૫૦૨૬૧૦૫૮ - ૫૧૮૨૯૫૨૨ - 

કુલ... - ૧૯૨૩૧૨૪૫૩ - ૧૭૯૯૪૦૨૩૮ 

 
૧૨ 

 ટંુકી મુદતિી લોિ અિ ેપેશગીઓ 
ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 
રોજ રૂ. 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ 
રૂ. 

સરકાર પ્રરસ્કૃત યોજિાઓ હેઠળ લોિ (િોંધ ૨૨) 
કમિર્ારીઓિે પેશગી 
અન્ય પેશગીઓ 

૮૦૬૨૯૪ 
૭૦૬૨૪૯ 

૪૬૩૮૫૮૭ 

૮૦૬૨૯૪ 
૬૮૫૮૫૨ 

૪૬૩૮૫૮૭ 

કુલ ૬૧૫૧૧૩૦ ૬૧૩૦૭૩૨ 
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૧૩ અન્ય ર્ાલુ અસ્કયામતો ૩૧/૦૩/૨૦૧૫િા 
રોજ રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા રોજ 
રૂ . 

એફિીઆર પર િેળવેિ વ્યાજ ૨૮૫૩૨૬૫ ૨૬૧૩૬૭૦ 

જી.એસ.એફ.સી .ગુ્પ ઈન્સ્યોરન્સને વિારે ચુકવણ ં ૧૫૨૭ ૧૫૨૭ 

જી.એસ.એફ.સી .ગ્ુપ ઈન્સ્યોરન્સ વસુિાત ૧૨૬૨૮ ૧૨૬૨૮ 

અન્ય ખાતાઓ તરફથી વસિુાતપાત્ર ગ્ાન્ટ ૧૪૮૦૦ ૧૪૮૦૦ 

િીપોઝીટ ૫૩૬૯૬૪ ૫૦૬૯૪૨ 

અન્ય વસુિાત ૫૫૦૩૪ ૫૫૦૩૪ 

અગાઉથી ચૂકવેિ વાહન વીિો  ૧૩૫૨૨ ૨૧૯૦૪ 

 કુલ.... ૩૪૮૭૭૪૦ ૩૨૨૬૫૦૫ 

૧૪ અન્ય આવકો ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા 

વષિ અંર્તત રૂ. 

વ્યાજ )ગ્રોસ(  ૯૪૮૮૧૧૮ ૯૧૭૩૦૩૫ 

વ્યાજ  )એિટીસી(  ૨૦૯૩૫ ૨૦૪૬૧ 

બેંકિા વ્યાજિી આવક ૨૦૦૬૪ ૩૭૨૬ 

પરર્ુરણ આવક ૪૯૮૦૦ - 

ઓળખપત્ર આવક – મહહલાઓિા લાભો ૧૨૮૦૦ ૧૦૨૦૦ 

િાડહતી અમિકાર ફી ૧૦૦ ૩૬૧ 

એન.સી.એફ .વ્યાજ આવક   ૫૭૧૪૪ ૫૫૮૫૨ 

એન.એચ.એફ.િી.સી .વ્યાજ આવક ૨૪૨૭૭ ૨૩૩૩૫ 

ટેંિર ફી  ૨૭૦૦ ૩૦૦૦ 

સ્ટોિફી આવક ૧૮૬૦૦ - 

કુલ ૯૬૯૪૫૩૮ ૯૨૮૯૯૭૦ 

૧૫ કમિર્ારીઓિે લાભિા ખર્ાિ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા વષિ 
અંર્તત રૂ. 

પગાર, િહેનતાણં અને અન્ય ભથ્થા ૧૨૧૭૬૦૭૯ ૧૧૧૯૩૬૯૮ 

કુલ .... ૧૨૧૭૬૦૭૯ ૧૧૧૯૩૬૯૮ 

૧૬ િાણાકીય ખર્િ   ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા વષિ 
અંર્તત રૂ. 

એન.એચ.એફ.િી.સી .િોન યોજના પર વ્યાજ ૬૦૫૩૭ ૬૦૫૩૭ 

કુલ ૬૦૫૩૭ ૬૦૫૩૭ 

૧૭ ઘસારો ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા વષિ 
અંર્તત રૂ. 

િુતિ અસ્કયાિતો પર ઘસારો ૭૫૨૩૩૨ ૩૯૭૬૨૩ 

કુલ ૭૫૨૩૩૨ ૩૯૭૬૨૩ 
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૧૮ અન્ય ખર્ાિ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા વષિ 
અંર્તત રૂ. 

તાર, ટપાિ અને ટેિીફોન ૧૮૯૪૭૮ ૨૭૨૩૭૪ 

છપાિણી અને સ્ટેશનરી ૨૦૩૭૧૧ ૧૨૮૯૮૨ 

પ્રવાસ અને વાહન ખચિ – સ્ટાફ ૩૫૬૧૧૮ ૨૫૧૬૮૦ 

વાહન ખચિ ૫૭૨૯૭૨ ૫૭૬૮૬૪ 

િરાિત અને મનભાવણી  ૬૧૬૬૨૭ ૬૧૧૯૨૭ 

મવજળી ખચિ  ૨૦૧૫૬૪ ૨૧૫૯૭૭ 

િીગિ અને પ્રોફેશનિ ફી ૩૮૧૨૨૭ ૮૬૫૮૬ 

જાહેરાત ખચિ ૧૭૪૭૨ - 

પરચુરણ ખચિ ૧૭૭૧૩૪ ૧૩૨૪૪૪ 

િેનપાવર કન્સલ્ટન્સી ફી ૮૬૪૯૮૮ ૪૭૧૩૫૬ 

મનયાિક િંિળની બેઠકનો ખચિ ૬૦૦૦ ૧૭૧૮ 

મનયાિક િંિળની બેઠકનો ખચિ-િાયરેક્ટરના ચેરિેન 
પદે - ૩૦૦૦ 

ઈન્ટરનટે ચાજીસ ૨૧૦૦  

હીસાબી ચાજીસ ખચિ  ૧૧૨૫૦૦ ૧૦૮૦૦૦ 

કિિચારીઓને નાણાકીય િદદ - ૪૦૨૫૦૦ 

ઇન્સ્યોરન્સનો ખચિ ૫૩૩૧  

ઓહડટસિિે મહેિતાણં  :   

ઓડિટ ફી  ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ 

કુલ ૩૭૫૭૨૨૨ ૩૩૧૩૪૦૮ 

 
૧૯ અગાઉિા સમયગાળાિો ખર્િ  : 

૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા વષિ 
અંર્તત રૂ. 

બીલ્િીંગ િરાિત અને જળવણી ખચિ  ૧૩૪૩૯૫ 

કુલ - ૧૩૪૩૯૫ 
૨૦ 

શેર દીઠ કમાણી  યુર્િટ 
૩૧/૦૩/૨૦૧૫ િા 
વષિ અંર્તત રૂ . 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪િા વષિ 
અંર્તત રૂ 

શેર દીઠ િૂળભૂત અને અવમિમશ્રત આવક 
(ટેક્સ પછીનો નફો)ની ગણતરી િાટે 
ઉપયોગિાં િેવાયેિા અંશ 

રૂ. - - 

શેર દીઠ સરેરાશ અને અવમિમશ્રત આવકની 
ગણતરી િાટે મવભામજત ભારીત સરેરાશ 
શેરોની સંખ્યા 

શેર 
સંખ્યા 

૭૦૨૦૫૦૦ - 

શેરનું સાિાન્ય િૂલ્ય રૂ. ૧૦ ૭૦૨૦૫૦૦ 

શેર દીઠ િૂળભૂત અને અવમિમશ્રત આવક   ૧૦ 
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િોંધ િં. ૮ સ્થાયી અસ્કયામતો (દ્રશ્ય ર્મલકતો) 

અસ્કયામતોિી પડતર જમીિ મકાિ 

ફિીર્ર 

અિે 

હફક્સર્ર 

ઓફીસ 

ઇર્ક્વપમેન્ટ 
વાહિો 

ઈલેક્ટર ીકલ 

ફીટીંગ્સ 

મોબાઈલ 

ફોિ 

એર 

કંડીશિર 

વોટર 

કૂલર 
ર્પ્રન્ટર 

ડીજીટલ 

કેમેરા 
કોમ્પ્ટયુટર 

મહીંદ્રા 

બોલેરો 

ઝેરોક્ષ 

મશીિ 
કુલ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૪ ૧ ૪,૭૧૨,૭૨૮ ૧૬૬૬૭૧૩ ૬૪૯,૧૫૨ ૨૭૪૫૦૯૪ ૫૧,૪૫૭ ૨૮,૮૦૦ ૯૭૪૭૩ ૫૪૫૨૯ ૧૩,૩૬૨ ૯,૯૯૫ ૧૨૬૧૫૪૮   ૧૧૨૯૦૮૫૨ 

ઉિેરો - - - -     - - -  - - - ૬૧૯૪૭૯ ૧૫૮૩૦૩ ૭૭૭૭૮૨ 

મનકાિ - - - - - - - - - - - -   - 

અન્ય િેળવણી - - -  ૬૪૮૩૫ - ૩૪૪૩ ૧૧૮૪૩ - - ૯૮૫   ૬૦૫૯ -   ૮૭૧૬૪ 

૩૧-૦૩-૨૦૧૫ ના રોજ ૧ ૪,૭૧૨,૭૨૮ ૧૬૬૬૭૧૩ ૫૮૪૩૧૭ ૨૭૪૫૦૯૪ ૪૮૦૧૪ ૧૬૯૫૭ ૯૭,૪૭૩ ૫૪,૫૨૯ ૧૨૩૭૭ ૩૯૩૬ ૧,૨૬૧૫૪૮ ૬૧૯૪૭૯ ૧૫૮૩૦૩ ૧૧૯૮૧૪૭૦ 

ધસારો જમીિ ર્બર્લડંગ 

ફિીર્ર 

અિે 

હફક્સર્ર 

ઓફીસ 

ઇર્ક્વપમેન્ટ 
વાહિો 

ઈલેક્ટર ીકલ 

ફીટીંગ્સ 

મોબાઈલ 

ફોિ 

એર 

કંડીશિર 

વોટર 

કૂલર 
ર્પ્રન્ટર 

ડીજીટલ 

કેમેરા 
કોમ્પ્ટયુટર 

મહીંદ્રા 

બોલેરો 

ઝેરોક્ષ 

મશીિ 
કુલ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૪   ૨૯૨૬૪૫૭ ૧૫૬૩૦૮૫ ૫૮૦૯૦૫ ૨૦૬૩૯૫૨  ૪૭૮૩૪ ૧૬૩૩૩ ૩૭૭૨૬ ૨૨૬૭૧ ૧૨૩૨૫ ૩૬૧૭ ૧૧૮૬૧૬૫   ૮૪૬૧૦૭૧ 

ઉિેરો - ૧૪૬૫૩૧ ૮૦૪૫૬ -   ૩૫૯૦૫૦ -    ૧૫૪૬૬ ૨૦૧૨૧  - ૫૮૫૨૬ ૬૯૪૪૫ ૨૭૩૭ ૭૫૨૩૩૨ 

મનકાિ - - - - - - - - - - - -   - 

૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા રોજ   ૩૦૭૨૯૮૮ ૧૬૪૩૫૪૧ ૫૮૦૯૦૫ ૨૪૨૩૦૦૨ ૪૭૮૩૪ ૧૬૩૩૩ ૫૩૧૯૨ ૪૨૭૯૨ ૧૨૩૨૫ ૩૬૧૭ ૧૨૪૪૬૯૨ ૬૯૪૪૫ ૨૭૩૭ ૯૨૧૩૪૦૩ 

ર્ોખ્ખી પડતર                             

૩૧-૦૩-૨૦૧૫ના રોજ ૧ ૧૬૩૯૭૪૦ ૨૩૧૭૨ ૩૪૧૨  ૩૨૨૦૯૨ ૧૮૦ ૬૨૩ ૪૪૨૮૧ ૧૧૭૩૭ ૫૨ ૩૧૯ ૧૬૮૫૬ ૫૫૦૦૩૪ ૧૫૫૫૬૬ ૨૭૬૮૦૬૭ 

૩૧-૦૩-૨૦૧૪ના રોજ ૧ ૧૭૮૬૨૭૧ ૧૦૩૬૨૮ ૬૮૨૪૭  ૬૮૧૧૪૨ ૩૬૨૩ ૧૨૪૬૭ ૫૯૭૪૭ ૩૧૮૫૮ ૧૦૩૭ ૬૩૭૮ ૭૫૩૮૩ -  ૨૮૨૯૭૮૧ 
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િોંધ – ૨૪ ટલાિ ગ્રાં્સ કંપેરીઝિ(છેલ્લા ત્રણ વષિિી) 

ર્વગતો 
શરુઆતિુ બેલેન્સ 
૦૧ -૦૪-૨૦૧૨  

F.Y ૨૦૧૨ -૧૩  
૩૧ -૦૩-૧૩ 
િા રોજ બંધ 

શીલક 
F.Y ૨૦૧૩ -૧૪  

૩૧ -૦૩-૧૪ 
િા રોજ બંધ 

શીલક 
F.Y ૨૦૧૪ -૧૫  

૩૧ -૦૩-૧૫ િા 
રોજ બંધ શીલક 

ભંગી કષ્ટ્ િકુ્તી ગ્ાટં ૨૧૨૧ -  ૨૧૨૧ - - ૨૧૨૧   ૨૧૨૧ 

કોટેજ ઇંિ  .સાિાન્ય ગ્ાંટ  ૭૬૪૯૪૪ - - ૭૬૪૯૪૪ - - ૭૬૪૯૪૪ - - ૭૬૪૯૪૪ 

ભુકંપ રાહત ગ્ાંટ ૨૧૪૫૫૨૩ ૪૧૦૪૬ - ૨૧૮૬૫૬૯ ૪૨૫૯૧ - ૨૨૨૯૧૬૦ ૪૩૫૭૬ - ૨૨૭૨૭૩૬ 

ગ્ાંટ ફોર નોરાિ ટરેઇમનંગ 
પ્રોજકે્ટ 

૨૨૭૧૦૩ - - ૨૨૭૧૦૩ - - ૨૨૭૧૦૩ - - ૨૨૭૧૦૩ 

I.I.E.D પ્રોજકે્ટની ગ્ાંટ ૨૨૯૬૮ - - ૨૨૯૬૮ - - ૨૨૯૬૮ - - ૨૨૯૬૮ 

નિિદા મનગિ ગ્ાંટ ૧૮૮૦૨૭ - - ૧૮૮૦૨૭ - - ૧૮૮૦૨૭ - - ૧૮૮૦૨૭ 

નેશનિ મચલ્િરન ફંિ ગ્ાંટ ૧૫૭૩૭૭૬ - - ૧૫૭૩૭૭૬ - - ૧૫૭૩૭૭૬ - - ૧૫૭૩૭૭૬ 

નોરાિ ટરેઇમનંગ ગ્ાંટ ૬૧૮૩૨૦ ૨૪૪૬૧ - ૬૪૨૭૮૧ ૨૫૩૮૨ - ૬૬૮૧૬૩ ૨૫૯૬૮ - ૬૯૪૧૩૧ 

હુલ્લિ પ્રભામવત -નોરાિ ગ્ાટં  ૫૫૨૨૨૨ ૪૮૭૫૪ - ૬૦૦૯૭૬ ૫૦૫૮૯ - ૬૫૧૫૬૫ ૫૨૬૩૩ - ૭૦૪૧૯૮ 

અછત પ્રોજકે્ટ ગ્ાટં ૧૧૦૦૦૦૦ - - ૧૧૦૦૦૦૦ - - ૧૧૦૦૦૦૦ - - ૧૧૦૦૦૦૦ 

સ્કીિેટીક ગ્ાટં ૪૬૧૦૨૫૧૮ ૧૧૭૧૮૩૩૬૮ ૧૧૪૮૮૫૯૪૬ ૪૮૩૯૯૯૪૦ ૧૩૬૫૭૨૪૮૨ ૧૩૪૨૧૧૩૪૩ ૫૦૭૬૧૦૭૯ ૨૫૩૯૪૧૯૧૬ ૨૫૦૮૫૫૦૫૫ ૫૩૮૪૭૯૪૦ 

સાયન્સ અને ટેકનોિોજી 
મવભાગની ગ્ાંટ 

૪૩૭૮ - - ૪૩૭૮ - - ૪૩૭૮ - - ૪૩૭૮ 

S.E.B.C ગ્ાંટ ૭૭૭૪૫૯ - - ૭૭૭૪૫૯ - - ૭૭૭૪૫૯ - - ૭૭૭૪૫૯ 

સ્ટેપ પ્રોજકે્ટ ગ્ાટં ૨૨૭૮૩૦ - - ૨૨૭૮૩૦ - - ૨૨૭૮૩૦ - - ૨૨૭૮૩૦ 

સ્વયિ મસધ્િા પ્રોજકે્ટ ૪૦૧૯૬૪૭ ૧૩૭૭૨૯ - ૪૧૫૭૩૭૬ ૧૪૨૯૪૧ - ૪૩૦૦૩૧૭ ૧૩૧૯૬૨ - ૪૪૩૨૨૭૯ 

ટર ાઇબિ ટિાન ગ્ાંટ ૫૮૮૧૭ - - ૫૮૮૧૭ - - ૫૮૮૧૭ - - ૫૮૮૧૭ 

િડહિા દીન ગ્ાંટ ૪૪૯૩૬૫૧૪ - - ૪૪૯૩૬૫૧૪ - - ૪૪૯૩૬૫૧૪ - - ૪૪૯૩૬૫૧૪ 

એઇડ્સ કંટર ોિ સોસાયટી 
ગ્ાન્ટ 

૮૫૧૫૫ - ૮૫૧૫૫ - - - - ૯૫૦૦૦૦ ૯૫૦૦૦૦ - 

રાજીવ ગાિંી કે્રચ ગ્ાટં ૧૭૩૮૯૭ ૬૦૨૭ ૧૩૧૬૦૦ ૪૮૩૨૪ ૧૮૨૩ - ૫૦૧૪૭ ૧૮૬૫ - ૫૨૦૧૨ 

િડહિા શષમક્તકરણ સેંટર-
ગ્ાંટ 

- ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૨૧૦૦૦ ૯૯૭૯૦૦૦ - - ૯૯૭૯૦૦૦ - - ૯૯૭૯૦૦૦ 

સ્વયિ મસધ્િા પ્રોજકે્ટ ગ્ાટં  ૪૪૨૦૯ - - ૪૪૨૦૯ - - ૪૪૨૦૯ - - ૪૪૨૦૯ 

ગ્રાંડ ટોટલ ૧૦૩૬૨૫૪૨૮ ૧૨૭૪૪૧૩૮૫ ૧૧૫૧૨૩૭૦૧ ૧૧૫૯૪૩૧૧૨ ૧૩૬૮૩૫૮૦૮ ૧૩૪૨૧૧૩૪૩ ૧૧૮૫૬૭૫૭૭ ૨૫૫૧૪૭૯૨૦ ૨૫૧૮૦૫૦૫૫ ૧૨૧૯૧૦૪૪૨ 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

િોટ -૨૪ 

બ) િોિ-ટલાિ છેલ્લા ત્રણ વષિ ગ્રાંટ-કંપેરીઝિ 

ર્વગતો F.Y ૨૦૧૨ -૧૩  F.Y ૨૦૧૩-૧૪ F.Y ૨૦૧૪-૧૫ 

નોન -ટિાન ગ્ાંટ     

શરુઆતનુ બેિને્સ    

નોન -ટિાન ગ્ાંટ  

)ગવિેન્ટ ઓફ ગજુરાત(  
૨૬૪૭૨૬૦૩ ૩૪૬૪૦૫૪૮ ૪૪૧૨૬૯૮૧ 

સ્ટાફને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય  - )૪૦૦૦૦૦(  )૪૦૦૦૦૦(  

કુલ ૨૬૪૭૨૬૦૩ ૩૪૨૪૦૫૪૮ ૪૩૭૨૬૯૮૧ 

    

ઉિેરો  :વષિ દરમિયાન આવક  ૧૬૬૫૧૦૦૦ ૧૪૯૦૫૦૦૦ ૧૬૪૧૩૦૦૦ 

ઉિેરો  :િુિી અનાિતિાથી તબદીિ  - - - 

કુલ ૧૬૬૫૧૦૦૦ ૧૪૯૦૫૦૦૦ ૧૬૪૧૩૦૦૦ 

બાદ  :િુિી ખચો  - ૬૫૦૦ ૭૭૭૭૮૨ 

બાદ  :સ્ટાફને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય  ૪૦૦૦૦૦ - - 

કુલ ૧૬૨૫૧૦૦૦ ૧૪૮૯૮૫૦૦ ૧૫૬૩૫૨૧૮ 

બાદ  :ખચાિનો આવક સાિે વિારો  ૮૪૮૩૦૫૪ ૫૪૧૨૦૬૮ ૬૩૮૬૪૬૫ 

ઉિેરો  :આવકનો ખચાિ ઉપરનો વિારો  - - - 

આખરનુ બેિેંસ ૩૪૨૪૦૫૪૮ ૪૩૭૨૬૯૮૧ ૫૨૯૭૫૭૩૪ 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

તા.૩૧મી માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજિું પાકંુ સરવૈયાિા જુથો 

 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩-૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

હડપોર્ઝટો  ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

અનેસ્ટ િની િીપોઝીટ - ૧૫૫૦૦૦ - ૧૫૫૦૦૦ 

બાનાની રકિ )ઈ.એિ.િી (.ગાંિી એંિ કંપની  - ૨૫૦૦૦૦ - ૨૫૦૦૦૦ 

IITF પ્રદશિન િીપોઝીટ  ૩૦૦૦૦  ૩૦૦૦૦ 

મનગિના કિિચારીઓના િકાન ભાિા ડિપોમઝટ - ૫૮૦૦ - ૫૮૦૦ 

સિાજ કલ્યાણ ડહતવિિક સમિમત  - ૨૯૮૫૦ - ૨૯૮૫૦ 

ટેન્િર ડિપોમઝટ - ૧૦૦૦ - ૧૦૦૦ 

ઈ .એિ.િી રાજેંરસીંગ સોઢા  - ૧૦૦૦૦ - - 

વાહન ડિપોઝીટ પી .એિ.પટેિ  - ૧૦૦૦ - ૧૦૦૦ 

કુલ .... - ૪૮૨૬૫૦ - ૪૭૨૬૫૦ 

     

અસુરમક્ષત િોન     

ભારત સરકારની એન .એચ.એફ.િી.સી .િોન   - ૨૩૦૮૦૯૯ - ૨૨૪૭૫૬૨ 

કુલ ..... - ૨૩૦૮૦૯૯ - ૨૨૪૭૫૬૨ 

વ્યાપારી ચુકવણૂ ં     

આમ્િિ  સીક્યોરીટી ગાિિ  અને િેબર સમવિસ  - - - ૪૧૯૭૫ 

કુલ..... - - - ૪૧૯૭૫ 

અન્ય જવાબદારીઓ      

વૈધાર્િક જવાબદારી     

સાિાન્ય ભમવષ્ય મનમિ -  - - 

જુથ મવિા ફંિ - ૪૬૦૬ - ૪૬૦૬ 

આવકવેરો - ૧૦૨૩૬૦ - ૧૦૨૩૬૦ 

વ્યવસાય વેરો - ૩૭૯૫ - ૩૩૫૦ 

ચુકવવાપાત્ર સમવિસ ટેક્ષ   ૧૩૨૬૯૭  ૭૧૯૦૮ 

કુલ ... - ૨૪૩૪૫૮ - ૧૧૩૫૭૭ 

અન્ય જવાબદારીઓ     

ચુકવવાપાત્ર ઓડિટ ફી - ૨૫૧૮૫૬ - ૨૩૩૮૫૬ 

અન્નપુણાિ કેન્ટીન - ૨૭૦૭૮૫ - ૨૭૦૭૮૫ 

ગ્ીિકો ખાત ે - ૧૩૩૪૦૪ - ૧૩૩૪૦૪ 
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 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩-૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

હડપોર્ઝટો  ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

કિિચારી બેંક િોન વસૂિાત - િહેશ પાસવાન  - ૩૦૦૦ - ૩૦૦૦ 

િહેશ પાસવાન રીકવરી - ૩૦૦૦ - ૩૦૦૦ 

ઘરભાિા રીકવરી  ૧૩૬૦  - 

નોન ટરેસેબિ એકાઉંટ - ૧૭૫૦૦ - ૧૭૫૦૦ 

ચુકવવાના બાકી િોંિવારી ભથ્થાંનો તફાવત  - ૨૫૩૯૧૧ - ૨૬૮૬૭૬ 

LIC બી .એિ.મત્રવેદી   ૨૯૫૨  - 

EFP બી .એિ.મત્રવેદી   -  ૨૦૧૬૨ 

િાચિ -૧૪ ની કપાત) નહી ચુકવાયેિ પગાર(  )૭૮૦૦(   ૭૨૮૧૮૨ 

િાચિ -૧૫ ની કપાત) નહી ચુકવાયેિ પગાર(  ૭૩૬૧૭૯  - 

ઓક્ટોબર -૧૪ નીકપાત )નહી ચુકવાયેિ પગાર(   )૪૦૦(   - 

િીસેમ્બર -૧૩ ની કપાત   ૩૪૦૦   

કાપિીયા ચંરકાંત વી, એન .એચ.એફ.િી.સી .િોન 

  

 ૩૦૭૮  ૩૦૭૮ 

ગૃપ ઇંસ્યોરન્સ મનગિના કિિચારીઓ  ૧૦૦૭૪૧  ૪૦૦૬૦૩ 

કુલ... - ૧૭૬૯૯૬૬ - ૨૦૭૯૨૪૬ 

     

ગેજ્યુઈટી િાટે જોગવાઈ  ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

ગેજ્યુઈટી િાટે જોગવાઈ - ૪૧૦૪૦૧૬  ૪૦૦૬૨૫૬ 

બાદ  :ગેજ્યુઈટી ફંિનંુ રોકાણ  - ૨૫૩૬૧૬૨  ૨૫૬૪૩૦૫ 

કુલ... - ૧૫૬૭૮૫૪  ૧૪૪૧૯૫૧ 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

તા.૩૧મી માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજિું પાકંુ સરવૈયાિા જુથો 

 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩-૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

કમિર્ારીઓ )સ્ટાફ/(અન્યિે આપેલ એડવાન્સ  ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

કમિર્ારીઓ  (ર્ોખ્ખી) િે એડવાન્સ(સ્ટાફ)  ૭૩૯૪૨  ૭૩૯૪૪ 

એિ .- સીતાબેન નાયક  -    

કિિચારીઓ )સ્ટાફ(ના એિવાન્સનું ખાતા  - ૭૩૯૪૨  ૭૩૯૪૪ 

એિ .-જી.એિ.સોંિકી  - ૬૦૦૦  ૬૦૦૦ 

એિ .-કે.એિ .જોષી  - ૫૦૦  ૫૦૦ 

એિ .-એિ.પી.પાસવાન  - ૨૬૫૦૦  ૨૬૫૦૦ 

એિ .-એન.આર .સાકરીયા  - ૫૦૦૦  ૫૦૦૦ 

એિ .-ઉિીિાબેન રાજ  - ૧૦૦૦૦  ૧૦૦૦૦ 

િોન -એચ.પી.સાહ  - ૫૦૦૦  ૫૦૦૦ 

શ્રી િી .જી .ભભ-જનરિ િેનેજર   - ૧૦૦૦૦૦  ૧૦૦૦૦૦ 

શ્રી જે .એિ.ચૌહાણ )જુ.કા (.  - ૧૦૦૦૦  ૧૦૦૦૦ 

શ્રી કે .વી .ભાિોડિયા-મવકાસ અમિકારી    ૨૧૪૯૧૪  ૨૧૪૯૧૪ 

શ્રી એન .એચ.સંઘવી  - ૮૮૨૯૯  ૮૮૨૯૯ 

શ્રી એન .એિ.ઉપાધ્યાય )સી.કા(.  - ૧૦૫૦૦  ૧૦૫૦૦ 

શ્રી એન .આર.પટેિ  - ૩૯૯૬૧  ૩૯૯૬૧ 

શ્રી એન .યુ.સાગડઠયા  - ૯૦૮૬૨  ૯૦૮૬૨ 

તહેવાર પેશગી   - ૧૮૦૦  ૧૪૦૦ 

સ્કુટર /િોટર કાર પેશગી  - ૨૯૭૧  ૨૯૭૧ 

એિ  .િીનાબેન )ચેર પસિન(   ૨૦૦૦૦   

કુિ  - ૭૦૬૨૪૯  ૬૮૫૮૫૨ 

અન્ય એડવાન્સ(ર્ોખ્ખી)   -    

ગાંિીશ્રિ સંસ્થાનને પેશગી - ૧૦૦૦૦ - ૧૦૦૦૦ 

હુલ્લિ ગ્સ્તોને પેશગી ગ્ાન્ટ ખાતે - ૯૪૩૮૦ - ૯૪૩૮૦ 

સ્વ  .શમક્ત પ્રોજકે્ટ ખાતે પેશગી  - ૮૪૧૧ - ૮૪૧૧ 

કિિચારીઓને સરકારી િોન  )૨૦૦૦(   )૨૦૦૦(  

ભીિાણી ખાદી ગ્ાિોદ્યોગ સંઘ, ભુજપુર     - ૨૫૫૦૦૦ - ૨૫૫૦૦૦ 

ભીિાણી ખાદી િંિળ, િીિપુર - ૩૦૦૦૦૦ - ૩૦૦૦૦૦ 

િડહિા અને બાળ મવકાસ કમિશ્નશ્રીની કચેરી  - ૧૦૦૦૦  ૧૦૦૦૦ 

સી .પી.એફ .એિવાન્સ  - ૮૨૬૩  ૮૨૬૩ 

અનાજ પેશગી  - )૨૫૦(   )૨૫૦(  
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 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩-૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

કમિર્ારીઓ )સ્ટાફ/(અન્યિે આપેલ એડવાન્સ  ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

ભારતીય રેિક્રોસ સોસાયટી, ગાંિીિાિ - ૧૧૬૧૧૧  ૧૧૬૧૧૧ 

િડહિા પેચવકિ  અને અન્ય ઉધ્યોગ, જુહાપુરા - ૧૨૦૦૦  ૧૨૦૦૦ 

એન .એચ.એફ.િી.સી .િોન યોજના  - ૧૨૧૩૯૦  ૧૨૧૩૯૦ 

િળવાપાત્ર નોરાિ દેખરેખ ફી  - ૩૭૬૮૨૬  ૩૭૬૮૨૬ 

પંચાયત ગ્ાિગૃહ મનિાિણ મવભાગ  - ૧૬૭૭૦૦  ૧૬૭૭૦૦ 

અિદાવાદ ખાતે મબલ્િીંગ િાટે િાગિ અને િકાન 

ખાતાને ચુકવ્યા  
- ૨૫૦૦૦૦૦ - ૨૫૦૦૦૦૦ 

વસુિવાપાત્ર સબમસિીનું ખાતું  - ૬૮૨૬૩  ૬૮૨૬૩ 

અંબોિી દુિ ઉત્પા .િંિળી .  - ૧૫૬૬૦  ૧૫૬૬૦ 

ભવાનગઢ દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૧૦૦૦  ૧૦૦૦ 

છીપિી દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૯૨૬૬૬  ૯૨૬૬૬ 

ચુવાિ દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૧૩૧૮૦૦  ૧૩૧૮૦૦ 

િિકન દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૭૫  ૭૫ 

ઘાયજ દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૫૨૫૭૯  ૫૨૫૭૯ 

ગ્ાિસ્વરાજ િડહિા િંિળ છુટક વેચાણ  - ૧૫૦૦૦  ૧૫૦૦૦ 

ઈન્રાપુરા દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૧૦૪૧૯  ૧૦૪૧૯ 

જુની સેંિાની દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૧૦૦૦  ૧૦૦૦ 

કાથોર દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૭૨૬૬  ૭૨૬૬ 

િાિોિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૮૭૧૭  ૮૭૧૭ 

િડહિા મવમવિ દુિ સહકારી િંિળી - ૫૦૦૦  ૫૦૦૦ 

િિીયાતાજ દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૭૬૫૦૦  ૭૬૫૦૦ 

પીજ દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૬૩૦  ૬૩૦ 

શિશરેપુરા દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૨૦૦૦  ૨૦૦૦ 

સોનસણ દુિ ઉત્પા .િિંળી.  - ૩૮૦૦  ૩૮૦૦ 

સુઈ દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૩૯૫૧૬  ૩૯૫૧૬ 

મવજળી -એિવાન્સ )યુ.જી.વી.સી.એિ (.  - ૫૦૦૦૦  ૫૦૦૦૦ 

તાજપુરા દુિ ઉત્પા .િંિળી.  - ૭૦૮૬૫  ૭૦૮૬૫ 

તાિીિ િોનનું ખાતંુ  - ૮૦૦૦  ૮૦૦૦ 

કુલ .... - ૪૬૩૮૫૮૭  ૪૬૩૮૫૮૭ 

અન્ય મળવાપાત્ર  ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

િળવાપાત્ર સેવા ચાજિ  - ૨૭૯૫૩ - ૨૭૯૫૩ 

વાપી એસોસીએશન  - ૨૭૦૮૧ - ૨૭૦૮૧ 

કુલ.... - ૫૫૦૩૪ - ૫૫૦૩૪ 
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

તા.૩૧મી માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજિું પાકંુ સરવૈયાિા જુથો 

 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩ -૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

બેંક ર્સલક ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

બેંક ઓફ િહારાષ્ટ્ર  - ૧૨૮૬૫૮૮ - )૩૦૫૧૪૦(  

બી .ઓ.આઇ.-

૨૦૨૦૧૦૧૦૦૦૧૮૦૫૧ 
- ૧૩૫૫૪૩૫ - ૧૩૦૨૮૦૨ 

ઇન્િીયન બેંક -૪૫૬૨૩૬૦૫૧  - ૬૨૫૧૭૩ - ૬૦૦૯૨૬ 

એસ .બી.આઇ-૫૬૨૨૮૦૦૨૭૭૬  - ૭૦૯૩૭૮૫૩ - ૬૮૫૦૫૩૬૦ 

એસ .બી.આઇ-૫૬૨૨૮૦૦૨૮૯૦  - ૧૪૯૫૪૭૧ - ૧૪૩૮૩૨૭ 

એસ .બી.આઇ-૫૬૨૨૮૦૦૨૯૨૫  - ૧૧૪૦૩૯૯ - ૧૦૯૬૮૨૩ 

એસ .બી.આઇ-૫૬૨૨૮૦૦૩૦૮૭  - ૬૦૯૮૬૯૨૨ - ૫૮૩૬૩૧૩૧ 

એસ .બી.આઇ-
૫૬૨૨૮૦૦૯૫૧૨)એન.ટી.સી(.  

- ૫૪૭૮૭૮ - ૫૨૬૯૪૩ 

એસ .બી.આઇ-ભર શાખા-

૫૬૦૦૫૦૦૬૦૬૯ 
- ૯૯૭૬૨ - ૯૫૯૫૦ 

એસ .બી.આઇ-૩૦૧૧૩૦૮૧૦૯૩  - ૪૪૭૯૩ - ૪૬૯૨૮ 

એસ .બી.આઇ-૧૦૦૦૮૯૯૬૧૩૩  - ૬૭૯૬૧૪ - ૬૫૩૬૪૬ 

એસ .બી.આઇ-૩૨૩૨૧૭૪૪૮૪૬  - ૧૩૯૯૭૩૦૮ - ૧૧૫૫૮૯૬૨ 

કુલ   ૧૫૩૨૦૧૧૯૬  ૧૪૩૮૮૪૬૫૮ 

II) સ્વયંમસિા પ્રોજકે્ટ     

બેંક ઓફ બરોિા 
૮૫૧૬ /૨૬૪૦૧૦૦૦૦૬૭૮૬  

 ૪૧૪૪૦૬  ૩૮૨૮૫૪ 

દેનાબેંક ૧૬૧૬૬ /૯૨૮૭   ૪૧૩૬  ૩૯૭૬ 

ઇંિીયન બેંક ૪૫૬૨૫૨૮૦૨  ૨૬૨૧૬૧૨  ૨૫૧૯૮૧૨ 

સ્ટેટબેંક ઓફ ઇંિીયા ૩૦૦૩૦૦૭૨૯૯  ૩૮૬૧૭૪  ૩૭૧૪૧૮ 

સ્ટેટબેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર  
૬૬૦૦૨૭૯૨૬૯૫ 

 
૪૦૩૧૭૬ 

 
૩૮૭૭૭૦ 

કુલ  ૩૮૨૯૫૦૪  ૩૬૮૧૨૯૦ 

કુલ સરવાળો  ૧૫૭૦૩૦૭૦૦  ૧૪૭૫૬૫૯૪૮ 

િાણાહકય સંસ્થાિો પાસે હડપોર્ઝટો      

એસ .બી.આઈ.-૧૨-૦૮-૧૩ થી 

૧૫-૦૨-૨૦૧૫  

  
- ૧૯૪૦૪૬૭ 
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 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩ -૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

બેંક ર્સલક ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૦૪૯૨  -  - ૧૮૯૮૧૯૧ 

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૦૪૯૩  -  - ૨૧૨૭૯૭૧ 

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૦૪૯૪  -  - ૨૧૫૭૦૦૬૪ 

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૦૪૯૫  -  - ૨૩૨૦૭૮૩ 

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૨૩૧૮     ૨૪૭૨૩૮૨ 

એસ .બી.આઇ )એફ.િી(   ૨૦૨૧૨૮૯   

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૬૨૦૨   ૨૦૭૪૮૮૧   

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૬૨૦૩   ૨૩૨૬૦૫૦   

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૬૨૦૪   ૨૩૫૭૭૮૭૬   

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૬૨૦૫   ૨૫૩૬૮૦૯   

જી .એસ.એફ.એસ )એફ.િી (.૨૭૧૧૫   ૨૭૦૨૫૧૯   

કુલ   ૩૫૨૩૯૪૨૪  ૩૨૩૨૯૮૫૮ 

અન્ય સીિક 

પી .એિ.એ િા સરકારી મતજોરી ખાતે  

મસિક 

૫૦૨૬૧૦૫૮  ૫૦૨૬૧૦૫૮  

કુલ ૫૦૨૬૧૦૫૮  ૫૦૨૬૧૦૫૮  
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ગુજરાત મહહલા આર્થિક ર્વકાસ ર્િગમ ર્લર્મટેડ 

તા.૩૧મી માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજિું પાકંુ સરવૈયાિા જુથો 

 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩ -૧૪ 

ર્વગતો રકમ રકમ રકમ રકમ 

 રૂ. રૂ. રૂ. રૂ. 

હડપોર્ઝટ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ ર્બિ ર્ાલ ુ ર્ાલ ુ

કોટિ  કેસ )મસટી સીવીિ કોટિ (  ૨૧૮૭૩૨ - ૨૧૮૭૩૨ - 

કોટિ  કેસ )મસટી સીવીિ કોટિ  એન.ટી.સી(.  ૧૫૦૦૦ - ૧૫૦૦૦ - 

કોટિ  કેસ )હાઈ કોટિ(  ૩૪૧૬૦ - ૩૪૧૬૦ - 

મસક્યુરીટી ડિપોમઝટ )મવજળી (  ૧૧૨૫૦ - ૧૧૨૫૦ - 

ટેિીફોન ડિપોમઝટ ૫૨૦૦૦ - ૫૨૦૦૦ - 

ટેિીફોન ડિપોમઝટ - સી.પી.રહેઠાણ , અિદાવાદ  ૧૫૦૦૦ - ૧૫૦૦૦ - 

ટેિીફોન ડિપોમઝટ - સી.પી.રહેઠાણ , િહેસાણા  ૧૫૦૦૦ - ૧૫૦૦૦ - 

દમક્ષણ ગુજરાત વીજ કંપની િી . ૨૫૦૦૦ - ૨૫૦૦૦ - 

પમશ્રિ ગુજરાત વીજ કંપની િી. ૫૦૦૦૦ - ૩૦૦૦૦ - 

િકાન બાંિકાિ ડિપોમઝટ ૮૦૦ - ૮૦૦ - 

સદસ્ય ભોજનાિય ડિપોમઝટ ૧૦૦૦૦ - ૧૦૦૦૦ - 

પેટર ોિ /ડિઝિ એિવાન્સ  ૮૫૦૦ - ૮૫૦૦ - 

પોસ્ટેઝ ડિપોમઝટ )ફ્રેન્કીંગ િશીન(  ૧૦૦૦ - ૧૦૦૦ - 

કલ્પતરૂ ફીંિીંગ સ્ટેશન  ૬૦૦૦ - ૬૦૦૦ - 

ગુજરાત ઉધ્યોગ ભવન સોસાયટી  ૪૪૫૦૦ - ૪૪૫૦૦ - 

ઉિર ગુજરાત વીજ કંપની િી. ૩૦૦૨૦  -  

કુલ .... ૫૩૬૯૬૪ - ૫૦૬૯૪૨ - 

     

હફક્સ ડીપોઝીટ પર મળેલ વ્યાજ  ર્ાલ ુ  ર્ાલ ુ

એફ .િી ૨૬૨૦૨ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ   ૧૮૦૫૫૩   

એફ .િી ૨૬૨૦૩ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ   ૨૦૨૪૧૦   

એફ .િી ૨૬૨૦૪ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ   ૨૦૫૧૭૧૭   

એફ .િી ૨૬૨૦૫ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ   ૨૨૦૭૫૦   

એફ .િી ૨૭૧૧૫ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ   ૧૫૮૧૫૪   

એફ .િી ૨૦૪૯૩ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ     ૧૮૫૧૭૩ 

એફ .િી ૨૦૪૯૪ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ     ૧૮૭૭૦૦૦ 

એફ .િી ૨૦૪૯૫ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ     ૨૦૧૯૫૨ 

એફ .િી ૨૨૩૧૮ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ     ૧૪૪૬૮૬ 

એફ .િી ૨૦૪૯૨ પર જી.એસ.એફ.એસ દ્વારા વ્યાજ     ૧૬૫૧૭૮ 

સ્વયંમસિાની િીપોઝીટ પરનુ વ્યાજ  ૩૯૬૮૧  ૩૯૬૮૧ 

કુલ  ૨૮૫૩૨૬૫  ૨૬૧૩૬૭૦ 
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િફા-િુકસાિ ખાતાિા જુથો વષિ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ 

 ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૩ -૧૪ 

કિિચારીના િાભોના ખચાિ  ર્ાલ ુ  ર્ાલ ુ

પગાર અને અન્ય ભથ્થા  ૯૩૭૬૯૩૫  ૯૧૫૦૦૬૧ 

િેિીકિ   ૪૦૦૧  ૫૬૩૯ 

પી.એફ ફાળો  ૪૪૯૩૫૪  ૪૧૨૨૫૬ 

જુથ વીિા યોજના  ૩૪૦૩૯  ૧૭૬૫૫ 

ચાજિ એિાઉંસ  -  ૫૧૮૦૭ 

બોનસ  ૧૭૨૭૦   

ચેરિેનશ્રીને િાનદ વેતન  ૨૮૦૬૫  ૨૨૫૦૦ 

ચેરિેનશ્રીનો ખચો  ૨૩૫૯૦  ૨૨૭૫૦ 

હાજરી   -  ૧૧૦૦૦ 

આર.ઓ.પી એરીયસિ  -  ૪૧૭૩૦૯ 

િોઘવારી ભથ્થાનો તફાવત  ૧૭૮૫૭૦  ૨૮૮૦૩ 

રજાપગાર   ૭૮૨૪૯૦  ૨૩૧૬૪ 

ગ્ેજ્યુઇટી  ૧૨૮૧૬૬૫  ૧૦૩૦૭૫૪ 

કુલ   ૧૨૧૭૬૦૭૯  ૧૧૧૯૩૬૯૮ 
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૩૧ મી માર્િ, ૨૦૧૫ િા રોજ પૂરા થયલેા િાણાકીય ર્િવેદિિા ભાગરૂપે 

૧) મહત્વપૂણિ હહસાબી િીર્તઓ અિે િોંધો 

એ) િાણાકીય ર્િવેદિો તૈયાર કરવાિા આધાર 

ભારતિાં સાિાન્ય રીતે સ્વીકૃત (GAAP) િોરણો અનુસાર નાણાકીય પત્રકો ડહસ્ટોરીકિ કોસ્ટ 
કન્વેન્શનના આિારે તૈયાર કરવાિાં આવ્યા છે. GAAP િાં કાનૂની રીતે િાન્ય ડહસાબી િોરણો 
જ ે કંપની િારા ૨૦૧૩ અને કંપની (એકાઉન્ટીંગ સ્ટાન્િિિ ) મનયિો-૨૦૧૪ ના મનયિ-૭ િા ં
મનયત કયાિ િુજબ તૈયાર કરવાિાં આવ્યા છે.  

બી) સ્થાયી અસ્કયામતો 

સ્થાયી અસ્કયાિતો ની મકંિત તેની ખરીદ મકંિત િુજબ અથવા તેના મનિાિણ ખચિના આિારે 
બતાવવાિાં આવેિ છે. આ મકંિતોિાં અસ્કયાિતોને કાિ કરવાની મસ્થમતિાં િાવવા િાટે સીિા 
અને આિકતરા ખચાિ અને સિય અનુસાર કરવા પિતા ખચાિનો પણ સિાવેશ થાય છે. કંપની 
દ્વારા સ્થાઈ અસ્કયાિતો તૈયાર કરવા/ખરીિવા િાટે ગ્ાન્ટનો ઉપયોગ કરવાિાં આવ્યો છે. અને 
તે ખચિને કેમપટિ રીઝવિ એકાઉન્ટ હેઠળ બાકી રહેિ િહેસૂિી આવકિાં બતાવવાિાં આવેિ છે. 
મસવાય કે સ્વ-શકતી પ્રોજકે્ટ. તેની અસ્કયાિતો ગ્ાન્ટ એકાઉન્ટ ખાતે ઉિારવાિાં આવેિ છે.    

જ્યારે અસ્કયાિતોનો મનકાિ કરવાિાં આવે અથવા તેિન ે મનવૃિ કરવાિાં આવે, તેિની 
મકંિત નાણાકીય પત્રકોિાંથી દૂર કરવાિાં આવે છે. આ અસ્કયાિતોના મનકાિથી િળેિ િાભ કે 
નુકસાન નક્કી કરવાિાં આવે છે અને તેનો ઉલે્લખ નફા અને નુકસાનના પત્રકિાં જ ેતે નાણાકીય 
વષિિાં બતાવવાિાં આવે છે.   

સી) ઘસારો 

કંપનીએ અમિમનયિ, ૨૦૧૩ ના અનુસૂમચ-૨ િા દશાિવ્યા િુજબ, કંપનીએ ઉપયોગી 
સિય અનુસાર તિાિ સ્થીર મિિકત પર "ઘટતી જતી બાકી પધ્િતીથી" ઘસારાની ગણતરી 
કરવાિાં આવેિ છે. 

ગ્ાન્ટિાંથી ખરીદવાિાં આવિે અસ્કયાિતોના ઘસારાનો ડહસાબ આવક અને ખચિ ખાત ે
ગણવાિાં આવેિ છે અને તેટિી જ રકિ કેમપટિ રીઝવિ ખાતાિાંથી આવક ખાતે તબદીિ કરવાિાં 
આવેિ છે. મસવાય કે સ્વ-શમક્ત પ્રોજકે્ટ.  

જ્યારે અસ્કયાિતોનો મનકાિ  કરવાિાં આવે છે અથવા તેિને મનવૃિ કરવાિાં આવ ેછે 
ત્યારે એકમત્રત થયેિ ઘસારાની રકિ નાણાકીય પત્રકિાંથી દૂર કરવાિાં આવ ેછે. અસ્કયાિતોના 
મનકાિિાંથી િળેિ નફો અને નુકસાન તેની ખરીદ મકંિત અને વેચાણ મકંિત વચ્ચનેા તફાવતના 
આિારે નક્કી કરવાિાં આવ ેછે અને તે રકિ નફો અને નુકસાન પત્રકિાં જ ેતે નાણાકીય વષિિાં 
બતાવવાિાં આવે છે.  

ડી) શેર દીઠ કમાણી 

શેર દીઠ િૂળ આવકને વષિ દરમિયાન કરાયેિા ઈમક્વટી શેસિની ભાડરત સરેરાશ સંખ્યા દ્વારા 
કંપનીના ઇમક્વટી શેરહોલ્િરોને આ ભારીત વષિ િાટે ટેક્સ પછી ચોખ્ખા નફાને મવભામજત કરીન ે
ગણતરી કરવાિાં આવે છે. શેર દીઠ ઘસારાની આવકની ગણતરી વષિ દરમિયાન બાકી સરેરાશ 
વેઇડટંગ ઇમક્વટી શેરો દ્વારા ઇમક્વટી શેરિારકો (હળવી કરાયેિ આવક િાટે સરભર કયાિ પછી) 
િાટેના ચોખ્ખા નફાને મવભાજન કરીને કરવાિાં આવે છે. 
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ઈ) હહસાબી પિર્ત 

કંપનીના બુક ઓફ એકાઉન્્સ એકુ્રઅિ પધ્િમતથી રાખવાિાં આવે છે. મસવાય કે: 

 સરકારી ગ્ાન્ટનો ડહસાબ રોકિ આિારે રાખવાિાં આવે છે.  

 રજાનંુ રોકિિાં રૂપાંતર જયારે ચુકવવાિાં આવે ત્યારે ચુકવવા પાત્ર ગણવાિાં આવે છે.  

એફ) કમિર્ારીિાં લાભો: 

1. કિિચારીઓ અને કંપની મનયત ટકાવારી િુજબ એક મનમિત ફાળો ભારત સરકારના 

એમ્ટિોયીઝ પ્રોમવિન્ટિાં આપે છે. તેનો આિાર કિિચારીઓના પગાર પર રહે છે. આના 

િાટેની જોગવાઈ જ ેવષિિાં કિિચારીએ સેવા આપી હોય તે વષિિાં કરવાિાં આવે છે.  

2. કિિચારીઓને ગ્ેચ્યુટી ચુકવવાની જવાબદારી, કિિચારીઓના િાભ િાટેનો એક ચોક્કસ 

ટિાન છે. કંપનીની યોજનાનો વહીવટ LIC દ્વારા કરવાિાં આવે છે. આ જવાબદારી પ્રોજકે્ટેિ 

યુમનટ કે્રિીટ િેથિિ  આિારી હોય છે. આ જવાબદારીનો/નુકસાન એ નફા નુકસાનના પત્રકિાં 

નોંિવાિાં આવે છે.  

3. કિિચારીઓના રજા પગાર અને પેન્શનના ફાળાની ચુકવણી  ફાળાની ચુકવણી રોકિ 

આિારીત કરવાિાં આવે છે.  

4. ટંૂકા ગાળાના િાભોન ેસંબંમિત વષિિાં નફા અને નુકસાનના પત્રકિાં છૂટ વગરની રકિ તરીકે 

જ ેતે વષિના ડહસાબોિાં બતાવવાિાં આવે છે.  

જી) સરકારી ગ્રાન્ટ, સબસીડી અિે ગ્રાહકોિો ફાળો: 

1. ગ્ાન્ટ રોકિ આિાર પર ગણવાિા ંઆવે છે. 

2. મવમવિ યોજનાઓ હેઠળના વષિ દરમિયાન થયેિા ખચિિાં સંબંમિત અનુદાન અને બિેેન્સ શીટિાં 

વતિિાન જવાબદારી દશાિવ્યા િુજબ સંતુમિત કરવાિા ંઆવે છે. 

3. કંપની પાસે ફાજિ રહેિ ફંિ બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થાિાં ફીક્ષ િીપોઝીટ રૂપે રાખવાિાં આવ ે

છે. આવી િીપોઝીટ ઉપર િળતું વ્યાજને આવક અને ખચિના ખાતે જિા િેવાિાં આવે છે અન ે

વષિના અંતે વિતી અથવા ઘટાિો થતી રકિને “નોન-ટિાન્ટ ગ્ાન્ટ” ફંિ સાિે સરભર કરવાિાં 

આવે છે.  

4. િૂિી રૂપ અસ્ક્યાિતો િાટે થયેિ, ફાળા, ગ્ાન્્સ અન ે સબસીિી પ્રત્યે થયેિ ખચિના કારણ ે

અસ્ક્યાિતની મકંિતિાં ઘટાિો કરવાિાં આવતો નથી. તેને રીઝવિ અને સરટિસ તરીકે ગણવાિાં 

આવે છે. ગ્ાહકોના ફાળા, ગ્ાન્્સ અને િળેિ સબસીિી હેઠળ િળેિ રકિને બાકી રહેતી િહેસૂિ 

તરીકે ગણવાિાં આવે છે. ઉપભોક્તાના અનુદાન, અને સબમસિીની તિાિ આવકને મવિંમબત 

આવક તરીકે ગણવાિાં આવે છે અને અસ્કયાિતોના સરેરાશ ઉપયોગી જીવન પર આિાડરત 

અસ્કયાિતો સાથે ગ્ાન્ટની ઓળખની ગેરહાજરીિાં, વષિ દરમિયાન મસિકના પ્રિાણિાં નફાની 

ટકાવારી, નફો અને નુકસાન પત્રકિાં બતાવવાિાં આવે છે. અસ્કયાિતોની ઉપયોગીતા પૂરી થઇ 

જાય ત્યારે તેના નજીવા િૂલ્ય પર  ઘસારા કરતાં વિ ુગ્ાન્ટ, ઉપર જણાવેિ કારણો િાટે િૂિી 

ડરઝવિિાં સ્થાનાંતડરત થયેિ નથી. 
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એર્) ર્મલકતમાં ધટાડો: 

કંપનીએ દરેક નાણાકીય વષિિાં ડહસાબો તૈયાર કરતી વખતે કોઈ અસ્ક્યાિત આમથિક રૂપ ે

ક્ષમતગ્સ્ત છે કે કેિ તે તપાસવાની નીમત અપનાવી છે. જો એવું કંઈ જણાય તો કંપની તેની વસૂિ 

થવા પાત્ર રકિની ગણતરી કરે છે. જો એવા કોઈ સંકેત જણાય તો, કંપનીએ અસ્ક્યાિત ની 

વસૂિાત રકિનો અંદાજ કાઢે છે. જો મિિકતની આવી વસૂિાત રકિ અથવા કેશ જનરેડટંગ 

એકિની વસૂિાતક્ષિ રકિ જ ેએસટે તેની િૂળ મકંિત કરતા ઓછી હોય તો, વહનની રકિ તેની 

વસૂિાતપાત્ર રકિિાં ઘટાિો થાય છે. આ ઘટાિાને હામન નુકસાન તરીકે ગણવાિાં આવે છે અને 

તેને નફા અને નુકસાનના મનવેદનિાં બતાવવાિાં આવે છે. જો બેિેન્સ શીટ તારીખે અગાઉ 

િૂલ્યાંકન કરાયેિ હામન નુકશાન હવે અમસ્તત્વિાં નથી, તો વસૂિાતપાત્ર રકિનો ફરીથી 

િૂલ્યાંકન થાય છે અને મિિકત પુનઃપ્રાપ્ત રકિ પર પ્રમતમબંમબત થાય છે. 

આઈ) આવક પર કર: 

કરવેરા િાટેની જોગવાઈ આવકવેરા અમિમનયિ, ૧૯૬૧ ની જોગવાઈઓ અનસુાર ગણતરી 

કરાયેિા આકારણીપાત્ર નફાના આિારે નક્કી કરવાિાં આવે છે. 

મવિંમબત કરવેરાની ઓળખ કરવાિાં આવે છે, જિેાં મવવેકબુમિના આિારે, સિયના 

તફાવતને મવચારણાિાં િઇ, કરપાત્ર આવક અને ડહસાબી આવક વચ્ચેનો તફાવત, જ ે એક 

સિયિાં પ્રાપ્ત થાય છે, અન ેએક અથવા વિુ અનુગાિી સિયગાળાિાં ડરવસિિ કરવાની ક્ષિતા 

િરાવે છે. સ્થમગત ટેક્સ એસેટને િાન્યતા આપવાિાં આવે છે અને િાત્ર તે જ આગળ િરવાિાં 

આવે છે કે આગળ િપાવતા અને અમવભાજ્ય અવિલૂ્યન મસવાય વચુિઅિ મનમિતતા છે, 

ભમવષ્યિાં અસ્ક્યાિતની મકંિત પ્રાપ્ત થશે. 

જ) જોગવાઈઓ અિ ેઆકર્સ્મક જવાબદારીઓ : 

ભૂતકાળની ઘટનાઓના પડરણાિે હાિની જવાબદારી હોય ત્યારે કંપની જોગવાઈને 

િાન્યતા આપે છે કે કદાચ સંસાિનોના પ્રવાહની જરૂર છે અને જવાબદારી પૂરી કરવા િાટેની 

જરૂરી રકિનો મવશ્વસનીય અદંાજ િળે તેનો કંપની સ્વીકાર કરે છે. આકમસ્િક જવાબદારીને ત્યારે 

જાહેર કરવાિાં આવે છે જયારે જવાબદારીની સંભાવના હોય. જો વતિિાનિાં જવાબદારી હોય પરંતુ 

તેને પૂરી કરવા િાટે નાણાકીય સ્ત્રોતની જરૂર ન હોય. જ્યાં સંભમવત જવાબદારી હોય અથવા 

હાિની જવાબદારી હોય જિેાં સ્ત્રોત ખુબ ઓછા હોય ત્યાં કોઈ જાહેરાત કરવાિાં આવતી નથી.  

કે) પૂવિ સમયિા હહસાબો સરભર કરવા: 

પૂવિ સિયના આવક અને ખચિની બિી જ ઓળખવાિાં આવેિ આઈટિ જનેો ડહસાબ અથવા 

જોગવાઈ અગાઉના વષોિાં કરવાિાં આવેિ ન હોય તેિને ‘પૂવિ સમયિા હહસાબો સરભર કરવા’ 

હેઠળ બતાવવામાં આવેલ છે.  

એલ) ડહસાબી નીમત હેઠળ અન્યથા સંદમભિત ન હોય તેવા ડહસાબો સાિાન્ય રીતે સ્વીકૃત ડહસાબી 

મસિાંતો ના આિારે તૈયાર કરવાિા ંઆવેિા છે. 

  



64 

 

૨૧. કંપનીએ મવમવિ પાટીઓ પાસેથી િીપોઝીટ િેળવી છે, જ ેઘણા વષોથી ચુકવવાની બાકી છે. જનેી મવગતો 

નીચે િુજબ છે.    

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

EMD – આઈિેન્ટટીટી કોમ્યુનીકેશન  ૧,૫૫,૦૦૦/- ૧,૫૫,૦૦૦/- 

EMD – આર. ગાંિી એન્િ કંપની. ૨,૫૦,૦૦૦/- ૨,૫૦,૦૦૦/- 

સિાજ કલ્યાણ ડહત વિિક સમિમત જાફરાબાદ ૨૯,૮૫૦/- ૨૯,૮૫૦/- 

મનગિના કિિચારીઓ િાટે િકાનના ભાિાની િીપોઝીટ  ૫,૮૦૦/- ૫,૮૦૦/- 

ટેન્િર િીપોઝીટ (છાપકાિ) ૧,૦૦૦/- ૧,૦૦૦/- 

કાર િીપોઝીટ ૧,૦૦૦/- ૧,૦૦૦/- 

IITF પ્રદશિન િીપોઝીટ  ૩૦,૦૦૦/- ૩૦,૦૦૦/- 

EMD રાજને્રમસંગ સોઢા ૧૦,૦૦૦/-  

કુલ ૪,૮૨,૬૫૦/- ૪,૭૨,૬૫૦/- 

૨૨. કંપિીએ ર્વર્વધ પક્ષો પાસથેી અસુરર્ક્ષત લોિ મેળવી છે. જિેી ર્વગતો િીર્ે પ્રમાણે છે:  

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

NHFDC ને ચુકવવા પાત્ર – ભારત સરકાર ૨૩,૦૮,૦૯૯/- ૨૨,૪૭,૫૬૨/- 

કુલ ૨૩,૦૮,૦૯૯/- ૨૨,૪૭,૫૬૨/- 

NHFDC િોન પેટે ભારત સરકાર પાસેથી િળેિ ભંિોળને કંપની દ્વારા ઉક્ત યોજના હેઠળ મવમવિ 
િાભાથીઓને વહેંચવાિાં આવી હતી. જો કે, કંપની િાભાથીઓ પાસેથી મનયમિત પરત ચુકવણી 
િેળવવાિાં મનષ્ફળ રહી છે અને તે િુજબ સરકારને આ રકિ પરત કરવાિાં મનષ્ફળ રહી છે. તદુપરાંત, 
વ્યમક્તગત મવગતો ઉપિબ્િ ન હોવાને કારણે કંપની પરત ચુકવણી તરીકે િાભાથીઓ પાસેથી િળતી 
રકિને એક મસંગિ જનરિ િેજર જનેે "િોન ડરકવરી - NHFDC એકાઉન્ટ” તરીકે ઓળખવાિાં આવે છે ત ે
હેઠળ જિા કરવાિાં આવે છે.  

NHFDC સ્કીિ હેઠળ કંપની દ્વારા આપવાિાં આવતી ફંિની પેશગીની મસ્થમત બેિેન્સ શીટની તારીખે નીચે 
િુજબ છે: 

ર્વગતો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ િા 

રોજ ર્સલક 

NHFDC િોનનું મવતરણ ૮,૦૬,૨૯૩.૫૪/- ૮,૦૬,૨૯૩.૫૪/- 

૨૩. કંપિી સર્વિસ ટેક્ષ રજીસ્ટરે શિ મેળવવાિી કાયિવાહી હાથ ધરી છે અિ ેએક વખત રજીસ્ટરે શિ થઇ જાય ત્યાર 
બાદ સર્વિસ ટેક્ષિે લગતી બધી જવાબદારી ર્ૂકવી દેવામા ંઆવશે.    

૨૫.  "અન્ય ચૂકવવાપાત્ર" શીષિક હેઠળ આગળ ખેંચવાિાં આવિે મસિકની મવગતો નીચે િુજબ છે: 

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

ચુકવવા પાત્ર ઓિીટ ફી ૨૦૧,૮૫૬/- ૧૮૩,૮૫૬/- 

નાણાકીય વષિ ૨૦૧૩-૧૪ િાટે ચુકવવા પાત્ર ઓિીટ ફી  ૫૦,૦૦૦/- ૫૦,૦૦૦/- 
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ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

અન્નપૂણાિ કેન્ટીન  ૨૭૦,૭૮૫/- ૨૭૦,૭૮૫/- 

ગ્ીમ્કો ખાતે  ૧.૩૩,૪૦૪/- ૧૩૩,૪૦૪/- 
કિિચારી બેંક િોનની વસૂિાત -િહેશ પાસવાન ખાત ે ૩,૦૦૦/- ૩,૦૦૦/- 

હાઉસ રેન્ટ રીકવરી ૧૩૬૦/-  
શોિી ન શકાતા ખાતા  ૧૭,૫૦૦/- ૧૭,૫૦૦/- 

નહીં ચૂકવાયેિ ખચાિ ૨૫૩,૯૧૧/- ૨૬૮,૬૭૬/- 
LIC, બી.એિ મત્રવેદી ૨૯૫૨/- - 

EPF, બી.એિ મત્રવેદી - ૨૦,૧૬૨/- 
િાચિ,૧૪ ની કપાત (નડહ ચૂકવાયેિ પગાર) (૭૮૦૦)/- ૭૨૮,૧૮૨/- 

ઓકટોબર,૧૪ ની કપાત (નડહ ચૂકવાયેિ પગાર) ૪૦૦/- - 
િાચિ,૧૫ નહીં ચૂકવાયેિ પગાર ૭૩૬,૧૭૯/- - 

કાપડિયા ચંરકાંતને ચુકવવા પાત્ર NHFDC િોન  ૩,૦૭૮/- ૩,૦૭૮/- 
ગ્ુપ ઇન્સ્યોરન્સ (મનગિના કિિચારીઓ)  ૧૦૦,૭૪૦/- ૪૦૦,૬૦૩/- 

કુલ ૧,૭૬૯,૬૯૯/- ૨,૦૭૯,૨૪૬/- 

૨૬. "સ્વયં મસધ્િ પ્રોજકે્ટ" હેઠળ િંજૂર કરાયેિા ભંિોળ અને બાકીના મબન-વપરાયેિ રકિને મવમવિ બેંક 
થાપણો, એિવામન્સસ અને રોકિના સ્વરૂપિાં નીચે િુજબ ઉિારવાિાં આવેિ છે: 

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ િા 

રોજ ર્સલક 

RPS ને બ્િોક સ્તરે પેશગી ૪,૯૭,૨૧૦/- ૪,૯૭,૨૧૦/- 

બેંક ઓફ બરોિા  S.S.D A/C 

NO.૮૫૧૬/૨૬૪૦૧૦૦૦૦૬૭૮૬ 
૪,૧૪,૪૦૬/- ૩,૯૮,૩૧૪/- 

હાથ પરની રોકિ  S.S.D ખાતે ૭,૯૦૮/-  ૭,૯૦૮/-  

દેના બેંક - S.S.D ખાતે  NO. ૧૬૧૬૬/ ૯૨૮૭ ૪,૧૩૬/- ૩,૯૭૬/-  
ઇમન્િયન બેંક - S.S.D ખાતે NO. ૪૫૬૨૫૨૮૦૨ ૨૬,૨૧,૬૧૨/- ૨૫,૧૯,૮૧૨/-  

સ્વયં મસધ્િા પ્રોજકે્ટને િળવા પાત્ર વ્યાજ ૩૯,૬૮૧/- ૩૯,૬૮૧/- 
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇમન્િયા - S.S.D ખાત ેNO. 
૩૦૦૩૩૦૦૭૨૯૯ 

૩,૮૬,૧૭૪/- ૩,૭૧૪,૧૮/- 

સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર  S.S.D ખાત ેNO. 
૬૬૦૦૨૭૯૨૬૯૫ 

૪,૦૩,૧૭૬/- ૩,૮૭,૭૭૦/- 

કુલ  ૪૩,૭૪,૩૦૩/- ૪૨,૨૬,૦૮૯/- 

કંપનીને આ બાબતે હુકિ િળે તો કંપની આ રકિ સંબમિત િંજૂર કરનાર સિા િંિળને પરત કરશે.  

૨૭. કૂિ િૂિી ફાળા રૂ. ૫૩,૧૯,૮૮૮/- કે જ ેગુજરાત સરકાર દ્વારા રાખવાિાં આવેિી છે તે કંપનીનો ૭૬% 
ડહસ્સો િરાવે છે, રૂ. ૫,૦૨,૬૧,૦૫૮/- સરકારી ટરેઝરીિાં જાળવવાિાં આવેિ વ્યમક્તગત િેજર એકાઉન્ટ 
(પીએિએ)િાં જિા કરવાિાં આવ્યા હતા આ રકિને સતત અન્ય મબન વતિિાન અસ્કયાિતો હેઠળ 
બતાવવાિાં આવેિ છે .   
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સરકારે તારીખ ૦૭/૧૦/૧૯૯૩ ના ઠરાવનો પી.એિ.એ. ખાતાિાંથી કંપનીને જાણ કયાિ મવના ઉપાિી 

િીિેિ છે. જો કે સરકાર તરફથી કોઈ પણ જાણકારી મવના કંપની આ રકિને તેના PLA ખાતાિાં 

બતાવાવનંુ ચાિુ રાખ્યંુ છે. તેના પડરણાિે અસ્કયાિતો તેિજ શેરિૂિી વિારે બતાવવાિાં આવેિ છે.  

આ ઉપરાંત,  બાકી રહેતી શેરિૂિીના રૂ. ૨૯,૩૭,૮૨૨ / -  અિને ક્યારેય િળ્યા નથી. 

૨૮. કમિર્ારીઓિે આપવામાં આવેલ પેશગી જ ેલાંબા સમયથી બાકી રહેલ છે. તિેી ર્વગતો િીર્ે પ્રમાણે છે:  

ર્વગતો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

કિિચારીઓને પેશગી ખાતે  ૭૩,૯૪૨/- ૭૩,૯૪૨/- 

પેશગી – જી.એિ. સોિંકી ૬,૦૦૦/- ૬,૦૦૦/- 

પેશગી – કે.એિ. જોશી  ૫૦૦/- ૫૦૦/- 

પેશગી – એિ.પી. પાસવાન  ૨૬,૫૦૦/- ૨૬,૫૦૦/- 

પેશગી – એન.આર. સાકરીયા  ૫,૦૦૦/- ૫,૦૦૦/- 

પેશગી – ઉમિિિાબેન રાજ  ૧૦,૦૦૦/- ૧૦,૦૦૦/- 

િોન – એચ.પી. શાહ ૫,૦૦૦/- ૫,૦૦૦/- 

સ્કુટર પેશગી, મનગિના કિિચારીઓ ખાતે  ૨,૯૭૧/- ૨,૯૭૧/- 

શ્રી િી.જી. ભભ, જનરિ િેનેજરને પેશગી ખાત ે ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- 

શ્રી જ.ેએિ. ચૌહાણ, જૂનીયર કારકૂન ખાતે ૧૦,૦૦૦/- ૧૦,૦૦૦/- 

શ્રી કે.વી. ભાિોિીયા, મવકાસ અમિકારી પેશગી ખાતે  ૨,૧૪,૯૧૪/- ૨,૧૪,૯૧૪/- 

શ્રી એન.એચ. સંઘવી, એકાઉન્ટ ઓડફસર, પેશગી ખાતે  ૮૮,૨૯૯/- ૮૮,૨૯૯/- 

શ્રી એન.એિ. ઉપાધ્યાય, સીનીયર ક્િાકિ, પેશગી ખાતે  ૧૦,૫૦૦/- ૧૦,૫૦૦/- 

શ્રી એન.આર. પટેિ, પેશગી ખાતે  ૩૯,૯૬૧/- ૩૯,૯૬૧/- 

શ્રી એન.યુ. સગાથીયા A.F.O પેશગી ખાત ે ૯૦,૮૬૨/- ૯૦,૮૬૨/- 

તહેવાર પેશગી ૧,૮૦૦/- ૧,૪૦૦/- 

િીનાબેન અધ્યક્ષને પેશગી ૨૦,૦૦૦/- - 

કુલ ૭,૦૬,૨૪૯/- ૬,૮૫,૮૪૯/- 

૨૯. કંપિી દ્વારા ર્વર્વધ સંસ્થાઓિે પેશગી આપવામા ંઆવેલ જ ેલાંબા સમયથી બાકી છે. તિેી ર્વગતો િીર્ ે
પ્રમાણે છે: 

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 

અંબોિી દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી  ૧૫,૬૬૦/- ૧૫,૬૬૦/- 

ભવાનગઢ દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી  ૧,૦૦૦/- ૧,૦૦૦/- 

છીપિી દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી  ૯૨,૬૬૬/- ૯૨,૬૬૬/- 

ચોવાિ, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી  ૧,૩૧,૮૦૦/- ૧,૩૧,૮૦૦/- 

િિકન, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૭૫/- ૭૫/- 

ઘાયજ, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૫૨,૫૭૯/- ૫૨,૫૭૯/- 

ગ્ાિસ્વરાજ િડહિા િંિળ છૂટક વેચાણ કેન્ર, િોન ખાતે  ૧૫,૦૦૦/- ૧૫,૦૦૦/- 

ઇન્રપુરા, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૧૦,૪૧૯/- ૧૦,૪૧૯/- 
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ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ 

િા રોજ ર્સલક 

જૂની સેંિાણી, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૧,૦૦૦/- ૧,૦૦૦/- 

કઠોર, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૭,૨૬૬/- ૭,૨૬૬/- 

િાિોિ, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૮,૭૧૭/- ૮,૭૧૭/- 

િડહિા મવમવિ ઉદ્યોમગક સહકારી િંિળી છૂટક વેચાણ 
કેન્ર  

૫,૦૦૦/- ૫,૦૦૦/- 

િામિયાતાજ, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૭૬,૫૦૦/- ૭૬,૫૦૦/- 

પીજ, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૬૩૦/- ૬૩૦/- 

શિશરેપુરા, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૨,૦૦૦/- ૨,૦૦૦/- 

સોનાસન, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૩,૮૦૦/- ૩,૮૦૦/- 

સુઈ, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૩૯,૫૧૬/- ૩૯,૫૧૬/- 

તાજપુરા, દૂિ ઉત્પાદક સહકારી િંિળી ૭૦,૮૬૫/- ૭૦,૮૬૫/- 

તાિીિ િોન ખાતે  ૮,૦૦૦/- ૮,૦૦૦/- 

કુલ ૫,૪૨,૪૯૩/- ૫,૪૨,૪૯૩/- 

૩૦. કંપિીિે કેટલીક રકમ મળવા પાત્ર છે જ ે"અન્ય વતિમાિ અસ્કયામતો" હેઠળ બતાવવામાં આવેલ છે, જ ે
લાંબા સમયથી બાકી છે. આ અંગિેી ર્વગતો િીર્ ેમુજબ છે: 

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

હોમસ્પટિ એટેન્િન્ટ ગ્ાન્ટ ખાતે  ૧૪,૮૦૦/- ૧૪,૮૦૦/- 

િળવાપાત્ર સમવિસ ચાજિ  ૨૭,૯૫૩/- ૨૭,૯૫૩/- 

વાપી એસોસીએશન ૨૭,૦૮૧/- ૨૭,૦૮૧/- 

G.S.F.C. ગ્ુપ ઇન્સ્યોરન્સ ૧૫૨૭/- ૧૫૨૭/- 

G.S.F.C. પરચૂરણ વસૂિાત ૧૨,૬૨૮/- ૧૨,૬૨૮/- 

કુલ ૮૩,૯૮૯/- ૮૩,૯૮૯/- 

૩૧. કંપિી પાસે કેટલીક ડીપોઝીટ છે જ ે"અન્ય વતિમાિ અસ્કયામતો" હેઠળ બતાવવામા ંઆવેલ છે. જ ેલાંબા 
સમયથી બાકી છે. આ અગંિેી ર્વગતો િીર્ે મુજબ છે: 

ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

કોટિ  કેસ (સીટી મસમવિ કોટિ) િીપોઝીટ ખાત ે ૨,૧૮,૭૩૨/- ૨,૧૮,૭૩૨/

- 

કોટિ  કેસ (સીટી મસમવિ કોટિ  NTC) િીપોઝીટ ખાત ે ૧૫,૦૦૦/- ૧૫,૦૦૦/- 

કોટિ  કેસ િીપોઝીટ (હાઈકોટિ) ખાત ે ૩૪,૧૬૦/- ૩૪,૧૬૦/- 

િીપોઝીટ – સાઉથ ગુજરાત ઈિેક્ટર ીસીટી કંપની િીિીટેિ ૨૫,૦૦૦/- ૨૫,૦૦૦/- 

પમચિિ ગુજરાત વીજ કંપની િીિીટેિ ૫૦,૦૦૦/- ૫૦,૦૦૦/- 

ગુજરાત ઉદ્યોગ ભવન સોસાયટી, જાળવણી િીપોઝીટ  ૪૪,૫૦૦/- ૪૪,૫૦૦/- 

િકાન બાંિકાિ િીપોઝીટ  ૮૦૦/- ૮૦૦/- 
કિપતરુ ફીમિંગ સ્ટેશન (પેટર ોિ/િીઝિ) િીપોઝીટ ૬,૦૦૦/- ૬,૦૦૦/- 
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ર્વગતો 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ િા 

રોજ ર્સલક 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ 

િા રોજ ર્સલક 

પેટર ોિ/િીઝિ િીપોઝીટ ખાતે (કિપતરુ ફીમિંગ સ્ટેશન) ૮,૫૦૦/- ૮,૫૦૦/- 
પોસ્ટેજ િીપોઝીટ (ફે્રમન્કંગ િશીન) ૧,૦૦૦/- ૧,૦૦૦/- 
સદસ્ય ભોજનાિય િીપોઝીટ ખાતે  ૧૦,૦૦૦/- ૧૦,૦૦૦/- 
મસક્યુરીટી િીપોઝીટ (ઈિેક્ટર ીસીટી) ખાત ે ૧૧,૨૫૦/- ૧૧,૨૫૦/- 
ટેમિફોન િીપોઝીટ (૧) ૬,૦૦૦/- ૬,૦૦૦/- 
ટેમિફોન િીપોઝીટ (૨) ૬,૦૦૦/- ૬,૦૦૦/- 
ટેમિફોન િીપોઝીટ (૩) ૧૦,૦૦૦/- ૧૦,૦૦૦/- 
ટેમિફોન િીપોઝીટ (૪) ૩૦,૦૦૦/- ૩૦,૦૦૦/- 
ટેમિફોન િીપોઝીટ, સી.પી. રહેઠાણ, અિદાવાદ  ૧૫,૦૦૦/- ૧૫,૦૦૦/- 
ટેમિફોન િીપોઝીટ સી.પી. રહેઠાણ, િેહસાણા ૧૫,૦૦૦/- ૧૫,૦૦૦/- 

ઉિર ગુજરાત વીજ કંપની િીિીટેિ ૩૦,૦૨૦/- - 
કુલ ૫,૩૬,૯૬૨/- ૫,૦૬,૯૪૨/- 

૩૨. AS-15 (સુધારેલ ૨૦૦૫) “કમિર્ારીઓિા લાભો” હેઠળિી જાહેરાત િીર્ે મુજબ છે. 

 વ્યાખ્યા કરવાિાં આવેિ િાભના ટિાન 

ર્વગતો 
ગે્રજ્યુઇટી 

૨૦૧૪-૧૫ 
ગે્રજ્યુઇટી 

૨૦૧૩-૧૪ 
(i) આવક અિે ખર્િ ખાતે માન્ય ખર્ાિ   

હાિની સેવાનો ખચિ ૧,૫૭,૦૪૧/- ૧,૬૧,૦૫૯/- 
વ્યાજનો ખચિ ૩,૨૦,૫૦૦/- ૩,૧૨,૧૭૭/- 
આયોમજત અસ્કયાિતો પર અપેમક્ષત વળતર (૨,૨૩,૯૯૬) (૨,૧૬,૮૯૨) 
ગ્ેજયુઇટી અંગેના જોખિો-ચોખ્ખું નુકસાન 
(ફાયદો)  

૬૪૮/- ૭,૭૪,૪૧૦/- 

ખુિતી જવાબદારીિાં તફાવત  - - 

કૂિ ૨,૫૪,૧૯૩/- ૧૦,૩૦,૭૫૪/- 

  આયોર્જત અસ્કયામતો પર વાસ્તર્વક વળતર  

(ii) વ્યાખ્યાર્યત લાભિી જવાબદારીઓિી હાલિુ ંમૂલયિુ ં
ઉઘડતા અિે બંધ ર્સલકિા હહસાબોિી મેળવણી 

  

વ્યાખ્યામયત િાભની જવાબદારીઓની ઉઘિતી મસિક ૪૦,૦૬,૨૫૬/- ૩૯,૦૨,૨૧૫/- 
સેવા ખચિ ૧,૫૭,૦૪૧/- ૧,૬૧,૦૫૯/- 
વ્યાજનો ખચિ ૩,૨૦,૫૦૦/- ૩,૧૨,૧૭૭ 
વાસ્તમવક નુકસાન (ફાયદો) ૬૪૮/- ૭,૭૪,૪૧૦/- 
કાપકૂપ િુકતાં થયેિ નુકસાન (ફાયદો)  - - 
સિાિાન થતા જવાબદારી પૂરી થઇ - - 
બાદ: િાભ ચૂકવ્યા   (૩,૮૦,૪૨૯) (૧૧,૪૩,૬૦૫) 

વ્યાખ્યાર્યત લાભિી જવાબદારીઓિી બંધ ર્સલક ૪૧,૦૪,૦૧૬/- ૪૦,૦૬,૨૫૬/- 
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(iii) આયોર્જત અસ્કયામતોિા યોગ્ય મૂલયિા ઉઘડતા 
અિે બંધ હહસાબોિી મેળવણી 

  

આયોમજત અસ્કયાિતોના િૂલ્યની ઉઘિતી મસિક ૨૫,૪૫,૩૬૯/- ૨૭,૮૫,૧૯૧/- 
આયોમજત અસ્કયાિતોિાંથી અપેમક્ષત વળતર ૨,૨૩,૯૯૬/- ૨,૧૬,૮૯૨/- 
વાસ્તમવક િાભ (નુકસાન) - - 
સિાિાનના કારણે અસ્કયાિતોની વહેંચણી  - - 
િામિક દ્વારા આપવાિાં આવેિ ફાળો ૧,૪૭,૨૨૬/-  ૬,૮૬,૮૯૧  
બાદ: ચુકવવાિાં આવેિ િાભ  (૩,૮૦,૪૨૯) (૧૧,૪૩,૬૦૫) 

વ્યાખ્યાર્યત લાભિી જવાબદારીઓિી બંધ ર્સલક ૨૫,૩૬,૧૬૨/- ૨૫,૪૫,૩૬૯/- 
 
(iv)  બેલેન્સ શીટમાં સ્વીકારેલ ર્ોખ્ખી અસ્ક્યામત / 

જવાબદારીઓ 
  

વ્યક્યામયત િાભોની જવાબદારી ૪૧,૦૪,૦૧૬/- ૪૦,૦૬,૨૫૬/- 
આયોમજત અસ્કયાિતોનું યોગ્ય િૂલ્ય ૨૫,૩૬,૧૬૨/- ૨૫,૪૫,૩૬૯/- 

વષિિા અંતે બેલેન્સ શીટમાં સ્વીકારેલ ર્ોખ્ખી અસ્ક્યામત 
/ જવાબદારીઓ 

(૧૫,૬૭,૮૫૪) (૧૪,૬૦,૮૮૭) 

 
(v) ફેિરેશનએ પોતાના કિિચારીઓની ગે્જયુઇટી િાટે િાભદાયક આયોજન કયુું છે, જનેો ફાળો ભારત સરકારના 

જીવન વીિા મનગિ (LIC) ને ભરવાિાં આવે છે, અને જ ે ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુિેટરી એન્િ િેવિોપિેન્ટ 
ઓથોરીટીની િાગિદમશિકા િુજબ આ ફંિનંુ આયોજન કરે છે.    

 
(vi) મળતરિું અિુમાિ ૨૦૧૪-૧૫ 
ડિસ્કાઉન્ટ રેટ ૮% 
પગાર વિારાનો અપેમક્ષત દર ૭% 
વાસ્તમવક િૂલ્યાંકન પિમત  પ્રોજકે્ટેિ યુમનટ કે્રિીટ િેથિ 

૩૩. જરૂર જણાય ત્યાં પાછિા વષિના આંકિાને રી-ગુ્પ કરીને પુન: ગોઠવવાિાં આવ્યા, જથેી તેની ચાિુ વષિ 
સાથે સરખાિણી કરી શકાય.   

૩૪. દેવા તરીકે િ હોય તેવા કંપિી સામેિા દાવાઓ જિેો કંપિી સ્વીકાર કરે છે. 

  ૧) િેબર કોટિિાં ૧૧ કેસ કંપની સાિે પિતર છે.  

   કંપિી દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવા  

 ૧) કંપનીએ ૧૫૧ કેસો દાખિ કયાિ છે, જનેી સિયવાર મવગતો નીચે િુજબ છે.  

 વષિ અદાલત કેસિી સંખ્યા 
૨૦૦૫ ફોજદારી અદાિત ૦૧ 
૨૦૦૬ ફોજદારી અદાિત ૦૧ 
૨૦૧૩ ફોજદારી અદાિત ૦૧ 

૨૦૦૮-૧૦ નેગોશીએબિ અદાિત ૧૪૭ 
૨૦૧૩-૧૪ ગુજરાત હાઈકોટિ  ૦૧ 

કુલ  ૧૫૧ 
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૩૫. ટંૂકી િુદ્દતની િોનોની મસિક, વેપારિાં ચુકવવા પાત્ર, િોન્સ અન ે પેશગીઓ વતિિાન અન ે મબન-

વતિિાન અસ્કયાિતો જ ેડહસાબોના ચોપિાિાં બતાવવાિાં આવેિ છે તે ડહસાબોના િેળવણા/પુમષ્ટ્ અને 

જો કોઈ હોય તો સરભર થવાને પાત્ર છે.  

"૧." થી "૩૫." િોંધો માટે સહી/- 

સિાન તારીખના આ સાથે જોિેિ અિારા અહેવાિ િુજબા  

DGSM & Co. િાટે   ગુજરાત િડહિા આમથિક મવકાસ મનગિ િીિીટેિ વતી   

ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ    

ફિિ રજીસ્ટરેશ નંબર.: 101606W  

  

  

  
  

ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ  દેવેશ સી. શાહ. િેનેજીંગ િાયરેક્ટર       િાયરેક્ટર 

સીનીયર ભાગીદાર 

  

  

સભ્યપદ નંબર. ૦૩૬૮૩૦ 

 

  

  

સ્થળ : અિદાવાદ              સ્થળ : અિદાવાદ 

તારીખ:            તારીખ:  

 
 
 

------------ 
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GUJARAT WOMAN ECONOMIC DEVELOPMENT 

CORPORATION LIMITED 
(CIN: U93090GJ1988SGC011118) 

Registered Office: Block No. 8, 8th Floor, Udhyog Bhawan, Sector No. 11, 
Gandhinagar, Gujarat – 382017 

 

 

NOTICE TO THE MEMBERS 

 

NOTICE is hereby given that the 27th Adjourned Annual General Meeting of the Members of 

GUJARAT WOMEN ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED will be held on 

Saturday, 17th day of November, 2018 at 12:00 Hours at the Registered Office, Block No. 8, 8th  

Floor, Udhyog Bhavan, Sector No. 11, Gandhinagar – 382017 to transact the following 

business: 

  

ORDINARY BUSINESS: 

 

ITEM NO. 1: 

 

To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31st March, 2015 and the 

Statement of Profit & Loss Account, Cash Flow Statement for the year ended on that date along 

with Schedule, Notes to the Account, Significant Accounting Policies, Statutory Auditors 

Report, Report of Comptroller and Auditor General of India, together with the Board’s Reports 

thereon. 

 

 

For and on Behalf of the Board of Directors of 

Gujarat Woman Economic Development Corporation Limited 

 

 

 

 

PLACE: GANDHINAGAR     

DATE:  05/11/2018                           SD/- 

MANAGING DIRECTOR 
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NOTES 

 

1. There are no special business to be transacted at the ensuing General Meeting and thus 

Explanatory Statement pursuant to section 102 (1) of the Companies Act, 2013, in 

respect of Special Business at the meeting is not required. 

 

2. A member entitled to attend and vote at the Annual general Meeting is entitled to 

appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not 

be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received by the 

company not later than forty eight (48) hours before the meeting.  

 

3. A person can act as proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and holding in 

the aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company carrying 

voting rights. A Member holding more than 10% of the total share capital of the 

Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other 

person or shareholder. 

 

4. Members are requested to bring to the meeting their attendance slips duly completed 

and signed mentioning therein details. 

 

5. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in 

the order of names will be entitled to vote at the Meeting. 

 

6. Relevant documents referred to in the Notice are open for inspection by the Members 

at the Registered Office of the Company on all working days (that is, except Saturdays, 

Sunday and Public Holidays) during business hours up to the date of the Meeting. The 

aforesaid documents will be also available for inspection by members at the Meeting. 

 

7. Members seeking any information with regard to the Accounts are requested to write 

to the Company at an early date, so as to enable the Management to keep the 

information ready at the meeting. 
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Explanation regarding Ordinary Business: 

 

ITEM NO. 1: 

To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31stMarch, 2015 and the 

Statement of Profit & Loss Account, Cash Flow Statement for the year ended on that 

date along with Schedule, Notes to the Account, Significant Accounting Policies, 

Statutory Auditors Report, Report of Comptroller and Auditor General of India, 

together with the Board’s Reports thereon. 

 

The Accounts were approved by Board of Directors on 05/09/2018 and report of Statutory 

Auditor was obtained on 05/09/2018. The Accounts along with report of Statutory Auditor 

was then sent to the office of Accountant General, Rajkot. After Audit by C &AG, the company 

has received “Non Review Certificate” under Section 143(6) of the Companies Act, 2013 vide 

their letter no. OAD-4/S-2/GWEDCL/2014-15 dated 16/10/2018. In view of this, 

shareholders are requested to approve the accounts so that same can be filed with ROC (MCA) 

and also can be placed on the floor of assembly. 

PROPOSED RESOLUTION: 

 

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statements of the Company i.e. Audited Balance 

Sheet as at 31st March 2015, Statement of Profit & Loss Account, Cash Flow Statement for the 

year ended on that date along with Schedule, Notes to the Account, Significant Accounting 

Policies, Statutory Auditors Report, Report of Comptroller and Auditor General of India, 

together with the Board’s Reports thereon laid before this meeting, be and are hereby 

considered and adopted; 

RESOLVED FURTHER THAT Managing Director be and is hereby authorised to file the 

necessary e-Forms with ROC (MCA), get the Accounts printed and place the same on the floor 

of Assembly and take all other necessary action in this matter.” 
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To, 

The Members, 

1. Shri Milind Torawane, IAS 

Secretary, Women and Child Development Department, Gujarat, Gandhinagar. 

 

2. Smt. Hansaben N. Mejiyatar 

Dy. Secretary, Women and Child Development Department, Gujarat, Gandhinagar. 

 

3. Shri Milind Torawane, IAS 

Managing Director, Gujarat Women Economic Development Corporation Limited, 

Gandhinagar. 

 

4. Shri B.B.Patel 

Addl. Commissioner, Women and Child Development Department, Gujarat, 

Gandhinagar. 

 

5. Shri J. S. Joshi 

Financial Advisor, Women and Child Development Department, Gujarat, Gandhinagar. 

 

6. Shri N. S. Vasava 

Under Secretary, Women and Child Development Department, Gujarat, Gandhinagar. 

 

7. Shri A. P. Desai 

Section Officer, Women and Child Development Department, Gujarat, Gandhinagar. 
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Form No. MGT-11 

Proxy form 

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the 

Companies (Management and Administration) Rules, 2014] 

 

Name of the Member(s)                                     

Registered Address                                              

E-mail Id Folio No /Client ID DP ID 

I/We, being the member(s) of ____________shares of the above named company. Hereby appoint 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

 

Name : E-mail Id: 

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 27th 

Annual General Meeting of the company, to be held on Saturday, 17th day of November, 2018 

at 12:00 Hours at the Registered Office, Block No. 8, 8th Floor, Udhyog Bhavan, Sector No. 11, 

Gandhinagar – 382017 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are 

indicated below: 

 

 

Resolutions No 
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Sr. 

No. 

Resolution(S) Vote 

For Against 

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 

31st March, 2015 and the Statement of Profit & Loss Account, 

Cash Flow Statement for the year ended on that date along with 

Schedule, Notes to the Account, Significant Accounting Policies, 

Statutory Auditors Report, Report of Comptroller and Auditor 

General of India, together with the Board’s Reports thereon 

  

 

* Applicable for investors holding shares in Electronic form. 

 

Signed this _____day of _____20___ 

 

 

Signature of Shareholder Signature of Proxy holder Signature of the shareholder 

 

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 and shall prove his identity at the time 

of attending the meeting. 

Affix 

Revenue 

Stamps 
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(On the Letter Head of the Company) 

 

ATTENDANCE SLIP 

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

27th Adjourned Annual General Meeting on 17th November, 2018 

 

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 27th Adjourned Annual General Meeting of GUJARAT 

WOMAN ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED on Saturday, 17th day of 

November, 2018 at 12:00 Hours at the Registered Office, Block No. 8, 8th Floor, Udhyog 

Bhavan, Sector No. 11, Gandhinagar – 382017. 

(Member’s /Proxy’s Signature) 

Note: 

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. 

 

 

Member’s / Proxy Name in 

BLOCK LETTERS 

 Member’s / Proxy’s 

Signature 
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GUJARAT WOMAN ECONOMIC DEVELOPMENT 

CORPORATION LIMITED 
(CIN: U93090GJ1988SGC011118) 

Registered Office: Block No. 8, 8th Floor, Udhyog Bhawan, Sector No. 11, 
Gandhinagar, Gujarat – 382017 

 

 

BOARDS’ REPORT 

To,  

The Members, 

Your Directors have pleasure in presenting their Board’s Report on the business and 

operations of the Company along with the accounts for period from April 01, 2014 to the 

Financial Year ended March 31, 2015. 

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

(Standalone)                                 (In Rupees) 

Particulars 2014-15 2013-14 

Revenue from Operation  NIL NIL 

Other Income 96,94,538 92,89,970 

Total Revenue 96,94,538 92,89,970 

Employee Benefit Expenses 1,21,76,079 11,19,36,698 

Finance Cost 60,537 60,537 

Depreciation 7,52,332 3,97,623 

Other Expenses 37,57,222 33,13,408 

Total Expenses 1,67,46,171 1,49,65,266 

Profit Before Tax & Exceptional Items (70,51,633) (56,75,296) 

Less: Exceptional Items 87,164 - 

Less: Prior period Items - 1,34,395 

Add: Transferred from Capital Reserve 7,52,332 3,97,623 

Add: Adjusted against Non-Plan Grant 63,86,465 54,12,068 

Less: Transferred to  Non-Plan Grant - - 

Surplus/ [Deficit] Before Tax NIL NIL 

Tax Expenses   

(a) Current Tax NIL NIL 

(b) Short Payment of Tax of Earlier Years NIL NIL 

(c) Deferred Tax NIL NIL 

Profit /(Loss) for the Year NIL NIL 

Earnings/(Loss) per share NIL NIL 
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2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY’S WORKING: 

 

 ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT (For the F. Y. 01.04.2014 to 31.03.2015) 

[A] PREFACE: 
 

It is necessary to an institution say for women to play guiding role for economic  

up-liftment for educated, semi-educated or uneducated and in particular, the 

economically back-ward women. Such an ideology emerged during the International 

year for women, 1975 and this idea materialized in March, 1981. 

In March, 1981, Gujarat Women Economic Development Corporation was incorporated 

vide Social Welfare Department, Government Resolution No. SWD-1 079-3372(81) CHH 

dated 11/3/1981 and re-organized vide Govt. Resolution No. MAN-1084-1317-CHH 

dated 3/9/1984 and in order to fulfill the expectations of economic development of the 

women of the state to enhance its scope of work and area of operation was having 

decided to register the Gujarat Women Economic Development Corporation Limited 

under Companies Act, 1956, the Corporation reorganized under Social Welfare 

Department. Govt. Resolution No. MAN-1084-1317-CHH dated 3/9/1984 dispensed 

along with the Boards of Directors w.e.f. 1/1/1989 vide the Social Welfare Department 

Government Resolution No. MAN/1088/4594/CHH dated 12/1/1989. 

[B] INCORPORATION: 
 

The Corporation started functioning in March, 1981 and the meeting of the Board of 

Directors meet on 24/6/1981 under the Chairmanship of Ex-Minister of Health and 

Tourism. Smt. Kokilaben Vyas. This Corporation came into existence on its registration 

as Corporation on 16/8/1988 under the Companies Act, 1956. 

[C] OBJECT: 
 
The main object of the Gujarat Women Economic Development Corporation Limited is to 

identify the problems of women, to go into them and make Govt. aware of social, 

educational and economic up-liftment and involve financial institutions for 

implementation and get support from Social Organization of the state for 

implementation of Schemes. 

[D] AREA OF OPERATION: 
 
To help, train and provide guidance to the economically backward needy women of the 

State to get them opportunities for self-employment in various ways, as per the rules of 

the Corporation, without distinction of castes. 

[E] FUND: 
 
The Corporation was given Rs. 2674.13 lacs from Govt. of Gujarat during the year 2014-15 

as grant for undertaking economic activities. Against this, an expenditure of Rs. 2669.84 

lacs has been incurred. The Corporation was registered under Companies Act, 1956 as 
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per Share Capital ratio 51:49 for State and Central. The Authorized share capital of the 

Corporation is Rs. 10,00,00,000 (Rs. Ten crore Only) and Paid-up share capital of 

Rs.7,02,05,000/- out of which Rs. 532.00 lacs from the State Government and Rs.170.05 

lacs from the Central Government has been received towards Share Capital up to 

31.03.2015. Thus, the ratio of State Government and Central Government if 76:24. 

[F] REGISTERED OFFICE: 
 
The registered office of the Corporation is situated at Block No.8, 8th Floor, Udhyog 

Bhavan, Sector-11, Gandhinagar, from May, 1993. 

[G] PROPAGANDA AND PUBLICITY: 
 
Hand bills and booklets containing, in a concise form, the information regarding various 

schemes of the Corporation, style of work to be followed, as well as self- employment 

scheme of the Corporation are supplied for the purpose, informing women at the 

District, Taluka and Village levels. Arrangements for making women aware of various 

economic activities by arranging Mahila Jagruti Shibirs, Sammelan and Workshops with 

assistance of Social Organizations was made. 

 

 SCHEMES OF CORPORATION 

 

With the status of a Company w.e.f. 01.01.1989 Gujarat Women Economic Development 

Corporation Limited has carried out various schemes/activities for upliftment of needy 

women of the state. Its outline and facts of achievements during the year 2014-15 are as 

under: 

 

1. Bankable Scheme (GHARDIWADA) 

2. Training Scheme (General) 

3. Mahila JagrutiShibir/Workshops 

4. Mahila Samelan/NariGauravdin 

5. Exhibition cum Sale 

6. FSW Women in difficult Circumstances  

7. IEC Activities (Prachar-Prasar) 

 

 

1.) BANKABLE SCHEME: (GHAR DIWADA): 

 

The needy women of family with annual income up to Rs.36,000/-, a loan restricted 

to Rs.50,000/- is recommended and given for self-employment by the Corporation 

for Cottage Industries. If the loan amount is less than Rs.20,000/-, 40% of loan 

amount in case of SC/ ST beneficiary and 25% of loan amount in case of other 

beneficiary and if loan amount is Rs.20,001/- to Rs.50,000/-, 25% of loan amount in 

case of SC beneficiary, 30% in case of ST and 20% in case of Others is granted as 

assistance in form of subsidy by the Corporation. 
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Year Subsidy Sanctioned under the Self-employment loan 
No. Beneficiaries Amount (Rs. In Lacs) 

2014-15 1019 77.80 
 

2.) TRAINING SCHEME (GENERAL): 
 

General training Scheme is primarily meant for providing vocational training to the 
needy Women. 

 
Year Achievement 

No. Beneficiaries Amount (Rs. In Lacs) 
2014-15 21,980 520.91 
 

3.) MAHILA JAGRUTI SHIBIR: 
 

The Corporation makes efforts towards women awareness by arrangement of Jagruti 
Shibirs, Seminars etc. covering various activities of women so as to enable them to 
get Social Status and make them economically sound. The Corporation distribute 
grant up to Rs.40, 000/- per Shibir to the District Development officer of Gujarat 
State. 

 
Year Achievement 

No. Beneficiaries Amount (Rs. In Lacs) 
2014-15 29 16.40 
 

4.) MAHILA SAMELAN: 
 

The Corporation makes special efforts towards women awareness by arrangement of 
State leval Mahila Samelan covering various activities of women so as to enable them 
to get Social Status and make them economically sound. 

 

Year Achievement 
No. of Mahila Samelan Amount (Rs. In Lacs) 

2014-15 33 693.88 
 

5.) EXHIBITION–CUM-SALE: 
 

Exhibition–cum-Sale is organized to provide marketing facilities and to promote 
sales of handicraft items of unorganized women artisans and women institutions in 
the rural areas in the State of Gujarat. The achievement under this programme is as 
under: 

 

Year Achievement 

No. Beneficiaries Amount (Rs. In Lacs) 

2014-15 13 346.27 
 

6.) F. S. W. WOMEN IN DIFFICULT CIRCUMSTANCES: 

This is intended to impart various types of occupational training to the women who 
are living in difficult circumstances; the family members of such women also be 
covered in this scheme. The scheme is being implemented through the organization 
sympathetic to women causes, which are already working in this area. The 
achievement under this programme is as under: 
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Year Achievement 
No. Beneficiaries Amount (Rs. In Lacs) 

2014-15 12590 695.91 
 

 During the financial year 2014-15, the Corporation is working on development and 
empowerment of women and during the year under review, the Corporation has 
earned total income from to the turn of is NIL (Previous Year NIL). The excess of 
expenditure over income adjusted against non-plan grant account was of Rs. 63.86 
lacs. No provision on Income- Tax has been made in the books of accounts, as the 
corporation is working for the economic empowerment of women, the income of 
corporation is presumed as entitled for exemption u/s. 10 (23C) (iv) of the I. T. Act, 
1961. Your Company has spent Rs. 167.46 Lacs (Previous year Rs. 149.65 Lacs) as 
total Expenses and has earned Rs. 96.95 Lacs (Previous year Rs. 92.89 Lacs) as total 
Income. 

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

 There is no Change in the nature of business, during the period from 1st April, 2014 to 

the Financial Year ended 31st March, 2015. 

4. DIVIDEND: 

The Board of Directors of the Company does not recommend any dividend for period 

from 1st April, 2014 to the Financial Year ended 31st March, 2015. 

5. DEPOSIT: 

Your Company has not accepted any deposit from Public, Bank or any other financial 

institution during the period from 1st April, 2014 to the Financial Year ended 31st March, 

2015. 

6. RESERVES: 

Since Corporation is implementing Government Scheme, Grant received from State 

Government are adjusted against expenditure incurred towards the scheme. 

7. CHANGE OF NAME: 

There is no Change in the name of the Company, during the period from 1st April, 2014 

to the Financial Year ended 31st March, 2015. 
 

8. SHARE CAPITAL: 
 

The Authorized Share Capital of the Company is Rs 10,00,00,000/- (Rupees Ten Crores 

only) divided into 1,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each and Issued, Subscribed & 

Paid up share Capital of the company is Rs 7,02,05,000/- (Rupees Two Crore only) 

divided into 70,20,500 Equity shares of Rs. 10/- each as on  31st March, 2015. 
 

9. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL: 
 

From the 1st April, 2014 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. 
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10. PARTICULARS OF EMPLOYEES: 
 

As the Gujarat Women Economic Development Corporation Limited is not a Listed 

Company therefore, Section 197 (12) and the Companies (Appointment and 

Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, statement of particulars of 

employees are not applicable to the Company. 
 

11. MEETINGS: 
 

Notice of Meeting is prepared and circulated in advance to the Directors. During the year 

2014-15, two Board Meetings were convened and held on 25.07.2014 and 29/12/2014. 

12. BOARD EVALUATION: 
 

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, Gujarat Women Economic 

Development Corporation Limited is a Government Company. Appointment of Board of 

Directors is made by the State Government. As per the Ministry notification dated 

05.06.2015, Govt. Company are exempted from the provision (p) of section 134(3) of the 

Act. 

13. AUDITORS:  

The Auditor, D G S M & Co., Chartered Accountants, appointed by C&AG vide letter 

No./CA.V/COY/GUJARAT, GWOMEN (1)/1731 dated 04.01.2017 from financial year 

2014 to 2017. 

14. REPLY TO QUALIFICATIONS OF STATUTORY AUDITORS’ AND C&AG : 
 

The C & AG has issue “Non Review Certificate” under section 143(6)(b) of the Companies 

Act, 2013. 

The Qualifications raised by the Statutory Auditor along with the Reply by the 

Management will be placed on table before starting the meeting. 

15. INTERNAL AUDIT & CONTROLS: 
 

 Internal Auditors M/s J N Mital & Co, Chartered Accountants, Reports findings are 

discussed with the process owners and suitable corrective actions taken as per the 

directions on an ongoing basis to improve efficiency in operations. 

16. EXTRACT OF ANNUAL RETURN: 
 

As required pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 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 is placed as ANNEXURE C. 
 

17. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY. 
 

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the 

company which have occurred between the end of the financial year of the company to 

which the financial statements relate and the date of the report. 
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18. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED 
 

During the year no of significant and material orders passed by the regulators or courts 

or tribunals impacting the going concern status and company’s operations in future. 
 

19. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186: 
 

Details of Loans: NIL 

Details of Investments: NIL 

Details of Guarantee / Security Provided: NIL 

 

20. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES: 

The particulars of every contract or arrangements entered into by the Company with 

related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 

including certain Arm’s length transactions under third proviso are NIL. 

21. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE 

EARNINGS AND OUTGO: 
 

The Company (Disclosure of Particulars under Report of Directors) Rule, 1988, 

regarding the conservation of energy, technology absorption is not applicable to the 

Company since it is not engaged in any manufacturing or processing activities. 
 

The Company does not deal with any such industries in which generally the natural 

strength is required to be used in our day-to-day activities. No occasion of foreign 

exchange has taken place.  
 

Information pursuant to the provisions of section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 

regarding Conservation of Energy, Technology Absorption and  Foreign exchange 

earnings and Outgo are NIL. 

22. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): 

The disclosures as per Rule 9 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) 

Rules, 2014 shall not applicable to Gujarat Women Economic Development Corporation 

Limited. 

 

23. 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 prudent so as to give a 

true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial 

year and of the profit and loss of the company for that period; 
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c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate 

accounting records in accordance with the provisions of this Act 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. 

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

Your Company did not have any funds lying unpaid or unclaimed for a period of seven 

years under Section125 of the Companies Act, 2013. Therefore, there were no funds 

which were required to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF). 

25. ACKNOWLEDGEMENTS: 
 

The Board of Directors records its appreciation to the Government of India, Government 

of Gujarat and various Banks for their co-operation. The Board also places on record the 

valuable contribution made at all levels by the employees of the Corporation and 

Managing Directors during the year under review. 

 

For and on Behalf of the Board of Directors of 

Gujarat Woman Economic Development Corporation Limited 

 

 

PLACE: GANDHINAGAR     

DATE:  17/11/2018  
 
 
 

MANAGING DIRECTOR              DIRECTOR 
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ANNEXURE - A 
 

Details of changes in Key Managerial Personnel & Board of Directors from 

01/04/2014 till date of report: 
 

Sr. 

No. 

Name, Father Name, 

Address 

DIN Designation Date of 

Appointment 

Date of 

Cessation 

1. Smt. Anju Sharma, IAS 02178413 Director 25/07/2012 11/09/2014 

2. Smt. Adra Agarwal _ Director 27/08/2014 04/06/2015 

3. Smt. P. V. Pithva - Director 27/08/2014 02/01/2017 

4. Smt. S. K. Patel _ Director 04/03/2014 02/01/2017 

5. Smt. Rukaiyaben Vora 03411677 Director 02/09/2009 30/12/2014 

6. Smt. Darshnaben 

Poojara 

02691710 Director 02/09/2009 30/12/2014 

7. Smt. Ramilaben Bara 03644957 Director 02/09/2009 30/12/2014 

8. Smt. Induben Ladva 03638469 Director 02/09/2009 30/12/2014 

9. Dr. Dinesh Kapadiya _ Director 04/06/2015 02/01/2017 

10. Smt. Anuradha Mall, IAS 03633127 Director 11/09/2014 02/01/2017 

11. Smt. Anuradha Mall, IAS 03633127 Managing 

Director 

07/12/2011 02/01/2017 

12. Shri Anupam Anand, IAS _ Managing 

Director 

02/01/2017 - 

13. Shri Anupam Anand, IAS _ Director 02/01/2017 - 

14. Shri J. S. Joshi _ Director 02/01/2017 - 

15. Dr. Dinesh Kapadiya  _ Director 04/06/2015 02/01/2017 

16. Shri B. B. Patel _ Director 02/01/2017 - 

17. Smt. Hansaben N. 

Mejiyatar 

_ Director 02/01/2017 - 

18. Shri Milind Torawane, 

IAS 

03632394 Managing 

Director 

10/11/2017 - 

19. Shri Milind Torawane, 

IAS 

03632394 Director 10/11/2017 - 

20. Smt. Minaben Pandya 07605578 Director 30/12/2014 20/01/2018 

21. Smt. Kaminiben Soni 07605562 Director 30/12/2014 20/01/2018 

22. Smt. Pushpaben Mistri 07605567 Director 30/12/2014 20/01/2018 

22. Smt. Rupalben Shah 05605582 Director 30/12/2014 20/01/2018 
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ANNEXURE - B  

COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITOR AND REPLY BY THE MANAGEMENT 

SR. NO. AUDITOR QUALIFICATION REPLY BY MANAGEMENT 

1. The Company has not complied with 

Accounting Standard (AS) - 15 

“Employee Benefits” or with respect to 

non-provision of Bonus and Leave 

Encashment. Company considers them 

as payable when paid. In absence of 

adequate details, financial impact of the 

same, if any, cannot be quantified. 

Observation has been noted. The 

Corporation follows “pay as you Go” 

method since grant for salary etc. are 

received from the State Govt. The 

Corporation has been following practice 

continuously and hence it is requested to 

permit to follow the same practice. 

2. Company is liable to pay service tax 

under the reverse charge mechanism 

provisions of the Finance Act, 1994 

with respect to “Man power Services” 

obtained by it. However, as informed to 

us the Company has still not obtained 

Registration from the Service Tax 

Authorities. Accordingly, the question 

of discharging the Service Tax Liability 

or filing the periodic returns does not 

arise. This may lead to several penal 

consequences; the financial impact of 

which cannot be quantified. 

Qualification noted. As Service Tax Act 

has been abolished, the Nigam is unable 

to file and pay liability. 

3. We draw your attention to Note 29, 30, 

31 and 32 of Notes forming Part of 

Financial Statements, wherein the 

Company has paid Deposits and 

Advances to various parties which 

remain outstanding since many years. 

In absence of any confirmations or 

explanations given to us by the 

management, there remains an 

uncertainty over its ultimate 

realization. 

This will be taken up once arrears of 

accounts are cleared. 

4. Balances of short term Borrowings, 

Trade payables, Loans and Advances, 

Current and Non-Current Assets, as 

shown in the Books of Accounts are 

subject to reconciliation/ confirmation 

and resultant adjustment, if any. 

This will be taken up once arrears of 

accounts are cleared. 
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SR. NO. AUDITOR QUALIFICATION REPLY BY MANAGEMENT 

5. We draw your attention to Note 28 of 
Notes forming part of Financial 
Statements where in an amount of Rs. 
5,02,61,058/- has been shown in 
Balance Sheet under the Head “Other 
Non-Current Assets” as balance in 
Personal Ledger Account of Gujarat 
Government treasury. However, the 
said balance earlier lying in the 
Personal Ledger Account, out of the 
amount of the Capital Contribution of 
Rs.5,32,00,000/- by the Government of 
Gujarat, has already been forfeited by 
the Government. To this extent Non-
Current Assets and Share Capital has 
been overstated. Further, the difference 
of Rs. 29,38,942/- in Personal Ledger 
Account has not been explained to us. 

The matter will be taken up with the 
State Government. 

6. The Company has still not received the 
Utilization Certificates from various 
District Development Officers with 
respect to funds disbursed under the 
Scheme “Women Day Grant”. 

The efforts are on and Utilization 
Certificate will be obtained. Interest 
Certificate is obtained. 

7. The Company has made investment in 
Fixed Deposit wit6h State Bank of 
India, however Interest Certificate of 
the Bank for the same were not 
provided. 

This will be taken up once arrears of 
accounts are cleared. 

8. There is a debit balance of Rs. 8,538/- 
in general provident fund account 
which remains unexplained. This may 
lead to overstatement of assets and 
understatement of loss. 

This will be taken up once arrears of 
accounts are cleared. 

9. The Company has not been able to 
provide any explanation with respect to 
the credit balance of Rs. 17,500/- being 
carried forward as Non-Traceable 
Account. The impact on Financial 
Statement is understated to that extent. 

This will be taken up once arrears of 
accounts are cleared. 

10. The Company has not been filing return 
of income as in the opinion of 
Management the Company is exempt 
under the provisions of Income Tax Act, 
1961. However no exemption 
Certificate has been provided. This may 
lead to severe consequences under the 
Income Tax Act, 1961. 

The Company is pursuing with the 
Central Government. 
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ANNEXURE – C 

FORM NO. MGT 9 

EXTRACT OF ANNUAL RETURN 
 

As on financial year ended on 31.03.2015 

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company 

(Management& Administration) Rules, 2014. 

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS: 

 

1.  CIN U93090GJ1988SGC011118 

2.  Registration Date 16/08/1988 

3.  Name of the Company GUJARAT WOMAN ECONOMIC DEVELOPMENT 

CORPORATION LIMITED 

4.  Category/Sub-category of 

the Company 

COMPANY LIMITED BY SHARES - STATE GOVERNMENT 

COMPANY 

5.  Address of the Registered 

office  & contact details 

Block No. 8, 8th Floor, Udhyog Bhawan, Sector No. 11, 

Gandhinagar - 382017 

6.  Whether listed company NO 

7.  Name, Address & contact 

details of the Registrar & 

Transfer Agent, if any. 

NA 

 

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:- (All the business activities 

contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated) 

 

S

N 

Name and Description of main products / services NIC Code of 

the 

Product/serv

ice 

 

 

%  to 

total 

turnov

er of 

the 

compa

ny 

1 To promote activities for the welfare, upliftment and 

advancement of women. 

75 NIL* 

 

*Note: Since Corporation is implementing Government Scheme, Grant received from State 

Government are adjusted against expenditure incurred towards the scheme, the turnover of 

the Company is NIL. 

 

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

  [No. of Companies for which information is being filled] 

Sr. 

No 

NAME AND ADDRESS OF THE 

COMPANY 
CIN/GLN 

HOLDING/ SUBSIDIARY / 

ASSOCIATE 

 NIL NIL NIL 
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IV.  SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY:- 
 

i. Share Capital:- 
 

a) Authorized Capital:- 
 

Class of Shares 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. of shares 
 
 
 
 
 
 

Nominal Value 
per share (Rs.) 
 

Total Nominal 
value of shares 
[Rs.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rupees in 
Crore)                                                   
(Amount Rs. in 
Crores) 

Equity Share:- 

At the beginning of the year 1,00,00,000 10 10,00,00,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 
Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 1,00,00,000 10 10,00,00,000 

Preference Share:- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 
Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 
Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Unclassified Shares:- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 
Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 
Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 
At the end of the year NIL NIL NIL 
Total Authorized Capital at the 
beginning of the year 

1,00,00,000 10 10,00,00,000 

Total Authorized Capital at the end of 
the year 

1,00,00,000 10 10,00,00,000 

 

b) Issued Share Capital:- 
 

Class of Shares No. of shares Nominal Value 

per share [Rs.] 

Total Nominal 

value of shares 

[Rs.] 

Equity Share :- 

At the beginning of the year 70,20,500 10 7,02,05,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 70,20,500 10 7,02,05,000 

Preference Share :- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Issued Share Capital at the 

beginning of the year 

70,20,500 10 7,02,05,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

Total Issued Share Capital at the end 

of the year 

70,20,500 10 7,02,05,000 
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c) Subscribed Share Capital:- 
 

Class of Shares No. of shares Nominal 

Value per 

share (Rs.) 

Total Nominal 

value of shares 

[Rs.] 

Equity Share :- 

At the beginning of the year 70,20,500 10 7,02,05,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 70,20,500 10 7,02,05,000 

Preference Share :- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Subscribed Share Capital at the 

beginning of the year 

70,20,500 10 7,02,05,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

Total Subscribed Share Capital at the 

end of the year 

70,20,500 10 7,02,05,000 

d) Paid up Share Capital:- 

Class of Shares No. of shares Nominal 

Value per 

share Rs.) 

Total Nominal 

value of shares 

[Rs.] 

Equity Share :- 

At the beginning of the year 70,20,500 10 7,02,05,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 70,20,500 10 7,02,05,000 

Preference Share :- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Paid up Share Capital at the 

beginning of the year 

70,20,500 10 7,02,05,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

Total Paid up Share Capital at the 

end of the year 

70,20,500 10 7,02,05,000 
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e) Details of stock split/ consolidation during the year (for each class of shares):- 

Class of shares Before split /consolidation After split / Consolidation 

Number of shares NIL NIL 

Face value per share NIL NIL 
 

ii. Debentures :- 

Type of Debentures No. of 
Debentures 

Nominal Value 
per Debentures 

(Rs.) 

Total Nominal 
value of 

Debentures [Rs.] 

Non-convertible (for each type):- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 
(Increase/Redemption) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Partly-convertible(for each type):- 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 
(Increase/Redemption) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Fully-convertible ( for each type) 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 
(Increase/Converted) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Amount of Debentures 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 
(Increase/Redemption/Conv
erted) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 
 

iii. Other Securities: 

Type of 
Securities 

No. of 
Securities 

Nominal 
Value of 

each 
Unit (Rs.) 

Total 
Nominal 

Value 
(Rs.) 

Paid up 
Value of 

each 
Unit (Rs.) 

Total Paid 
up Value 

(Rs.) 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL 
 

iv. Securities Premium Account- 

Class of Securities on which 

premium received 

No. of 

Securities 

Premium per unit [Rs.] Total Premium [Rs.] 

Premium on Equity [specify for each type]  

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year    



GUJARAT WOMEN ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 

26 

Class of Securities on which 

premium received 

No. of 

Securities 

Premium per unit [Rs.] Total Premium [Rs.] 

1. Increase NIL NIL NIL 

i. Public Issue NIL NIL NIL 

ii. Private Placement / 

Preferential Allotment  

NIL NIL NIL 

iii. ESOS NIL NIL NIL 

iv. Conversion – Pref. 

shares/Debentures 

NIL NIL NIL 

v. Conversion into equity NIL NIL NIL 

vi. GDR / ADR NIL NIL NIL 

vii. Others please 

specify…………. 

NIL NIL NIL 

2. Decrease NIL NIL NIL 

i) Utilization for issue of bonus 

shares 

NIL NIL NIL 

ii) …………………………….. NIL NIL NIL 

iii) ……………………………… NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

 

Premium on Other Securities 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year NIL NIL NIL 

1) Increase –Fresh issue NIL NIL NIL 

2) Decrease-Premium on 

redemption 

NIL NIL NIL 

At end of the year NIL NIL NIL 

Total securities premium at 

the 

Beginning of the year 

NIL NIL NIL 

Change during the year NIL NIL NIL 

Increase NIL NIL NIL 

Decrease NIL NIL NIL 

Total securities premium at 

the end of the year 

NIL NIL NIL 

 

V. Turnover and net worth of the company (as defined in the Act):- 
 

i. Turnover:  
 

- Turnover (Income) at the end of the financial year: NIL. 

ii.   Net worth of the Company: 

 

- Net worth at the end of the financial year: Rs. 7,30,68,555/-. 
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VI. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total 

Equity) 
 

A)  Category-wise Share Holding 

Category of 

Shareholders 

No. of Shares held at the beginning 

of the year[As on 01/04/2014] 

No. of Shares held at the end of the 

year[As on 31/03/2015] 

% 

Change 

during 

the 

year     

 Demat Physical Total % of 

Total 

Shares 

Demat Physical Total % of 

Total 

Shares 

A. Promoters 

 

(1) Indian          

a) Individual/ HUF NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

b) Central Govt NIL 17,00,500 17,00,500 24.22 NIL 17,00,500 17,00,500 24.22 NIL 

c) State Govt(s) NIL 53,20,000 53,20,000 75.78 NIL 53,20,000 53,20,000 75.78 NIL 

d) Bodies Corp. NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

e) Banks / FI NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

f) Any other NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Total shareholding of 

Promoter (A) 

NIL 70,20,500 70,20,500 100 NIL 70,20,500 70,20,500 100 NIL 

B. Public Shareholding 

 

1.Institutions          

a) Mutual Funds NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

b) Banks / FI NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

c) Central Govt NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

d) State Govt(s) NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

e) Venture Capital 

Funds 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

f) Insurance Companies NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

g) FIIs NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

h) Foreign Venture   

Capital Funds 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

i) Others (specify) NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Sub-total (B)(1):- NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

2. Non-Institutions 

 

a) Bodies Corp. NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

i) Indian NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

ii) Overseas NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

b) Individuals NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

i) Individual 

shareholders holding 

nominal share capital up 

to Rs. 1 lakh 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

ii) Individual 

shareholders holding 

nominal share capital in 

excess of Rs 1 lakh 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

c) Others (specify) NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Non Resident Indians NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 
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Category of 

Shareholders 

No. of Shares held at the beginning 

of the year[As on 01/04/2014] 

No. of Shares held at the end of the 

year[As on 31/03/2015] 

% 

Change 

during 

the 

year     

 Demat Physical Total % of 

Total 

Shares 

Demat Physical Total % of 

Total 

Shares 

Overseas Corporate 
Bodies 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Foreign Nationals NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Clearing Members NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Trusts NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Foreign Bodies - D R NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Sub-total (B)(2):- NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Total Public 
Shareholding 
(B)=(B)(1)+ (B)(2) 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

C. Shares held by 
Custodian for GDRs & 
ADRs 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Grand Total (A+B+C) NIL 70,20,500 70,20,500 100 NIL 70,20,500 70,20,500 100 NIL 
 

B)      Shareholding of Promoter: 

Sr. 
No 

Shareholder’s Name 
Shareholding at the beginning of 

the year 
Shareholding at the end of the 

year 
% 

change 
in share 
holding 
during 

the year 

 

 No. of 
Shares 

% of total 
Shares of 

the 
company 

%of Shares 
Pledged/ 

encumbered 
to total 
share 

No. of 
Shares 

% of 
total 

Shares of 
the 

company 

%of Shares 
Pledged/ 

encumbered 
to total 
shares 

1 Smt. Sunayana Tomar 
Secretary, Women and Child 
Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

16 0.00 NIL NIL NIL NIL NIL 

2 Smt. Anju Sharma, 
Secretary, Women and Child 
Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

NIL NIL NIL 16 0.00 NIL NIL 

3 Smt. Darpana Dhimmar 
Dy. Secretary, Women and Child 
Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

16 0.00 NIL 16 0.00 NIL NIL 

4 Smt. Bhargavi Dave 
Managing Director, Gujarat 
Women Economic Development 
Corporation Limited, 
Gandhinagar, jointly with Hon’ble 
Governor of Gujarat. 
 

16 0.00 NIL NIL NIL NIL NIL 

5 Smt. Anuradha Mall, 
Managing Director, Gujarat 
Women Economic Development 
Corporation Limited, 
Gandhinagar, jointly with Hon’ble 
Governor of Gujarat. 
 

NIL NIL NIL 16 0.00 NIL NIL 
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Sr. 
No 

Shareholder’s Name 
Shareholding at the beginning of 

the year 
Shareholding at the end of the 

year 
% 

change 
in share 
holding 
during 

the year 

 

 No. of 
Shares 

% of total 
Shares of 

the 
company 

%of Shares 
Pledged/ 

encumbered 
to total 
share 

No. of 
Shares 

% of 
total 

Shares of 
the 

company 

%of Shares 
Pledged/ 

encumbered 
to total 
shares 

6 Shri R. R. Katara, 

Joint Commissioner, Women and 
Child Development Department, 

Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

16 0.00 NIL NIL NIL NIL NIL 

7 Shri R. V. Bhagat 
Joint Commissioner, Women and 

Child Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 

Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

NIL NIL NIL 16 0.00 NIL NIL 

8 Shri J. D. Dave, 
Financial Advisor, Women and 

Child Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 

 

16 0.00 NIL NIL NIL NIL NIL 

9 Shri K. D. Modha 

Financial Advisor, Women and 
Child Development Department, 

Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

NIL NIL NIL 16 0.00 NIL NIL 

10 Shri G. C. Bhavsar, 
Deputy Secretary, Women and 

Child Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 

Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

16 0.00 NIL NIL NIL NIL NIL 

11 Smt. Anjana Christian 
Deputy Secretary, Women and 
Child Development Department, 

Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 

 

NIL NIL NIL 16 0.00 NIL NIL 

12 Shri J. J. Mistry, 

Section Officer, Women and Child 
Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 

Hon’ble Governor of Gujarat. 
 

16 0.00 NIL NIL NIL NIL NIL 

13 Shri M. C. Gajjar 
Section Officer, Women and Child 

Development Department, 
Gujarat, Gandhinagar, jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat. 

 

NIL NIL NIL 16 0.00 NIL NIL 

14 Hon’ble Governor of Gujarat 53,19,888 75.77 NIL 53,19,888 75.77 NIL NIL 

15 President of India 17,00,500 24.22 NIL 17,00,500 24.22 NIL NIL 

 TOTAL 70,20,500 100 NIL 70,20,500 100 NIL NIL 
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         C)   Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change) 

SN Particulars Shareholding at the 
beginning of the year 

Cumulative 
Shareholding during 

the year 
No. of 

shares 
% of total 
shares of 

the 
company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of 

the 
company 

 At the beginning of the year NIL NIL NIL NIL 
 Date wise Increase / Decrease in 

Promoters Shareholding during 
the year specifying the reasons 
for increase / decrease (e.g. 
allotment /transfer / bonus/ 
sweat equity etc.): 

 
 
 

NIL 

 
 
 

NIL 

 
 
 

NIL 

 
 
 

NIL 

 At the end of the year NIL NIL NIL NIL 

      D)   Shareholding Pattern of top ten Shareholders:  

(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): 

SN For Each of the Top 10 
Shareholders 

Shareholding at the 
beginning 
of the year 

Cumulative 
Shareholding during 

the year 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 
 At the beginning of the year NIL NIL NIL NIL 

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

 
 
 

NIL 

 
 
 

NIL 

 
 
 

NIL 

 
 
 

NIL 

 At the end of the year NIL NIL NIL NIL 

      E)   Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel: 

SN Shareholding of each 
Directors and each Key 
Managerial Personnel 

Shareholding at the 
beginning of the year 

Cumulative Shareholding 
during the year 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 
1. Smt. Anju Sharma 
 At the beginning of the year 16 0.00 16 0.00 
 Date wise Increase / Decrease 

in Promoters Shareholding 
during the year specifying the 
reasons for increase /decrease 
(e.g. allotment / transfer / 
bonus/ sweat equity etc.): 

NIL NIL NIL NIL 

 At the end of the year 16 0.00 16 0.00 
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SN Shareholding of each 
Directors and each Key 
Managerial Personnel 

Shareholding at the 
beginning of the year 

Cumulative Shareholding 
during the year 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 
2. Smt. Anuradha Mall 
 At the beginning of the year 16 0.00 16 0.00 
 Date wise Increase / Decrease 

in Promoters Shareholding 
during the year specifying the 
reasons for increase 
/decrease (e.g. allotment / 
transfer / bonus/ sweat 
equity etc.): 

NIL NIL NIL NIL 

 At the end of the year 16 0.00 16 0.00 

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

 

Secured 
Loans 

excluding 
deposits 

Unsecured 
Loans 

Deposits 
Total 

Indebtedness 

Indebtedness at the beginning of the 
financial year 

 
 

  

i) Principal Amount NIL 22,47,562 4,72,650 27,20,212 
ii) Interest due but not paid NIL NIL NIL NIL 
iii) Interest accrued but due NIL NIL NIL NIL 

Total (i+ii+iii) NIL 22,47,562 4,72,650 27,20,212 
Change in Indebtedness during the 
financial year 

  
  

    

* Addition NIL 60,537 10,000 70,537 
* Reduction NIL NIL NIL NIL 
Net Change NIL NIL NIL NIL 
Indebtedness at the end of the 
financial year 

  
  

    

i) Principal Amount NIL 23,08,099 4,82,650 27,90,749 
ii) Interest due but not paid NIL NIL NIL NIL 
iii) Interest accrued but due NIL NIL NIL NIL 

Total (i+ii+iii) NIL 23,08,099 4,82,650 27,90,749 

VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL 

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: 

SN. 
 

Particulars of Remuneration Name of MD/WTD/ Manager Total Amount 
   ---- ---- ---- --- 

1 Gross salary NIL NIL NIL NIL NIL 
(a) Salary as per provisions 
contained in section 17(1) of the 
Income-tax Act, 1961 

 NIL NIL NIL NIL NIL 

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

NIL NIL NIL NIL NIL 

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

NIL NIL NIL NIL NIL 
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2 Stock Option NIL NIL NIL NIL NIL 
3 Sweat Equity NIL NIL NIL NIL NIL 
4 Commission 

- as % of profit 
- others, specify… 

NIL NIL NIL NIL NIL 

5 Others, please specify NIL NIL NIL NIL NIL 
 Total (A) NIL NIL NIL NIL NIL 
 Ceiling as per the Act NIL NIL NIL NIL NIL 

B. Remuneration to other directors 

SN. 

  

Particulars of Remuneration Name of Directors Total 
Amount 

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

1 Independent Directors NIL NIL NIL NIL NIL 
Fee for attending board 
committee meetings 

NIL NIL NIL NIL NIL 

Commission NIL NIL NIL NIL NIL 
Others, please specify NIL NIL NIL NIL NIL 
Total (1) NIL NIL NIL NIL NIL 

2 Other Non-Executive 
Directors/Chairman And 
Vice Chairman 

NIL NIL NIL NIL NIL 

Fee for attending board 
committee meetings 

NIL NIL NIL NIL NIL 

Commission NIL NIL NIL NIL NIL 
Others, please specify 
(Honorarioum) 

NIL NIL NIL NIL NIL 

  Total (2) NIL NIL NIL NIL NIL 
  Total (B)=(1+2) NIL NIL NIL NIL NIL 

  
Total Managerial 
Remuneration 

NIL NIL NIL NIL NIL 

  Overall Ceiling as per the Act NIL NIL NIL NIL NIL 

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD 

SN Particulars of Remuneration Key Managerial Personnel 

   CEO CS CFO Total 
1 Gross salary NIL NIL NIL NIL 

(a) Salary as per provisions contained in 
section 17(1) of the Income-tax Act, 
1961 

NIL NIL NIL NIL 

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

NIL NIL NIL NIL 

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

NIL NIL NIL NIL 

2 Stock Option NIL NIL NIL NIL 
3 Sweat Equity NIL NIL NIL NIL 
4 Commission NIL NIL NIL NIL 
 -  as % of profit NIL NIL NIL NIL 
 Others, specify… NIL NIL NIL NIL 

5 Others, please specify NIL NIL NIL NIL 
 Total NIL NIL NIL NIL 
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N I L  

VIII.  PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: 

Type Section of 
the 

Companies 
Act 

Brief 
Description 

Details of 
Penalty / 

Punishment/ 
Compounding 
fees imposed 

Authority 
[RD / 

NCLT/ 
COURT] 

Appeal 
made, 

if any (give 
Details) 

A. COMPANY 
 
Penalty           
Punishment           
Compounding           
B. DIRECTORS 
 
Penalty           
Punishment           
Compounding           

C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT 
 
Penalty           
Punishment           
Compounding           

 

 

For and on Behalf of the Board of Directors of 

Gujarat Woman Economic Development Corporation Limited 

 

 

PLACE: GANDHINAGAR     

DATE:  17/11/2018 
 
 

MANAGING DIRECTOR            DIRECTOR 
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COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 

143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT 

WOMEN ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, GANDHINAGAR FOR THE YEAR 

ENDED 31st MARCH 2015.  
 

 The preparation of financial statements of the Gujarat Women Economic 

Development Corporation Limited, Gandhinagar for the year ended 31st March 2015 in 

accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 

2013 is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor 

appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is 

responsible for expressing an 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 05/09/2018. 

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

conduct supplementary audit of the financial statements of Gujarat Women Economic 

Development Corporation Limited, Gandhinagar for the year ended 31st March 2015 

under section 143(6)(a) of the Act.   

 

For and on the behalf of the 

Comptroller & Auditor General of India 
 
 
 

Place : Rajkot 

Date   : 

(K.R. SRIRAM) 

(Principal Accountant General) 

(G&SS Audit, Gujarat Rajkot) 
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INDEPENDENT AUDITORS REPORT 

To, 

THE MEMBERS, 

GUJARAT WOMEN ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD. 

Gandhinagar. 

1. Report on the Financial Statements 

We have audited the accompanying financial statements of GUJARAT WOMEN 
ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, which comprise the Balance 
Sheet as at March 31, 2015, the Statement of Income & Expenditure, and the Statement 
of Cash Flows for the year ended and a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information.  

2. Management’s Responsibility for the Financial Statements 

The Company’s Board of Directors is responsible for the matter 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 accordance 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 true and fair view and are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error.  

3. Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our 
audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by 
The Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we 
comply with ethical requirements 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 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 control relevant to the Company’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control. An audit 
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. 
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We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion. 

4. Basis for Qualified Opinion 

1. The Company has not complied with Accounting Standard (AS)-15 “Employee 

Benefits” with respect to non-provision of Bonus and Leave encashment. Company 

considers them as payable when paid. In absence of adequate details, financial 

impact of the same, if any, cannot be quantified.  

2. Company is liable to pay service tax under the Reverse Charge Mechanism 

provisions of the Finance Act, 1994 with respect to “Man Power Services” obtained 

by it. However, as informed to us the company has still not obtained registration 

from the service tax authorities. Accordingly, the question of discharging the 

service tax liability or filing periodic returns does not arise. This may lead to 

severe penal consequences in the future; the financial impact of which cannot be 

quantified. 

3. We draw your attention to Note 28, 29, 30, and 31 of notes forming part of 

financial statements where in the Company has paid deposits and advances to 

various parties which remain outstanding since many years. In absence of any 

confirmation or explanation given to us by the management, there remains an 

uncertainty over its ultimate realization.    

4. Balances of Short Term Borrowings, Trade Payables, Loans & Advances, Current 

and Non-Current Assets as shown in the Books of Account are subject to 

reconciliation / confirmation & resultant adjustment if any. 

5. We draw your attention to Note 27 of notes forming part of financial statements, 

where in an amount of Rs. 5,02,61,058/- has been shown in balance sheet under 

the head “Other Non-current Assets” as balance in Personal Ledger Account of 

Gujarat Government Treasury. However the said balance earlier lying in Personal 

Ledger Account, out of the amount of capital contribution of Rs. 5,32,00,000/- by 

Government of Gujarat, has already been forfeited by the Government. To this 

extent Non-Current Assets and Share capital has been overstated. Further, the 

difference of Rs. 29,38,942/- in Personal Ledger Account has not been explained to 

us. 

6. The Company has still not received the Utilization Certificates from various District 

Development Officers with respect to funds disbursed to them under the scheme 

“Women day Grant”. 

7. The company has made investment in Fixed Deposit with State Bank of India, 

however interest certificate of the bank for the same were not provided. 

8. There is a debit balance of Rs. 8538/- in General Provident Fund account which 

remains unexplained. This may lead to overstatement of assets and 

understatement of loss. 

9. The Company has not been able to provide any explanation with respect to the 

credit balance of Rs. 17,500/- being carried forward as “Non Traceable Account”. 

The impact on financial statement is understated to that extent.  
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10. The company has not been filling return of income as in the opinion of the 

management the company is exempt under the provisions of Income Tax Act, 

1961. However, no exemption certificate has been provided. This may lead to 

severe consequences under the Income Tax Act, 1961. 

5. Emphasis of Matter 

We draw your attention to Note 24 of notes forming part of financial statements which 

summarizes various grants lying with the organization some of which remain 

unutilized since long. Such money should be refunded to the respective sanctioning 

authorities.  

6. Opinion 

In our opinion and to the best of our information and according to the 

explanations given to us, except for the effects of the matter described in the 

Basis for Qualified Opinion paragraph and Emphasis of Matter Paragraph, 

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 the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 

31, 2015; and 

b) In the case of the Income & Expenditure account, of the deficit for the year ended 

on that date. 

c) In the case of Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year 

ended on that date. 

7. Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

I. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2015 (“the Order”) issued 

by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of 

the Act, we give in the Annexure I a statement on the matters specified in the 

paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable. 

II. As required by section 143(3) of the Act, we report that: 

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our 

knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. 

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the 

Company so far as appears from our examination of those books. 

c) The Balance Sheet, the Statement of Income & Expenditure 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 Accounting 

Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the 

Companies (Accounts) Rules 2014 except for the effects of the matter specified in 

Point No. 1 of the para “Basis of Qualified Opinion”. 

e) As per Notification no. G.S.R. 463(E), Government Companies have been exempted 

from the applicability of the sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 

2013 regarding the disqualification of the Directors under the said section. 
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f) In our opinion, the Internal Financial Controls System is adequate and effective 

according to the nature and size of the business. 

g) With respect to other matters to be included in Auditor’s Report in accordance 

with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor) Rule,2014, in our opinion and 

to the best of our information and according to explanation given to us: 

i.  The Company does not have any pending litigation which can have an impact 

on its financial position. However, the Company has disclosed the number of 

pending litigations in its financial statements. 

ii.  The Company has made provision as required by the applicable law and 

accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on the long term 

contracts. 

iii.  The Company was not required to transfer any amount to Investor’s Education 

and Protection Funds.     

 

 
 
 

  
  

For DGSM & Co. 
 Chartered Accountants  

Firm Registration No.: 101606W  
  

  
  

  
  

  
 CA. Devesh C. Shah 

 Sr. Partner 
  

  
Membership No. 036830 

  
  

Place : Ahmedabad  
Date:   
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GUJARAT WOMEN ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 

Annexure to Independent Auditors’ Report 

(Referred to in Paragraph 1 under the heading of “Report on Other Legal and 
Regulatory Requirements” of our report of even date)  
 

  

1. (a) The Company has not maintained proper records of fixed asset showing particulars,    
including quantitative details and situation of  fixed assets. 

 

 (b) As informed to us by management the fixed assets have not been physically verified  

during the year. 
 

2. The nature of business of the Company does not require it to have any inventory. Hence, 
the requirement of clause (ii) of paragraph 3 of the said Order is not applicable to the 
Company. 

 

3. Company has not granted any loans, secured or unsecured to Companies, Firms or other 
parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. 
Accordingly, the provisions of clause (iii) of paragraph 3 of the Companies (Auditor's 
Report) Order, 2015 is not applicable to the Company. 

 

4. The Company has been incorporated to implement various schemes for the walfare of 
women and doesn’t  have any commercial activity for which Company does not require to 
have any inventory and further refer point 1 of the said Order for fixed asset. 

 

5. The company has not accepted any deposits from the public covered under Section 73 to 
76 of the Companies Act, 2013. 

 

6. As informed to us, the Central Government has not prescribed maintenance of the cost 
under sub-section (1) of 148 of the Companies Act, 2013. 

 

7. (a) According to the information and explanations given to us and based on the records of 
the company examined by us, the company is generally regular in depositing Statutory 
dues with the appropriate authorities except the amount of Service Tax payable by it 
under the provisions of Reverse Charge Mechanism.  

 

(b) According to the information and explanations given to us and based on the records of 

the company examined by us, there are no dues of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, 

Customs Duty and Excise Duty which have not been deposited on account of any disputes. 

 

(c) According to the information and explanations given to us and according to the records 

of the company, no amount is required to be transferred to investor education and 

protection fund. 

 

8. The company has been registered for a period of more than 5 years. The Company is 
receiving grants from Government Authorities for carrying out various expenditures. The 
deficit is adjusted against such grant & Hence, the question of accumulating losses doesn’t 
arise.  
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9. The company has not taken loan from any financial institutions or banks and hence the 
said clause is not applicable. 

 

10. According  to  the  information and explanations given  to  us,  the Company  has  not  
granted any loans and advances on  the  basis  of security   by  way  of  pledge  of  shares,  
debentures  and   other securities.  Therefore, the provisions of clause (x) of paragraph 3 of 
the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 is not applicable. 

 

11. During the financial year the Company has not obtained any term loan and it was applied 
for the purpose for which the loans were obtained. Therefore, the provisions of clause (xi) 
of paragraph 3 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 is not applicable. 

 

12. Based upon the audit procedures performed for the propose of reporting the true and fair 
view of the financial statements and as per the information and explanations given by the 
management, which have been relied upon by us, we report that no fraud on or by the 
company has been noticed or reported during the course of our audit. 

 

 

 

 

For DGSM & Co. 

Chartered Accountants 

Firm Registration No.: 101606W 

 

 

CA. Devesh C. Shah 

Sr. Partner 

Membership No. 036830 

Place : Ahmedabad 

Date: 
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Significant Accounting Policies and Notes forming part of the Financial Statements the year ended 31st March, 2015 

1) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

a) Basis of Preparation of financial Statements 

The financial Statements are prepared in accordance with Generally Accepted 
Accounting Principles in India (GAAP) under the historical Cost convention on 
the accrual basis. GAAP comprises mandatory Accounting Standards as 
prescribed by the Rule 7 of Companies (Accounting Standards) Rules 2014 and 
provisions of The Companies Act, 2013.  

b) Fixed Assets 

Fixed Assets is stated at cost of acquisition or construction (net of CENVAT, 
wherever applicable) as reduced by accumulated depreciation. The cost of 
assets includes other direct/indirect and incidental cost incurred to bring them 
into their working condition. Grants utilized by the company for the creation / 
purchase of Fixed Assets are credited to Capital Reserve Account as deferred 
Revenue Income, except in case of Swa Shakti Project, Assets are charged to 
Grant Account. 

When assets are disposed or retired, their cost is removed from the financial 
statements. The gain or loss arising on the disposal or retirement of an asset is 
determined as the difference between sales proceeds and the carrying amount 
of the asset and is recognized in Statement of Income and Expenditure for the 
relevant Financial Year. 

c) Depreciation 

The Company has provided depreciation on “Written down Value Method" on 
all Fixed Assets as per the useful life prescribed under Schedule II of Companies 
Act, 2013. 

Depreciation on the Assets purchased out of Grants has been charged to Income 
& Expenditure Account & equivalent amount is transferred to Income from 
Capital Reserve account except in case of Swa Shakti Projects. 

When assets are disposed or retired, their accumulated depreciation is removed 
from the financial statements. The gain or loss arising on the disposal or 
retirement of an asset is determined as the difference between sales proceeds 
and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Income 
and Expenditure for the relevant financial year. 

d) Earnings per Share 

Basic earning per share is calculated by dividing net profit after tax for the year 
attributable to Equity Shareholders of the company by the weighted average 
number of Equity Shares issued during the year. Diluted earning per share is 
calculated by dividing net profit attributable to equity Shareholders (after 
adjustment for diluted earnings) by average number of weighted equity shares 
outstanding during the year. 

e) Method of Accounting 

The Books of Accounts of the Company are maintained on accrual basis except: 

 Government Grants are accounted on Cash Basis 

 Leave Encashment is considered as payable when paid 
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f) Employee's Benefits:  

1. The Employee and Company make monthly fixed Contribution to Government 
of India Employee’s Provident Fund equal to a specified percentage of the 
Covered employee’s salary, Provision for the same is made in the year in 
which services are rendered by the employee. 

2. The Liability for Gratuity to employees, which is a defined benefit plan. The 
Company’s Scheme is administered by LIC. The liability is determined by 
Projected Unit Credit method. Actuarial gain / loss in respect of the same 
are charged to the Statement of Income and Expenditure. 

3. Payment of Leave Salary & Pension Contribution of employees is accounted 
on Cash basis. 

4. Short Term benefits are recognized as an expense at the undiscounted 
amounts in the Statement of Income and Expenditure of the year in which 
the related service is rendered. 

g) Government Grant, Subsidy & Consumer Contribution: 

1. Grants are accounted on Cash Basis. 

2. Expenditures incurred during the Year under various schemes are adjusted 
against respective grants & balance shown as Current Liability in the 
Balance Sheet. 

3. Idle funds lying with the company are parked in the fixed deposits with 
bank and financial institutions. Interest earned on such deposits is credited 
to Income and Expenditure account and any surplus or deficit arising at the 
end of the year is adjusted against “Non – Planned Grant” fund. 

4. Contribution, Grants & Subsidies towards Cost of Capital Assets are not 
reduced from Cost of Assets. These are treated as “Reserves & Surplus”. All 
Receipts of consumer contributions, grants & subsidies received are treated 
as deferred revenue & in absence of identification of grants with assets, 
based on average useful life of assets, proportionate percentage of the year 
end balance is transferred to Statement of Income & Expenditure Grant in 
excess of depreciation over the nominal value of assets at the end of useful 
life of the assets is not transferred to capital reserve for the reasons stated 
above. 

h)  Impairment of Assets: 

The company has adopted the policy to assess at each Balance Sheet date 
whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such 
indication exists, the company estimates the recoverable amount of the Asset. If 
such recoverable amount of the asset or the recoverable   amount of the Cash 
Generating Unit to which the Asset belongs is less than its carrying amount, the 
carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated 
as an impairment Loss & is recognized in the statement of Income & 
Expenditures. If at Balance Sheet date, there is an indication that if a previously 
assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is 
reassessed & the asset are reflected at the recoverable amount. 

i) Taxes on Income: 

The provision for taxation is ascertained on the basis of assessable profit 
computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. 
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Deferred Tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing 

differences, being the differences between taxable incomes & accounting 

income that originate in one period & are capable of reversal in one or more 

subsequent periods. The deferred tax asset is recognized & carried forward 

only to the extent that there is a reasonable certainty except for carried forward 

losses & unabsorbed depreciation which are recognized on virtual certainty 

that the asset will be realized in future. 

j) Provisions & Contingent Liabilities: 

The company recognizes a provision when there is a present obligation as a 

result of past events that probably requires an outflow of resources & a reliable 

estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a 

contingent liability is made when there is a possible obligation or a present 

obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. 

Where there is a possible obligation or a present obligation that the likelihood 

of outflow of resources is remote, no provision or disclosure are made. 

k) Prior Period Adjustments: 

All items of income & expenditures pertaining to Prior Period which were not 

provided / accounted in earlier years are accounted through “Prior Period 

Adjustments Account”. 

l)  Accounting policies not specifically referred to otherwise are consistent with generally 

accepted accounting principles. 

21.    The Company has received deposits from various parties which continue to remain 

 outstanding. The details of the same are as under: 
 

Particulars Balance as on 

31-03-2015 

Balance as on 

31-03-2014 

EMD – Identity Communication 1,55,000/- 1,55,000/- 

EMD – R. Gandhi & Co. 2,50,000/- 2,50,000/- 

Samaj Kalyan Hitwardhak Samiti, 

Jafrabad 

29,850/- 29,850/- 

Quarter Rent Deposit Corp. Staff 5,800/- 5,800/- 

Tender Deposit (Printing) 1,000/- 1,000/- 

Car Deposit 1,000/- 1,000/- 

IITF Exhibition Deposit 30,000/- 30,000/- 

EMD Rajendra Singh Sodha  10,000/- - 

Total 4,82,650/- 4,72,650/- 

 

22. The Company has received unsecured loans from various parties. The details of the 
 same is as under: 

  

Particulars Balance as on 

31-03-2015 

Balance As on 

31-03-2014 

Payable to NHFDC – GOI 23,08,099/- 22,47,562/- 

Total 23,08,099/- 22,47,562/- 
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Funds received from the Government of India towards NHFDC Loan were further 

disbursed by the company to various eligible beneficiaries under the said scheme. 

However, the Company has failed to receive regular repayment from the beneficiaries 

and accordingly has failed to return the amount to the Government. Moreover, in 

absence of party wise details available with it, the Company is crediting the repayment 

received from the beneficiaries under a single general ledger known as “Loan recovery – 

NHFDC A/c”.  
 

The status of funds advances by the Company under the NHFDC scheme as on the date of 

the balance sheet is as under: 
 

Particulars Balance as on 

31-03-2015 

Balance As on 

31-03-2014 

NHFDC Loan Disbursement 8,06,293.54/- 8,06,293.54/- 

 

23. The Company is in the process of obtaining Service Tax Registration and will clear all the 

Service Tax Liabilities once the registration is obtained. 

 

25. The details of the balances carried forward by the Company under the head “Other 

Payable” is as under: 

  

Particular Balance as on 

31.03.2015 

Balance as on 

31.03.2014 

Audit Fees Payable 201,856/- 183,856/- 

Audit Fees Payable for F.Y-13-14 50,000/- 50,000/- 

Annapurna Canteen 270,785/- 270,785/- 

Grimco A/C 133,404/- 133,404/- 

Employees Bank Loan Recovery-Mahesh 

Paswan A/C 

3,000/- 3,000/- 

House Rent Recovery 1360/- - 

Non-Traceable A/C 17,500/- 17,500/- 

Unpaid Expenses 253,911/- 268,676/- 

LIC BL Trivedi 2952/- - 

EPF BL Trivedi - 20,162/- 

Deduction of March'14 (Unpaid Salary) (7800)/- 728,182/- 

Deduction of October’'14 (Unpaid Salary) (400)/- - 

Deduction of March'15 (Unpaid Salary) 736,179/- - 

Payable to Kapadia Chandrakant NHFDC Loan 3,078/- 3,078/- 

Group Insurance (Corp Staff) 100,740/-  400,603/- 

Total 1,769,966/- 2,079,246/- 
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26. Funds granted under the “Swayam Siddha Project” and remaining unutilized has been 
parked in the form of various bank deposits, advances and cash as under: 

 

Particular Balance as on 
31.03.2015 

Balance as on 
31.03.2014 

ADVANCE TO R.PS AT BLOCK LEVEL 4,97,210/- 4,97,210/- 
BANK OF BARODA S.S.D A/C NO.8516/2640100006786 4,14,406/- 3,98,314/- 
Cash on Hand S.S.D A/c 7,908/ - 7,908/-  
DENA BANK - S.S.D A/C NO. 16166 / 9287 4,136/- 3,976/- 
INDIAN BANK - S.S.D A/C NO. 456252802 26,21,612/- 25,19,812/- 
RECEICABLE INTEREST SWAYAM SIDDHA PROJECT 39,681/- 39,681/- 
STATE BANK OF INDIA - S.S.D A/C NO. 30033007299 3,86,174/- 3,714,18/- 
STATE BANK OF SAURASHTRA S.S.D A/C NO. 
66002792695 

4,03,176/- 3,87,770/- 

Total 43,74,303/- 42,26,089/- 
          

The Company will refund the amount to the relevant sanctioning authorities once it 
receives the order regarding the same. 
  

27. Out of the total capital contribution of Rs. 53,19,888/- comprising of 76% stake in the 
Company held by the Government of Gujarat, Rs. 5,02,61,058/- were received as a credit 
in the Personal Ledger Account (PLA) maintained with the Government treasury. The 
said amount is consistently presented under the head “Other Non-Current Assets”. 

The Government has vide resolution dated 7/10/93 debited the said amount from the 
PLA account without intimating the Company regarding the same. However, in absence 
of any intimation from the Government regarding the same, the Company continues to 
carry the same amount in its PLA account. As a result of this, assets as well as share 
capital is overstated. 

Moreover, the balance share capital amounting to Rs. 29,37,822/- has never been 
received by us.  

28. The details of the advances given to the staff which remains outstanding is as under: 
  

Particular Balance as on 
31.03.2015 

Balance as on 
31.03.2014 

ADVANCE TO STAFF A/C 73,942/- 73,942/- 

ADV - G M SOLANKI 6,000/- 6,000/- 

ADV – K M Joshi 500/- 500/- 

ADV - M P PASWAN 26,500/- 26,500/- 

ADV - N R SAKARIYA 5,000/- 5,000/- 

ADV - URMILABEN RAJ 10,000/- 10,000/- 

LOAN - H P SHAH 5,000/- 5,000/- 

SCOOTER ADVANCE CORPO.STAFF A.C 2,971/- 2,971/- 

SHRI D.G. BHATT, GENERAL MANGER ADVANCE A/c 1,00,000/- 1,00,000/- 

SHRI J.M. CHAUHAN, JR. CLERK ADVANCE A/C 10,000/- 10,000/- 

SHRI K.V. BHALODIYA DEVP. OFFICER ADVANCE A/C 2,14,914/- 2,14,914/- 

SHRI N.H. SANGHAVI A.O. ADVANCE A/C 88,299/- 88,299/- 

Shri N.M. Upadhyaya, Sr. Clerk Advance A/c 10,500/- 10,500/- 

SHRI N.R. PATEL ADVANCE A/c 39,961/- 39,961/- 

SHRI N.U. SAGATHIYA A.F.O ADVANCE A/C 90,862/- 90,862/- 

Festival Advance  1,800/- 1,400/- 

ADV - Meena ben Chairperson 20,000/- - 

Total 7,06,249/- 6,85,849/- 
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29. The details of the advances given by the Company to various parties which remains 
outstanding is as under: 

 

Particular Balance as on 
31.03.2015 

Balance as on 
31.03.2014 

AMBOLI DUDH UTPA CO-OP. 15,660/- 15,660/- 
BHAVANGADH DUDH UTPADAL CO-OP 1,000/- 1,000/- 
CHHIPADI DUDH UTPADAK MANDALI 92,666/- 92,666/- 
CHUVAL DUDH UTPA CO-OP 1,31,800/- 1,31,800/- 
DHADKAN DUDH UTPA CO-OP 75/- 75/- 
GHAYAJ DUDH UTPA CO-OP 52,579/- 52,579/- 
GRAMSWARAJ MAHILA MANDAK RETAIL OUTLET LOAN 
A/C 

15,000/- 15,000/- 

INDRAPURA DUDH UTPA CO-OP 10,419/- 10,419/- 
JUNI SENDHANI DUDH UTPA CO-OP 1,000/- 1,000/- 
KATHOR DUDH UTPA CO-OP 7,266/- 7,266/- 
LADOL DUDH UTPA CO-OP 8,717/- 8,717/- 
MAHILA VIVIDH AUDH.SAHAKARI MANDALI RETAIL 
OUTLET L 

5,000/- 5,000/- 

MALIYATAJ DUDH UTPA CO-OP 76,500/- 76,500/- 
PIJ DUDH UTPA CO-OP 630/- 630/- 
SHAMSHERPURA DUDH UTPA CO-OP 2,000/- 2,000/- 
SONASAN DUDH UTPA CO-OP 3,800/- 3,800/- 
SUI DUDH UTPA CO-OP 39,516/- 39,516/- 
TAJPURA DUDH UTPA CO-OP 70,865/- 70,865/- 
TRAINING LOAN A/C 8,000/- 8,000/- 

Total 5,42,493/- 5,42,493/- 

30. The Company has some receivables presented under “Other Current Assets” which 
remains outstanding since long. The details regarding the same is as under: 

 

Particular Balance as on 
31.03.2015 

Balance as on 
01.04.2014 

GRANT FROM HOSPITAL ATTENDENT A/C 14,800/- 14,800/- 
RECEIVABLE SERVICE CHARGE 27,953/- 27,953/- 
VAPI ASSOCIATION 27,081/- 27,081/- 
G.S.F.C. GROUP INSURANCE 1,527/- 1,527/- 
G.S.F.C. MISC. RECOVERY 12,628/- 12,628/- 

Total 83,989/- 83,989/- 
 

31. The Company has some Deposits presented under “Other Current Assets” which is 
outstanding.  The details regarding the same is as under: 
 

Particular Balance as on 
31.03.2015 

Balance as on 
01.04.2014 

COURT CASE (CITY CIVIL COURT) DEPOSIT A/C 2,18,732/- 2,18,732/- 
COURT CASE (CITY CIVIL COURT NTC) DEPOSIT A/C 15,000/- 15,000/- 
COURT CASE DEPOSIT (HIGH COURT) A/C 34,160/- 34,160/- 
DEPOSIT - SOUTH GUJARAT ELECTRICITY CO. LTD. 25,000/- 25,000/- 
DEPOSIT – WEST GUJARAT VIJ CO. LTD. 50,000/- 50,000/- 
GUJARAT UDHYOG BHAVAN SOCIETY, MAINTANACE 
DEPOSITA 

44,500/- 44,500/- 

HOUSE BUILDING DEPOSIT 800/- 800/- 
KALPTARU FILLING STATION (PETROL/DIESEL) DEPOSIT 6,000/- 6,000/- 
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Particular Balance as on 
31.03.2015 

Balance as on 
01.04.2014 

PETROL/DIESEL DEPOSIT A/C (KALPATARU FILLING 

STATION 

8,500/- 8,500/- 

POSTAGE DEPOSIT (FRANKING MACHINE) 1,000/- 1,000/- 

SADASYA BHOJANALAYA DEPOSIT A/C 10,000/- 10,000/- 

SECURITY DEPOSIT(ELECTRICITY) A/C 11,250/- 11,250/- 

TELEPHONE DEPOSIT (1) 6,000/- 6,000/- 

TELEPHONE DEPOSIT (2) 6,000/- 6,000/- 

TELEPHONE DEPOSIT (3) 10,000/- 10,000/- 

TELEPHONE DEPOSIT (4) 30,000/- 30,000/- 

TELEPHONE DEPOSIT C.P. RESI, A'BAD 15,000/- 15,000/- 

TELEPHONE DEPOSIT C.P. RESI, MEHSANA 15,000/- 15,000/- 

Deposit – Uttar Gujarat Vij Co. LTD. 30,020/- - 

Total 5,36,962/- 5,06,942 

32. Disclosures as required by AS-15 (Revised 2005) “Employee Benefits” are as 
under: 
 

Defined Benefit Plan                   

Particulars 
Gratuity 
(2014-15) 

Gratuity 
(2013-14) 

(i) Expenses recognized in Income & Expenditure A/c    
Current service cost  1,57,041 1,61,059 
Interest cost  3,20,500 3,12,177 
Expected return on plan assets (2,23,996) (2,16,892) 
Net actuarial loss (gain) 648 7,74,410 
Difference in Opening Liability - - 

Total 2,54,193 10,30,754 
   
Actual return on plan assets   

(ii)  Reconciliation of Opening and Closing 
        balances  of changes in  present value 
        of  the  Defined  Benefit  Obligation 

  

Opening defined benefit obligation  40,06,256 39,02,215 
Service cost   1,57,041  1,61,059 
Interest cost   3,20,500 3,12,177 
Actuarial loss (gain) 648  7,74,410 
Loss (gain) on curtailments - - 
Liabilities extinguished on settlements - - 
Less : Benefits paid (3,80,429) (11,43,605) 
Closing defined benefit obligation  41,04,016 40,06,256 
   

 (iii)  Reconciliation of Opening & Closing 
        balances  of changes in fair value of 
        Plan Assets 

  

Opening fair value of Plan Assets   25,45,369 27,85,191 
Expected return on Plan Assets   2,23,996   2,16,892 
Actuarial gain and (loss) - - 
Assets distributed on settlements - - 
Contributions by employer     1,47,226  6,86,891 
Less :  Benefits paid (3,80,429) (11,43,605) 
  Closing balance of fair value of Plan Assets   25,36,162 25,45,369 
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(iv)  Net Assets / Liabilities recognized in            
        the Balance Sheet  

  

Defined Benefit Obligation 41,04,016 40,06,256 
Fair value of Plan Assets  25,36,162 25,45,369 
Net (Assets) / Liabilities recognized in the Balance Sheet 
at the year end 

(15,67,854) (14,60,887) 

   

 (v)  The Federation has Defined Benefit plan for Gratuity to its employees, contributions for which 

are made to Life Insurance Corporation of India who invests the funds as per Insurance 

Regulatory & Development Authority’s guidelines. 
 

(vi) Actuarial Assumption 2014-15 

Discount Rate 8% 
Expected rate of salary increase 7% 
Actuarial valuation method Projected Unit Credit Method 

 

33. Previous year’s figures have been regrouped & rearranged wherever necessary to  make 
them comparable   with that of current year. 
 

34. Claims against company not acknowledged as debt. 
1) 11 Cases against the company are pending before Labour Court. 
 

 Claims filed by Company 

1) Company has filled 151 cases the age-wise analysis of which is as follows. 
 

Year Court No. Case 
2005 Criminal court 01 
2006 Criminal court 01 
2013 Criminal court 01 

2008-10 Negotiable court 147 
2013-14 Gujarat high court 01 

 Total 151 
 

35. Balances of Short Term Borrowings, Trade Payables, Loans & Advances, Current and Non-
Current Assets are subject to as shown in the Books of Account are subject to reconciliation / 
confirmation & resultant adjustment if any. 

 

Signature to Notes "1" to "35." 
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