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કોપ રેશનને લગતી માિહતી 
 

િનયમાકમડંળ: 

ચેરમેન 
ી ધનજંય િ વેદી, આઇ. એ. એસ.  

મેનેજીગ ડાયરેકટર 
ી પવતં િસંઘ, આઇ. એ. એસ. 

ડાયરેકટરો 
૧.  મીસ એસ. અપણાર્, આઇ. એ. એસ.   ડાયરેકટર 
ર.  ી એસ. . હૈદર, આઇ. એ. એસ.   ડાયરેકટર 
૩.  ડાૅ. અક્ષય અગરવાલ   ડાયરેકટર 
૪.  ી ટી. નટરાજન, આઇ. એ. એસ.   ડાયરેકટર 
પ.  ડાૅ. નાગરાજ આર.  ડાયરેકટર 
૬.  ડાૅ. કેતન કોટેચા   ડાયરેકટર 
૭.  ડાૅ. મીસીસ રાજુલ ગજ્જર  ડાયરેકટર 
ઓિડટરો 
મેસસર્ .એચ. મહતેા એન્ ડ કંપની, ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટસ, અમદાવાદ 
એકાઉન્ ટસ ઓિફસર અને સીએફઓ 
ી સમીર એ. મહતેા 

કંપનીસેકેર્ટરી 
ી જપન એન. શાહ 

બેન્ કસર્  
 ટેટ બેન્ ક ઓફ ઇંડીયા, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર 
એચ.ડી.એફ.સી. બેન્ ક િલ., સેકટર-૧૬, ગાધંીનગર 
રજી  ટડર્ ઓિફસ 
બ્ લોક ન.ં૧, ૮ મો માળ, ઉ ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮ર૦૧૦ 
ફોન-(૦૭૯) ર૩રપ૬૦રર,ફેક્સ:ર૩ર૩૮૯રપ 
વેબ સાઇટ:www.gil.gujarat.gov.in 
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
રજી. ઓિફસ : બ્ લોક ન.ં ૧, ૮ મો માળ, ઉ ોગભવન, 

સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૦ ૦૧૦. 
E‐mail ID :info@gujaratinformatics.com 

CIN : U74999GJ1999SGCO35459 
ફોન-(૦૭૯) ર૩રપ૬૦રર અન ેફેક્સ- (૦૭૯) ર૩ર૩૮૯રપ 

            
 

નોટીસ:    સભાસદ ીઓને આથી નોટીસ પાઠવવામા ં આવે છે કે કંપનીના 
સભાસદ ીઓની મલુતવી રહલેી ૧૭ મી વાિષર્ક સાધારણ સભાની બેઠક ૧૪ મી 
જુલાઇ, ર૦૧૭ નારોજ બપોરના ૩-૦૦ કલાકે, િવ ાન (સાયસં) અને ટેકનોલોજી 
ડીપાટર્ મેન્ ટના સેકેર્ટરીની ચેમ્ બર, બ્ લોક ન.ં ૭, પાચંમા માળે, નવા સિચવાલય, 
ગાધંીનગર ખાત,ે નીચે મજુબની કામગીરી માટે રાખવામા ંઆવેલછે. 

સામાન્ ય કામગીરી 

૧. તા.૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ નારોજ પરુા થતા ંવષર્ના ઓડીટ થયેલા પાકુ સરવૈય,ુ 
નફા નકુશાન ખાત ુ ને તેમજ તેની ઉપરના િનયામક ીઓના અહવેાલ તથા 
ઓડીટરોના અહવેાલને મેળવવો, િવચારણા કરવી અને ગર્ા  રાખવો. 

 

ર. નીચે મજુબના ઠરાવને સામાન્ ય ઠરાવ તરીકે િવચારણામા ં લઇને જો યોગ્ ય 
જણાય તો તે ઉપર સધુારા વધારા સિહત અથવા તે િસવાય સામાન્ ય ઠરાવ 
તરીકે પસાર કરવો. 

 

આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે કે ભારતના કંમ્ પ્ ટર્ોલર અને ઓડીટર જનરલ ારા 

મેસસર્ .એન.  કાનાબાર એન્ ડ કંપની, ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ ને ર૦૧૬-૧૭ ના 

નાણાકીય વષર્ માટે ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના  ટેચ્ યટુરી ઓડીટર તરીકે 

િનમણકુ આપવામા ંઆવેલી છે તેની વાિષર્ક સાધારણ સભાએ ન ધ લીધી છે અને 

જો આ  ટેચ્ યટુરી ઓડીટરોને બર્ાચં ઓિફસોનુ ંઓડીટ કરવાનુ ંજ રી જણાય તો 

તેના માટે  યાજબી પર્વાસ ભથ્ થ ુઅને ખીસા ખચર્ માટે લાગ ુપડતા સિવર્સટેક્ષ 
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સિહત પરત ચકુવવા અને તે ઉપરાતં મહનેતાણા તરીકે ા. પ૦,૦૦૦/- ( ા. 

પચાસ હજાર ફકત) િનયત કરવા. 

 

રજી. ઓિફસ :      બોડર્ ઓફ ડાયરેકટસર્ના 
હકુમથી 

બ્ લોક ન.ં૧, ૮ મો માળ, ઉ ોગભવન,      

સેકટર-૧૧,       કંપની સેકેર્ટરી  
ગાધંીનગર-૩૮૦ ૦૧૦. 
તા. ૬ ઠી જુલાઇ ર૦૧૭  
 

ન ધ :-  

 બેઠકમા ંમત આપવાને હક્કદાર દરેક સભ્ ય પોતાના બદલે તે/તેણીની 

જગ્ યાએ મત આપવા માટે, ભલે તે સભ્ ય ન હોય, તેને િનમણકુ આપી શકે 

છે.  

 બેઠકની તારીખના ૪૮ કલાક પહલેા ંજ રી ભરેલ ુ િનયત ફોમર્ કંપનીને 

તેની રજી  ટડર્ ઓિફસે સપુર્ત કરવુ ંજોઇએ.  

 કંપની ધારા ર૦૧૩ ની કલમ ૧૧૩ ની જોગવાઇ અનસુાર, 

કંપનીનાપર્િતિનિધઓ, ને ઠરાવથી મખુત્ યાર કરેલા હોય તેઓ, ત ે  

કંપનીને પર્  તતુ કરે છે તેના પોતે  યિક્તગત સભ્ ય હોય તે રીતે કંપની 

વતી પોતે હકક અને સ ા  ભોગવશ.ે 

નોટીસ સાથેની પરૂવણી 

કંપની ધારા ર૦૧૩ ની કલમ ૧૦ર અન્ વયે સમજાવટ સાથેનુ ંપતર્ક  

આઇટમ ન.ં ર : 

ભારતના કંમ્ પ્ ટર્ોલર અને ઓડીટર જનરલ, નવી િદ  હી એ તા. રર-૦૮-ર૦૧૬ ના પતર્ 

કર્માકં : CA.V/COY/GUJARAT,GUJURB(1)/1077,  dt.,  22/08/2016,  થી ગજુરાત 
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ઇન્ ફોમેર્ટીકસને જણાવેલ છે કે મેસસર્ . એન. કાનાબાર એન્ ડ કુા.ં ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ, 

ગાધંીનગર નાણાકીય વષર્ ર૦૧૬-૧૭ માટે, ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના  ટેચ્ યટુરી 

ઓડીટર તરીકે, કંપની ધારા ર૦૧૩ ની કલમ ૧૩૯ અન્ વયે, િનમણુકં આપવામા ંઆવેલી 

છે.  

મેસસર્ . એન. કાનાબાર એન્ ડ કુા.ં ચાટર્ડ એકાઉન્ ટસે ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના 

 ટેચ્ યટુરી ઓડીટર તરીકે પોતાની િનમણકુને સમથર્ન આપેલુ ંછે.  

કંપની ધારાની કલમ ૧૪ર અનસુાર કલમ ૧૩૯/૧૪ર/૧૪૩ મજુબ ભારતના કંમ્ પ્ ટર્ોલર 

અને ઓડીટર જનરલ ારા િનમણકુ અપાયેલા ઓડીટરોનુ ં મહનેતાણુ ં સભ્ યો ારા 

કંપનીની સામાન્ ય સભામા ંઅથવા તે કંપની તેની સામાન્ ય સભામા ં  રીતે નકકી કરે તે 

રીતે િનયત કરવામા ંઆવશે.  

ઉપરોકત અનસુધંાને એવુ ંન ધવામા ંઆવે કે આઇસીએઆઇ તરફથી થયેલી ભલામણોને 

ધ્ યાને લીધા બાદ અને ભારતના કંમ્ પ્ ટર્ોલર અને ઓડીટર જનરલના તા. રર-૦૮-ર૦૧૬ 

ના પતર્ કર્માકં : CA.V/COY/GUJARAT,GUJURB(1)/1077 અનસુાર, બોડર્ તેના તા. ૩૦-

૦૯-ર૦૧૬ ના ઠરાવ મજુબ આવ ુમહનેતાણુ ં ા. પ૦,૦૦૦/- ( ા. પચાસ હજાર ફકત) 

વ ા સિવર્સ ટેક્ષ તથા  યાજબી એવુ ંપરત ચકૂવવાની પર્વાસ પેશગી અને િખ  સા ખચર્, 

આ  ટેચ્ યટુરી ઓડીટરો માટે જો તેઓ બર્ાન્ ચ ઓિફસો ખાતે ઓડીટ કરવાનુ ં જ રી 

જણાય તો તેને ચકુવવા નકકી કરેલ છે.  

આથી વાિષર્ક સાધારણ સભામા,ં મેસસર્  એન કાનાબાર એન્ ડ કુા.ં ચાટર્ડર્ એકાઉન્ ટન્ ટ 

િલ. ને વષર્ ર૦૧૬-૧૭ માટેના, મેસસર્ ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના  ટેચ્ યટુરી 

ઓડીટર તરીકે ચકુવવા સા  નકકી કરવા આથી સાદર કરવામા ંઆવે છે.  

આમ નોટીસની આઇટમ ન.ં ર ના ઠરાવને આપની સમંિત માટે ડાયરેકટરોએ ભલામણ 
કરેલી છે.  
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ઉપરોકત આઇટમ ન.ં ર ની નોટીસ પરત્ વનેા ઠરાવની બાબતમા ં કંપનીના અન્ ય કોઇ 
ડાયરેકટરો/ચાવી પ સચંાલક ગણની કોઇ  યિક્તઓ કે તેના કોઇ સબધંીઓ આમા ંકોઇ 
રીતે સકંળાયેલા નથી કે નાણાકંીય કે અન્ ય કોઇ રીતે સબધં ધરાવતા ંનથી.  

ફોમર્ ન.ં એમજીટી – ૧૧ 
 પર્ોકસી ફોમર્ 

(કંપની ધારા ર૦૧૩ ની કલમ ૧૦પ(૬) અને કંપની મેનેજમેન્ ટ અને સચંાલન અને 
એડમીની  ટેર્શન (વહીવટ) ના િનયમો ર૦૧૪ ના િનયમ ૧૯(૩) અન્ વયે,   
CIN : U74999GJ1999SGCO35459 

કંપનીનુ ંનામ : ગજુરાત ઇન્ ફમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
રજી  ટડર્ ઓિફસ : બ્ લોક ન.ં ૧, ૮ મો માળ,ઉ ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮ર૦૧૦. 
સભ્ ય/સભ્ યોના નામ :  
રજી  ટડર્ સરનામુ ં:   

ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. :   

ફોલીયો ન.ં/ગર્ાહકની આઇ.ડી.   

ડીપી આઇડી :  
(એન.એ.ધારણ કરેલી શારીરીક િ  થિત)  

 

હુ/ંઅમે ઉપર િનદેર્ િશત કંપનીના ............ શેરધારકો આથી િનમીએ છીએ.  

નામ  સરનામુ ં ઇ-મેઇલ આઇડી  સહી 
   

અથવા તે / તેણી િન  ફળ જાય તો 

નામ  સરનામુ ં ઇ-મેઇલ આઇડી  સહી 
       

અથવા તે / તેણી પણ િન  ફળ જાય તો 

નામ  સરનામુ ં ઇ-મેઇલ આઇડી  સહી 
   

મારા/અમારા પર્ોકસી તરીકે તા. ૧૪ મી જુલાઇ ર૦૧૭ નારોજ બપોરના ૩.૦૦ કલાકે યોજાયેલી 
મલુતવી રખાયેલી વાિષર્ક સાધારણ સભા, કે  સાયન્ સ અને ટેકનોલોજી િવભાગ, બ્ લોક ન.ં ૭ 
ના પાચંમા માળે, નવા સિચવાલય, ગાધંીનગર ખાતે, તેના સેકેર્ટરી ની ચમે્ બરમા ંરાખવામા ં
આવેલી છે તેમા ંઅને તે પરત્ વ ેમલુતવી રખાય તો તેવા ઠરાવોના સદંભર્મા,ં  નીચે મજુબ 
મલુતવી રખાયેલ વાિષર્ક સાધારણ સભાની નોટીસમા ં દશાર્વેલ છે તે પરત્ વે અથવા તેના 
કોઇપણ મલુતવી રખાયેલા આવા ઠરાવ પરત્ વે નીચે જણાવેલી બાબતે અમારા વતી હાજર 
રહશેે અને મત આપશે.  
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શેર હો  ડરની સહી  
 

     

પર્ોકસી હો  ડરની સહી   
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ગજુરાત ઇન્ ફ મટેીકસ િલમીટેડ 

શેરધારકો  
ગજુરાત ઇન્ ફ મટેીકસ િલમીટેડ 
ગાધંીનગર. 

ડાયરેકટરો (િનયામકો) નો અહવેાલ 

મહાશય,   

આપના િનયામકો ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થનારા વષર્ માટે કંપનીનો ૧૭ મો 

વાિષર્ક અહવેાલ રજુ કરવા ઉત્ સકુ છે તેમજ આ વષર્ માટે કંપનીનો િહસાબ તપાસણી 

અહવેાલ અને અન્ ય ખાતાઓ માટેનો િહસાબ તપાસણી અહવેાલ આની સાથે સિંવ  લીત 

છે. 

કંપનીએ તેની વાિષર્ક સામાન્ ય સભાને ૩૦-૦૯-ર૦૧૬ ના રોજ અથવા તો તે પહલેા 

રાખવાની જ ર હતી.  કંપનીએ ૩ (તર્ણ) મિહનાની િવ  તરણની માગં કરી હતી પરંત ુ

કોપ રેટ બાબતોના મતંર્ાલય ારા ર (બે) મિહનાનીજ મજુંરી મળેલ છે. જો કે ૩૧ માચર્ 

ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા વષર્ માટે એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ (સી અને એજી), ગજુરાતની 

બોડર્ ારા માન્ ય સમીક્ષા નથી મળી કારણ કે વૈ ાિનક િહસાબ તપાસણી અહવેાલ અને 

અનગુામી બોડર્ મજુંરી સમયસર પણૂર્ થયેલ ન હતી.  કંપનીએ પહલેથેીજ ર૮ નવેમ્ બર, 

ર૦૧૬ ના રોજ વાિષર્ક સામાન્ ય સભા યોજી છે અને તેજ સમયે તેને જયા ં સધુી 

એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલની ન ધો ન આવે ત્ યા ંસધુી અિનિ ત સમય માટે મલુત્ વી રાખવામા ં

આવેલ. 

૧. નાણાકીય પિરણામો  

 ૧પ મા વષર્ દરિમયાન કંપનીએ ા. ૪૩૩૭.૧૩ લાખ (પાછલા વષર્ દરિમયાન ા. 

૩૬૭પ.૪૩ લાખ), ની કુલ આવક મેળવી છે, ના ઓપરેશન ારા કરેલ આવક 
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ા. ૮૩૭.૪ર લાખ (પાછલા વષર્ દરિમયાન ા. ૯૬૩.ર૩ લાખ) અને અન્ ય આવક 

ા. ૩૪૯૯.૭૧ લાખ (પાછલા વષર્ દરિમયાન ા. ર૭૧ર.૧૯ લાખ) નો 

સમાવેશથાય છે. 

 કંપનીએ કરવેરા પહલેા ા. ૧૪રર.૪૮ લાખનો નફો કરેલ છે. (પાછલા વષર્ 

દરિમયાન ા. ર૭૯૭.૭૪ લાખ) રાજય સરકાર/ભારત સરકાર ની સચૂનાઓ 

મજુબ આ બાબત પર્ાપ્ ત થયેલ અનદુાન/એડવાન્ સ અને  યાજ પછીની રકમ ા. 

૧૪૪૬.રર લાખ (પાછલા વષર્ દરિમયાન ા. ૩૩૧.૧૧ લાખ) છે. 

 કંપનીના નફા હતે ુસબબ ા. ૭૯પ લાખની એડવાન્ સ ટેક્ષની ચકુવણી ખાતાના 

ા. ૩૭પ લાખ ટી.ડી.એસ. ને ધ્ યાનમા ં લઇ ચકુવણી કરવામા ં આવી છે.  

વતર્માન વષર્ માટે આવકવેરા માટેની જોગવાઇ ા. ૭૯પ લાખની કરવામા ં

આવી છે.  ત્ યાર પછીનો નફો ા. ૬ર૯.૮પ લાખ થાય છે. (પાછલા વષર્ 

દરિમયાન ા. ૧૮૪પ.૬ર લાખ). 

 સરવૈયાના નફા નકુસાનના િહસાબમા ં ા. ૬ર૯.૮પ લાખની વધારાની રકમ 

 ઉમેરવામા ંઆવી છે (પાછલા વષર્ દરિમયાન ા. ૧૮૪પ.૬૧ લાખ). 

ર. વષર્ દરિમયાન કંપનીના કામનુ ંસિંક્ષપ્ ત વણર્ન/કંપનીના સબંધંની િ  થિત  

જીઆઇએલ માિહતી ટેકનોલોજીના પર્મોશન માટે રાજય સરકારની નોડલ 

એજન્ સી તરીકે સમગર્ વષર્ દરિમયાન તકનીકી સલાહ અને સમર્થન સાથે 

સરકારને મદદ કરવામા ંપણ રોકાયેલ છે.  તેની શ આતથી જીઆઇએલ એ 

રાજયમા ં ઇ-ગવનર્ન્ સ પર્ો કટ્સના અમલીકરણમા ંઆકર્મક રીતે કામ કયુર્ં છે.  

જીઆઇએલ પાસે આઇ.સી.ટી. ને પર્મોટ કરવા અને રાજયમા ંશાસનની પર્િકર્યાને 

વેગ આપવાનો  પ  ટ હતે ુરાખે છે.  જીઆઇએલ કન્ સ  ટન્ ટ હાડર્વેર કન્ સ  ટન્ સી 

અને સોફટવેર કન્ સ  ટન્ સીમા અગત્ યની ભિૂમકા  ભજવે   છે   તેમજ  ઇ-ગવનર્ન્ સ 

પર્ો કટસના અમલીકરણ માટે તાલીમની સિુવધા આપે છે.  સરકારી કાયાર્લયની 

મદદ જીઆઇએલ ારા કરવામા ંઆવે છે મા ંઆ બધા કામનો સમાવેશ થાય 
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છે વા કે સોફટવેર પર્ોડક્ટ અને કોમ્ પ્ યટુરમા ંવપરાતા િપર્ન્ ટર કારટર્ીજીસ માટે 

ઓઇએમ સાથે વાટાઘાટ કરી અલગ અલગ દરના કોન્ ટર્ાકટ આપે છે.  

 વષર્ ર૦૧પ-૧૬ દરિમયાન જીઆઇએલ ારા હાથ ધરવામા ંઆવલેી કેટલીક 

 પર્મોશનલ પર્વિૃ ઓઃ 
 

 જીઆઇએલ એ આ બધામા સામેલ થઇ ભાગ લીધો છે. મા ંએસ.કે.ઓ.સી. 

એચ. ના ૪૦ મી સિમટ, આઇ.આઇ.ટી. ગાધંીનગરની ઇવેન્ ટ, 

િડ.એ.આઇ.આઇ.સી.ટી.ની ઇવેન્ ટ, િડજીટલ ઇન્ ડીયાની ઇવેન્ ટ લોિન્ ચગં, 

એ.એસ.એસ.ઓ.સી.એચ.એ.એમ. ઇવેન્ ટ, માનનીય મખુ્ યમતંર્ી ી ારા મહાત્ મા 

મિંદરમા કરેલ િડજીટલ ગજુરાતના ઇવેન્ ટન ુ ઉદર્ઘાટન, એન.એ.એસ.એસ. 

સી.ઓ.એમ. ની સડંોવણી/સબંધંવાળા ી દેવાગં મહતેા આઇ.ટી. એવ ડસ 

(પરુ  કાર) અને અનેકનો સમાવેશ થાય છે.  જીઆઇએલે મહાત્ મા મિંદર ખાતે 

એમ ગવર્નન્ સ ના ઇવેન્ ટમા ભાગ લીધો છે અને તેને  યવ  થા પરૂી પાડી છે. 

 જીઆઇએલ એ ઘણા પર્દર્શન/ઇવેન્ ટમા પરૂો સાથ આપી ભાગ લીધો છે મા ં

ભારતીય મશીન ટુલ શો-િદ  હી ખાતે, નવીનતા તેમજ પર્ારંભ માટેની  

આઇઆઇટીઆરએએમ ઇવેન્ ટ, માનનીય મખુ્ યમતંર્ી ી ારા શ  કરાયેલ એલ. . 

કોલેજની એલ.આઇ.  ટાર્ટ અપ ઇવેન્ ટ, િનરમા કોલેજના વાિષર્ક ટેકનીકલ ઇવને્ ટ 

અને આવા અન્ ય ઇવેન્ ટનો સમાવેશ થાય છે. 

 િવિવધ  પોન્ સરશીપ પર્વિૃ ઓમા સામેલ થાય છે મા જીઇએસઆઇએ એવોડર્, 

એસકેઓસીએચ સિમટ, આઇઆઇટી ગાધંીનગર–વાિષર્ક ઇવેન્ ટ ÔÔએએમએએલટી 
એચઇએÕÕ અંતરરા  ટર્ીય સિમટ-એએસએસઓસીએચએએમ, િડએ-આઇઆઇસીટી, 

ગાધંીનગર ટેકિનકલ ઇવેન્ ટ-િસનેપ્ સ વગેરે, ગજુરાત સરકાર તરફથી  કોચ 

કન્ સલટન્ સી સિવર્સ પર્ાઇવેટ િલમીટેડને  પોન્ સરશીપ ટેકાનો સમાવેશ થાય છે.  

૩. લાભાશં અને અનામત  

 કંપનીએ કોઇ લાભાશંની ભલામણ કરી નથી. વષર્ની સમીક્ષા દરિમયાનકોઇપણ 
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  રકમને સામાન્ ય અનામતમા તબદીલ કરવામા આવી નથી. 
 

૪. શેર મડૂી  

૩૧ માચર્, ર૦૧૬ ના રોજ ભરપાઇ કરેલ ઇકવીટી શેર મડૂી ૧૮.પ૧ કરોડ હતી. 

વષર્ ની સમીક્ષા દરિમયાન જોવા મળેલ કે કંપનીએ િવિભન્ ન મતદાન અિધકારો 

સાથે શેર જારી કયાર્ નથી તેમજ તેણે  ટોક િવક  પ અથવા  વેટ ઇકવીટી પણ 

આપી નથી. 

પ. િનયામક અને મખુ્ ય સચંાલિકય કમર્ચારી  

 ÔÔઅનસુિૂચ-૧ÕÕ મા ૩૧ માચર્, ર૦૧૬ ના રોજ કંપનીના બોડર્ પર ના િનયામકો 

અંગેની િવગતો અને આજની તારીખ સધુી બોડર્ના િનયામકોમા કરેલ ફેરફારનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.  તમારા િનયામકો, તેમની મ ૂ  યવાન સેવાઓ અને 

તેમની ઊંડી પર્શસંાને રેકોડર્ કરે છે/ન ધ કરે છે. 

 કોઇપણ િનયામક આગામી વાિષર્ક સામાન્ ય સભામા ંપિરભર્મણ ારા િનવ ૃ  થતા 

નથી અને જો તે પાતર્ હોય તો ફરી િનમણકુ માટે પર્  તતુ થાય છે. (સરકારી 

કંપનીઓને પુ  પાડેલ તા. ૦પ-૦૬-ર૦૧પ નુ ંજાહરેનામુ ંજોવ)ુ. 

 તા. ૦પ-૦૬.ર૦૧પ ના સરકારી ઓડર્ર/આદેશ ારા  વતતંર્ િનયામકોની ભરતી 

કરવામા ંઆવી હતી  વાિષર્ક સામાન્ ય સભાને પિુ  ટ આપવાની મજુંરી આપે છે.  

તા. ૩૧-૧ર-ર૦૧૪ ના રોજ િનવ ૃ  થતા ી કે.આર. ગ રાજારાવ  કંપનીના 

અધ્ યક્ષ અને વહીવટી િનયામકના પદ પર હતા તમેની જગ્ યા પર ી સજંય 

કૌલ ની વહીવટી િનયામક તરીકે તા. ૦૧-૦૧- ર૦૧પ ના રોજ િનયિુક્ત કરવામા 

આવી.  તા. ર૪-૦૬-ર૦૧પ ના રોજ કંપનીના અધ્ યક્ષ તરીકે ી ધનજંય િ વેદી 

આઇએએસ ની િનમણકુ કરવામા ંઆવી છે. 

 તા. ૩૦-૬-ર૦૧૪ અને તા. ૧૦-૧૦-ર૦૧૪ થીજ ી સમીર એ. મહતેા અને જપન 

એન. શાહની િનમણકુ મખુ્ ય નાણાકીય અિધકારી અને કંપની સિચવ તરીકે 



૨૦૧પ-૧૬  

11 
 

કરવામા આવી છે તમેજ ી સજંય કૌલ, આઇએએસ વહીવટી િનયામકની 

વહીવટી િનયામક તરીકે ની િનમણકુ તા. ૦૧-૦૧-ર૦૧પ થી અસરમા લાવવામા 

આવેલ છે.  આ ઉપરના તર્ણ નો સમાવેશ મખુ્ ય સચંાલકીય કમર્ચારીમા કરવામા 

આવેલ છે.  

૬. કમર્ચારીઓ ની િવગતો 

 કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૯૭ અને પેટા કલમ (૧ર) માટે જ રી

 િવગતો તેમજ વચંાણ ે લીધેલ કંપની (સચંાલકીય કમર્ચારીઓની િનમણકુ

 અને મહનેતાણાના) અિધિનયમ ર૦૧૪ ના વચંાણે લીધેલ િનયમ પ(ર) 

 અને પ (૩) માટે જ રી િવગત શનૂ્ ય છે. 

૭. બેઠકો 

સમીક્ષામા લીધેલ નાણાકીય વષર્ દરિમયાન, િનયામકો ના બોડર્ની ચાર બેઠકો 

તા. ર૭-૦૭-ર૦૧પ, ર૪-૧૧-ર૦૧પ, ર૧-૦૩-ર૦૧૬ અને ર૮-૦૩-ર૦૧૬ ના રોજ 

યોજાયેલ હતી. 

બેઠકોનુ ંએક કેલેન્ ડર બનાવી અગાઉથી િનયામકો વચ્ ચે ફેરવવામા ંઆવે છે.  

આખા વષર્ દરિમયાન ચાર બોડર્ બેઠકો, એક િહસાબ ચકાસણી સિમિતની બેઠક 

અને એક સીએસઆર કિમટી બેઠક યોજવામા ંઆવી. 

૮. પેટા કંપની/સયંકુ્ત સાહસ/સહયોગી કંપનીની િવગતો 

 મેસસર્ િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ. કંપનીનો એક સહયોગી એકમ છે.  મા ંશેરધારક 

કરાર મજુબ કંપની ર૦ % (ર૦ ટકા) ઇકવીટી શેર ધરાવે છે.  તેથી આ 

િવભાગમા સહયોગી એકમની નાણાકીય કામગીરીનો આમા ંસમાવેશ નથી. 

 એમ.સી.એ. જાહરેનામા ન.ં જી.એસ.આર. ૭ર.૩ (ઇ) તા. ૧૪-૧૦-ર૦૧૪ મજુબ 

બધા પેટા કંપનીના ખાતાન ુ એકીકરણ મા ં સયંકુ્ત સાહસો અને એકમોનો 

સમાવેશ થાય છે.  તે તા. ૧ એિપર્લ, ર૦૧૪ ના રોજ શ  થનાર નાણાકીય વષર્ને 

લાગ ુપડશે નહીં. 
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કારણ કે આ બાબત પટેા ન્ યાયી છે અને વષર્ ર૦૦૮ થી મકુદમા હઠેળ છે તેથી 

કોઇ િહસાબી/એકાઉન્ ટીંગ એન્ ટર્ી કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 િદવસથી મેસસર્ િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ.  ને સમાિપ્ ત/ટિમર્નેશન નોટીસ મળી 

છે ત્ યારથી કંપનીને  યવહા  સમ  યાઓનો સામનો કરવો પડયો છે.  હાલમા આ 

બાબત આિબર્ટેશન િટર્બ્ યનુલ સમક્ષ પેિન્ ડગં છે. મેસસર્ િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી 

િલમીટેડના ખાતાઓના એકતર્ીકરણ માથંી મિુક્ત મેળવવા માટેની અરજી કંપની 

ારા કરવામા ંઆવી છે. 

૯. િહસાબી તપાસનીસ 

કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ હઠેળ કંપનીના ૩૧ મી માચર્ ના રોજ પરુા થનારા વષર્ 

માટે ભારતના કંપટર્ોલર અને ઓિડટર જનરલ, નવી િદ  હી ારા મેસસર્ જીતેન્ દર્ 

એચ. મહતેા અને કંપની ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટની િનમણકુ કરવામા ંઆવી છે. 

૧૦. િહસાબ તપાસણી અહવેાલ 

િહસાબ તપાસણી અહવેાલમા એક લાયકાતનો સમાવેશ થાય છે.  તેમના 

અહવેાલમા એકાઉન્ ટ પરની ન ધો અને િહસાબ તપાસનીસની ટીકા  વયં  પ  ટ છે 

તેમજ કોઇપણ વધ ુિટપ્ પણીઓ માટે ફોન કરવો નહીં. 

૧૧. મતંર્ી  તરીય િહસાબ તપાસણી અહવેાલ  

મતંર્ી  તરીય િહસાબ તપાસનીસની િનમણકુ િબલકુલ જ રી નથી,  કંપની 

અિધિનયમ, ર૦૧૩ ના કાયદા અને િનયમની કલમ ર૦૪ મજુબ છે. 

૧ર. આંતરીક િહસાબ તપાસણી અને િનયતંર્ણ  

કંપનીએ િડજીએસએમ અને કંપનીને તેના આંતરીક િહસાબ તપાસનીસ તરીકે 

સાકંળી રાખ્ યા છે.  વષર્ દરિમયાન િનયિંતર્ત વાતાવરણને સધુારવા માટે 

કંપનીએ સચૂનાઓ અને ભલામણો અમલમા મકૂ્યા છે, કાયર્ના અવકાશમા,ં 

સરુક્ષા માટે પર્િકર્યાની સમીક્ષા, ઓપરેશનલ કાયર્ક્ષમતાની સમીક્ષા, િસ  ટમ અને 

પર્િકર્યાની અરસકારકતા અને તમામ િવ  તારોમા આંતરીક િનયતંર્ણ શિક્તઓન ુ
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મ ૂ  યાકંન કરવ ુ તેવી િવિવધ બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ં આ  યો છે.  

પર્િકર્યાઓના માલીકો સાથે આંતરી િહસાબ ચકાસણીના તારણો ચચર્વામા ંઆ  યા 

છે અને ઓપરેશનમા કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટે યોગ્ ય સધુારાત્ મક કાયર્વાહી હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે.  કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૩૮ મજુબ, કંપનીને 

આંતરીક િહસાબી ચકાસકની િનમણકુ કરવી જ રી નથી. 

૧૩. િહસાબી ચકાસણી સિમિતની રચના 

કંપનીએ િહસાબ ચકાસણી સિમિતની રચના કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ 

૧૭૭ મજુબ કરી છે.  તા. ૩૧-૦૩-ર૦૧૬ ના રોજ િહસાબ ચકાસણી સિમિતમા ી 

ટી. નટરાજન, આઇ.એ.એસ. ને અધ્ યક્ષ બનાવામા આ  યા છે તેમજ ડો. કેતન 

કોટેચા અને ડો. નાગરાજ આર. ન ેસભ્ ય તરીકે સમાવામા આ  યા છે. 

૧૪. નામા િનયિુક્ત અને મહનેતાણાની સિમિત 

કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૭૮ (૧) મજુબ કંપનીએ તેની કંપની 

નામાિનયિુક્ત અને મહનેતાણાની સિમિતમા ચાર િનયામકનો સમાવેશ કરેલ છે. 

માથંી તર્ણ િબન-કારોબારી છે. 

તા. ૩૧-૦૩-ર૦૧૬ ના રોજ ડો. અક્ષય અગર્વાલ-અધ્ યક્ષ, ી ધનજંય િ વેદી, 

આઇએએસ, ડો. કેતન કોટેચા અને ડો. નાગરાજ આર. ને સિમિતના સભ્ ય 

ગણવામા ંઆ  યા છે. 

સદંભર્ શરતો  

નામાિનયકુિત અને મહનેતાણાની શરતો કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ મજુબજ 

સિૂચત કરવામા ંઆવેલ છે. કોપ રેટ બાબતોના મતંર્ાલયના તા. પ જૂન, ર૦૧પ 

ના જી.એસ.આર. ૪૬૩ (ઇ) ના જાહરેનામા હઠેળ જણાવવામા ં આ  ય ુ છે કે 

કંપનીની જોગવાઇઓ કંપની અિધિનયમ ર૦૧૩ ની કલમ ૧૭૮ (ર), ૧૭૮ (૩) 

અને ૧૭૮ (૪) ની જોગવાઇને લાગ ુપડતી નથી તેમજ બોડર્ના િનયામકો ારા 

તેને અનસુરવ ુરહશેે. 
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૧પ. સીએસઆર. 

કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૩પ હઠેળ કોપ રેટ સો  યલ િર  પોિન્ સિબિલટી 

કિમિટની રચના કરવામા આવી છે અને તેને િવભાગની જોગવાઇના પાલન 

માટેજ રી પગલા લેવા માટે અિધકૃત કરવામા ં આ  ય ુ છે.  કંપનીએ વષર્ 

દરિમયાન સીએસઆર બંેશ હઠેળ િવિવધ પર્વિૃ ઓ હાથ ધરવામા ંઆવી છે.  

સીએસઆર ફાળવણી હઠેળની િવગતો ÔÔ અનસુિૂચ-ર ÕÕ મા પરૂી પાડવામા આવી 

છે. 

૧૬. વાિષર્ક વળતરની વધારાની રકમ 

કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૯ર (૩) અનસુાર જ રી તેમજ કંપની િનયમ 

ર૦૧૪, (કંપની સચંાલન અને વહીવટ) ના  િનયમ ૧ર (૧) મજુબ આ વાિષર્ક 

અહવેાલના ભાગ પે એમજીટી ૯ મા ંવાિષર્ક વળતરનો એક છે, ÔÔઅનસુિૂચ-૩ÕÕ. 

૧૭. ભૌિ ક ફેરફારો અન ે જવાબદારીઓ, જો કોઇ હોય તો, કંપનીની નાણાકીય 

િ  થિતને અસર કરતી, કંપનીના નાણાકીય વષર્ના અંતમા ં  નાણાકીય િનવેદનો 

સબંિંધત છે અન ેઅહવેાલની તારીખ દરિમયાન થયેલી છે તે.  

આ અહવેાલની તારીખ સધુી પરુા થતા નાણાકીય વષર્મા કોઇ ભૌિ ક ફેરફાર 

થયેલ નથી અને વચનબધ્ ધ થયેલ છે તે આ અહવેાલમા િવશેષાતાપવૂર્ક 

દશાર્વવામા ંઆવેલી છે અને તે મજુબ કંપનીની નાણાકીય િ  થિતને અસર થતી 

દેખાતી નથી. 

૧૮. ભિવ  યમા કંપનીની કામગીરીને તેમજ હાલના એકમની િ  થિત પર િનયામક, 

કોટર્ , િટર્બ્ યનુલ ારા પસાર કરેલા ન ધપાતર્ અને ભૌિ કની િવગતો 

ગાધંીનગર ઇન્ ફોસીટી પર્ો કટ, ગાધંીનગર ને િવકસાવવા માટે જી.આઇ.એલ. એ 

મેસસર્ િકર્એટીવ આઇટીઆઇએનસી. સાથે રાહત કરાર કરેલો છે અને એસપીવી 

મેસસર્ િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ.(સીઆઇએલ) ને તે જમીન ભાડા પટૃા પર આપેલ 

છે.  ચોકકસ કરારની જવાબદારીની પિરપણૂર્તાને કારણે જીઆઇએલ એ કરાર 
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સમાપ્ ત કરેલ છે.  આ બાબત સીઆઇએલ ારા િવવાદા  પદ રહી છે અને તેમણે 

તેની સામે જુદી જુદી અદાલતોમા લડત આપી છે.  આખરે ગજુરાતની ઉચ્ ચ 

અદાલતે બન્ ને પક્ષોને કરારમા પરુા પાડવામા આવેલ સમાધાન માટે જવાનો 

આદેશ આપ્ યો છે.  બન્ ને પક્ષોએ પોત પોતાના લવાદની િનમણકુ કરેલી છે.  

તર્ીજા લવાદની િનમણકુ માટે ગજુરાત ઉચ્ ચ અદાલત ેમૌિખક હુકમ તા. ર૦-૦૩-

ર૦૧પ ના રોજ પસાર કરેલ છે અને તેથી ી એમ.એસ. પરીખ, કોટર્ના િનવ ૃ  

ન્ યાયાધીશની િનમણકુ તર્ીજા લવાદ તરીકે કરવામા ંઆવી છે.  તા. ૧૧ ઓગ  ટ 

ર૦૧પ ના રોજ મેસસર્ િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ. એ દાવો દાખલ કરેલ હતો તેના 

જવાબમા કંપનીએ તા. ૩૧ માચર્, ર૦૧૬ ના રોજ દાવા િનવેદનનો જવાબ 

આપેલો કારણ કે આ આખી બાબત લવાદી િટર્બ્ યનુલ હઠેળ આવે છે.  કંપનીએ 

૮ ઓગ  ટ ર૦૧૬ ના રોજ વધારાના દાવાન ુ િનવેદન આપ્ ય ુ હત ુઅને તેમજ 

મેસસર્ િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ. એ ૧પ ઓકટોબર ર૦૧૬ ના રોજ તેમની ફરી 

જોડણી દાખલ કરી હતી.  તે ફરી જોડણીનો જવાબ જીઆઇએલ એ તા. ૧૯ 

ડીસેમ્ બર, ર૦૧૬ ના રોજ દાખલ કરેલ.  હાલમા ંઆ બાબત લવાદી િટર્બ્ યનુલ 

પાસે સનુાવણી માટે બાકી પડેલી છે. 

૧૯. કાયર્  થળ પર મિહલાઓની જાતીય સતામણી હઠેળ કંપનીની જવાબદારીનો 

અિધિનયમ, ર૦૧૩ (િનવારણ, િનષેધ અને િનરાકરણ) નો અિધિનયમ. 

૯ િડસેમ્ બર, ર૦૧૩ ના રોજ મિહલાઓની કાયર્  થળ પર જાતીય સતામણી રોકવા 

અિધિનયમ કાયર્  થળ પર મિહલાઓની જાતીય સતામણી હઠેળ કંપનીની 

જવાબદારીનો અિધિનયમ (િનવારણ, િનષેધ અને િનરાકરણ), ર૦૧૩ સિુચત 

કરવામા ં આ  યો છે.  આ અિધિનયમ હઠેળ દરેક કંપનીએ કોઇપણ મિહલા 

કમર્ચારીની કાયર્  થળમા ંજાતીય સતામણી સબંિધત ફિરયાદોની તપાસ કરવા 

માટે એક આંતરીક ફિરયાદ સિમિતની રચના કરવી જ રી છે. 

કંપનીએ કાયર્  થળમા ં મિહલાઓની જાતીય સતામણી રોકવા માટે નીિત 

અપનાવી છે અને જણા  યુ ં હત ુ કે નીિત અમલ માટે તેમને સિમિતની પણ 
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 થાપના કરી છે.  વષર્ દરિમયાન કંપનીએ સતામણીની કોઇ ફરીયાદ પર્ાપ્ ત કરી 

નથી. 

ર૦. ઉજાર્ સરંક્ષણ, ટેકનોલોજી શોષણ, અને િવદેશી હુડંીયામણની કમાણી અને તેનુ ં

ચકુવણુ.ં 

કંપની પાસે કોઇ પર્વિૃ  નથી મા ઉજાર્ અથવા ટેકનોલોજી શોષણના સરંક્ષણને 

સબિંધત જાહરેાત કરવી પડે કારણ કે કંપની ઉત્પાદક કંપની નથી.  કોઇ િવદેશી 

હુડીયામણની કમાણી કે ચકુવણી કરવામા ંઆવેલ નથી. 

ર૧. માનવ સશંાધન 

કંપની તેના ÔÔમાનવ ોતÕÕ ને સૌથી મોટો મહત્વપણૂર્ િમ કત ગણે છે.  આપની 

કંપની આકષર્ણ, પર્િતધારણ અને બહારના ધોરણોમા પર્િતભાના િવકાસ માટે 

સતત રોકાણ કરે છે.  આપની કંપનીનો ઝોક આંતરીક પર્િતભાના પર્મોશન પર 

છે  નોકરીના પિરભર્મણ અને નોકરીના િવ તરણ ારા કરવામા ંઆવે છે.  

રર. ડાયરેકટરની જવાબદારીનુ ં ટેટમેન્ટ  

કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૩૪ ની પેટા કલમ (૩) ના કાયદા (ક) 

મજુબ ડાયરેકટરોની જવાબદારીન ુિનવેદન દશાર્વે છે કે – 

(અ) વાિષર્ક િહસાબોની રજૂઆતમા ંસામગર્ી પર્ થાનોને લગતી યોગ્ય સમજૂતી 

સાથે લાગ ુિહસાબ ચકાસણીના ધોરણોને અનસુરવામા આ યા હતા.  

(બ) ડાટરેકટરોએ ખબૂ સારી િહસાબી નીિતઓને પસદં કરી છે, અને તેને સતત 

લાગ ુ પાડી છે સાથે સાથે ઘણા િનણર્ય અને યાજબી તથા સમજદાર 

અંદાજાઓ લગાવેલા છે થી કંપનીની કારોબારી નાણાકીય વષર્ના અંતે 

સાચી અને ન્યાયી દૃિ ટકોણ પરૂો પાડી શકે, જયારે તે સમય દરિમયાન 

નફા નકુશાનને પણ સમાવામા ંઆ યો છે. 

(ક) કંપનીની  િમલકતની  સલામતી  માટે  આ  અિધિનયમની   જોગવાઇઓ 
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અનસુાર પયાર્પ્ત િહસાબ ચકાસણીની જાળવણી માટે ડાયરેકટરોએ યોગ્ય 

અને પયાર્પ્ય સભંાળ લીધી છે.  

(ડ) ધધંો ચાલ ુહાલતમા ંહોય તે રીતે ડાયરેકટરોએ વાિષર્ક િહસાબોને તૈયાર 

કયાર્ છે.  

(ઇ) કલમ ૧૩૪(૩) ની પેટા કલમ (ઇ) પર્માણે કંપની અસિૂચબધ્ધ છે તે લાગ ુ

પડત ુનથી. 

(એફ) ડાયરેકટરોએ તમામ લાગ ુ કાયદાઓન ુ પાલન કરવા માટે યોગ્ય 

યવ થાઓ ઘડી કાઢી હતી અને તે પયાર્પ્ત તેમજ અસરકારક રીતે 

સચંાલન કરતી હતી.  

ર૩. સી અને એજી ની િટપ્પણીઓ અને તેની માટેના જવાબો  

નાણાકીય વષર્ ર૦૧પ-૧૬ માટે સી અને એજી ની કાયાર્લય ારા િટપ્પણીઓન ુ

િનવેદન આપેલ ુછે.  

આ અહવેાલ સાથે ÔÔઅનસુિૂચ ૪ÕÕ જોડવામા આવલે છે મા ં અંિતમ 

િટપ્પણીઓનો સમાવેશ થાય છે અને તે ભારતના િનયતંર્ક અને ઓડીટર જનરલ 

ારા મોકલવામા આ યુ ંછે.  

અંિતમ િટપ્પણીઓનો જવાબ મળેલ છે અને તેને ÔÔઅનસુિૂચ ૪ÕÕ સાથે જોડવામા 

આવેલો છે.  

ર૪. સામાન્ય  

આપના ડાયરેકટરો જણાવે છે કે નીચે દશાર્વેલ માટે કોઇ જાહરેાત કે રીપ ટીંગ 

કરવ ુજ રી નથી કારણ કે આ વ તઓુ પર કોઇ આપે કરવામા આવલે નથી 

તેમજ તેમને મકુત કરેલ નથી તવેુ ંતા. પ-૦૬-ર૦૧પ ના િવશાળ જાહરેનામામા 

દશાર્વેલ છે  સરકારી કંપનીઓ માટે છે.  

૧. અિધિનયમ પર્કરણ પ હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલી થાપણ સબંિંધત 

િવગતો.  
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 ર. રોકાણકારોની િશક્ષણ અને સરંક્ષણ ભડંોળ માટે તબદીલ કરેલી રકમો. 

 ૩. સબંિંધત પક્ષો સાથે કરાર અથવા ગોઠવણીની િવગતો.  

 ૪. બોડર્નુ ંમ ૂ યાકંન. 

 પ. ડાયરેકટરોની િનમણકુ સબંિંધત કંપનીની નીિત, મહનેતાણ ુઅને ફરજોની 

  ચકૂવણી.  

૬. લોનની િવગતો, ખાતરી અથવા રોકાણો  કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની 

કલમ ૧૮૬ મજુબ છે.  

૭. નાણાકીય િનવેદનો સદંભર્મા ંઆંતરીક નાણાકીય િનયતંર્કની પર્યાર્પ્તતાના 

સદંભર્મા ંિવગતો.  

રપ. વીકૃિતઓ 

સહાયતા, સહકાર અને સખત મહનેત સાથે કંપની તમામને વીકૃિત આપે છે  
પિરણામો પર્ાપ્ત કરવા સક્ષમ છે. 

થળઃ       બોડર્ ઓફ ડાયરેકટસર્ વતી અને તેમના માટે, 
તારીખઃ        બોડર્ના ઠરાવ મજુબ સહી. 
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અનસુિૂચ – ર 

કોપ રેટ સામાજીક જવાબદારી પર્વિૃતઓ પર  
વાિષર્ક અહવેાલ (સીએસઆર) 

[અિધિનયમ ની કલમ ૧૩૪ ની પટેા કલમ (૩) ના કાયદા (ઓ) ના અનસુધંાનમા અને 
કંપની િનયમો, ર૦૧૪ ના િનયમ ૯ મજુબ] 
૧. સીએસઆર નીિત કંપની ારા અપનાવામા ંઆવી છે. 
ર. સીએસઆર સિમિતની રચના તા. ૩૧-૦૩-ર૦૧૬ ના રોજ.  
  ૧. ી ટી. નટરાજન,  આઇએએસ  અધ્યક્ષ 
  ર. ી સજંય કૌલ, આઇએએસ  સભ્ય  
  ૩. ડો. નાગરાજ આર. વતતંર્ િનયામક સભ્ય  

૩. છે લા તર્ણ નાણાકીય વષર્ માટે કંપનીનો સરેરાશ ચોખ્ખો નફો-  

ા. ર૧,૧પ,પર,૬૧૦/-.  

૪. સિૂચત સીએસઆર નો ખચર્ (ઉપરોકત ૩ નબંર મજુમની રકમોના ર %) - 

 ા. ૪ર,૩૧,૦પર/-. 

પ. નાણાકીય વષર્ દરિમયાન સીએસઆર ના ખચર્ની િવગતો-  

 (અ) નાણાકીય વષર્ દરિમયાન કુલ ખચર્ કરેલ રકમ- ા. ૩પ,૦૦,૦૦૦/-.  

 (બ) િબન વાપરેલ રકમ, જો હોય તો – કોઇ નહીં.  
 (ક) કંપની સરકારી કંપની હોવાથી તેને તનેી બધી રકમ સીએસઆર યોગદાન 

માટે અક્ષયપાતર્ ફાઉન્ડેશન, ÔÔમખુ્યમતંર્ી વચ્છતા નીિધ–ગજુરાત 

રાજયÕÕ, નમો ગજુરાત કમર્યોગી ક યાણ નીિધ અને ઇન્કયબુટેર મા ં

આપેલ છે.  

 મે, ર૦૧૬ મા નાણાકીય વષર્ માટેની જોગવાઇઓ કરવામા આવેલ છે તેમજ 

ફાળો આપવામા ંઆ યો છે. ઇન્કયબેુટરને હજી ા. ૭,૩ર,૦પર ની બાકીની રકમ 

ચકૂવવાની બાકી છે.  
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સિમિત એ જાહરે કયુર્ં છે કે કંપની ારા સીએસઆર યોગદાનમા ંઆપેલી રકમ 

કંપનીના સીએસઆર ઉ ેશો નુ ંપાલન કરે છે.  

 

ગજુરાત ઇન્ફ મટેીકસ િલ. વતી,  

 

અધ્યક્ષ, સીએસઆર સિમિત    વહીવટી સચંાલક 
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પરુવણી-૧ 
નાણાકીય વષર્ ર૦૧પ-૧૬ મા ંસદંભર્ની તારીખ સધુીમા ંથયેલા ફેરફારો   

ડાયરેકટરોની બાબતમા ંિવગત  

અન.ુન.ં  નામ  હોદૃો  િનમણુકંની 
તારીખ 

હોદૃા ત્ યાગની 
તારીખ 

૧ મીસ. એસ. અપણાર્  
આઇએએસ  

નોમીની 
ડાયરેકટર  

ર૧-૦૯-ર૦૧૧  ૧૧-૦પ-ર૦૧પ 

ર ી એસ. . હૈદર  
આઇએએસ  

ચેરમેન  ૩૦-૦૯-ર૦૧૩  ર૬-૦૬-ર૦૧પ 

૩ ડાૅ. અક્ષય અગરવાલ
  

ડાયરેકટર ૩૦-૦૯-ર૦૧૩  ર૭-૦૬-ર૦૧૬ 

૪ ી સજંય કૌલ  
આઇએએસ  

મેનેજીગ 

ડાયરેકટર  
૦૧-૦૧-ર૦૧પ

  
૩૦-૦૪-ર૦૧૬ 

પ મીસ. એસ. અપણાર્  
આઇએએસ  

નોમીની 
ડાયરેકટર  

ર૪-૦૬-ર૦૧૧  હોદૃા પર હાલ 
ચાલ ુછે.   

૬ ી ટી. નટરાજન  
આઇએએસ  

નોમીની 
ડાયરેકટર 

ર૪-૦૬-ર૦૧પ
  

૩૦-૦૬-ર૦૧૬ 

૭ ી ધનજંય િ વેદી  
આઇએએસ  

ચેરમેન  ર૪-૦૬-ર૦૧પ
  

હોદૃા ઉપર  
ચાલ ુછે.  

૮ ી પવતં િસંઘ  
આઇએએસ  

મેનેજીગ 

ડાયરેકટર  
૦૧-૦પ-ર૦૧૬

  
હોદૃા ઉપર  
ચાલ ુછે. 

૯ ડાૅ. નાગરાજ આર.   વતતંર્ 
ડાયરેકટર  

ર૭-૦૭-ર૦૧પ  હોદૃા ઉપર  
ચાલ ુછે. 

૧૦ ડાૅ. કેતન કોટેચા   વતતંર્  
ડાયરેકટર  

ર૭-૦૭-ર૦૧પ  હોદૃા ઉપર  
ચાલ ુછે. 

૧૧ ડાૅ. મીસીસ રાજુલ 
ગજ્જર  

નોમીની  
ડાયરેકટર 

ર૧-૦૯-ર૦૧૬  ૩૦-૧ર-ર૦૧૬ 
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

૩. હો  ડીંગ, સબસીડીયરી અને એસોસીએટ કંપનીઓની િવગતો 
અન ુ
ન.ં 

કંપનીનુ ંનામ 
અને સરનામુ ં

સીઆઇએન/ 
જીએલએન 

હો  ડીંગ 

સબસીડીયરી 
એસોસીએટ્સ 

% ધારણ 
કરેલાશેર  

એપ્ લીકેબલ 
સેકશન લાગ ુ
પડતી કલમ 

૧
  

કર્ીએટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ.  
એરપોટર્ રોડ,   
ગાધંીનગર  

ય૪ુપર૦૧જી  
ર૦૦૦પીએલસીઓ  

૩૮૦૩પ  

એસોસીએટ  ર૪.૦પ% કલમ  
ર(૬)  

૪. શેર હો ડીંગની પટેનર્ (કુલ ઇકવીટી શરેની ટકાવારી સામે ઇકવીટી મડૂી)   
 ૧) શેર હો  ડીંગની કેટેગરી 

શેર હો  ડરની 
કેટેગરી 

વષર્ની શ આતમા ંધારણ કરેલા શેર વષર્ના અંતે ધારણ કરેલા શેર  વષર્ 
દરમ્ યાન 
ફેરફારની 
ટકાવારી 

ડી 
મે  
ટ  

ભૌિતક   કુલ   કુલ શરે  
સામે  
ટકાવારી  

ડી 
મે  
ટ  

ભૌિતક   કુલ   કુલ શરે 
સામે  
ટકાવારી 

અ. પર્મોટસર્  
    (  થાપક) 

        

(૧) ભારતીય      
અ) વૈયિક્તક/િહંદુ
   અિવભક્ત કુટંુબ

        

બ) ભારત સરકાર         
ક) રાજય સરકાર -  ૧૭૦૬૪૩૯૩ ૧૭૦૬૪૩૯૩૦ ૯ર.૧૭  - ૧૭૦૬૪૩૯૩  ૧૭૦૬૪૩૯૩૦  ૯ર.૧૭  શનૂ્ ય  
ડ) કોપ  / બોડર્  -   ૧૪પ૦૦૦૦    ૧૪પ૦૦૦૦  ૭.૮૩        -  ૧૪પ૦૦૦૦    ૧૪પ૦૦૦૦   ૭.૮૩  -  
ઇ) બેંક/નાણાકીય
    સં  થા  

-  - -  - -  - -  - - 

ફ) અન્ ય  -  - -  - -  - -  - - 
પેટા સરવાળો  
(અ) (૧) 

-  ૧૮પ૧૪૩૯૩ ૧૮પ૧૪૩૯૩૦ ૧૦૦  - ૧૮પ૧૪૩૯૩  ૧૮પ૧૪૩૯૩૦  ૧૦૦  શનૂ્ ય  

(ર) િવદેશી          
અ) એનઆરઆઇ
    વયૈિક્તક  

-  - -  - -  - -  - - 

બ) અન્ ય વૈયિક્ત -  - -  - -  - -  - - 
ક) કોપ  / બોડર્ -  - -  - -  - -  - - 
ડ) બેંક/નાણાકીય
    સં  થા 

-  - -  - -  - -  - - 

ઇ) અન્ ય  -  - -  - -  - -  - - 
પેટા સરવાળો   -  - -  - -  - -  - - 
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(અ) (ર)  
પર્મોટરોનુ ંકુલ શે
હો  ડીંગ  
(અ)(૧) + (અ)(ર

- ૧૮પ૧૪૩૯૩ ૧૮પ૧૪૩૯૩૦ ૧૦૦ - ૧૮પ૧૪૩૯૩ ૧૮પ૧૪૩૯૩૦ ૧૦૦ શનૂ્ ય 

બ. પબ્ લીક શેર  
    હો  ડીંગ  

-  - -  - -  - -  - - 

(૧) સં  થાકીય  -  - -  - -  - -  - - 
અ) મ્ ય.ુ ફડં  -  - -  - -  - -  - - 
બ) બેંક/નાણાકીય
    સં  થાઓ   

-  - -  - -  - -  - - 

ક) ભારત સરકાર -  - -  - -  - -  - - 
ડ) રાજય સરકાર -  - -  - -  - -  - - 
ઇ) વેંચર કેપીટલ
    ફડંો  

-  - -  - -  - -  - - 

ફ) િવમા કુા.ં ઓ  -  - -  - -  - -  - - 
જી) એફઆઇઆઇ -  - -  - -  - -  - - 
એચ) િવદેશના  
વેંચર કેપીટલ ફંડો

-  - -  - -  - -  - - 

આઇ) અન્ ય 
      (જણાવો)  

-  - -  - -  - -  - - 

પેટા સરવાળો  
(બ) (૧)  

-  - -  - -  - -  - - 

ર. િબન સં  થાકીય -  - -  - -  - -  - - 
અ) કોપ ./બોડીઝ -  - -  - -  - -  - - 
૧. ભારતીય  -  - -  - -  - -  - - 
ર. દિરયાપારની  -  - -  - -  - -  - - 
બ) વૈયિકતક  -  - -  - -  - -  - - 
૧. ા. ૧ લાખ સધુ
  ની નોમીનલ શે
  મડૂી ધરાવતા  
  વૈયિકતક શેર  
  હોિ  ડગં  

-  - -  - -  - -  - - 

ર. ા. ૧ લાખથી 
  વધ ુનોમીનલ શે
  મડૂી ધરાવતા  
  વૈયિકતક શેર  
  હોિ  ડગં 

-  - -  - -  - -  - - 
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ક) અન્ ય (જણાવો
   ડાયરેકટરો અને
   સગા સબદંીઓ
   નોન રેસી.  
   વૈયિકતક ટર્  ટો

-  - -  - -  - -  - - 

પેટા સરવાળો  
(બ) (ર)  

-  - -  - -  - -  - - 

કુલ પબ્ લીક શરે 
હો  ડીંગ    (બી) 
(બ)(૧) + (બ)(ર

-  - -  - -  - -  - - 

ક) ક  ટોડીય ારા
   ધારણ કરેલા  
   શેર (જીડીઆર 
   એડીઆર)  

-  - -  - -  - -  - - 

કુલ એકંદર  
(અ) + (બ) + (ક

-  ૧૮પ૧૪૩૯૩ ૧૮પ૧૪૩૯૩૦ ૧૦૦  - ૧૮પ૧૪૩૯૩  ૧૮પ૧૪૩૯૩૦  ૧૦૦  શનૂ્ ય  

 

 (ર)  પર્મોટરો (  થાપકો) ારા ધારણ કરેલા શેર 

અન.ુ  

ન.ં   

 

 

 

શેર હો  ડસર્ના નામ 

 

વષર્ની શ આતમા ંધારણ કરેલા શેર વષર્ના અંતે ધારણ કરેલા શેર વષર્ 

દરમ્ યાન 

ફેરફારની 

ટકાવારી 

શેરની 

સખં્ યા 

કંપનીના  

કુલ શરે  

સામ ે

ટકાવારી 

કુલ શરેમાં

પ્ લજે કરેલા

અનકબડર્ 

શેર 

શેરની 

સખં્ યા  

કંપનીના  

કુલ શરે  

સામે 

ટકાવારી 

કુલ શરેમા ં

પ્ લજે કરેલા

અનકબડર્ 

શેર 

૧ માન. ગજુરાતના  

રાજયપાલ ી  

૧૭૦૬૪૩૯૩ ૯ર.૧૭ ૦.૦૦ ૧૭૦૬૪૩૯૩ ૯ર.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ર ગજુરાત મીનરલ ડેવલોપ

મેન્ ટ કોપર્ રેશન િલ.  

 ૧૦૦૦૦૦૦  પ.૪૦ ૦.૦૦  ૧૦૦૦૦૦૦  પ.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૩ સરદાર સરોવર નમર્દા  

િનગમ િલ.   

  ૪પ૦૦૦૦  ર.૪૩ ૦.૦૦   ૪પ૦૦૦૦  ર.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 

(૩) પર્મોટરોના ધારણ કરેલા શરેમા ંફેરફાર : ( કંઇ ફેરફાર ન હોય તો પણ પ  ટતા કરવી) : વષર્ 

દરમ્ યાન કોઇ ફેરફાર નથી.  

અન.ુ  

ન.ં   

  વષર્ની શ આતમા ં

ધારણ કરેલા શેર 

વષર્ દરમ્ યાન કુલ એકંદર 

શરે ધારણ થયા 
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શેરની  

સખં્ યા  

કંપનીના કુલ 

શેરની ટકાવારી 

શેરની 

સખં્ યા 

કંપનીના કુલ 

શેરની ટકાવારી 

 વષર્ની શ આતમા ં   
 પર્મોટરોના ધારણ કરેલા શરેોમા ંતારીખવાર વધા

ઘટાડો (સેન્ ટર્લ ઇન્ ડીયા જનરલ એજન્ સી િલ.

સામ ે તેમા ં વધારા / ઘટાડાના કારણો દશાર્

/દા.ત. 

ફાળવણી / તબદીલી / બોનસ  વેટ ઇક

િવગેરે)  

    

 વષર્ના અંતે      
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
(૪) શેર ધારણ કરવાનુ ંમાળખુ ં 

મહ મ શરે ધારકો એવા ૧૦ શેર ધારકો (પરંત ુતે ડાયરેકટર, પર્મોટર કે જીડીઆર / (એડીઆર િસવાયના) : અપર્ાપ્ ય 
અન.ુ  

ન.ં   

 

દશ મહ મ શેરના ધારકોના નામ 

તારીખ અને ફેરફારના કારણો 

વષર્ની શ આતમા ં

ધારણ કરેલા શેર 

વષર્ દરમ્ યાન બધા ંમળીને 

કુલ ધારણ કરેલા શેર  

શેરની  

સખં્ યા  

કંપનીના કુલ 

શેર સામે ટકાવારી

શેરની 

સખં્ યા 

કંપનીના કુલ 

શેર સામે ટકાવારી

       

 

(પ) ડાયરેકટરો અને ચાવી પ સચંાલકો ારા ધારણ કરાયેલા શેર : શનૂ્ ય  

અન.ુ  

ન.ં   

 

દરેક ડાયરેકટર અને ચાવી પ 

સચંાલક વાર 

વષર્ની શ આતમા ં

ધારણ કરેલા શેર 

બધા મળીને કુલ  

ધારણકરેલા શેર  

શેરની  

સખં્ યા  

કંપનીના કુલ 

શેર સામે ટકાવારી

શેરની 

સખં્ યા 

કંપનીના કુલ 

શેર સામે ટકાવારી

       

  

(પ) કંપનીનુ ંદેવ ુ ં મા ંચડેલા  યાજનુ ંબાકી દેવુ/ંચકુવવા પાતર્  યાજ પરંત ુહજુ ચકુવવાનુ ંથત ુન હોય 

તેવુ ં  યાજ  ( ા.)  
  સીકયોડર્ લોન્ સ  

મા ંડીપોઝીટનો

સમાવેશ થતો 

ન હોય  

અનસીકયોડર્  

લોન્ સ  

ડીપોઝીટ  
 

કુલ દેવુ ં 

નાણાકીય વષર્ની શ આતમા ંદેવુ ં
 

૧)  મદુ્લ રકમ 
ર)  ચડેલુ ં  યાજ પણ ચકુવવાનુ ંબાકી 
૩)  ચકુવવા પાતર્  યાજ પણ થતુ ંન હોય તેવુ ં

 

- 
- 
- 

  

 

 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 
 

કુલ : (૧)  (ર)  (૩)  -  -  -  -  
ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ  

  સીકયોડર્ લોન્ સ  

મા ંડીપોઝીટનો

સમાવેશ થતો 

અનસીકયોડર્  

લોન્ સ  

ડીપોઝીટ  
 

કુલ દેવુ ં 
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ન હોય  

નાણાકીય વષર્ દરમ્ યાન દેવામા ંફેરફાર  
૧)  વધારો 
ર)  ઘટાડો 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 

- 
- 

 

 
  - -  -  -  

વષર્ના અંતે દેવ ુ
૧)  મદૃુલ 

ર)  ચડેલુ ં  યાજ ચકુવવાનુ ંબાકી 
૩)  ચકુવવા પાતર્  યાજ પણ ચડેલુ ંન હોય તેવ

 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 

 
 

- 
- 
- 

 

 

- 
- 
- 

કુલ : (૧)  (ર)  (૩)   - -  -  -  

(૬) (અ) ડાયરેકટરો અને ચાવી પ કમર્ચારીઓના મહનેતાણા 
અન.ુ 
ન.ં 

મહનેતાણાની િવગત  એમડી/ડબ  યટુીડી/મેનજેર ના નામ  કુલ ચકુવાયેલી રકમ 
બન્ ને એમડી ન ેવષર્ના  
ભાગમાચંકુવાયેલો પગાર 

- 
મી. સજંય કૌલ  

૧. 
 

ગર્ોસ પગાર 
(અ) ૧૯૬૧ ના આવકવરેા અિધિનયમની
     કલમ ૧૭(૧) અનસુાર પગાર 
(બ) ૧૯૬૧ ના આવકવરેા અિધિનયકની
     કલમ ૧૭(ર) મજુબ પકવીર્ઝીટસ 
(ક) ૧૯૬૧ ના આવકવરેા અિધિનયમની 
     કલમ ૧૭(૩) મજુબ પગારના  
     બદલામા ંનફો.   

- 
- 
 
 

- 
 
 

- 

 

૧ર૩૯૪૮૮ 
 
 

- 
 
 

- 

 
 

૧ર૩૯૪૮૮ 
 
 

- 
 
 

-  

ર.  ટોકમા ંિવક  પ -  -  - 
૩.  વેટ ઇકવીટી  -  -  - 
૪. કમીશન એટલ ેકે નફાની ટકાવારી 

 પ  ટ કરો 
-  -  - 

પ. અન્ ય, મસુાફરી ભથ્ થા અંગે 

 પ  ટતા કરો 
-  -  - 

 એકંદરે કુલ (અ)  -  ૧ર૩૯૪૮૮ 
 

૧ર૩૯૪૮૮ 
 

 અિધિનયમ અનસુાર ટોચ મયાર્દા  ૪૮,૦૦,૦૦૦ ૪૮,૦૦,૦૦૦  
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
ન ધ : પર્ોિવડન્ ડ ફડં અને સપુર એન્ યએુશન ફંડનો ફાળો  અિધિનયમના શડેયલુ(પ) અનસુાર થાય તેનો 
આમા ંસમાવેશ નથી.  પરંત ુપોતાના સમયગાળાના અંતે રજાનુ ંરોકડમા ં પાતંરનો આમા સમાવેશ થાય છે. 
(બ) અન્ ય ડાયરેકટરોનુ ંમહનેતાણુ ં

અન.ુ 
ન.ં 

મહનેતાણાની િવગત  ડાયરેકટરોના નામ  કુલ 

  
 

૧. 
 

 વતતંર્ ડાયરેકટરો  
- બોડર્/કિમટી મીટીંગમા ંહાજરી 

અપાયાની ફી 
- કમીશન 
- અન્ ય સપ  ટતા કરો  

 
- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 
 

- 
- 

 

- 
 

- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

 કુલ (૧) - - -  - 
ર. બીજા કાયર્પાલક ન હોય તેવા ડાયરેકટરો

- બોડર્/કિમટી મીટીંગમો હાજરી 
અપાયાની ફી 

- કમીશન 
- અન્ ય સપ  ટતા કરો  

 
- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 
 

- 
- 

 

- 
 

- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

 કુલ (ર)  - - -  -  - 
 કુલ (બી) =  (૧ + ર) - - -  -  - 
 કુલ ડાયરેકટરોનુ ંમહનેતાણુ ં - - - - - 
 અિધિનયમ અનસુાર ટોચ મયાર્દા    ૪૮,૦૦,૦૦૦ 

ડાયરેકટરોને મીટીંગમા ં
ફીના ચકુવણાનંે  

                                 સમાવેશ નથી. 
(ક) એમ.ડી. મેનજેર કે પણૂર્ સમયના ડાયરેકટરો િસવાયના ચાવી પ સચંાલન કરનારા કમર્ચારીઓને મહનેતાણુ ં
અન.ુ 
ન.ં 

મહનેતાણાની િવગત  ચાવી પ મેનેજર/કમર્ચારીગણ 

સીએફઓ 

મી. સમીર મહતેા
સીએસ 

મી. જયન શાહ 
કુલ એકંદર 

૧. 
 

ગર્ોસ પગાર 
(અ) ૧૯૬૧ ના આવકવરેા અિધિનયમની 
     કલમ ૧૭(૧) અનસુાર પગાર 
(બ) ૧૯૬૧ ના આવકવરેા અિધિનયકની 
     કલમ ૧૭(ર) હઠેળ પકવીર્ઝીટસ 
(ક) ૧૯૬૧ ના આવકવરેા અિધિનયમની 
     કલમ ૧૭(૩) અનસુાર પગારના બદલામા ંનફો

 

૭,૭૦,૧૪૪  
 
 

- 
 
 

- 

 

૪,૭૩,૭૬૦  
 
 

- 
 
 

- 

 
 

૧ર,૪૩,૯૦૪  
 
 

- 
 
 

-  

ર.  ટોક િવક  પ -  -  - 
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૩.  વેટ ઇકવીટી  -  -  - 
૪. કમીશન - નફાની ટકાવારી 

           અન્ ય  પ  ટતા કરો 
-  -  - 

પ. અન્ ય :  પ  ટતા કરો 
દવાના નાણાની ચકુવણી, ટેક્ષ િવગેરે  

-  -  - 

 એકંદરે કુલ (અ)  ૭,૭૦,૧૪૪  ૪,૭૩,૭૬૦  ૧ર,૪૩,૯૦૪  

(ડ) દંડ/િશક્ષા/વારંવાર કરવામા ંઆવતા ંગનુાઓ 

પર્કાર   કંપની ધારાની 
કલમ  

સિંક્ષપ્ તમા ં 
વણર્ન  

દંડ/િશક્ષા અને 
વારંવારના ગનુા 
બદલ લાદવામા ં
આવેલી ફી  

ઓથોરીટી  
(આરડી/એનસી 
એલટી/સીઓય ુ 
આરટી   

કંઇ અપીલ  
કરવામા ંઆવલે 

હોય તો િવગત  
જણાવો   

(અ) કંપની  
     દંડ  
     િશક્ષા  
     વારંવારના ગનુા   

 
 

--- કાઇં નહીં --- 

(બ) ડાટરેકટરો   
     દંડ  
     િશક્ષા  
     વારંવારના ગનુા   

--- કાઇં નહીં --- 

(ક) અન્ ય   
     દંડ  
     િશક્ષા  
     વારંવારના ગનુા   

--- કાઇં નહીં --- 
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 વતતંર્ િહસાબ તપાસનીશનો અહવેાલ 

પર્િત, 
સભ્ ય ીઓ, 
ગજુરાત ઇન્ ફ મેટીકસ  િલમીટેડ, 
ગાધંીનગર. 

નાણાકીય િનવેદનો પરનો અહવેાલ  

અમે હાલના નાણાકીય વષર્ માટે ગજુરાત ઇન્ ફ મેટીકસ િલમીટેડ (ÔÔધ કંપની) માટે એક 

િનવેદન તૈયાર કરેલ ુછે મા ંતા. ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ સધુીના સરવૈયા નો સમાવેશ થાય 

છે, પરુા થયેલ વષર્ માટે નફા નકુશાન િનવેદન અને રોકડ પર્વાહ િનવેદન પણ 

બનાવેલ છે, ન ધપાતર્ િહસાબોનો સારાશં તેમજ અન્ય  પ  ટીકરણની માિહતીઓ. 

નાણાકીય િનવેદનો માટે સચંાલનની જવાબદારી  

કંપની િનયામક બોડર્, કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ (ÔÔએક અિધિનયમÕÕ) હઠેળ દશાર્વેલ 

બધી બાબતો માટે જવાબદાર રહશે.ે  આ નાણાકીય પતર્ક તૈયાર કરવાની સાથે 

જણાવીએ છીએ કે આ પતર્કમા ંસાચી નાણાકીય હકીકતો પર્  તતુ કરવામા ંઆવેલ છે,  

ભારતમા ં  વીકારાયેલ એકાઉન્ ટના િસધ્ ધાતંો મજુબ કંપનીની કામગીરી અને તેના નાણા 

પર્વાહને લગતી િવગતો આ પતર્કમા ં પર્  તતુ કરેલ છે.  ધારાની કલમ ૧૩૩ હઠેળ 

વગીર્કૃત કરવામા ંઆવલે િહસાબી ધોરણોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કંપનીના િનયમ ૭ 

ને ધ્ યાનમા ંલેવો  કંપની (ખાતા) િનયમો, ર૦૧૪ મા છે.  કાયદાની જોગવાઇ હઠેળ 

િહસાબની જાળવણીકરવાની જવાબદારીનો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆવલે છે.  મા ં

કંપનીની િમલકતોન ુરક્ષણ, તેમજ નાણાકીય ગેરરીતીઓને શોધી કાઢવી અને રોકવી, 

િહસાબી નીિતની યોગ્ ય પસદંગી અને તેમજ તમેનુ ંઅમલીકરણ, િનણર્યો લવેા, આંકણી 

કરવી અને શાણપણ ભયાર્ પગલા લેવા, તમેજ આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણો અંગે 

જાળવણી રાખવી તેમજ તેનુ ંઅમલીકરણ કરવુ.ં   સમગર્ િહસાબી રેકોડર્ને સરુક્ષીત 
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રીતે જાળવવામા ં અગત્ યનો ભાગ ભજવે છે, નાણાકીય િનવેદનોની તૈયારી અને 

પર્  તતુીને સબંિંધત છે  સાચા અને ન્ યાયી દર્િ  ટકોણ આપે છે અને ભૌિતક ગેરફાયદાથી 

મકુત છે, ભલે તે છેતરપીંડી અથવા ભલૂથી થયેલ હોય.  

ન્ યાયી તપાસનીસની જવાબદારીઓ  

આપણી જવાબદારી છે કે અમારી િહસાબી તપાસના આધારે આ નાણાકીય િનવેદનો પર 

અિભપર્ાય  યકત થાય.  

અમે આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ ધ્ યાનમા ં લીધી છે, ખાતાની તેમજ િહસાબી 

તપાસની બાબતો ને િહસાબ તપાસનીસ અહવેાલમા ઉમેરવા જ રી છે તેમજ િનયમો 

 બનાવેલ છે.  

અિધિનયમની કલમ ૧૪૩(૧૦) મજુબ જ અમે અમારી િહસાબ તપાસણી કરેલ  તેના 

ધારા ધોરણો પર્માણે છે.  અમે નૈિ ક જ રીયાતોન ુપાલન કરીએ છીએ અને નાણાકીય 

િનવેદનો ભૌિ ક ગેરફાયદાથી મકુ્ત છીએ કે નહીં તે અંગે વાજબી ખાતર્ી મેળવવા માટે 

કર્મમા ંગોઠવણી એ તે માનકો ની જ રીયાત છે. 

ઓડીટમા ંનાણાકીય િનવેદનોમા ંરકમ અને જાહરેાતો િવશે ઓડીટ પરુાવા મેળવવાની 

કાયર્વાહીનો સમાવેશ થાય છે.  પસદં કરેલ કાયર્વાહી ઓડીટરના ચકૂાદા પર આધાર 

રાખે છે, મા ંનાણાકીય િનવદેનોના ભૌિતક ગેરરીતીના જોખમનુ ંમુ  યાકંનનો સમાવેશ 

છે, પછી ભલે એ ભલૂ કે છેતરપીંડીના લીધે થયેલ હોય.  તમામ જોખમોની આકારણી 

માટે, િહસાબ તપાસનીસને આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ કરવાન ુછે.   કંપનીના તૈયાર 

કરેલ નાણાકીય િનવેદનો વુ ં હોય છે અને તે િહસાબ તપાસણીની પર્િકર્યાને 

બનાવવામા ંયોગ્ ય દર્િ  ટ આપે છે,  તે સમયે યોગ્ ય લાગે ત,ે પણ તેનો ઉદર્ે  ય કોઇ 

મત આપવાનો નથી કે કંપનીએ લાગ ુ કરેલ પયાર્પ્ ત આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ 

પધ્ ધિત બરાબર છે કે નહીં મા ં તેના નાણાકીય અહવેાલ અને કાયર્/ઓપરેટીંગની 

અસરકારતાનો સમાવેશ છે. 
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િહસાબ  તપાસણીમા ં ગણલે  ખાતાની  નીિતઓની  યોગ્ ય  ચકાસણી કરી તેમજ કંપની  

િનયામકો ારા િહસાબોની સમજૂતનો પરુો અંદાજ કાઢવો જોઇએ, તથા નાણાકીય 

િનવેદનોની એકંદર રજુઆતનુ ંમુ  યાકંન કરવુ ંજોઇએ. 

અમે માનીએ છીએ કે િહસાબ તપાસણીના મળેલ પરુાવા નાણાકીય િનવેદનો પર 

અમારા િહસાબ તપાસણી અિભપર્ાય માટે એક આધાર આપવા માટે પરુતી અને યોગ્ ય 

છે.    

યોગ્ ય અિભપર્ાય માટે આધાર  

કિમ  નર ઓિફસ (ઇન્ ફ મેશન ટેકનોલોજી) ને આપેલ અગાવની રકમ ા. ૧૯,૦પ,૮૩૭/- 

ને શકંા  પદ ગણવામા ંઆવી છે.  જોકે તેની માટે કોઇ જોગવાઇ કરવામા આવેલ નથી.  

પિરણામે આ વષર્ના નફા, ભડંાર અને સરપ્ લસ તથા અ  કયામતો એકજ રકમ હઠેળ 

દશાર્વવામા ંઆ  યા છે.  

અિભપર્ાયો  

અમારા મત મતાબીક તેમજ અમને આપેલ સમજૂતી અને અમારા ે  ઠ ાન મજુબ, 

લાયકાત પર્માણભતુ અિભપર્ાયના આધારે વણર્વેલ ફકરા િસવાય, ઉપરનુ ં નાણાકીય 

િનવેદન કાયદા મજુબની હકીકતો પરુી પાડે છે  ભારતમા ં િ  વકાયર્ સવર્ સામાન્ ય 

એકાઉન્ ટના િસ ાતંોને આધારે આિથર્ક બાબતોની સત્ યતાને પરુવાર કરવાના હતેથુી 

આલેખવામા ંઆ  યુ ં છે, મા ં કંપનીની ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ની બાબતોને આવરી લેવામા ં

આવી છે અને સાથે સાથે તેજ િદવસે પણૂર્ થતા વષર્ માટે મેળવેલ નફો તેમજ નાણા 

પર્વાહની િવગતો પણ સામેલ છે. 

િનયામક મડંળ અને અન્ ય કાયદાકીય બાબતો પરનો અહવેાલ  

૧.  કેન્ દર્ સરકારના અિધિનયમની કલમ ૧૪૩ ની પેટા કલમ (II) હઠેળ કંપની 

(િહસાબી તપસનીસ અહવેાલ) ઓડર્ર ર૦૧૬ (ÔÔએક ઓડર્રÕÕ), અમે  
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ÔÔઅનસુિુચ-અÕÕ મા ંઆપીએ છીએ, બાબતોને લગતો અહવેાલ ફકરા ન.ં ૩ અને ૪   

હઠેળ દશાર્વવામા ંઆવેલ છે. 

ર. અિધિનયમની કલમ ૧૪૩(૩) ની જ ર પર્માણેનો અહવેાલ આ મજુબ છે.  

(એ) અમારી િહસાબી તપાસ માટે જ રી તમામને અમે િવભાજીત કરી તે 

તમામ માિહતીની સમજુતી મેળવી છે  અમારા ાન મજુબ ે  ઠ છે. 

(બી) અમારા મત,ે કાયદા ારા જ રી ખાતાના યોગ્ ય પુ  તકો અત્ યાર સધુી 

કંપની ારા રાખવામા ંઆ  યા છે અને તે અમને અમારા પિરક્ષણ ાા 

જાણવા મ યુ ંછે.  

(સી) આ અહવેાલમા લાગ ુ પડતા સરવૈયા, નફા-નકુસાનના િનવેદનો અને 

રોકડ પર્વાહ િનવેદનો ખાતાના પુ  તકો સાથે બધંબેસતા છે. 

(ડી) અમારા અિભપર્ાય મજુબ, પર્માણભતૂ અિભપર્ાયના આધારે વણર્વેલ ફકરા 

િસવાય, આ નાણાકીય િનવદેનો  કંપની િનયમો, ર૦૧૪ ના િનયમ ૭ 

ના િહસાબી ધોરણોને અનુ પ છે.  

(ઇ) ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ િનયામક ારા મળેલ લેખીત પર્  તિુતને બોડર્ ઓફ 

ડાયરેકટર્સ એ રેકોડર્મા ંલીધેલ છે,  મજુબ કંપની અિધિનયમની કલમ 

૧૬૪ (ર) પર્માણે કોઇપણ િનયામકને ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ સધુીમા ં િનમણકુ 

બાદ ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવલે નથી. 

(એફ) અમારા ÔÔઅનસુિૂચ-રÕÕ ના અહવેાલમા ં કંપનીના નાણાકીય અહવેાલ અને 

તેના િનયતંર્ણના ઓપરેટીંગની અસરકારકતા પરના આંતરીક નાણાકીય 

િનયતંર્કોની પયાર્પ્ તતા જોવા મળે છે. 

(જી) કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૪ ના િનયમ-૧૧ પર્માણે િહસાબ તપાસનીસના 

અહવેાલમા સામેલ થવાની અન્ ય બાબતોને ધ્ યાનમા ં રાખીને, તેમજ 

અમને મળેલ ે  ઠ માિહતી અને સમજૂિત મજુબ- 

(૧) કંપની એ તેના નાણાકીય િનવેદનોમા ંતેની નાણાકીય િ  થિત પર 
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બાકી મકુદમાઓની અસર જાહરે કરી છે – નાણાકીય િનવેદનોની 

ન ધ રર (એ) ને ધ્ યાનમા ંલો.  

(ર) કંપની  પાસે  ડેરીવેટી  ઝના કરાર સિહત કોઇ લાબંાગાળાના કરારો  

નહોતા ના કારણે માલસામાનનુ ંઅંદાજીત નકુસાન થયુ ંહત ુ.ં  

(૩) કંપની ારા રોકાણકારના િશક્ષણ અને રક્ષણ ભડંોળમા ં ટર્ાન્ સફર 

કરવા માટે કોઇ રકમની જ ર ન હતી.  

૩. ÔÔઅનસુિુચ-સીÕÕ  મા ંઅમે અિધિનયમની કલમ ૧૪૩ (પ) મજુબ િનયામકો અને 

પેટા િનયામકો પર અહવેાલ ભારતના િહસાબી તપાસનીસ અને કમ્ પટર્ોલર ારા 

આપવામા ંઆવેલ છે. 
 

 

 

 

.એચ. મહતેા એન્ ડ કુા.ં વતી  
ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટસ,્ 

(પેઢીનો રજી  ટેર્શન ન.ં ૧૦૬રર૭ડબ  ય)ુ 
સહી 

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા 
ભાગીદાર 

સભ્ ય કર્માકં ૩૦૯૮૪ 
 થળ : અમદાવાદ 
તા.  : રપ-૧૧-ર૦૧૬ 
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પરૂવણી- ÔએÕ   વતતંર્ ઓડીટરના અહવેાલ સાથે 
(ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલ. ના સભ્ ય ીઓ ઉપરના એજ તારીખના અહવેાલમા ંઉ  લેખ 
અનસુાર)  

(૧) (અ) કંપનીએ  પોતાની   થાયી  અ  કયામતો  કયા ં રખાયેલી  છે  તેના 

જથ્ થાની િવગતો સિહત, િવગતવાર માિહતી દશાર્વત ુ ં યોગ્ ય રેકોડર્ની 

જાળવણી કરી છે. 

(બ) સચંાલન  ારા  વષર્  દરમ્ યાન   યાજબી  િવરામના  સમય  મજુબ, 

સમયાં રે  થાયી અ  કયામતોનુ ંભૌિ ક વેરીફીકેશન (ચકાસણી) કરવામા ં

આવે છે.   અમારા મત મજુબ  યાજબી છે કે થી તે કંપનીના કદ અને 

 થાયી અ  કયામતોના પર્કાર મજુબ  યાજબી છે.  આવી ચકાસણી 

દરમ્ યાન એવી કોઇ ન ધપાતર્ ક્ષિતઓ અમોને જાણવા મળી નથી. 

(ક) અમોને આપવામા ંઆવેલી માિહતી અને ખલુાસાઓ મજુબ, અને અમે 

કરેલા કંપનીના રેકોડર્ના પરીક્ષણ દરમ્ યાન તનેા આધારે, કંપનીની  થાયી 

અ  કયામતોના ટાઇટલ ડીડ એ કંપનીના નામે છે. 

(ર) કંપનીના વષર્ના અંતે (  ટોક) ઇન્ વેન્ ટરી નથી.  આથી કંપનીના 

(ઓડીટરના અહવેાલ ઉપરનો) આદેશ ર૦૧૬ અનસુાર તેના પેર ૩(ર)  

હઠેળ તેનો અહવેાલ આપવાનુ ંલાગ ુપડતુ ંનથી.  

(૩) (અ) અમોને  પરુી  પાડવામા ં આવેલી  માિહતી  અને  ખલુાસાઓ મજુબ, 

કંપનીએ અનસીકયોડર્ કોઇ લોન કોઇ કંપનીને, કોઇ પેઢીને કે કોઇ 

પક્ષકારને આપલેી નથી કે થી ર૦૧૩ ના કંપની ધારાની કલમ ૧૮૯ 

હઠેળ, રજી  ટર િનભાવેલ ુહોય તેમા ંઆવરી લેવાયલેા હોય.  



૨૦૧પ-૧૬  

36 
 

(બ) અમોને પરુી પાડવામા ંઆવેલી માિહતી અને  ખલુાસાઓ  મજુબ,  અમારા  

અિભપર્ાય પર્માણે કંપની ધારાની કલમ ૩(૩) (એ)(બી) અને (સી) ની 

જ રીયાત લાગ ુપડતા નથી.   

(૪) અમારા  મત  મજુબ  અને  અમોને  પરુી  પાડવામા ંઆવેલી માિહતી અને 

ખલુાસાઓ પર્માણે કંપનીએ કાયદાની કલમ ૧૮પ અને ૧૮૬ ની જોગવાઇઓને 

લોનો, રોકાણો, ગેરંટીઓ અને સીકયોરીટીઝની બાબતમા ંઅનસુરેલી છે. 

(પ) રીઝવર્ બેન્ ક ઓફ ઇંડીયાના િનદેર્શ અનસુાર, અને કંપની ધારાની કલમ ૭૩ અને 

૭૬ તેમજ લાગ ુપડતી અન્ ય જોગવાઇઓ તથા િનયમો હઠેળ તે અનસુાર એવી 

કોઇ ડીપોઝીટ  વીકારેલી નથી તેથી પેરાગર્ાફ ૩ (૫); કંપની ધારાના આદેશ 

ર૦૧૬ (ઓડીટરનો અહવેાલ) બાબત અહવેાલ કરવો લાગ ુપડતુ ંનથી.  

(૬) કંપનીએ પરુી પાડેલી સેવાઓની બાબતમા ંમધ્ ય  થ સરકાર ારા કંપની ધારા 

ર૦૧૩ ની કલમ ૧૪૮(૧) હઠેળ, તેની પડતરના રેકોડર્ઝની જાળવણી કરવા કોઇ 

આદેશ કરવામા ંઆ  યા નથી, એવુ ંઅમોને પરુી પાડવામા ંઆવલેી માિહતી અને 

ખલુાસાથી અમોન ેજાણવા મ યુ ંછે.  

(૭) (અ) અમોને  પરુી  પાડેલી  માિહતી  અનસુાર,  િવવાદા  પદ  ન  હોય  તેવા ં કોઇ 

કાયદેસરના દેવા,ં તેને યોગ્ ય સ ા પર્ાિધકરણ સમક્ષ મકુવાની બાબતમા ં

િનયમીત રહી છે અને ૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ ની િ  થિતએ  દેવાઓં લેણા ં

થતા ં હોય, તેના  હણેાની તારીખના ૬ મિહનાથી વધ ુસમયગાળા સધુી 

એવા ંકોઇ કાયદેસરના દેવા ચકુવણાની બાબતમા ંબાકી દેવા ંનથી.  

(બ) અમોને પરુી પાડવામા ંઆવેલી માિહતીઓ અને ખલુાસાઓ મજુબ  કંપની 

પાસે ૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ ની િ  થિતએ, ઇન્ કમટેક્ષ, સે  સટેક્ષ, સવીર્સટેક્ષ, 

એકસાઇઝ ડયટુી કે વેટની બાબતમા ં એવા કોઇ િવવાદા  પદ દેવાનુ ં

ચકુવણુ ંબાકી નથી. 

(૮) અમોને  પરુી  પાડવામા ં આવેલી  માિહતી  અને  ખલુાસા  મજુબ  કંપનીએ કોઇ  
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  નાણાકીય સં  થાને, બેન્ કને, સરકારને અથવા ડીબેન્ ચર હો  ડરોન ેવષર્ દરમ્યાન 

કોઇ દેવાની ચકુવણીની બાબતમા ંકોઇ ચકુવણ ુન કયુર્ં હોય તવેુ ંથયુ ંનથી.   

(૯) ઇનીશીયલ પબ્ લીક ઓફર અને ટમર્લોનથી કંપનીએ કોઇ નાણા ઉભા કરેલા ંનથી.  

આથી આદેશના પેરા ૩ (૯) ની જોગવાઇઓ કંપનીને લાગ ુપડતી નથી.  

(૧૦) કંપનીના િહસાબી ચોપડાઓ અને રેકોડર્ઝના અમારા પરક્ષણ ગાળા દરમ્ યાન, 

ભારતમા ં સવર્  વીકૃત રીતે અખત્ યાર થતા ઓડીટીંગ પેર્કટીસ અનસુાર, અને 

અમોને મળેલી માિહતી અને ખલુાસાઓ પર્માણ,ે કંપની ારા કે કંપની ઉપર તેના 

અિધકારીઓ કે કમર્ચારીઓ ારા કોઇ કૌભાડં થયેલુ ંહોય તેવુ ંઅમારા ધ્ યાન ઉપર 

કે અહવેાલમા ં જોવા મ યુ ં નથી કે સચંાલન ારા અમોને આવી કંઇ જાણ 

કરવામા ંઆવી નથી.  

(૧૧) આ કંપની સરકારી કંપની હોવાથી, કંપની ધારાના શેડયલુ ÔપÕ સાથે કંપની 

ધારાની કલમ ૧૯૭ ની જોગવાઇઓ અનસુાર, મેનેજરોને વષર્ દરમ્ યાન 

ચકુવાયેલા મહનેતાણાની માિહતી લાગ ુપડતી નથી.  

(૧ર) અમારા અિભપર્ાય મજુબ અને અમોને પરુી પાડવામા ં આવેલી માિહતી અને 

ખલુાસાઓ પર્માણે આ કંપની કોઇ ÔનીધીÕ કંપની નથી.  આદેશના પેરા ૩ (૧ર) 

અનસુાર તે લાગ ુપડતુ ંનથી. 

(૧૩) અમોને મળેલી માિહતી અને ખલુાસાઓ અનસુાર, સબધં ધરાવતા પક્ષકારો 

સાથેના  યવહાર એ કંપની ધારાની કલમ ૧૭૭ અને ૧૮૮ અનસુાર કરેલા છે 

આથી આ  યવહારો  લાગ ુપડતા િહસાબી ધોરણે પર્માણે જ રી બનતા હોય છે 

તે રીતે નાણાકીય પતર્કોમા ંિનદેર્ િશત કરેલા છે. 

(૧૪) અમોને મળેલી માિહતી અને ખલુાસાઓ પર્માણે કંપનીએ કોઇ પેર્ફરન્ સીયલ 

ફાળવણી કે ખાનગી રીતે શરેને એવા ં કોઇ પણૂર્ તથા કે આંિશક કન્ વટ બલ 
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ડીબેંચર વષર્ દરમ્ યાન નથી, કયાયં મકુવામા ંઆ  યા ંનથી.  આથી ઓડર્રના પરેા 

૩ (૧૪) લાગ ુપડતો નથી.  

(૧પ) અમોને  પરુી  પાડવામા ં આવેલી  માિહતી  અને  ખલુાસાઓ પર્માણે કંપનીએ તેની 

   સાથે જોડાયેલા ડાયરેકટરો કે કોઇ  યિક્ત સાથે રોકડ િસવાયના કોઇ  યવહાર 

કરેલા નથી.  આથી આદેશનો પેરા ૩ (પ) લાગ ુપડતો નથી.  

(૧૬) રીઝવર્ બેન્ ક ઓફ ઇંડીયા એકટ ૧૯૩૪ ની કલમ ૪પ-આઇએ મજુબ આ કંપનીને 

તે અનસુાર ન ધણી કરાવવાની જ િરયાત રહતેી નથી.  

 

.એચ. મહતેા એન્ ડ કુા.ં વતી  
ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટસ,્ 

(પેઢીનો રજી  ટેર્શન ન.ં ૧૦૬રર૭ડબ  ય)ુ 
  

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા 
ભાગીદાર 

સભ્ ય કર્માકં ૩૦૯૮૪ 
 થળ : અમદાવાદ 
તા.  : રપ-૧૧-ર૦૧૬ 
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આંતરીક િહસાબ તપાસનીસ અહવેાલ પર અનસુિૂચ-બ  ગજુરાત ઇન્ ફ મટેીકસ 

િલમીટેડની આજ િદન સધુીના નાણાકીય િનવેદન પર્માણે છે. 

કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ (ÔÔએક અિધિનયમÕÕ) ની કલમ ૧૪૩ ની પેટા કલમ ૩ ના 

વાકયાગં (૧) મજુબ આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ પરનો અહવેાલ. 

ગજુરાત ઇન્ ફ મેટીકસ િલમીટેડ (Ôએક કંપનીÕ) ના નાણાકીય અહવેાલ માટે અમે 

આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણને ધ્ યાનમા રાખી અહવેાલ બનાવેલ છે.  તા. ૩૧ માચર્, 

ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા વષર્ માટેના નાણાકીય િનવેદનોની િહસાબી તપાસ મજુબ છે. 

આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ માટે સચંાલનની જવાબદારી  

કંપની ારા િનધાર્રીત નાણાકીય િનયતંર્ણોની  થાપના અને જાળવણી માટે કંપનીનુ ં

સચંાલન જવાબદાર છે.  ઇન્  ટીટયટુ ઓફ ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ (આઇ.સી.એ.આઇ.) ની 

માગર્દશર્ન ન ધ મજુબ આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણની િહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવી 

છે.  મા ંઆંતરીક િનયતંર્ણના આવ  યક ઘટકો ધ્ યાનમા ંલવેામા આ  યા છે અને આ 

બધ ુ નાણાકીય અહવેાલ માટે લાગ ુ પડે છે.  આ જવાબદારીમા ં પયાર્પ્ ત આંતરીક 

નાણાકીય િનયતંર્ણોના િડઝાઇન, અમલીકરણ અને જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે,  

તેની ઉભરતા અને કાયર્ક્ષમ વતર્નને ખાતરી કરવા માટે અસરકારક રીતે કાયર્રત છે;  

કંપનીની નીિતઓન ુપાલન પણ આમા ંસામેલ છે, અ  કયામતોની સરુક્ષા પણ જ રી છે, 

વાકં અને છેતરપીંડીની શોધ અને િનયતંર્ણ પણ જ ર મનાય છે.  કંપની અિધિનયમ, 

ર૦૧૩ મજુબ એકાઉન્ ટીંગ રેકોડર્ની ચોકસાઇ અને સપંણૂર્તા તેમજ સમયસર િવ સનીય 

નાણાકીય માિહતી તૈયાર કરવી જ રી છે. 

િહસાબ તપાસનીસની જવાબદારી  
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અમારી જવાબદારી એ છે કે અમારા ઓડીટના આધારે નાણાકીય રીપ ટીંગ પર કંપનીના 

આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણોનો અિભપર્ાય  યકત કરવો.  કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની 

કલમ ૧૪૩ (૧૦) પર્માણે િહસાબી તપાસ કરેલ છે, મા ંઆંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણની 

માગર્દશર્ન ન ધનો પણ સમાવેશ થાય છે,  આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણના ઓડીટમા ં

લાગ ુપડતી હદ સધુી છે અને તે ભારતના ઇન્  ટીટયટુ ઓફ ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ ારા 

આપવામા ંઆ  યુ ંછે.  ધોરણો અને માગર્દશર્નની ન ધ પર્માણે ઓડીટ કરવા તેમજ તેની 

યોજના ઘડવા માટે નૈિ ક જ રીયાતોનુ ંપાલન કરવુ ંજોઇએ થી કરી જ રી આંતરીક 

નાણાકીય િનયતંર્ણની વાજબી ખાતરી કરવામા ંઆવે અને નાણાકીય અહવેાલ માટે તેની 

 થાપના કરી જાળવણી કરવામા ં આવે અને આવા િનયતંર્ણોની બધી બાબતોમા ં

અસરકારક રીતે કામ કરે છે. 

અમારા ઓડીટમા ં નાણાકીય અહવેાલ અને તેમના ઓપરેટીંગના પર્ભાવને આધારે 

આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણની પયાર્પ્ તતા િવશે ઓડીટના પરુાવા મેળવવાની 

કાયર્વાહીનો સમાવેશ થાય છે.  નાણાકીય અહવેાલમા ંઆંતરીકે નાણાકીય િનયતંર્ણની 

િહસાબી તપાસમા ંઆંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ નો ખલુાસો, ભૌિ ક નબળાઇ અિ  તત્ વ 

ધરાવે છે.   જોખમનુ ં મુ  યાકંન અને આનષુિંગક જોખમ પર આધારીત આંતરીક 

િનયતંર્ણની િડઝાઇન તથા ઓપરેટીંગ પર્ભાવને પરીક્ષણ માટે મ ૂ  યાકંન કરે છે.  પસદં 

કરેલ કાયર્વાહી ઓડીટરના ચકુાદા પર આધાર રાખે છે, મા ં નાણાકીય િનવેદનની 

ભૌિ ક ગેરરીિતનાજોખમની આકારણીનો સમાવેશ થાય પ્ છી ભલે એ ભલૂ કે છેતરપીંડી 

થી થયેલ હોય. 

નાણાકીય અહવેાલ  કંપનીના આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ પર બનાવેલ કંપની 

િહસાબી તપાસનો આધાર પરુો પાડવા માટે અમને મળેલ િહસાબી તપાસના પરુાવા 

યોગ્ ય અને અનકુુળ છે. 

નાણાકીય અહવેાલ પર આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણનો અથર્  



૨૦૧પ-૧૬  

41 
 

કંપનીની આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ નીિત  નાણાકીય અહવેાલ માટેની પ િત 

ગણવામા ંઆવે છે, તેમા ંસવર્ િ  વકૃત રીતે વાજબી ખાતરી પરુી પાડવામા ંઆવી છે અને 

બહારના હતે ુ માટે નાણાકીય િનવેદન બનાવવા  સામાન્ ય રીતે  વીકૃત ખાતાકીય 

નીિતઓ પર્માણે છે.  કંપનીના આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણો  નાણાકીય અહવેાલ પર 

લાગ ુપડે છે તમેા ંનીચ ેદશાર્વેલ નીિત અને પ િતનો સમાવેશ થાય છે. 

(૧) કંપનીની અ  કયામતોના રેકોડર્ની જાળવણી, મા ં તેની યોગ્ યત્ વાર િવગત હોય, 

તેમજ તે ચોકકસ અને વાજબી રીતે કંપનીની અ  કયામતોના  યવહાર અને 

જુબાનીને પર્િતિબંબત કરે છે. 

(ર) સામાન્ ય માન્ ય િહસાબી નીિતઓ પર્માણે જ નાણાકીય િનવેદન બનાવેલ છે તેની 

વાજબી ખાતરી કે  યવહારો, માટે જ રી હોય તેવો રેકોડર્ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે 

તેમજ કંપની િનયામક અને સચંાલકો અિધકૃતતા સાથે કંપનીએ કરેલ ખચર્ તેમજ 

તેની રસીદો બનાવેલ છે; અને 

(૩) કંપનીના નાણાકીય િનવેદનો પર સાદી અસર બતાવતી કંપનીની અ  કયામતોન ે

વાજબી ખાતરી હઠેળન ુ િનવારણ તેમજ િબન અિધકૃતતા સાથે વપરાશની 

સમયસર શોધ કરી આપે છે. 

આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ હઠેળના નાણાકીય િનવેદન માટેની આંતરીક મયાર્દા  

આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ હઠળના નાણાકીય િનવેદનમા,ં કપટી સામેલગીરીની 

સભંાવના અથવા િનયતંર્ણ પર અયોગ્ ય સચંાલન, ખોટ કે છેતરપીંડીથી સામાન્ ય 

ગેરસમજ જોવા મળેલ નથી, તમેજ ભિવ  યના સમયગાળા માટે નાણાકીય અહવેાલ 

પરના આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણોને કોઇપણ ઉત્ કર્ાિંતના અંદાજોના જોખમમા ંઆવે છે 

અને નાણાકીય અહવેાલ પરના આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણની શરતોમા ં ફેરફારના 

કારણે અયોગ્ ય બની શકે છે, તેમજ તેના પાલનનુ ંમાપ અથવા પ િત અને નીિતઓ 

બગડી શકે છે.  
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અિભપર્ાય  

કંપની પાસે તેના દરેક સામાન્ ય કાયર્ માટે પયાર્પ્ ત આંતરીક િનયતંર્ણ પ િત છે  

નાણાકીય અહવેાલ માટે કાયર્ કરે છે, અને આ નાણાકીય અહવેાલ માટે આંતરીક 

નાણાકીય િનયતંર્ણ પ િત તા. ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજથી અસરકારક રીતે કાયર્રત છે, 

 નાણાકીય અહવેાલના કંપની ારા ગણવામા ંઆવેલ આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણના 

માપદંડોને લાગ ુ પડે છે, તેમજ તેની અંદર િહસાબી તપાસની માગર્દશર્ક ન ધમા ં આપેલ 

ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે.  ભારતીય ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ ારા આંતરીક નાણાકીય િનયતંર્ણ 

હઠેળના નાણાકીય અહવેાલ માટે જારી કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

.એચ. મહતેા એન્ ડ કુા.ં વતી  
ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટસ,્ 

(પેઢીનો રજી  ટેર્શન ન.ં ૧૦૬રર૭ડબ  ય)ુ 
  

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા 
ભાગીદાર 

સભ્ ય કર્માકં ૩૦૯૮૪ 
 થળ : અમદાવાદ 
તા.  : રપ-૧૧-ર૦૧૬ 
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૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ ના રોજની િ  થિતએ પાકુ સરવૈય ુ
 

િવગતો 
ન ધ 

કર્માકં

૩૧ મી માચર્ 

ર૦૧૬ ની 

િ  થિતએ ા. 

૩૧ મી માચર્ 

ર૦૧પ ની 

િ  થિતએ ા. 

ઇકવીટી અન ેજવાબદારીઓ      

શેર હો  ડરનુ ંભડંોળ  

શેર મડૂી 

અનામતો અન ેવધારો 
 

હાલ ચાલ ુન હોય તેવી જવાબદારી 

લાબંાગાળાના ઉછીના લીધેલા નાણા 

ડીફડર્ ટેક્ષની જવાબદારીઓ (ચોખ્ ખી) 

ચાલ ુજવાબદારીઓ  

 યાપારના ચકુવવા પાતર્ 

અન્ ય ચાલ ુજવાબદારીઓ 

 

 

 

                                            કુલ
 

 

ર 

૩ 
 

 

 

૪ 

પ 
 

૬ 

૭

 

૧,૮પ,૧૪૩,૯૩૦ 

૧,ર૯૧,૭૭૦,૯પ૧
 

 

 

 

 

 

 

      ૬,૬૭૭,ર૮૩

૩,૭૧૧,૧૩પ,રપ૭

 

 

 

 

૧,૪૭૬,૯૧૪,૮૮૧
 

 

   ૮પ,૮૯પ,૬પ૭

- 
 

 

 

 

૩,૭૧૭,૮૧ર,પ૪૦

 

૧,૮પ,૧૪૩,૯૩૦ 

૧,રર૮,૭૮પ,ર૯૭ 

૧,૪૧૩,૯ર૯,રર૭ 
 

 

   ૮પ,૮૯પ,૬પ૭ 

          ૮૩,૪૩૭ 
 

      ૬,પ૬પ,૯૭ર 

 ૩,૪૪૮,૪૯૪,૩૭૦ 

 ૩,૪પપ,૦૬૦,૩૪ર 

પ,ર૮૦,૬ર૩,૦૭૮  ૪,૯પ૪,૯૬૮,૬૬૩ 

  

અ  કયામતો : (િમલકતો)        

હાલ ચાલ ુન હોય તેવી અ  કયામતો  

િફક્સ અ  કયામતો 

જોઇ શકાય તેવી અ  કયામતો 

ચાલ ુન હોય તવે ુરોકાણ 

ડીફડર્ ટેક્ષની અ  કયામતો (નેટ) 

લાબંાગાળાની લોન અને એડવાન્ સીસ 

અન્ ય ચાલ ુન હોય તેવી અ  કયામતો      

 

 

 

૮ 

૯ 

૧૦ 

૧૧ 

૧ર 

 

 

 

 

 

 

        ૧પ૪,૧૩૮

      પ,૮૮૩,૯૭ર

   ૧૦૬,૧૩૯,૪૯પ

 

 

 

    ૯૯,૭૭૧,૬પ૭

   ૧૭૮,૧૮૯,ર૯૩
 

 

 

 

   ૧૧ર,૧૭૭,૬૦પ

 

 

 

    ૧૦૦,૦૦૦,૪૮૩ 

    ર૬૬,૩૦૩,ર૩૭ 

           - 

       પ,૮૪૯,૮૧૬ 

     પપ,૪૬૬,૧૪૩ 
 

 
     ૬૧,૩૧પ,૯પ૯ 

 

િવગતો  ન ધ 

કર્માકં 

૩૧ મી માચર્ 

ર૦૧૬ ની 

િ  થિતએ ા. 

૩૧ મી માચર્ 

ર૦૧પ ની 

િ  થિતએ ા. 

ચાલ ુઅ  કયામતો 

 યાપારના મળવાપાતર્  

રોકડ અને બેંક બેલેન્ સીઝ 

ટંુકાગાળાની લોન અન ેએડવાન્ સીઝ   

 

૧૩ 

૧૪ 

૧પ 

 

  ૧ર૭,૯૬૮,૮૩૩ 
  ૯પ૪,૯૬ર,૪૭પ
૩,૩૪૮,૭૭૧,પરપ
   ૪પ૮,૭૮૧,૬૯૦

 

 

 

 

 

 

 

 

   ૧૩ર,૩૦૪,૬૪ર 
   ૪૯ર,૦પ૧,ર૪૩ 
 ૩,પ૧૬,ર૪૩,૧૯૮ 
    ૩૮૬,૭પ૮૯૦૧ 
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અગત્ યની િહસાબી નીિતઓ 

આ સાથે જોડેલી ન ધોએ નાણાકીય પતર્કોનો અગત્ યનો ભાગ છે.  

અમારા અહવેાલ મજુબ આજની તારીખ ે    બોડર્ના હકુમથી અને તેના વતી 
.એચ. મહતેા અને કુા ંવતી    ધનજંય િ વેદી  ી પવતં િસંઘ  

ચાટડર્ એકાઉન્ ટન્ ટ      ચરેમને   મેનજેીગ ડાયરેકટર 
પેઢીનો રજી  ટેર્શન કર્માકં : ૧૦૬રર૭w 
 
 

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા     એસ.એ. મહતેા 
ભાગીદાર      િહસાબી અિધકારી 
સભ્ યપદ કર્માકં : ૩૦૯૮૪      

જપન શાહ 
કંપની સેકેર્ટરી  
 

 થળ : અમદાવાદ      થળ : ગાધંીનગર  
તારીખ : ૩૧-૦૧-ર૦૧૭      તારીખ : ર૮-૧ર-ર૦૧૬     

  

અન્ ય ચાલ ુઅ  કયામતો  
 

 

                                       કુલ  
 

૧૬ 
 

 
૪,૮૯૦,૪૮૪,પર

૪,પર૭,૩૪૮,૯૮૪ 
 

પ,ર૮૦,૬ર૩,૦૭૮  ૪,૯પ૪,૯૬૮,૬૬૩ 
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૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા વષર્નુ ંનફો-નકુશાન ખાત ુ  
 

િવગતો 
ન ધ 

કર્માકં 

  ૩૧ મી માચર્ 

ર૦૧૬ ની 

િ  થિતએ ા. 

૩૧ મી માચર્ 

ર૦૧પ ની 

િ  થિતએ ા. 

રેવન્ ય ુ      

સચંાલનમાથંી મહસેલુ 

અન્ ય આવક  
૧૭ 
૧૮

     ૮૩,૭૪ર૦ર૯ 
  ૩૪૯,૯૭૧,૭૭૯  

 
 

  ૪૩૩,૭૧૩,૮૦૮ 

     ૯૬,૩ર૩,૯૬પ 
    ર૭૧,ર૧૯,૬ર૦ 

    ૩૬૭,પ૪૩,પ૮પ 

 

ખચર્ 
કમર્ચારીઓના લાભાથેર્ ખચર્  
નાણાકીય મ ૂ  ય  
ઘસારો 
અન્ ય ખચર્ 
જીવીએફએલના ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી 

ફંડના મ ૂ  યમા ંઘટાડાની જોગવાઇ 
 
 
 

કરવેરા પહલેાનો નફો  
કરવેરાને લગતો ખચર્  
ચાલ ુકરવેરા  
િડફડર્ કરવેરા/(િધરાણ) 
 
 

કરવેરા પછીનો નફો પાકા  
સરવૈયામા ંલઇ ગયા 
 
 
 

ઇકવીટી શેરદીઠ મળૂ અને 
હળવી કમાણી 
મળૂ કમાણી 
હળવી કમાણી  

૧૯ 

ર૦ 
 

ર૧ 
 

 

 

 

 

 

 

૩૧,૯૯૩,૧૮૧ 
૧૪૪,૬રર,પ૪૮ 
૩,ર૯૭,પ૦ર 
ર૩,૪૩૮,પ૧૬ 

 

૮૮,૧૧૩,૯૪૪ 
 

 

 

 

 

 

૭૯,પ૦૦,૦૦૦ 

       ર૩૭,પ૭૬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ર૯૧,૪૬પ,૭ર૯ 

 

     ર૯,૮૭ર,૬૭૦ 
     ૩૩,૧૧૦,૭૪૧ 
       ર,૩૯૩,૪૮૯ 
     રર,૩૯ર,પ૮પ 
 

૮૭,૭૬૯,૪૮પ  
 

  ૧૪ર,ર૪૮,૯૭૮ 
 

 

 

 

 

 

૭૯,ર૬ર,૪રપ 

    ર૭૯,૭૭૪,૧૦૦ 
 

 

 

૯પ,ર૦૦,૦૦૦ 

૧ર,પપપ 

૯પ,ર૧ર,પપપ 

    ૬ર,૯૮પ,૬પ૪    ૧૮૪,પ૬૧,પ૪પ 

    ૬ર,૯૮પ,૬પ૪ 
 
 

              ૦ 
 

             ૩.૪૦ 
             ૩.૪૦ 

 

 

 

 

 

૯.૯૭ 

              ૯.૯૭ 

 

અગત્ યની િહસાબી નીિતઓ 

આ સાથે જોડેલી ન ધોએ નાણાકીય પતર્કોનો અગત્ યનો ભાગ છે.  

અમારા અહવેાલ મજુબ આજની તારીખે  બોડર્ના હુકમથી અન ેતેના વતી 
.એચ. મહતેા અને કુા ંવતી    ધનજંય િ વેદી  ી પવતં િસંઘ  

ચાટડર્ એકાઉન્ ટન્ ટ      ચેરમેન   મેનજેીગ ડાયરેકટર 
પઢેીનો રજી  ટેર્શન કર્માકં : ૧૦૬રર૭w 
 

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા     એસ.એ. મહતેા 
ભાગીદાર      િહસાબી અિધકારી 
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સભ્ યપદ કર્માકં : ૩૦૯૮૪      

જપન શાહ 
કંપની સેકેર્ટરી  
 

 થળ : અમદાવાદ        થળ : ગાધંીનગર  
તારીખ : ૩૧-૦૧-ર૦૧૭      તારીખ : ર૮-૧ર-ર૦૧૬ 
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

િહસાબો પરત્ વેના ભાગ તરીકેની ન ધ  

ર.  શેર ભડંોળ          (રકમ ા. મા)ં 

િવગતો  ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ
ના રોજ ા. 

(અ) 
 
 
 
 

(બ) 
  

ઓથોરાઇઝડ મડૂી 
ર,પ૦,૦૦,૦૦૦ (આગલા વષેર્) 
ર,પ૦,૦૦,૦૦૦ ઇકવીટી શેર દરેક ા. ૧૦/- નો
 

બહાર પાડેલી, સબ  કર્ાઇબ કરેલી અને 
ચકૂવણુ ંથયેલી મડૂી 
૧,૮પ,૧૪,૩૯૩ (આગલા વષેર્) 
૧,૮પ,૧૪,૩૯૩ ઇકવીટી શેર દરેક ા. ૧૦/- નો 
 સપંણૂર્ ભરપાઇ થયા છે તેવા શેરોનો 

સમાવેશ 
૯૪,૭૦,૭પ૮ ઇન્ ફોસીટી પર્ો કટના કોઇપણ 

ચકૂવણા કયાર્ િસવાય ગજુરાત સરકાર ારા 
જમીનની તબદીલી થતા, તેને રોકડ તરીકે 
ઇકવીટી શેરની ફાળવણી કરી  
કુલ બહાર પડેલી, સબ  કર્ાઇબ કરેલી અને 
ચકૂવણ ુ

થયેલ શેર મડૂી   

 
 
 

રપ૦,૦૦૦,૦૦૦ 

 
 
 

રપ૦,૦૦૦,૦૦૦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૮પ,૧૪૩,૯૩૦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૮પ,૧૪૩,૯૩૦ 
 

 

૧૮પ,૧૪૩,૯૩૦ 
 

૧૮પ,૧૪૩,૯૩૦ 
 

(ક)
  

અહવેાલના વષર્ની શ આતમા ં અન વષર્ના અંતે બાકી રહતેા શેરની સખં્ યા
૧,૮પ,૧૪,૩૯૩ ઇકવીટી શેર છે.  શેરની સખં્ યા બાબતમા ંકોઇ ફેરફાર નથી.  

(ડ)
  

હકકો, પર્ાથિમકતા અને િનયતંર્ણો 
i. બહાર પડેલા તમામ શેર પરેુપુ  ચકૂવણુ ંથયેલા ઓડ નરી શેર છે કંપનીને 

માતર્ એકજ પર્કારના શેર ઇકવીટી શેર છે ની િકંમત શેરદીઠ ા. ૧૦/- છે.  
ii. ઇકવીટી શેર ધારકો સમયાતંરે જાહરે થતી ડીવીડન્ ડ મેળવવા હક્કદાર છે. 

કંપનીને થયેલા નફા  કંપની ધારા ર૦૧૩ ની કલમ ૧ર૩ અનસુારની 
જોગવાઇ મજુબ થાય તે િસવાય કોઇ ડીવીડન્ ડ ચકુવવા પાતર્ નથી.  

iii. કંપનીની બાકી રહતેી અસકયામતો પરત્ વે દરેક શેરનો સરખો કર્મ રહ ેછે. શેર 
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હો  ડરોએ ધારણ કરેલા ઇકવીટી શેરના પર્માણને અનુ પ તેની વહેંચણી 
કરવામા ંઆવશે.  

 
ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

(ઇ)  શેર હો  ડીંગની િવગતો  
 
 

િવગતો 

૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 
ના રોજ ા. 

નબંર ( % ) નબંર ( % )

પ %  થી વધારે શેર ધારણ 
કરનારા 
ગજુરાત સરકાર   

૧૭૦,૬૪૩,૯૩૦ ૯ર.૧૬
 

 

૧૭૦,૬૪૩,૯૩૦ ૯ર.૧૬
 

ગજુરાત મીનરલ ડેવલપમેન્ ટ 
કોપ રેશન િલમીટેડ  ૧૦,૦૦૦,૦૦૦ પ.૪૦ 

 

૧૦,૦૦૦,૦૦૦ પ.૪૦ 

૩.  અનામતો અને વધારાઓ 

િવગતો  ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 
ના રોજ ા. 

મડૂી અનામત  

લીઝ-પર્ીમીયમ 

છે  લા  

પાકા સરવૈયા 

મજુબ 

કેપીટલ ગર્ાન્ ટ 

ગજુરાત આઇટી 

વેંચર ફંડ માટે 

છે  લા પાકા 

સરવૈયા મજુબ 

સામાન્ ય 

અનામત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧,૦૬૯,૦૧૪,૮૭૧

 

 

૭૩,૭૧૪,૬૦૬

૮પ,૭૦૦,૦૦૦

૩પપ, ૮ર૦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮૮૪,૮પ૮,પ૮૯ 
 

 

 

૭૩,૭૧૪,૬૦૬

૮પ,૭૦૦,૦૦૦

૩પપ, ૮ર૦
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છે  લા પાકા 

સરવૈયા મજુબ 

નફા/નકુશાનના 

પતર્કોમા ં 

વધારો/(ઘટાડો) 

છે  લા પાકા 

સરવૈયા મજુબ 

બાદ:  થાયી 

અ  કયામતોના 

      જીવન 

કાળમા ંફેરફાર 

      થતા તેની 

ગોઠવણ 

ઉમેરોઃ વષર્ 

માટેનો  

        

નફો/(નકુશાન) 
 
 
 

બધં કરતી 
વખતની રાશી 
કુલ અનામત 
અને વધારો     
 

 

૬ર,૯૮પ,૬પ૪

 

 

 

 

 

૧,૧૩ર,૦૦૦પરપ

૪૦પ,ર૬૩ 

 

૧૮૪,પ૬૧,પ૪પ 

૧,૦૬૯,૦૧૪,૮૭૧
૧,રર૮,૭૮પ,ર૯૭ 
 

૧,૧૩ર,૦૦૦,પરપ ૧,૦૬૯,૦૧૪,૮૭૧ 

 
 

૧,ર૯૧,૭૭૦,૯પ૧ 
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

૪. લાબંા ગાળાના ઉછીના લીધેલા નાણા  
 

િવગતો 
૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ મી માચર્ ર૦૧પ  

ના રોજ ા. 
   

અન સીકયોડર્  
ગજુરાત સરકાર તરફથી વેંચર 
ફંડ લોન  

૮પ,૮૯પ,૬પ૭ 
 

૮પ,૮૯પ,૬પ૭

   ૮પ,૮૯પ,૬પ૭   ૮પ,૮૯પ,૬પ૭
  

ગજુરાત સરકાર તરફથી વેંચર ફંડલોનના ા. ૮પ,૮૯પ,૬પ૭/- અગાઉના વષર્ના 
(૮પ,૮૯પ,૬પ૭/-) ને  યાજ રિહત લોનમા ં૧-૦૪-ર૦૦ર થી રાજય સરકાર ીના તા. 
૧-૦૭-ર૦૦૩ ના સરકારી ઠરાવ કર્માકં : આઇટીપી/૧૦૯૯/પર૦/આઇટીડી થી 
પિરવતીર્ત કરેલા છે.  આ રકમ તા. ૩૧-૦૩-ર૦૦ર સધુી ૧૩ % ના વાિષર્ક દર  યાજ 
ધરાવતી હતી. 

પ. ચોખ્ ખી ડીફડર્ ટેક્ષ (કરવેરા) ને લગતી જવાબદારી  
ચાલ ુવષર્ માટે નાણાકીય પતર્કો અને કરવેરા પણ આવતા સમયગાળામા ંતફાવતના 
કારણે કંપની લાગ ુપડતા કરવેરાના દરના આધારે ડીફડર્ કરવેરાનો અંદાજ તૈયાર કરે 
છે. 

 

િવગતો 
૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ મી માચર્ ર૦૧પ  

ના રોજ ા. 
   

 થાયી અ  કાયમતોની માડંી
વાળેલી  
િકંમતના તફાવત  િહસાબી 
ચોપડા  
અને આવકવેરા ધારા મજુબ  

   

૮૩,૪૩૭ 

     ૮૩,૪૩૭
 

૬.  ચકૂવવા પાતર્  યાપારી દેવુ ં
  ૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬  ૩૧ મી માચર્ ર૦૧પ  
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િવગતો  ના રોજ ા.  ના રોજ ા. 
   

 યાપારી ચકૂવવા પાતર્ દેવુ ં 
ખચર્ના ચકૂવવા પાતર્ દેવ ુ ં 

  પ,૯૪૪,૧૧પ
૭૩૩,૧૬૮

  પ,૮૭૬,૪૪૪
૬૮૯,પર૮ 

   ૬,૬૭૭,ર૮૩   ૬,પ૬પ,૯૭ર 
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

ન ધ  :  

માઇકર્ો, નાના અને મધ્ યમ કદના એન્ ટરપર્ાઇઝ ડેવલોપમેન્ ટ ધારા ર૦૦૬ (એમ એસએમઇડી 

એકટ-ર૦૦૬) હઠેળ પોતાની જાતે રજી  ટર થયેલા આવા ઉ ોગ સાહિસક  પરુવઠો પરુો પાડ ે

છે તેની પાસેથી િનિ તતા મેળવવા માટે કંપનીએ પર્િકર્યા શ  કરી છે.  પરુવઠો પરુો પાડનારા 

કે ઓ માઇકર્ો,  મોલ અને મીડીયમ એન્ ટરપર્ાઇઝ માટેનુ ંબેલેન્ સ અને તેની ચકૂવવા પાતર્ કે 

ચકૂવેલુ ં  યાજ  એમએસએમઇડી. સેન્ ટર એકટ ર૦૦૬ હઠેળ દશાર્વવાનુ ં થાય છે.  તેની 

માિહતી વષર્ દરમ્ યાન એકતર્ થઇ શકી નથી કે દશાર્વી શકાયુ ંનથી. 

૭. અન્ ય ચાલ ુજવાબદારીઓ 

િવગત  ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

ગર્ાહક તરફથી અગાઉના મળેલા નાણા 
 ટેચ્ યટુરી જવાબદારીઓ 

ચકૂવવા પાતર્ ઇએમડીÔઝ 

સીકયોરીટી ડીપોઝીટ મળેલ 

ડેવલોપમેન્ ટ સીકયોરીટી, કર્ીએટીવ ચોઇસ, 
ય.ુએસ.એ. તરફથી 
અન્ ય ચકૂવવા પાતર્ 
ગર્ાન્ ટ મળેલ 

૧,૩૪૬,૧૭૯,૧૦ર
૧૯,૭૯૪,૬૪પ
૯૧,૮પ૦૯૪૯

૭૮,ર૬૩

ર,૦૦૦,૦૦૦
૭,ર૯૩,પર૭

ર,ર૪૩,૯૩૮,૭૭૧ 

૧,૯૩૭,૪૮ર,૦૦૦
૧૭,૦૪પ,૯૧૭
૧૭૯,૭૭ર,પ૬૯

૧૮૩,ર૬૩

ર,૦૦૦,૦૦૦
૧ર,૯૭૯,પ૮પ

૧,ર૯૯,૦૩૧,૦૩૬

 ૩,૭૧૧,૧૩પ,રપ૭ ૩,૪૪૮,૪૯૪,૩૭૦ 
 

 અન્ ય ચકૂવવા પાતર્ ા. ૧૬,૭૬,ર૪ર/- (છે  લા વષેર્- ા. રર,૭૬,ર૪ર/-) કે  બેન્ ક 

એકાઉન્ ટમા ંજમા થયેલ છે પણ તેના િવશે કોઇ માિહતી પર્ાપ્ ત નથી. 
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ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
મળેલ ગર્ાન્ ટની િવગતો 

કર્માકં ભારત સરકાર  
તરફથી 

મળેલ ગર્ાન્ ટ  

૦૧-૦૪-૧પ 
ના રોજ  
ઉઘડતી 
િસલક 

વષર્ 
દરમ્ યાન 
મળેલ 

વષર્ 
દરમ્ યાન 
ખચર્ 
કરેલ 

જમા 
થયેલ 

 યાજ 

૩૧-૦૩-૧૬ 
ના રોજ 
બધં 
િસલક 

૩૧
ન

િ
૧ એનઇજીપી 

હઠેળની કેપેસીટી 
િબ  ડીંગ  કીમ 
માટેની ભારત 
સરકાર તરફથી 
મળેલ ગર્ાન્ ટ  

૮,૩૦૧,૬૬૭ - ૭,ર૭૭ ૪૯૮,૦૦૬ ૮,૭૯ર,૩૯૬

ર ડીએસટી ારા 
કેપેસીટી િબ  ડીંગ 
 કીમ માટેની 
ભારત સરકાર 
તરફથી મળેલ 
ગર્ાટંમાથંી 
એસીએ  

૧પ,૬૬૦,૧૮પ ૩,૦૭૧,૮૩૩ ૧,રપ૦,૩પ૧ ૯ર૮,૮પ૮ ૧૮,૪૧૦,પરપ ૧પ

૩ એનઇજીપી પર 
સેમીનાર યોજવા 
માટે ભારત 
સરકાર તરફથી 
મળેલ ગર્ાટં  

૧૭,૬૧૧ - - - ૧૭,૬૪૧

૪  ટેટ પોટર્લ/  ટેટ 
સવીર્સ ડીલીવરી 
ગેટ માટે ભારત 
સરકાર તરફથી 
મળેલ ગર્ાટં  

૪૮,રપ૧,ર૬૩ - ૧,રર૪,૦૬૪ ર,૮૭પ,૭૬પ ૪૯,૯૦ર,૯૬૪ ૪

પ  ટેટ પોટર્લ/  ટેટ 
સવીર્સ ડીલીવરી 

૪૯,૪૪૭,પ૩૩ - - ર,૯૬૬,૮પર પર,૪૧૪,૩૮પ ૪૯
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ગેટ માટે ભારત 
સરકાર ારા 
મળેલ એસીએ 

૬ ઇ-ડી  ટર્ીકટ 
એમએમપી ના 
નેશનલ રોલ 
આઉટ માટે 
ભારત સરકાર 
ારા મળેલ ગર્ાટં 

૮,ર૬૪,૮૪૪ - - - -

૭ ઇ-ડી  ટર્ીકટ 
એમએમપી ના 
નેશનલ રોલ 
આઉટ માટે 
ભારત સરકાર 
ારા એસીએ 

ર,૩પ૦,૪૯૭ - - ૧૪૧,૦૩૦ ર,૪૯૧,પર૭ ર

 કુલ... અ ૧૩ર,ર૯૩,૬૩૦ ૩,૦૭૧,૮૩૩ ર,૪૮૧,૬૯ર ૭,૪૧૦,પ૧૧ ૧૩ર,૦ર૯,૪૩૮ ૧૩
કર્માકં ગજુરાત સરકાર  

તરફથી 
મળેલ ગર્ાન્ ટ  

૦૧-૦૪-૧પ 
ના રોજ  
ઉઘડતી 
િસલક 

વષર્ 
દરમ્ યાન 
મળેલ 

વષર્ 
દરમ્ યાન 
કરેલો 
ખચર્  

જમા 
થયેલ 

 યાજ 

૩૧-૦૩-૧૬ 
ના રોજ 
બધં 
િસલક 

૩૧
ન

િ
૧  ટેટ ડેટા સેન્ ટર 

માટેની ગર્ાટં  
- - - - -

ર યએુનડીપી 
પર્ો કટ માટેની 
ગર્ાટં-નાગરીકો 
સધુી માિહતી 
પહ ચા-ડવાનુ ં
કામ વધારવુ ં

૧પ,૬૬૦,૧૮પ ૩,૦૭૧,૮૩૩ ૧,રપ૦,૩પ૧ ૯ર૮,૮પ૬ ૧૮,૪૧૦,પરપ ૧

૩ સેન્ ટર ઓફ 
એકસીલસં   
માટેની ગર્ાટં 

૧૯,૯૧૦,૮૧ર ૧૦,૦૦ર,૦૦૦ ૮૭૧,૯૯૬ - ર૯,૦૪૦,૮૧૬ ૧
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૪ સીટીઝન સેન્ ટર્ીક 
કોલ સેન્ ટર 
માટેની ગર્ાટં 

- - - - -

પ ઇ-ડેટા બેન્ ક 
માટેની ગર્ાટં 

૧૩,૦૭૧,૭૧૭ - - - ૧૩,૦૭૧,૭૧૭ ૧

૬ ઇ-સેવા માટેની 
ગર્ાટં 

૧૧,૯૧૦,૬૯પ - - - ૧૧,૯૧૦,૬૯પ ૧

૭ માનનીય 
ગવર્નરના ઘર 
પર હાડર્વેરની 
પર્ાિપ્ ત કરાવવા 
માટેની ગર્ાટં 

૬૧૬,પ૩ર - ૪૩,૭૪૭ - પ૭ર,૭૮પ

૮ ગર્ામીણ જોડાણ 
પર્ોજકેટ માટેની 
ગર્ાટં 

૩૪,૩૭૮,૪૩પ - - - ૩૪,૩૭૮,૪૩પ ૩૪

૯ ઇપીએબીએકસની 
 થાપના માટેની 
ગર્ાટં  

પ૧૧,૮૩૭,૯૩ર ર૦,૪૬પ,૧૯૧ ૯,૧૦૭,૮૯૬ - પર૩,૧૯પ,ર૭૭ પ૧

૧૦ િવિડયો 
કોન્ ફિન્ સર્ંગ/ વેબ 
સેન્ ટરનુ ં સયુોજન 
માટેની ગર્ાટં 

- - - - -

૧૧ સરકારી  ટાફની 
તાલીમ માટેની 
ગર્ાટં 

ર૬૪,૪૭૪ - - - ર૬૪,૪૭૪

૧ર આપિ  
પનુઃિનમાર્ણ 
સાઇટ માટેની 
ગર્ાટં 

૩,૪૧૧,૧૬૧ - - - ૩,૪૧૧,૧૬૧

૧૩ મીનીડેટા સેન્ ટર 
(ર૦૦૭-૦૮) 

- - - - -



૨૦૧પ-૧૬  

56 
 

માટેની ગર્ાટં 
૧૪ સરુત 

એસટીપીઆઇ 
િનમાર્ણ માટેની 
ગર્ાટં 

૧,૦૧૯,૭પ૪ - - - ૧,૦૧૯,૭પ૪ ૧

૧પ આઇટી િવભાગના 
હાડર્વેર સોફટવેર 
અને અન્ ય 
ઉપકરણો માટેની 
ગર્ાટં 

- - - - -

૧૬ રાજયના માિહતી 
કોરી ડોર અને 
સિચવાલય ના 
ઇન્ ફર્ા  ટર્કચર માટે 
ની ગર્ાટં 

- - - - -

૧૭ સકંિલક કાયર્ 
પર્વાહ અને ડેટા 
મેનેજમેન્ ટ 
િસ  ટમ 
આઇડબ  ય ુ
ડીએમએસ 
માટેની ગર્ાટં 

- - - - -

૧૮ સકંિલક એકસેસ 
િનયતંર્ણ અને 
મેન મેનેજમેન્ ટ 
આઇએસી 
એમએમએસ 
માટેની ગર્ાટં 

- - - - -

૧૯ ડીએસટી ની 
મોબાઇલ વાન 
(વી-સેટ) માટેની 

૪,૮૪૯,૩૩૭  ૪,૮૪૯,૩૩૭
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ગર્ાટં 
ર૦ ડીએસટી ારા 

કન્ સ  ટન્ સી અને 
િન  ણાતં સલાહ 
માટેની ગર્ાટં 

ર,૭૦૬,૮૮૮ - ૧,૧૮પ,૩૯૮ - ૧,પર૧,૪૯૦

ર૧ આઇ.ટી.ની 
બઢતી 
માટેનાસાહસ 
ભડંોળ ની ગર્ાટં 
(૯-૧૦)  

૧૩,૭પ૦,૦૦૦ - - - ૧૩,૭પ૦,૦૦૦ ૧૩

રર સોનેરી ગજુરાતી 
લોગોવાળા 
ઓળખ કાડર્ 
બનાવવા ડી 
એસટી ારા ગર્ાટં  

૯૦૧,૭૪૮ - - - ૯૦૧,૭૪૮

ર૩ ભડંોળની 
ફાળવણી આઇટી 
માટેની ગર્ાટં 
ડીએસટી ારા 
આપેલ ર૦૦૯-
૧૦ 

૧૦,૯ર૩,પ૯૬ - - - ૧૦,૯ર૩,પ૯૬ ૧

ર૪ આઇટીને લોક 
પર્િસધ્ ધ કરવા 
માટેની ગર્ાટં 
(ર૦૧૦ -૧૧) 

- - - - -

રપ જી  વાન કનેકટી-
વીટી માટેની 
ગર્ાટં/ લેનવેન 
ઉપકરણો માટેની 
ગર્ાટં 

૧,૦૦૦ - - - ૧,૦૦૦

ર૬ એસટીપી-૧ર ૩પપ,૯૩૯,૩૭૮ ૧,૩૭૪,૦પર,૦૦૦ ૭૬૯૬૭૩૯૧૮ ૪૩,૪૧૭,૪૮૭ ૧,૦૦૩,૭૩૪,૯૪૭ ૩પ
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માટે ડીએસટી 
માટેની ગર્ાટં 

ર૭ એસટીપી-૧૧ માટે 
ડીએસટી માટેની 
ગર્ાટં 

- ૯,૯૯૮,૦૦૦ ર૯,૧૦૬ - ૯,૯૬૮,૮૯૪

ર૮ આઇટી પોલીસી 
ઇન્ સેન્ ટીવ  કીમ 
(એસટીપી-૧) 
માટેની ગર્ાટં 

૧પ૦,૦૦૦,૦૦૦ રપ૦,૦૦૦,૦૦૦ - - ૪૦૦,૦૦૦,૦૦૦ ૧પ૦

ર૯ ૧૮ મી ઇ-
ગવર્નન્ સ 
કોનફરન્ સ માટેની 
ગર્ાટં ડીએસટી 
ારા મળેલ 

૧૬,ર૧૭,૩૭૪ - ૧૧,૮૧૮,પ૦૭ - ૪,૩૯૮,૮૬૭ ૧

૩૦ એસઆરડીએચ 
પર્ોજકેટ માટેની 
ગર્ાટં  

- ર૦,૦૦૦,૦૦૦ ૩ર,૧૮૪ - ૧૯,૯૬૭,૮૧૬

૩૧ આઇસીટીઇ ગવર્- 
નન્ સ ના 
ડાયરેકટર માટેની 
ગર્ાટં 

- ૧૦,૦૦૦,૦૦૦ - - ૧૦,૦૦૦,૦૦૦

૩ર શેર કેપીટલ માટે 
ડીએસટી ારા 
મળેલ ગર્ાટં 

૧,૦૦૦ - - - ૧,૦૦૦

૩૩ જીવીએફએલ 
માટે ડીએસટી 
ારા માટે ની 
ગર્ાટં 

૧,૦૦૦ - - - ૧,૦૦૦

 કુલ... બ ૧,૧પર,૧પર,૮૩૩ ૧,૬૯૪,પ૧૭,૧૯૧ ૭૯ર૭૬ર૭પર ૪૩,૪૧૭,૪૮૭ ર,૦૯૭,૩ર૪,૭પ૯ ૧,૧પ
૩૪ ઇન્ ફો કોરીડોર 

માટે અલગ 
૧૪,પ૮૪,પ૭૪ - - - ૧૪,પ૮૪,પ૭૪ ૧૪
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મકેુલ ગર્ાટં   
 કુલ... ક  ૧૪,પ૮૪,પ૭૪ - - - ૧૪,પ૮૪,પ૭૪ ૧૪
 કુલ...(અ + બ + 

ક) 
૧,ર૯૯,૦૩૧,૦૩૭ ૧,૬૯૭,પ૮૯,૦ર૪ ૭૯પર૪૪૪૪૪ પ૦,૮ર૭,૯૯૮ ર,ર૪૩,૯૩૮,૭૭૧ ૧,ર૯

 
 

 

 

 

 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ લીમીટેડ 

૯. ચાલ ુન હોય તેવા રોકાણો 
 

િવગતો 
૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ મી માચર્ ર૦૧પ  

ના રોજ ા. 
   

 યાપાર િસવાયના 
રોકાણ (અન્ યથા િનદેર્શ 
ન હોય તો મળુ િકંમત 
પર્માણે ગણીને ઇકવીટી 
ઇન્  ટુમેન્ ટના ન 
બોલાયેલામા ંરોકાણ 

 

૯૪,૭૦,૭પ૮ ઇકવીટી 
શેર (ગત વષેર્ 
૯૪,૭૦,૭પ૮) િકર્એટીવ 
ઇન્ ફોસીટી લીમીટેડના ા. 
૧૦/- નો એક એવા 
સપંણૂર્ ભરપાઇ થયેલા 
ઇકવીટી શેર 
 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્શન 
ટેકનોલોજી ફંડનો ફાળો 

૧૭૧,પ૯પ,૬પ૭

૮૮,૧૧૩,૯૪૪

૯૪,૭૦૭,પ૮૦

૮૩,૪૮૧,૭૧૩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૭૧,પ૯પ,૬પ૭ 
 
 
 

- 

૯૪,૭૦૭,પ૮૦

૧૭૧,પ૯પ,૬પ૭
   

  ૧૭૮,૧૮૯,ર૯૩   ર૬૬,૩૦૩,ર૩૭ 
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 ગજુરાત વેંચર 
ફાઇનાન્ સ લીમીટેડની છે. 
 

ઘટત/ુઓ  ં : આઇટી 
ફંડની જીવીએફએલ  
સખં્ યામા ં ઘટાડાની 
જોગવાઇ  
 

 
 

કન્ સેશન એગર્ીમેન્ ટ અને મા  ટર લીઝ એગર્ીમેન્ ટની કેટલીક ખામીઓને િનવારણમા ં િન  ફળ 

જવા બદલ અને મેસસર્ કર્ીએટીવ આઇટી ઇન્ કોપ રેશન અને મેસસર્ કર્ીએટીવ ઇન્ ફોસીટી 

િલમીટેડ (સીઆઇએલ) વા ડેવલોપસર્ના કન્ સેશન માટેના આંતર ખ્ યાલના સદંભર્મા ં

કંપનીએ કન્ સેશન એગર્ીમેન્ ટ અને મા  ટર લીઝ એગર્ીમેન્ ટને તા. ૪ થી સપ્ ટેમ્ બર-ર૦૦૮ ની 

અસરથી રદબાતલ કરી છે અને આ રદબાતલ થવાના કારણે :  

i. કંપનીએ લીઝના ભાડા માટે કોઇ િહસાબ દશાર્વેલ નથી. 

ii. કંપનીએ ા. ર૯,પ૯,૬૧ર/- નુ ંલીઝ પર્ીમીયમ જુની રીતરસમ મજુબ રીટર્ન ડાઉન (રદ 

ગણીને કાઢી નાખં્ ય)ુ  કયુર્ નથી અને 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

iii. વષર્ દરમ્ યાન ઇન્ ફોસીટી પર્ો કટના ગણનાપાતર્ મહસેલુના ભાગને િહસાબ મા ંલીધી 
નથી.  
કન્ સેશન એગર્ીમેન્ ટને રદબાતલ કરવાથી મેસસર્ કર્ીએટીવ ઇન્ ફોસીટી િલમીટેડ, 
ગજુરાતઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ પર્ોજકેટની અ  કયામતો તેને પરત તબદીલ કરવી જ રી 
બને છે.  આ બાબત ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ ના શેર હો  ડસર્ અને ડેવલોપસર્ 
વચ્ ચે થયેલા એગર્ીમેન્ ટ અન્ વયે કન્ સેશન સમાપ્ ત થશે અને ા. ૯૪,૭૦,૭પ૮/- 
ઇકવીટી શેર દરેક ા. ૧૦/- ની િકંમતના  સીઆઇએલના શેર જીઆઇએલ ને તેની 
ચોપડે દશાર્વેલી િકંમત આ શેર માટે પરત ચકૂવી આપશે.  જોકે આ બાબત  
એગર્ીમેન્ ટને રદબાતલ ઠરાવવાનુ ં િવવાદ હઠેળ છે અને તે આરબી ટેર્શન (લવાદ) 
સમક્ષ પેન્ ડીંગ (પડતર) છે તેના કારણે ઉપર દશાર્વેલી કાયર્િવિધ પડતર છે. 

૧૦. િડફડર્ ટેક્ષ અ  કયામત (નેટ) 
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કંપનીએ વતર્માન વષર્ માટે નાણાકીય િનવેદનો અને અંદાજીત કરપાતર્ આવક વચ્ ચેના 
તફાવતના આધારે કરવેરાની લાગ ુપડતા દરોનો ઉપયોગ કરીને િડફડર્ ટેક્ષનો અંદાજ 
કાઢયો છે. 

 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ

ના રોજ ા. 

િહસાબના પુ  તકો અને આવકવેરા અિધિનયમ મજુબ
 થાયી અ  કયામતોની લેખીત મ ૂ  ય વચ્ ચેનો તફાવત  

૧પ૪,૧૩૮  -  

૧૧. લાબંા ગાળાની લોન અને એડવાન્ સીઝ (અસરુિક્ષત જયા ંસધુી અને અન્ યથા કહવેામા ં
આવે ત્ યા ંસધુી સા  ંમાનવામા ંઆવે) 

 

િવગતો 
૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ મી માચર્ ર૦૧પ  
ના રોજ ા. 

   

ડીપોઝીટ (થાપણ) 
સીકયોરીટી ડીપોઝીટ 
મેળવવાની થતી િકંમત તરીકે તે 
રોકડ અથવા 
વ  ત ુ  વ પે રીકવરેબલ 
એડવાન્ સીઝ  
કર્ીએટીવ ઇન્ ફોસીટી િલમીટેડ 
કેપીએમજી ઓડીટને લગતી ખચર્ 
સીઆઇએલ 

તરફથી મળવાપાતર્ 
િડપાર્ટર્ મેન્ ટ ઓફ સાયસં અને 
ટેકનોલોજી, 
ગજુરાત સરકાર 
અગાઉથી ચકૂવેલા ખચર્ 
તલુીપ તરફથી જી  વાનના 
રીકવરેબલ ખચર્ 
 
 

ને શકંા  પદ ગણેલુ ંછે અને ની 
જોગવાઇ 

 
 
 
 
 
 

૧,૬૪૦,૩૬૬

૬૪ર,૧૬૭ 

૧,૧૭૯,૪૬ર
૭ર,૭૧પ
ર૪૧,૭૪પ 

ર૦૧,૬૮૦

૩,૭૭૬,૪પપ

૧,૯૦પ,૮૩૭ 
 

 
 
 
 
 
 

૧,૬૪૦,૩૬૬ 
 

૬૪ર,૧૬૭ 
 
 

૧,૧૭૯,૪૬ર 
૭ર,૭૧પ 
ર૪૧,૭૪પ 

૧૯૬,૬૮૦

૩,૭૪૭,ર૯૯

 

૧,૯૦પ,૮૩૭ 



૨૦૧પ-૧૬  

62 
 

કરવામા ંઆવી નથી. 
ઇન્ ફોમેર્શન અને ટેકનોલોજી 
કિમ ર   
   પ,૮૮૩,૯૭ર   પ,૮૪૯,૮૧૬ 

ા. ૧૬,૪૦,૩૬૬/-  ઇન્ ફોસીટી પર્ો કટના કન્ સેશનરે તરફથી રીકવરી કરવાના છે તે 
અને ા. ૬,૪ર,૧૬૭/-  િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલ. વતી ઓડીટ ફી ના ચકૂવેલા છે તેને 
રીકવરેબલ (પાછા મળી શકે તેવા) અને સારા લેણા તરીકે ગણાય છે. 

૧ર. અન્ ય ચાલ ુન હોય તવી અ  કયામતો 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 
ના રોજ ા. 

એડવાન્ સ ઇન્ કમ ટેક્ષ (જોગવાઇની ચોખ્ ખી રકમ) ૧૦૬,૧૩૯,૪૯પ પપ,૪૬૬,૧૪૩ 
 ૧૦૬,૧૩૯,૪૯પ પપ,૪૬૬,૧૪૩ 

નાણાકીય વષર્ ર૦૦૪-૦પ થી ર૦૦૭-૦૮ અને નાણાકીય વષર્ ર૦૦૯-૧૦ તેમજ ર૦૧ર-
૧૩ ના માટે ઇન્ કમ ટેક્ષની જોગવાઇ તેમજ અગાઉથી ચકૂવાયેલ એડવાન્ સ ઇન્ કમ 
ટેક્ષ/ટીડીએસની રકમ ા. ૧,ર૯,૪૩,ર૯૦/- નો આમા ં સમાવેશ થાય છે.  સચંાલન 
આવકવેરા િવભાગ તરફથી આની િવગતો મળેવવાની   પર્િકર્યા શ  કરી છે અને તે 
મળી જશે એટલે િહસાબી ચોપડાઓમા ંતે મજુબ એડજ  ટમેન્ ટ કરવામા ંઆવશે. 

૧૩.  યાપારના મળવાપાતર્ લેણા 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 
ના રોજ ા. 

(અનસીકયોડર્ છતા સારા ગણાતા)    
લેણા પેટે ૬ માસ કરતા વધ ુ સમયથી તે 
તારીખથી લેણા 
અન્ ય   

૬૪,૬૪૦,૯૧ર
૬૩,૩ર૭,૯ર૧ 

૮૦,૩૦૪,૩૭ર
 પર,૦૦૦,ર૭૦ 

 ૧ર૭,૯૬૮,૮૩૩ ૧૩ર,૩૦૪,૬૪ર 
ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

તા. ૩૧-૦૩-ર૦૧૬ ના રોજ ૬ માસ ઉપરના મા ં ા. ર૪,૯ર,૦૬૦/- (છે  લા વષેર્ ા. 

૯૮,૯૮,૪પ૦/-) નો સમાવેશ  યાપારી લેણામા ં થાય છે.   તર્ણ ઉપરના 

સમયગાળાના છે.  આ રકમો સરકારના િવભાગો, બોડર્ કોપ રેશનો અને સરકારી 

કચેરીઓ િવ. અને કંપની એવુ ંધારે છે કે તે બધા સારા લેણા છે અને નાણા વસલુ થઇ 
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શકે તેવા છે અને તેથી તે બધા માટે ખરાબ અને શકંા  પદ લેણા તરીકે તેના માટે કોઇ 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવી નથી.  આ લેણાનેં વસલુ કરી શકાય તે માટે પર્િકર્યા કંપનીએ 

શ  કરેલી છે. 

૧૪. રોકડ અને બેન્ ક બેલેન્ સ 

 

િવગતો 
૩૧ મી માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ મી માચર્ ર૦૧પ  

ના રોજ ા. 
 

રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ  

બેન્ ક સાથેનુ ં બેલેન્ સ  

ચાલખુાતામા ંછે. 

એચડીએફસી બેન્ ક િલ. 

ગાધંીનગર શાખા 

૦૧૯૦ર૩ર૦૦૦૦૭૭૩ 

એચડીએફસી બેન્ ક િલ. 

ગાધંીનગર શાખા 

પ૦ર૦૦૦૧૦૯૧૮૦૯૦ 

એચડીએફસી બેન્ ક િલ. 

આ મરોડ શાખા 

 ટેટ બેન્ ક ઓફ ઇિન્ ડયા 

ગાધંીનગર શાખા 
 

હાથ ઉપરની રોકડ 
 

 

 

અન્ ય બેન્ ક ખાતેના 

બેલેન્ સ  

થાપણના ખાતા  ૧ર 

૮૧૦,રપપ૬૩૧

ર૩,૬૮૪,૬૧ર

૮૪,૮૩૪

૧ર૦,૯૦૬,૦પ૩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯પ૪,૯૩૧,૧૩૧

૩૧,૩૪૪

૯પ૪,૯૬ર,૪૭પ 

 

 

 

 

૪પ૬,૩પ૭,ર૭૬ 
 

 

ર૩,૬૮૪,૬૧ર 

૮૪,૮૩૪ 

૧૧,૭૬૯,૭૪ર 
  ૪૯૧,૮૯૬,૪૬પ

૧૩,૮૭૯

૪૯૧,૯૧૦,૩૪૪

૧૪૦,૮૯૯

 

૯પ૪,૯૬ર,૪૭પ   ૪૯ર,૦પ૧,ર૪૩ 
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માસ ઉપરાતં માજીન 

મની માટે મેચ્ યોરીટી 

(પાકવાના) નાણા   ટેટ 

બેન્ ક ઓફ ઇિન્ ડયા પાસે 

છે. 
 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

૧પ. ટંુકી મદૃુતની લોન અને એડવાન્ સી 

 (સારા ગણી શકાય તેવા લેણા)ં 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

જીએસએફસી િલ. સાથે િફક્સ િડપોઝીટ 

જીએસએફસી િલ. સાથે િલકવીડ િડપોઝીટ 

સેનવેટ કેર્ડીટ (સવીર્સ ટેક્ષ)  

કેર્િડટસર્ ને એડવાન્ સીઝ  

૩,૩૩૭,૧ર૪,રપ૯

૧૦,૮ર૪,૬ર૬

-

૮રર,૬૪૦ 

૩,પ૦પ,૩પ૩,૮૬૧

૧૦,૮ર૪,૬ર૬

પપ,૭૧૧

-

૩,૩૪૮,૭૭૧,પરપ ૩,પ૧૬,ર૩૪,૧૯૮ 
 

૧૬. અન્ ય ચાલ ુઅ  કયામતો 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

જીએસએફસી િલ. તરફથી િલકવીડ િડપોઝીટનુ ં

મળવાપાતર્  યાજ 

જીએસએફસી િલ. ખાતેથી બાધંી મદુ્તની  

થાપણનુ ંમળવાપાતર્  યાજ  

મળવાપાતર્ ગર્ાન્ ટ  

૬૩૬,ર૩૯

રરપ,૯૬ર,૬૬૦

   ર૩ર,૧૮ર,૭૯૧

૬૭પ,૮૩૯

ર૦૩,૦૭૧,૭૬૭

૧૮૩,૦૧૧,ર૯પ

૪પ૮,૭૮૧,૬૯૦ ૩૮૬,૭પ૮,૯૦૧ 
 

મળવાપાતર્ ગર્ાન્ ટ 
અન.ુ  ભારત ૧-૦૪-ર૦૧પ  વષર્ દરમ્ યાન   વષર્ દરમ્ યાન   જમા થયેલ   ૩૧-૦૩-Ô૧૬   ૩૧
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નબંર સરકાર 
તરફથી 

મળેલ ગર્ાન્ ટ  

ના રોજ 
ઉઘડત ુ ં 
બેલેન્ સ  

મળેલ   ખચેર્લ    યાજ   ના રોજનુ ંબધં 
બેલેન્ સ  

ના 

૧ જી  વાન 
પર્ો કટ માટે 
ભારતસરકાર 
તરફથી 
મળેલ ગર્ાટં  

૧૧પ,પ૧૧,૮૦૦ - - - ૧૧પ,પ૧૧,૮૦૦ ૧૧

ર ડીએસટી 
ારાનુ ં  ટેટ 
ડેટા સેન્ ટર 
માટે ભારત 
સરકાર ારા 
મળેલ 
એસીએ  

૩૩,૮પ૪,૦૭૪ - ૪૪,પ૯૧,૯ર૧ - ૭૮,૪૩૬,૯૯પ ૩૩૮

૩ એનઇજીપી 
હઠેળના 
જી  વાન 
પર્ો કટ માટે 
ભારત 
સરકાર ારા 
મળેલ 
એસીએ  

ર૯,૬૬ર,૯પ૭ - - - ર૯,૬૬ર,૯પ૭ ર૯,૬

૪  ટેટ ડેટા 
સેન્ ટર માટે 
ભારત 
સરકાર 
તરફથી 
મળેલ ગર્ાટં  

૩,૯૯૧,૪પ૪ પ,૭ર૩,૦૦૦ ૭,પર૭,૪૧૬ - પ,૭૯પ,૮૮૦ ૩

પ ઇ-િડ  ટર્ીકટ 
એમએમપી 

૮,ર૬૪,૮૪૪ - ૧૧,૩૪૪,૮પ૩ ૩૩ર,૦૭પ ર,૭૪૭,૯૩૪ 
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ના નેશનલ 
રોલ-  
આઉટ માટે 
ભારત 
સરકાર 
તરફથી 
મળેલ ગર્ાટં   

 કુલ..  અ  ૧૮૩,૦૧૧,ર૯પ પ,૭ર૩,૦૦૦ પર,૧૧૯,૩૩૭ ૩૩ર,૦૭પ ૨૩ર,૧પપ,પ૬૬ ૧
અન.ુ 
નબંર 

ગજુરાત  
સરકાર 
તરફથી 

મળેલ ગર્ાન્ ટ  

૧-૦૪-ર૦૧પ 
ના રોજ 
ઉઘડત ુ ં 
બેલેન્ સ  

વષર્ દરમ્ યાન  
મળેલ  

વષર્ દરમ્ યાન  
ખચેર્લ  

જમા થયેલ  
 યાજ  

૩૧-૦૩-Ô૧૬  
ના રોજનુ ંબધં 
બેલેન્ સ  

૩૧
ના 

૧ િડઝીટલ 
ઇિન્ ડયા તરફ 
થી મળેલ 
ગર્ાટં  

- ર૦૦,૦૦૦ રર૭,રરપ - ર૭,રરપ

 કુલ... બ  - ર૦૦,૦૦૦ રર૭,રરપ - ર૭,રરપ
 કુલ-

(અ)+(બ)  
૧૮૩,૦૧૧,ર૯પ પ,૯ર૩,૦૦૦ પર,૩૪૬,પ૬ર ૩૩ર,૦૭પ ર૩ર,૧૮ર,૭૯૧ ૧

 

૧૭. સચંાલનમાથંી મળેલ મહસેલુ 

 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 
ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 
ના રોજ ા. 

ટેકનીકલ (તાિંતર્ક સેવાઓ)  
સિવર્સ ચા -(હાડર્વેર અને નેટવક ગ) 
સિવર્સ ચા -સોફટવેર ટીએસપી 
વેબસાઇટ ડેવલોપમેન્ ટ ઇન્ કમ (આવક) 
સિવર્સ ચાજીર્સ-વેબસાઇટ અપડેશન અને 
મેઇન્ ટેનન્ સ (િનભાવ) 
ટેકનીકલ સપોટર્ સિવર્સમાથંી આવક 
સીઓઇને તાલીમ આપવાની ફીઝ 

૪ર,૯૩૩,પર૭
૧૩,૯૩ર,ર૭૮
ર,૭ર૦,૪૪ર
૪,૧૩ર,૦૦૦
૧૪,૯૦૬,૦૬૪

ર૮૯,૯૩૩
૧,૬૬૭,પ૦૦

૪૮,૩૩૩

૪૯,૯૯૪,૯૮ર
૧૮,૭૬૧,૭૪ર
ર,રર૩,૭૭૮
૪,૦૬પ,૧૬પ
૧૯,૮૧૪,૮૬૧
રપ૭,૯ર૦

૧,ર૦૪,૦પ૦
-
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પર્ોસેિસંગ ફીઝ  
વેબસાઇટ હો  ટીંગ/  ટોરેજ ચાજીર્સ 
કન્ સલટન્ સી સવીર્સીઝ અને ઇન્  પેકશન ચાજીર્સ  

૩,૧૧૧,૯પર ૧,૪૬૭

૮૩,૭૪ર,૦ર૯ ૯૬,૩ર૩,૯૬પ
ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

૧૮. અન્ ય આવક 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

ઇન્ ટર કોપ રેટ ડીપોઝીટ ઉપરનુ ં  યાજ 

જીએસએફસી િલ. ખાતે પર્વાહી ડીપોઝીટ ઉપરનુ ં

 યાજ 

ડીપોઝીટ પરનુ ં  યાજ 

પરચરુણ આવક   

૩૪૬,૮રપ,પ૮૧

૭૦૬,૯૩ર

રપ,૩૩૯

ર,૪૧૩,૯ર૭ 

ર૭૦,૧૩ર,૮૬૭

૭પ૦,૯૩ર

૧૭,૦ર૪

૩૧૮,૭૯૭

૩૪૯,૯૭૧,૭૭૯ ર૭૧,ર૧૯,૬ર૦ 
 

૧૯. કમર્ચારીઓના લાભાથેર્ ખચર્ 

 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

પગારને લગતા ખચર્ 

પર્ોિવડન્ ટ ફંડ અને અન્ ય ફંડનો ફાળો 

કમર્ચારી  ટાફના ક  યાણ માટે ખચર્  

ર૮,૯૮ર,૭૮૯

૧,૬રપ,૯૭૭

૧,૩૮૪,૪૧પ 

ર૭,૩૯૪,૬૧ર

૧,૮૩૭,૬૦૬

૬૪૦,૪પર 

૩૧,૯૯૩,૧૮૧ ર૯,૮૭ર,૬૭૦ 
 

ર૦. નાણાકીય ખચર્ 
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વષર્ દરમ્ યાન, ચકૂવણીની તારીખના આધારે રાજય સરકારે આપેલી સચુનાને 

અનલુક્ષીને કંપનીએ મળેલા ગર્ાન્ ટ અને એડવાન્ સીઝ ઉપરના  યાજની બાબતમા ં ા. 

૬,રર,પ૧,રર૬/- ની જોગવાઇ રાખેલ (આગલા વષેર્ ા. ૩,૩૦,૬૭,૬૯૮/-) હવે 

જીએસએફએસ િલ.  ખાતે વધારાના ફંડનુ ંરોકાણ તેના િવિવધ એડવાન્ સ અને સરકારની 

િવભાગોની ગર્ાન્ ટ માટે  યાજના દરની  પ  ટતા કે ચોખવટ પેન્ ડીંગ હોવાથી અને કેટલાક 

સમાન િક  સાઓમા ંસાયન્ સ અને ટેકનોલોજી િવભાગ તરફથી નકકી કરેલ બાબતમા ં ૬ 

%  યાજની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

 યાજ 

મળેલ ગર્ાન્ ટ અને એડવાન્ સીઝ પરનુ ં  યાજ 

ગર્ાહકો પાસેથી મળેલા એડવાન્ સીઝ પરનુ ં  યાજ 

મોડા ચકૂવાયેલ ટીડીએસ ઉપરનુ ં  યાજ 

મોડા ચકૂવાયેલ સિવર્સ ટેક્ષ પરનુ ં  યાજ  

૬ર,રપ૧,રર૬

૮૧,૭૩૯,૩૧૬

ર,૭૯૦

૬ર૯,રપ૪ 

૩૩,૦૬૭,૬૯૮

-

ર,૮૯૦

૪૦,૧પ૩ 

૧૪૪,૬રર,પ૮૬ ૩૩,૧૧૦,૭૪૧ 
 

ર૧. અન્ ય ખચાર્  
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

અન્ ય ખચાર્ઓ 

ભાડા, રેઇટ અને ટેક્ષ 

સિવર્સ ટેક્ષનો દંડ 

કોપ રેટ સામાજીક જવાબદારી 

રીપેર અને મરામત િનભાવ ખચર્ 

ઓિફસના પરચરુણ ખચર્ 

માકેર્ટીંગના ખચર્  

ઇલેકટર્ીસીટી ચાજીર્સ 

ર,૯૪૦,પપર

૭૪૬,૩૮૩

૧રર,૭૪૪

ર,પ૦૦,૦૦૦

૧,૪૪૧,પ૭૮

૯૧૮,૬૭ર

પ,૧૪૦,૩૬૯

૮૬૬,૯૩૯

ર,૪૭૬,૧૩૧

-

-

૧,પ૦૦,૦૦૦

૮૧૦,ર૦પ

૧,૭ર૮,પ૬૪

૧૧,પ૧૩,૭૯૪

૮૧૦,૧પ૮
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ભાડાથી લાવેલ કારનો ખચર્ 

ઓડીટરોનુ ંમહનેતાણુ ં

કાયદાકીય ખચાર્ 

મસુાફરી અને વાહન ખચર્ 

છાપકામ લેખા સામગર્ી  

ર,૬૦પ,૬૧ર

પ૦,૦૦૦

૪,૦૩૦,૦૦૬

૧,૩પ૬,૧૭૦

૭૧૯,૪૯૧ 

૪૮૮,રર૬

પ૦,૦૦૦

૧,પ૪૬,૯૮ર

૮૧૬,પ૧૦

૬પર,૦૧પ 

ર૩,૪૩૮,પ૧૬ રર,૩૯ર,પ૮પ 
 

રર. કન્ ટીન્ જટં (આકિ  મક) જવાબદારી અને કબલુાત 

અ. આકારણી વષર્ ર૦૦ર-૦૩ ના આવક વેરાની આકારણી બાબતમા ં આકારણી 

અિધકારીએ કંપનીના કેટલાકં ખચાર્ઓનો કલેઇમ ગર્ા  ન રાખતા,ં આ રીતના 

ગર્ા  ન રહવેાના કારણે કંપની ારા ફાઇ થયેલા 
 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

 રીટર્ન પરત્ વે નકુશાનની રકમ ઓછી થવા પામેલી જોકે આના પિરણામે 

કંપનીની ટેક્ષ ચકુવવાની જવાબદારી વધતી નથી.  કંપનીએ આ માટે િવવાદ 

ન ધાયેલો છે અને માનનીય ગજુરાત હાઇકોટર્ સમક્ષ આ બાબત પેન્ ડીંગ છે.  

બ. કાયમી ધોરણ ે ઓફીસ ફાળવણીની િનયિમત ફાળવણી અંગે ગજુરાત 

ઉ ોગભવન સોસાયટી પાસેથી જ રી  પ  ટીકરણની ગેરહાજરીમા ંપર્ારંિભક ા. 

૮૮,૧૧,૦૦૦/- (પાછલા વષેર્ ૭પ,ર૭,૦૦૦/-) ના સદંભર્મા ં કોઇ જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવી નથી. 

ર૩. બેઝીક અને ડાય  યટેુડ (હળવાશ ભરેલ)ુ ઇકવીટી શેર દીઠ કમાણી 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

વષર્ માટેનો ચોખ્ ખો નફો 

ઇકવીટી શેરના ભારની સખં્ યા 

નોમીનલ નોમીનલ ા. ૧૦/- નો એક એવો 

શેર દીઠ કમાણી  

૬ર,૯૮પ,૬પ૪

૧૮,પ૧૪,૩૯૩

૧૮પ,૧૪૩,૯૩૦

૩.૪૦

૧૮૪,પ૬૧,પ૪પ

૧૮,પ૧૪,૩૯૩

૧૮પ,૧૪૩,૯૩૦

૯.૯૭
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ર૪. સબધં ધરાવતા પક્ષકારોની માિહતી  

(૧) સબધં :  

(અ) જયા ંિનયતંર્ણો અિ  તત્ વમા ંહોય છે :   ગજુરાત સરકાર 

(બ) ચાવી પ સચંાલન કમર્યોગી  : 

  ૧) ી એસ. . હૈદર - તા. ૦૧-૦૧-ર૦૧પ થી ચેરમેન  

  ર) ી સજંય કૌલ   - તા. ૦૧-૦૧-ર૦૧પ મેનેજીગ ડાયરેકટર  

(ક) ચેરેમન અને મેનેજીગ ડાયરેકટરનુ ંમહનેતાણુ ં: ા. ૧ર,૩૯,૪૮૮/-. 

 (પાછલા વષર્નુ ં: ા. ર૦,૮૮,રપ૩/-)     

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

ચેરમેન અને મેનેજીગ ડાયરેકટરને લગતા ખચર્ 
 

િવગત 
૩૧ માચર્ ર૦૧૬ 

ના રોજ ા. 

૩૧ માચર્ ર૦૧પ 

ના રોજ ા. 

પર્વાસ ખચર્ 

વાહન ખચર્ - જી  ૧૮ જીએ - ૭૦૦૦ 

મનોરંજન ને લગતા ખચર્ 

ઇન્ ટરનેટની સવલતના ખચર્ 

ઘરભાડુ  

સેલફોનનો ખચર્ : ૯૯૭૮૪૪૩૯૦૧  

૪૧,૦ર૭

૧૮૮,૦૮૦

૧ર,૧૭૪

૪૭,૭પર

૪૪,૦૦૦

૭,૦૧ર

૧૩૦,૬૬૮

૧૪૪,ર૯૩

૪,પ૯૪

૧ર,૯૧૭

-

રર,૪૧૦ 

 ૩૪૦,૦૪પ ૩૧૪,૮૮ર
 

રપ. સન્ ડર્ી લેણદારો, સન્ ડર્ી દેવાદારીને લગતા બાકી બેલેન્ સ, લોન્ સ અને એડવાન્ સીઝ અને 

શેર અરજી માટેના નાણા  તે પક્ષકારો સાથે પરામશર્ કરીને િનિ ત કરવા પર 

આધારીત છે. 

ર૬. સચંાલનનુ ંપતર્ક 

(અ) ચાલ ુઅ  કયામતો, લોન્ સ અને એડવાન્ સીઝ  િહસાબ િસવાય દશાર્વેલ છે. લગભગ 

તેટલા પર્માણમા ંજો સામાન્ ય સજંોગોમા ંવસલુ થઇ શકે છે, તે સારા અન ેવસલુ થઇ 
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શકે તેવા છે.  ઘસારાને લગતી ન ધ, અન્ ય ન ધ અને િહસાબી પિધ્ ધત  કંપનીએ 

અખત્ યાર કરેલી છે.  તેને આધીન તેમજ તમામ જાણીતી જવાબદારીઓ પરત્ વે પરુતી 

જોગવાઇ રાખેલી છે અને તે જ રીયાત હોય તેની કરતા ં િવશેષ ન હોય તેટલી 

જોગવાઇઓ રાખેલી છે.  ન ધમા ંજણા  યા મજુબ તેની િસવાય અન્ ય કોઇ કન્ ટીજન્ ટ 

જવાબદારી નથી.  

(બ) િહસાબો ઉપરની ન ધની સાથે રાખેલા નાણાકીય પતર્કોને એવી રીતે તૈયાર કરેલા છે કે 

 કંપની ધારા અનસુારની જ રી માિહતી િનદેર્ િશત કરે છે. 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 

 કંપનીના  તે  યવહારના પતર્કો વષર્ ર૦૧૩ ના કંપની આખા વષર્ની આખરી તારીખના 

રોજનુ ંસાચુ ંઅને ખ  ંિન પણ દશાર્વે છે. 

ર૭. જયા ંજયા ંજ રીયાત લાગી છે ત્ યા ંઅગાઉના વષર્ના આંકડાને પનુઃવગીર્કૃત કરીને રજુ 

કરેલ છે કે થી તે ચાલ ુવષર્ના આંકડાના વગીર્કરણને/િનદેર્શને સસુગંત રહ.ે 

અમારા એજ તારીખના અહવેાલ મજુબ. 
અગત્ યની િહસાબી નીિતઓ  
આ સાથે જોડેલી ન ધ એ નાણાકીય પતર્કોનો અગત્ યનો ભાગ છે. 
અમારા એજ તારીખના અહવેાલ મજુબ  

.એચ. મહતેા એન્ ડ કુા.ં વતી      બોડર્ વતી અને તેના નામે  
ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ  
પેઢીનો રજી  ટેર્શન કર્માકં : ૧૦૬રર૭w     ી ધનજંય િ વેદી  
         ચેરમેન 
         ી પવતં િસંઘ 

મેનેજીંગ ડાયરેકટર 
 

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા       એસ.એ. મહતેા  
ભાગીદાર        મખુ્ ય નાણાકીય અિધકારી  
સભ્ ય કર્માકં : ૩૦૯૮૪  
         જપન શાહ  
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         કંપની સેકેર્ટરી 
 

 થળ : અમદાવાદ         થળ : ગાધંીનગર  
તારીખ : ૩૧ જાન્ ય.ુ ર૦૧૭       તારીખ : ર૮-૧ર-ર૦૧૬ 

 

 

 
 
 
 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
૩૧ માચર્, ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા વષર્ માટેના રોકડ પર્વાહનુ ંપતર્ક 

 

િવગતો 
૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ 
પરુા થતા ંવષર્ માટે 

ા. 

૧ માચર્ ર૦૧પ ના રોજ  
પરુા થતા ંવષર્ માટે  

ા. 
સચંાલનની પર્વિૃ ઓમાથંી થતો રોકડ પર્વાહ 
કરવેરા પહલેાનો નફો/(નકુશાન)  વષર્ માટે  ૧૪રર૪૮૦૭૮ ર૭૯૭૭૪૧૦૦ 

  તૈયાર કરેલી ગોઠવણ : 
ઘસારો (વધારાના ચોખ્ ખા ઘસારાને માડંી વા યો) ૩ર૯૭પ૦ર ર૩૯૩૪૮૯ 
 યાજની આવક   (૩૪૭પ૩રપ૧૩)   (ર૭૦૮૮૩૭૯૯) 
 યાજનો ખચર્  ૬રરપ૧રર૬ ૩૩૦૬૭૬૯૮ 
 થાયી અ  કયામતોના વેચાણ પર (નફો) નકુશાન      ૦ ૦
જીવીએફએલના ગજુરાત ઇન્ ફ મેશન ટેકનોલોજી 
ફંડના મ ૂ  યમા ંઘટાડાની જોગવાઇ    ૮૮૧૧૩૯૪૪ ૦ 

કામ માટે ઉપયોગમા ંલેવાતી વક ગ કેપીટલના 
ફેરફાર પહલેા સચંાલનનો નફો  (પ૧૬ર૧૭૬૩) ૪૪૩પ૧૪૮૮ 

  તે માટે કરેલી ગોઠવણ :  
મળી શકે તેવી  યપારી આવક  ૪૩૩પ૮૧૦ (પ૩૦૧ર૮૩૯) 
ટંુકાગાળાની લોન્ સ અને એડવાન્ સ  ૧૬૭૪૬ર૬૭૩ (૧૧૪૪ર૮પ૪૧૭) 
ચકૂવી શકાય તેવો  યપારી ખચર્  ૧૧૧૩૧૧ (૪૭૧૮પ) 
અન્ ય ચાલ ુજવાબદારીઓ  ર૬ર૬૪૦૮૮૭ ૯૬૪૬૮૯૮૦૪ 
અન્ ય ચાલ ુઅ  કયામતો  (૪૯૧૭૧૪૯૬) ૧ર૯૭૭૯૯૮ 
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સચંાલન ારા રોકડનુ ંિનમાર્ણ  ૩૩૩૭પ૭૪રર (૧૭પ૩ર૬૧પ૧) 
રીફંડ પછીના) ચકૂવેલા કરવેરા  (૧૩૦૧૭૩૩પર) (૧ર૯૩૦પ૭૪૬) 
સચંાલનની પર્વિૃ ઓમાથંી ચોખ્ ખી રોકડ (અ)  ર૦૩પ૮૪૦૭૦ (૩૦૪૬૩૧૮૯૭) 

  બ.  રોકાણની પર્વિૃ ઓમાથંી િનષપન્ ન થતો રોકડ પર્વાહ  
 થાયી અ  કયામતોની ખરીદી  (૩૦૬૮૬૭૬) (ર૬ર૬૯૧૯) 
 થાયી અ  કયામતોનુ ંવેચાણ  ૦ ૦ 
લાબંાગાળાની લોન અને એડવાન્ સ  (૩૪૧પ૬) (૧પ૩ર૯) 
મળેલુ ં  યાજ  ૩ર૪૬૮૧રર૦ ર૧પપપ૮૬૮૩ 
રોકાણની પર્વિૃ મા ંવપરાયેલ રોકડ (બ)  ૩ર૧પ૭૮૩૮૮ ર૧ર૯૧૬૪૩પ

  ક.  ફાઇનાન્ સ પુ  પાડવાની પર્વિૃ મા ંરોકડ પર્વાહ :  
 યાજની ચકૂવણી  (૬રરપ૧રર૬) (૩૩૦૬૭૬૯૮) 
ફાઇનાન્ સ પુ  પાડવાની પર્વિૃ માથંી થતો 
ચોખ્ ખો રોકડ પર્વાહ  (ક)  (૬રરપ૧રર૬) (૩૩૦૬૭૬૯૮) 

રેકોડર્ અન ે રેકોડર્ સમકક્ષ ચોખ્ ખો વધારો/ઘટ
(અ)+(બ)+(ક)  

૪૬ર૯૧૧ર૩ર (૧ર૪૭૮૩૧૬૦) 

ઉઘડતી સચંાલનની રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ  ૪૯ર૦પ૧ર૪૩ ૬૧૬૮૩૪૪૦૩ 
બધં થતી સચંાલનની રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ  ૯પ૪૯૬ર૪૭પ ૪૯ર૦પ૧ર૪૩ 

 

રોકડ પર્વાહના પતર્ક ઉપર સમજાવટ માટેની ન ધ 

1. ભારતના ચાટર્ડર્ એકાઉન્ ટન્ ટ ઇન્  ટીટયટુના નકકી કરેલા એકાઉન્ ટીંગ  ટાન્ ડડર્ ૩ અનસુાર 
ફોમેર્ટ (નમનૂા) મજુબનુ ંરેકોડર્ પર્વાહ પતર્ક તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

2. આ પતર્કના ભાગ ÔઅÕ  મજુબ ક સમા ંદશાર્વેલ આંકડા ચોખ્ ખા નફામાથંી બાદ કરેલી 
રકમ દશાર્વે છે કે થી સચંાલન પર્વિૃ માથંી િન  પન્ ન થતો રેકોડર્ પર્વાહ જાણી શકાય.  
ભાગ ÔબÕ અને ÔકÕ ના ક સમા ંદશાર્વેલ આંકડા રોકડ પર્વાહ દશાર્વે છે.  

3. પાછલા વષર્ના આંકડા  જયા ંજ ર જણાય ત્ યા ંરી પુ કરેલા છે કે થી ચાલ ુવષર્ના 
રોકડ પર્વાહના િનિ ત આંકડા રજૂ કરી શકાય.  

4. રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ આંકડામા ંરોકડ અને બેન્ ક બલેેન્ સનો સમાવેશ થાય છે.  

અમારા એજ તારીખના અહવેાલ મજુબ. 
અગત્ યની િહસાબી નીિતઓ  
આ સાથે જોડેલી ન ધ એ નાણાકીય પતર્કોનો અગત્ યનો ભાગ છે. 
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અમારા એજ તારીખના અહવેાલ મજુબ  

.એચ. મહતેા એન્ ડ કુા.ં વતી      બોડર્ વતી અને તેના નામે  
ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ  
પેઢીનો રજી  ટેર્શન કર્માકં : ૧૦૬રર૭w     ી ધનજંય િ વેદી  
         ચેરમેન 
         ી પવતં િસંગ 

મેનેજીંગ ડાયરેકટર 
 

જીતેન્ દર્ એચ. મહતેા       એસ.એ. મહતેા  
ભાગીદાર        મખુ્ ય નાણાકીય અિધકારી  
સભ્ ય કર્માકં : ૩૦૯૮૪  
         જપન શાહ  
         કંપની સેકેર્ટરી 
 

 થળ : અમદાવાદ         થળ : ગાધંીનગર  
તારીખ : ૩૧ જાન્ ય.ુ ર૦૧૭       તારીખ : ર૮-૧ર-ર૦૧૬  
 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ 
િહસાબના ભાગ તરીકેની ન ધ  

કંપનીની એક ઝલક 

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ. (જીઆઇએલ) એ ગજુરાત સરકારની નોડલ એજન્ સી છે  

રાજયમા ંઇન્ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી (માિહતીને લગતી તતંર્િવ ા) ને ઉચ્ ચકક્ષાએ લાવવા માટે છે 

અને સરકાર ીને તતંર્િવ ાની સલાહ તથા સહાય આપે છે.  જીઆઇએલ સરકારને સલાહકાર 

તરીકે ભાગ ભજવીને હાડર્વેર તથા સોફટવેરની સવલતો પરુી પાડી િવિવધ સરકારી િવભાગો, 

બોડર્, કોપ રેશનને મદદ કરી તેના માિહતી તતંર્િવ ાની પર્યોજને તૈયાર કરવા તથા અમલીકરણ 

કરવામા ં મદદ પ થાય છે.  જીઆઇએલ એ આઇટી પર્ોડકટસ િવગેરે માટે મધ્ ય  થ ખરીદી 

પર્િત  ઠાન તરીકે કામ કરે છે.  શ આતથીજ સરકારી િવભાગોમા ં કોમ્ પ્ યટુરનો ઉપયોગ મખુ્ ય 

માિહતી અિધકારીઓને તાલીમ તથા તેના ઉપયોગનો િવકાસ સાધવા માટે મહત્ વની ભિૂમકા રહી 

છે. 
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૧. િહસાબી નીિતઓ માટેનુ ંમહત્ વ 

i. નાણાકીય પતર્કો તૈયાર કરવા માટેનો આધાર 

કંપનીના નાણાકીય પતર્કો સવર્ સામાન્ ય રીતે ઉપયોગમા ંલેવાતા િહસાબી િસધ્ ધાતંો 

અને ઐિતહાસીક મુ  ય િન ાર્રણ માટે અ અલ (બેઝીક) (લેણી નીકળતી મુ  ય 

આધારીત) તૈયાર કરવામા ં અથવા રજુ કરવામા ં ઉપયોગમા ં લેવાય છે.   

નાણાકીય પતર્કો બતાવાય છે તે કંપની ારા ર૦૧૩ ની કલમ ૧૩૩ ની સાથે 

કંપનીના િહસાબો માટેના િનયમો ર૦૧૪ ના િનયમ ૭ ની સાથે વચંાણે લઇને 

િહસાબોની ધોરણસરની બાબત અનસુાર કોઇપણ ચાલ ુ હાલતમા ં હોય અને તેને 

અનસુરવાનુ ંહોય તે રીતે દરેક મહત્ વની બાબત આધીન તૈયાર કરવામા ંઆવેલ.  

ii. અંદાજોના ઉપયોગ 

નાણાકીય પતર્કો માટે અંદાજો અને પવૂર્ ધારણાઓ જ રી બને છે કે  અ  કયામતો 

અને જવાબદારીઓ માટે નાણાકીય પતર્કો તૈયાર કરવાની તારીખે તેમા ં રીપોટર્ 

કરેલી રકમને અસર કરે છે અને રીપોટર્ કરેલી મહસેલુ આવક અને ખચર્ના 

અહવેાલના સમયગાળા માટેની રકમને અસર કરે છે.  ખરેખરા પિરણામ અને 

અંદાજોને જયારે પિરણામ મળે અથવા ગણતરીમા ંલેવાય ત્ યારે તફાવતને ધ્ યાનમા ં

લેવામા ંઆવે છે.  

iii.  થાયી અ  કયામતો 

દૃ ય િમ કતોને તેની મળૂભતૂ િકંમત કે મા ં તેની ઉપરના પર્ાસિંગક ખચર્ વા કે 

તેને સપંાદન કરવાના તેને પર્  થાિપત કરેલા અને તેમાથંી સિંચત ઘસારાને બાદ 

કરી દશાર્વવામા ંઆવે છે.  મ ૂ  યની અંદર તેની ખરીદ િકંમત અને તેને સલંગ્ ન કામ 

કરતી િ  થિતમા ંલાવવા માટેના ખચર્ કે થી તેના હતેસુર તેનો ઉપયોગ કરી શકાય, 

િવગેરેનો સમાવેશ થાય છે.  

પાકા સરવૈયાની તારીખ, કંપનીની  થાયી અ  કયામતોની રકમ િનધાર્રણમા ંએવી 

કોઇ ખામીનો િનદેર્શનો ઉ  લખે રહી જતો નથી તેની ગણતરી કરી લેવામા ંઆવી છે.  

જયારે  તે  થાયી અ  કયામતોની મળૂ િકંમત તેને પર્ાપ્ ત થઇ શકતી રકમના 

અંદાજ કરતા વધ ુજણાય તો તેની ખામીના નકુશાન તરીકે ગણવામા ંઆવે છે.  
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આ રીતે ખામીના નકુશાનના અંદાજો ગણતરીમા ં લીધા બાદ, તે અ  કયામતના 

ઘસારાના ચા ને ભિવ  યના સમયગાળા ઉપર ફાળવવામા ંઆવે છે અને આ રીતે 

નવસેસરથી ગણેલી િકંમતની રકમમાથંી તેની ઉપજાઉ િકંમત (કંઇ થઇ શકે તેવી ન 

હોય તો) અથવા તો માડંીવાળવાની િકંમતને આધારે તેની બાકી રહતેી ઉપયોગી 

જીવનને ધ્ યાને લઇને તેની િકંમતની ગોઠવણ કરવામા ંઆવી છે.  

 અ  કયામતોની ખામી  

પાકા સરવૈયાની તારીખ ે કંપનીની  થાયી અ  કયામતોની આગળ લઇ જવાની રકમની 

બાબતમા ંતેમા ંકોઇ ખામી જણાતી હોય તો તેની આકારણી કરવામા ંઆવે છે.  જો આવી 

કોઇ ખામી હોય તો તે  થાયી અ  કયામતોની ઉપજાઉ િકંમતના અંદાજો મકુવામા ંઆવે 

છે.  

અ  કયામતને ત્ યારે ખામી યકુત ગણવામા ં આવે છે જયારે તેની મળૂિકંમત, તેની 

ઉપજાઉ િકંમત કરતા વધી જતી હોય.   વષર્મા ંતે અ  કયામતને ખામીયકુત ગણવામા ં

આવે તે વષર્મા ંતેનુ ંનકુશાન તે વષર્ના નફા/નકુશાન ખાતા ઉપર ચા  તરીકે દશાર્વાય 

છે.  અગાઉના વષર્ના આવા નકુશાનના અંદાજને જો તેની ઉપજાઉ િકંમતમા ંહવે કોઇ 

વિૃધ્ ધ કે ફેરફાર જોવામા ંઆ  યો હોય તો આવા નકુશાનમા ંઘટાડો પણ દશાર્વાય છે. 

iv. ઘસારો 

I. દ  ય અ  કયામતોમા ં ઘસારો એ ઘટી જતી મ ૂ  ય િનધાર્રીત પધ્ ધિત 

(ડબ  યડુીવી) ની જોગવાઇ તેના ઉપયોગી જીવનકાળની િ  થિત બાબતમા ં

કંપની ારા કંપની ધારા ર૦૧૩ ના શેડયલુ-ર ના ભાગ-સી અનસુાર જોગવાઇ 

કરાય છે. 

II. સપંાદન કરેલી કે રદબાતલ કરેલી અ  કયામતોની બાબતમા ં ઘસારો તેની 

સપંાદનની કે રદબાતલ કરવાની ઠરાવની તારીને ધ્ યાનમા ં રાખીન ે

પર્માણસરને આધાર તરીકે ગણીને જોગવાઇ કરવામા ંઆવી  છે. 

III.  યિકતગત કોઇ અ  કયામત ની િકંમત પ,૦૦૦/- સધુીની હોય તેને તેની 

ખરીદના વષર્મા ં૧૦૦ % ના ધોરણે ઘસારો ગણાય છે.  

v.  ટોકની સમય સારણી 
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સોફટવેરનો બધં  ટોક તેની મળૂ િકંમત અથવા ઉપજાઉ િકંમતે બેમાથંી  ઓછી 

હોય તો તેના આધારે િકંમત મકુાય છે.  જોકે ૩૧ માચર્ ર૦૧પ ના રોજની 

િ  થિતએ કોઇ બધં  ટોક નથી.  

vi. રોકાણો 

કેટેગરી વાઇઝ ગણતરી મકુીને ચાલ ુ અ  કયામતોને તેની બોલીઓથી થતી 

િકંમતના આધારે આગળ લઇ જવાય છે.  લાબંાગાળાના રોકાણોને તેની 

મળૂિકંમતના આધાર દશાર્વાય છે.  લાબંાગાળાના રોકાણોની િકંમતમા ંથનારા 

ફેરફારના અંદાજ મજુબની તેની િકંમતમા ંઘટાડો થવાના િનધાર્રણને ધ્ યાને લઇ 

તેની જોગવાઇ કરવામા ંઆવે છે પણ આવો ઘટાડો સચંાલના મત પર્માણે માતર્ 

કામચલાઉ ઘટાડા િસવાયનો લાગતો હોય તોજ આવી જોગવાઇ કરવાની રહ ેછે. 

vii. કરવેરા 

(અ) ૧૯૬૧ ના આવકવેરાની જોગવાઇઓ અનસુાર ચાલ ુવષર્ના વેરાની જોગવાઇ 

ચકૂવવા પાતર્ ટેકે્ષબલ આવકની ગણતરી અનસુાર થાય છે.  

(બ)  િડફડર્ ટેક્ષને – ડહાપણ ભરેલા કામ તરીકે ધ્ યાને લઇને સમયગાળાના તફાવત 

અને ટેકે્ષબલ આવક અને િહસાબી આવક કે  એક સમયે ઉપિ  થત થાય તેને એક 

કે વધારે સમયગાળામા ંઉલટી ગણતરી પણ શકય બનશે તે ધ્ યાનમા ં રાખવામા ં

આવે છે.  મા ં ઘસારાને પર્  થાિપત કરીને અ  કયામતની ગણતર્ી ઘસારા િવના 

દશાર્વીને અને તેને આગળ લઇ જઇને ઘસારાના નકુશાનને પણ ખરેખર િનિ તતાને 

આધારીત ગણીને આવી ડીફડર્ ટેક્ષની અ  કયામતોની ઉપજાઉ િકંમત ભિવ  યમા ં

પરુતા પર્માણમા ંટેકે્ષબલ આવક થશે તે ગણતરીથી આગળ લઇ જવામા ંઆવે છે. 

viii. ગજુરાત સરકાર તરફથી મળેલી ગર્ાન્ ટ 

1. ગજુરાત સરકાર તરફથી મળેલી ગર્ાન્ ટ ડીએસટી વતી આઉટ સોસીર્ંગ મોડલ 

અનસુાર એક કોલ સેન્ ટરને ચાલ ુરાખવા બાબત માટે કે નાથી જાહરે જનતાને િવિવધ 

પર્કારના િવભાગો વાકે ડ અને િસિવલ સપ્ લાયઝ (ખોરાક અને નાગરીક પરુવઠા) 

કોપ રશન િલ., િશક્ષણ િવભાગ, સામાજીક ન્ યાય અને અિધકારીના િવભાગ, િવગેરે ારા 

જાહરે જનતાને જાણકારી ઉપલબ્ ધ થાય તે અને તેની ઇન્ ફોટેકટ લી. અને કોલ સેન્ ટરની 

 થાયી અ  કયામતોની મળૂિકંમત સામે સરભર કરવામા ંઆવે છે. માિહતીની તતંર્િવ ાને 



૨૦૧પ-૧૬  

78 
 

ઉપલી કક્ષામા ંલઇ જવા માટેના ખચર્ને સીધેસીધો માિહતીની તતંર્િવ ાના ઉપલી કક્ષામા ં

લઇ જવાની ગર્ાન્ ટ સામે ઉઘરાવામા ંઆવે છે. માિહતની તતંર્િવ ાના ઉપલી કક્ષામા ંલઇ 

જવા માટેની બીન વપરાયેલી ગર્ાન્ ટને ચાલ ુજવાબદારીઓ આ િશષર્ક હઠેળ દશાર્વવામા ં

આવે છે. 

2. ગજુરાત સરકાર તરફથી ઇન્ ફોમેર્શન (માિહતીની તતંર્િવ ા) ને ઉપલી કક્ષાએ 

લઇ જવા માટે મળતી ગર્ાન્ ટને તેની િવિવધ પર્યોજના સિહત, સરકાર ીની સચૂના 

પર્માણે તેનો ખચર્ કરવામા ંઆવે છે અને આવી ગર્ાન્ ટને ઉપયોગ માટે પડતર રહલેી 

હોય કે પનુઃચકુવણી માટે હોય ત્ યારે તે રકમની ચકૂવી/ચકૂવવી બાકી તરીકે અન્ ય ચાલ ુ

જવાબદારીઓ તરીકે  તે પર્યોજના માટે સરકાર ીના સચુન મજુબ  તે ગર્ાન્ ટ સામે 

આવા ખચર્ને ઉધારવામા ંઆવે છે. 

ix. ભારત સરકાર તરફથી મળેલી ગર્ાન્ ટ 

િવિવધ પર્યોજનાઓ ઇન્ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી માટે (જીએસડબ  યએુએન), કે  ટેટ ડેટા 

સેન્ ટરને ચલાવવા (ઓ એન્ ડ એમ), એનઇજીવી પર્યોજનાની ક્ષમતા બનાવવા સા ,ં 

ઇ-જી  લા પર્યોજનાઓ િવિવધ પર્કારના ઇન્ ફોમેર્શન ટેકનોલોજીની પર્યોજનાઓ માટે 

ખચર્ થયો તે ગર્ાન્ ટ ભારત સરકારની િનયત કરેલી ગાઇડ લાયન્ સ અનસુાર તે 

ગર્ાન્ ટની સામે સીધે સીધો ઉઘરાવવામા ંઆવે છે.  વપરાયા િવનાની આવી ગર્ાન્ ટને 

ચાલ ુ જવાબદારીઓના િશષર્ક હઠેળ દશાર્વાય છે. જયારે ભારત સરકાર તરફથી 

મળવાપાતર્ ગર્ાન્ ટને ચાલ ુઅ  કયામત હઠેળ દશાર્વામા ંઆ  યા છે. 

x. મહસેલૂની તારવણી 

(અ) સેવાઓમાથંી પર્ાપ્ ત થયેલુ ંમહસેલૂ  

ગર્ાહકોની સાથે કરેલા કરાર અનસુારની ચોકકસ શરતો મજુબ પરુી પાડવામા ં

આવતી સેવાઓના બદલામા ંમળતી આવકને લેવાનુ ંમહસેલૂ ગણાય છે. આપવામા ં

આવતી સેવાના બદલામા ંમળના  ંમહસેલૂ જો ખાસ અિનિ તતા પર્વર્તીત હોય તો 

તેવી આવકને સેવાના બદલામા ંમળનારી આવક ગણી લેવામા ંઆવે છે.  

(બ)  યાજની આવક  

મળનારી  યાજની રકમ અને લાગ ુપડતા દરોની ગણતરી ધ્ યાનમા ં રાખી તેના 

પર્માણસરને આધારે આવી આવક ગણાય છે. 
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(ક) અન્ ય આવક  

ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી ફંડ કે ને સીકયરુીટીઝ અને એક  ચેઇન્ ઝ બોડર્ ઓફ 

ઇન્ ડીયા, વેંચર કેપીટલ ફંડના િનયતંર્ણ ૧૯૯૬ અન્ વયે ને સેબી ારા રજી  ટેર્શન 

થયેલ હોય, તે પરત્ વે મળેલી હોય પરંત ુલેણી થતી ન હોય તેવી રોકાણ પરત્ વે કોઇ 

રકમ મળેલ નથી કે તેવી કોઇ રકમ ચકૂવવા પાતર્ થઇ નથી.  ફંડનો ઓરીજનલ 

સમયગાળો ૧૦ વષર્ હતો જોકે તેન ે૭ વષર્ વધારવામા ંઆ  યો છે.  ફંડની બધં 

થવાની તારીખ ૩૧ માચર્ ર૦૧૭ છે. 

xi. ખરીદીના વષેર્જ કોમ્ પ્ યટુર એપ્ લીકેશનના સોફટવેરના ખચર્ અને વેબસાઇટ 

િવકસાવવાના ચાજીર્સ  પરેુપરુા નફા નકુશાન ખાતા પતર્કો દશાર્  યા મજુબ 

માડંીવાળવામા ંઆવે છે.  

xii. કમર્ચારીઓના લાભો 

િનવ ૃ  થવાના લાભો, વા કે પર્ોવીડન્ ડ ફંડ, ગેર્જયટુી, પેન્ શન, રજાઓનો પગાર, 

અન્ ય કચેરી તરફથી ડેપ્ યટેુશન ઉપર આવતા કમર્ચારીઓ માટે રાખવામા ંઆવે છે.  

થી ગેજયટુીની જવાબદારીઓ અદા કરી શકાય અને ભારતના એલ.આઇ.સી. 

તરફથી એકચ્ યઅુલ વે  યશુન અનસુાર િપર્મીયમ પણ ચકૂવવામા ંઆવે છે.  જોકે 

કંપનીના કમર્ચારીઓ, ૩ વષર્ના સમયગાળા સધુીનો કોન્ ટર્ાકચયુલ (કરારી પધ્ ધિત 

અનસુાર) િનમણુકં અપાયેલા છે.  થી, તેઓને િનવિૃ ના લાભ વા કે પેન્ શન 

વગેરે ચકુવવાની નીિત નથી અને તેથી કરીને તે માટે કોઇ જોગવાઇ કરવામા ં

આવેલી નથી.  એમ્ પ્ લોઇઝ પર્ોવીડન્ ડ ફંડના ફાળો એ નફા નકુશાન ખાતે ચા  તરીકે 

રજુ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

xiii. જોગવાઇઓ, કંટીન્ જન્ ટ જવાબદારીઓ અને કન્ ટીન્ જન્ ટ અ  કયામતો 

ભતૂકાળની ઘટનાઓના પિરણામ  વ પે અત્ યારે ઋણ અદા કરવાની અને સારી 

એવી રકમના ચકૂવણાનો અંદાજ માપવામા ંઆ  યો હોય ત્ યારે અને એવુ ંસભંિવત 

હોય કે સારી એવી રકમનો પર્વાહ જતો હશે ત્ યારે પરુતી રકમની જોગવાઇને 

ગણતરીમા ં લેવામા ં આવે છે.  કન્ ટીજન્ ટ જવાબદારીઓને ગણતરીમા ં લેવામા ં
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આવતી નથી પણ ન ધમા ં દશાર્વવામા ં આવે છે.  કન્ ટીજન્ ટ અ  કયામતોને 

ગણતરીમા ંપણ લેવામા ંઆવતી નથી કે ન ધમા ંપણ દશાર્વવામા ંઆવતી નથી.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગોપનીય       મખુ્ ય એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલની કચેરી 
રજી. પો  ટ ારા      (ઇએન્ ડઆરએસએ), ગજુરાત.  

No. ES‐I/A/cs/GIL/2015‐16/OW118 
17/04/17 

 

તમારો,  
મખુ્ ય એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ,  
ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ,  
બ્ લોક ન.ં ૧, આઠમો માળ, 
સેકટર-૧૧, ઉ ોગભવન,  
ગાધંીનગર-૩૮ર ૦૧૦. 



૨૦૧પ-૧૬  

81 
 

િવષય:  ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા ંવષર્ માટેના ગજુરાત ઇન્ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના 
િહસાબ પર કંપનીઓના અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૪૩(૬)(બી) હઠેળ 
ભારતના ઓડીટર જનરલ અને કમ્ પ્ ટર્ોલરની િટપ્ પણી. 

સાહબે ી, 
 ૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા ંવષર્ માટેના ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના િહસાબ 
પર કંપનીઓના અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૪૩(૬)(બી) હઠેળ ભારતના ઓડીટર જનરલ 
અને કમ્ પ્ ટર્ોલરની િટપ્ પણીને વાિષર્ક સામાન્ ય સભા (કંપનીની) મા ં મકુવા માટે નીચે જોડી 
મોકલવામા ંઆવી છે.  
 કંપની અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૪૩(૬)(બી) હઠેળ દશાર્વવામા ં આ  યુ ં છે કે 
કમ્ પ્ ટર્ોલર તેમજ ભારતના ઓડીટર જનરલની િટપ્ પણીને કંપનીના ઓડીટસર્ રીપોટર્ સાથે મકુવુ ં
આવ  યક છે.  િટપ્ પણી કમ્ પ્ ટર્ોલર તેમજ ભારતના ઓડીટરની ટીકાઓને વાિષર્ક સામાન્ ય 
સભામા ંપર્  તતુ કરવા માટે મોકલવાની છે  લી તારીખ િવશે ઓિફસને કૃપા કરીને જાણ કરવી.  
 આ ઓિફસને છાપેલા િહસાબનામાની ૬(છ) નકલ મોકલવી થી તે ઉપયોગમા ંલઇ 
શકાય અને તેનો રેકોડર્ રાખી શકાય.  
 આ પતર્ની પતર્ રસીદ અને િબડાણ કૃપા કરીને  વીકારજો.  

તમારો િવ ાસ,ુ 
સહી/- 

ડે. એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ (ઇએસ-આઇ) 
બીડાણ : ઉપર મજુબ.                    

લેખાપરીક્ષા ભવન, નવરંગપરુા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯, ઓડીટ ભવન, નવરંગપરુા, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન: ૦૭૯-ર૬૪૦૩૭૧૩, ર૬પ૬૧૩ર૭, ર૬૪૦પ૮૭૪, ર૬પ૬૧ર૮ર, ર૬પ૬૦૮૯ર 
ફેક્સ : ૦૭૯-ર૬પ૬૧૮પ૩ ઇ-મેઇલ : agaugujarat1@cag.gov.in 

૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા વષર્ માટેના ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડના િહસાબ પર 
કંપનીઓના અિધિનયમ, ર૦૧૩ ની કલમ ૧૪૩(૬)(બી) હઠેળ ભારતના ઓડીટર જનરલ અને 
કમ્ પ્ ટર્ોલરની િટપ્ પણી.  

૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા વષર્ માટેના નાણાકીય િવવરણ અને નાણાકીય અહવેાલ 
માળખુ ં તૈયાર કરવાની જવાબદારી કંપની સચંાલન કિમટી/મડંળની હોય છે  કંપની 
અિધિનયમ ર૦૧૩ (કાયદાઓ) મજુબ હોવુ ંજ રી છે.  કમ્ પ્ ટર્ોલર અને ભારતના ઓડીટર જનરલ 
ારા કાયદાની કલમ ૧૩૯(૭) હઠેળ િનમણુકં આપેલ વૈ ાિનક ઓડીટરની જવાબદારી રહશેે કે 
તે નાણાકીય િનવેદન પર અિભપર્ાય દશાર્વે  અિધિનયમની કલમ ૧૪૩(૧૦) તેમજ િનયત 
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કરેલા ઓડીટીંગ ધોરણો મજુબ  વતતંર્ ઓડીટના અિધિનયમની કલમ ૧૪૩ મા ંસમાવેશ વા ં 
હોવુ ંજોઇએ. તેમના ારા ૩૧ જાન્ યઆુરી, ર૦૧૭ ના રોજ ઓડીટ રીપોટર્ પર્  તતુ કરવામા ંઆવેલ 
મા ંઆ હકીકતોનો ઉ  લેખ કરવામા ંઆ  યો છે. 

૩૧ માચર્ ર૦૧૬ ના રોજ પરુા થતા ંવષર્ માટે ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્ટીકસ િલમીટેડ માટેની પરૂક 
ઓડીટ હુ ંકમ્ પ્ ટર્ોલર અને ઓડીટર જનરલ ઓફ ઇન્ ડીયા વતી હાથ ધ   ં  અિધિનયમ ૧૪૩ 
(૬)(અ) (નાણાકીય િનવેદનના િનયમો) મજુબ છે.  આ સપંણૂર્ પરૂક ઓડીટ  વતતંર્ રીતે 
કરવામા ંઆવેલ છે, મા ં કાયર્શીલ કાગળોનો સમાવેશ પણ કરવામા ંઆ  યો નથી, અને તે 
મખુ્ યત્ વે વૈ ાિનક ઓડીટરની પછૂપરછ માટે મયાર્િદત છે,  કંપની કમર્ચારી તેમજ કેટલાકં 
એકાઉન્ ટીંગ રેકોડર્સની પસદંગીની પરીક્ષા ારા કરવામા ંઆવેલ છે.  મારી પરૂક ઓડીટ ારા હુ ં
નીચેની ન ધપાતર્ બાબતો પર્કાિશત કરવા માગં ુ  ં  કાયદાના અિધિનયમ ૧૪૩(૬)(બી) 
હઠેળની છે અને મારા ધ્ યાન પર આવેલ તેમજ તેમની ે  ઠ સમજણ માટે આવ  યક નીચેના 
મુ ાઓ છે,  નાણાકીય િવવરણ અને લાગતી વળગતી ઓડીટ રીપોટર્ માટેના છે :  

 

(અ) નફાકારકતા પર િટપ્ પણીઓ  

૧. સરવૈય ુ

 જવાબદારી- હાલની જવાબદારી 

 શેડયલુ ૭ – અન્ ય હાલની જવાબદારીઓ – ા. ૩૭૧,૧૧,૩પ,રપ૭/- 

 મળેલ ુઅનદુાન – ા. રર૪,૩૯,૩૮,૭૭૧/-  

ગજુરાત સરકાર ારા આપેલ અનદુાન તારીખ રર, િડસેમ્ બર ર૦૧પ્  માટે બધી રસીદો, ઉપાજીર્ત 

રકમ/આવક, ચકૂવણી, ખચર્ (પર્ોજકેટ માટેની) આ બધુ ંપર્ોજકેટ ના ખાતામા ંજાળવીને ગોઠવી 

દેવ.ુ  તેમછતા,ં ા. ૬.૬૪ કરોડનુ ંસરકાર ારા અનદુાન મળેલ ને બેન્ કમા ંજમા કરવાથી  

 યાજ કંપનીને મળેલ તેનો ÔÔઅનદુાન પરના  યાજÕÕ મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ નથી  

ÔÔનાણા ખચર્ÕÕ (નોટ ર૦) અને ÔÔમેળવેલ અનદુાનÕÕ તેમજ ÔÔઅન્ ય હાલની જવાબદારીઓÕÕ (નોટ 

૭) હઠેળ સમાવેશ કરવમા ંઆવે છે.  

આના કારણે નાણા ખચર્ અને હાલની અન્ ય જવાબદારીઓની અ  પાિંકત થઇ છે  ા. ૬.૬૪ 

કરોડની છે.  

(બ) અન્ ય િટપ્ પણીઓ 

ર. (અ)કંપનીની િબન વતર્માન રોકાણોમા ંકંપનીના ા. ૯.૪૭ કરોડનુ ંએમ/એસ 
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િકર્એિટવ ઇન્ ફોસીટી િલમીટેડના ઇકવીટી શેરનુ ં રોકાણ સમાવેલુ ં છે તેમજ ા. ૧૭.૧પ 

કરોડનુ ં કેપીટલ યોગદાન  ગજુરાત ઇન્ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી ફંડ માટે કરવામા ંઆ  યુ ં

હતુ.ં 

કંપનીની નફા ખોટ નામુ ંઅથવા બેલેન્ સ શીટની તૈયારી માટેની સામાન્ ય સચૂના મજુબ 

અને કંપનીના શેડયલુ III  મજુબ કંપનીએ તેના િબન વતર્માન રોકાણોનુ ં વગીર્કરણ 

વેપારના રોકાણો તેમજ અન્ ય રોકાણો તરીકે કરવાનુ ંરહશેે.  દરેક વગીર્કરણ િવગતો 

હઠેળ કોપ રેટ સં  થાઓના નામ પર અલગથી દશાર્વવામા ંઆવશે, મ કે તે આમાથંી 

કોઇ તો નથી  (i) પેટા કંપનીઓ, (ii)સહયોગીઓ,  (iii) સયંકુત સાહસ અથવા 

(iv) મા ંરોકાણ કરવામા ંઆવે છે તે િનયિંતર્ત િવિશ  ટ આ યર્જનક સં  થા અને આવી 

બોડી કોપ રેટમા ંકરવામા ંઆવેલ રોકાણની પર્કૃિ  અને તેની હદ દશાર્વવી પડશે.  આ 

િવગતોનો સમાવેશ કરવમા ં નહીં આવે તો તેને કંપની િનયમ, ર૦૧૩ નુ ં ઉ  લઘંન 

માનવામા આવશે. 

ર.(બ)એવુ ંજોવા મ યુ ંછે કે િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલમીટેડ જીઆઇએલ નુ ંસહભાગી 

છે,  મા ંજીઆઇએલ ની િહ  સો ર૪ % નો છે.  કંપનીઓની કામગીરીની કલમ ર(૬) મા ં

િન ાર્િરત કંપનીના સહયોગી સગંઠનની િવગતો આ મજુબ જાહરે કરવામા ંઆવી નથી.  

ર.(ક)કંપનીએ  કંપનીના  અિધિનયમના  િવભાગ  ૧ર૯(૩) (કંપની અિધિનયમ, 

ર૦૧૩) અનસુાર આવ  યક એિકકૃત નાણાકીય િનવેદનો તૈયાર કરેલ નથી કારણ કે 

િકર્એટીવ ઇન્ ફોસીટી િલમીટેડ ારા કોઇ નાણાકીય િનવેદન દેવામા ંઆ  યુ ંનથી અને 

એકાઉન્ ટ એકીકરણ માટેની િવગતો પણ આપેલ નથી.  તેમછતા,ં આ હકીકતો નાણાકીય 

િનવેદનોમા ંપર્ગટ કરવામા ંઆવી નથી. 
 

માટે અને વતી  
કમ્ પટર્ોલર અને ભારતીય ઓડીટર જનરલ 

સહી/- 
(ગરુવીન સીધ)ુ  
(ઇએન્ ડઆરએસએ) એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ, ગજુરાત. 
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 થળ : અમદાવાદ 
તારીખ : ૧૭-૦૪-ર૦૧૭     
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„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz
(„wshkŒ ‚hfkh™e yuf ft…™e)

hSMxzo ykurV‚ : ç÷kuf ™t. 1, 8{ku {k¤, Wãku„ ¼ð™, ‚ufxh-11, „ktÄe™„h - 380010.
xu÷eVuf‚: (079) h3h…60hh, h3h389h…, ðuƒ‚kRx: WWW.gil.gujarat.gov.in
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2015-2016

fku…kuohuþ™™u ÷„Œe {krnŒe

çkkuzo ykuV zkÞhufxMko :

[uh{u™
©e Ä™tsÞ rîðuËe, ykR. yu. yu‚.

{u™u®s„ zkÞhufxh
©e Y…ðtŒ ®‚½, ykR. yu. yu‚.

zkÞhufxhku
1. {e‚ yu‚. y…ýok, ykR.yu.yu‚. zkÞhufxh
h. ©e yu‚.su. niËh , ykR.yu.yu‚. zkÞhufxh
3. zìk. yûkÞ y„hðk÷ zkÞhufxh
4. ©e xe. ™xhks™, ykR. yu. yu‚. zkÞhufxh
…. zìk. ™k„hks …e. zkÞhufxh
6. zìk. fuŒ™ fkuxu[k zkÞhufxh
7. zìk. {e‚e‚ hksw÷ „ßsh zkÞhufxh

ykurzxhku
{u‚‚o su.yu[. {nuŒk yuLz ft…™e, [kxozo yufkWLxLx‚, y{ËkðkË

yufkWLx‚ ykurV‚h y™u ‚eyuVyku
©e ‚{eh yu. {nuŒk

ft…™e ‚u¢uxhe
©e s…™ yu™. þkn

ƒuLf‚o  Mxux ƒuLf ykuV $zeÞk, ‚ufxh-11, „ktÄe™„h
yu[.ze.yuV.‚e. ƒuLf r÷., ‚ufxh-16, „ktÄe™„h

hSMxzo ykurV‚
ç÷kuf ™t.1, 8 {ku {k¤, Wãku„¼ð™, ‚ufxh-11, „ktÄe™„h-38h010 Vku™-(079) h3h…60hh,
Vuõ‚ : h3h389h…  ðuƒ ‚kRx:www.gil.gujarat.gov.in
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2015-2016

„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz
hS. ykurV‚ : ç÷kuf ™t. 1, 8 {ku {k¤, Wãku„¼ð™,‚ufxh-11, „ktÄe™„h-380 010.

E-mail ID :info@gujaratinformatics.com <mailto:info@gujaratinformatics.com>
CIN : U74999GJ1999SGCO35459

Vku™-(079) h3h…60hh y™u Vuõ‚- (079) h3h389h…

™kuxe‚:  ‚¼k‚Ë©eyku™u ykÚke ™kuxe‚ …kXððk{kt ykðu Au fu ft…™e™k ‚¼k‚Ë©eyku™e {w÷Œðe hnu÷e 17 {e ðkŠ»kf
‚kÄkhý ‚¼k™e ƒuXf 14 {e sw÷kR, h017 ™khkus ƒ…kuh™k 3-00 f÷kfu, rð¿kk™ (‚kÞt‚) y™u xuf™ku÷kuS ze…kxo{uLx™k
‚u¢uxhe™e [uBƒh, ç÷kuf ™t. 7, …kt[{k {k¤u, ™ðk ‚r[ðk÷Þ, „ktÄe™„h ¾kŒu, ™e[u {wsƒ™e fk{„ehe {kxu hk¾ðk{kt ykðu÷Au.
‚k{kLÞ fk{„ehe

1. Œk.31 {e {k[o h016 ™khkus …whk ÚkŒkt ð»ko™k ykuzex ÚkÞu÷k …kfw ‚hðiÞw, ™Vk ™wfþk™ ¾kŒw ™u Œu{s Œu™e W…h™k
r™Þk{f©eyku™k ynuðk÷ ŒÚkk ykuzexhku™k ynuðk÷™u {u¤ððku, rð[khýk fhðe y™u „úkÌk hk¾ðku.

h. ™e[u {wsƒ™k Xhkð™u ‚k{kLÞ Xhkð Œhefu rð[khýk{kt ÷R™u sku ÞkuøÞ sýkÞ Œku Œu W…h ‚wÄkhk ðÄkhk ‚rnŒ yÚkðk Œu
r‚ðkÞ ‚k{kLÞ Xhkð Œhefu …‚kh fhðku.
ykÚke Xhkððk{kt ykðu Au fu ¼khŒ™k ftBÃxÙku÷h y™u ykuzexh s™h÷ îkhk {u‚‚o su.yu™. fk™kƒkh yuLz ft…™e, [kxoz

yufkWLxLx ™u h016-17 ™k ™kýkfeÞ ð»ko {kxu „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k MxuåÞwxhe ykuzexh Œhefu r™{ýwf yk…ðk{kt
ykðu÷e Au Œu™e ðkŠ»kf ‚kÄkhý ‚¼kyu ™kutÄ ÷eÄe Au y™u sku yk MxuåÞwxhe ykuzexhku™u ƒúkt[ ykurV‚ku™wt ykuzex fhðk™wt sYhe sýkÞ
Œku Œu™k {kxu ÔÞksƒe «ðk‚ ¼ÚÚkw y™u ¾e‚k ¾[o {kxu ÷k„w …zŒk ‚Šð‚xuûk ‚rnŒ …hŒ [wfððk y™u Œu W…hktŒ {nu™Œkýk Œhefu
Yk. …0,000/- (Yk. …[k‚ nòh VfŒ) r™ÞŒ fhðk.

hS. ykurV‚ : ƒkuzo ykuV zkÞhufx‚o™k nwf{Úke

ç÷kuf ™t.1, 8 {ku {k¤, Wãku„¼ð™,
‚ufxh-11, ft…™e ‚u¢uxhe

„ktÄe™„h-380 010.
Œk. 6 Xe sw÷kR h017

™kutÄ :-

• ƒuXf{kt {Œ yk…ðk™u n¬Ëkh Ëhuf ‚ÇÞ …kuŒk™k ƒË÷u Œu/Œuýe™e søÞkyu {Œ yk…ðk {kxu, ¼÷u Œu ‚ÇÞ ™ nkuÞ, Œu™u
r™{ýwf yk…e þfu Au.

• ƒuXf™e Œkhe¾™k 48 f÷kf …nu÷kt sYhe ¼hu÷w r™ÞŒ Vku{o ft…™e™u Œu™e hSMxzo ykurV‚u ‚w«Œ fhðwt skuRyu.
• ft…™e Äkhk h013 ™e f÷{ 113 ™e sku„ðkR y™w‚kh, ft…™e™k«rŒr™rÄyku, su™u XhkðÚke {w¾íÞkh fhu÷k nkuÞ Œuyku, Œu

su ft…™e™u «MŒwŒ fhu Au Œu™k …kuŒu ÔÞrõŒ„Œ ‚ÇÞ nkuÞ Œu heŒu ft…™e ðŒe …kuŒu nff y™u ‚¥kk  ¼ku„ðþu.
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2015-2016

™kuxe‚ ‚kÚku™e …qhðýe

ft…™e Äkhk h013 ™e f÷{ 10h yLðÞu ‚{òðx ‚kÚku™wt …ºkf

ykRx{ ™t. h :

¼khŒ™k ftBÃxÙku÷h y™u ykuzexh s™h÷, ™ðe rËÕne yu Œk. hh-08-h016 ™k …ºk ¢{ktf : CA.V/COY/GUJARAT,GUJURB(1)/
1077, dt., 22/08/2016, Úke „wshkŒ RLVku{ouxef‚™u sýkðu÷ Au fu {u‚‚o su. yu™. fk™kƒkh yuLz fwkt. [kxoz yufkWLxLx,
„ktÄe™„h ™kýkfeÞ ð»ko h016-17 {kxu, „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k MxuåÞwxhe ykuzexh Œhefu, ft…™e Äkhk h013 ™e f÷{
139 yLðÞu, r™{ýwtf yk…ðk{kt ykðu÷e Au.

{u‚‚o su. yu™. fk™kƒkh yuLz fwkt. [kxoz yufkWLx‚u „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k MxuåÞwxhe ykuzexh Œhefu …kuŒk™e r™{ýwf™u
‚{Úko™ yk…u÷wt Au.

ft…™e Äkhk™e f÷{ 14h y™w‚kh f÷{ 139/14h/143 {wsƒ ¼khŒ™k ftBÃxÙku÷h y™u ykuzexh s™h÷ îkhk r™{ýwf y…kÞu÷k
ykuzexhku™wt {nu™Œkýwt ‚ÇÞku îkhk ft…™e™e ‚k{kLÞ ‚¼k{kt yÚkðk Œu ft…™e Œu™e ‚k{kLÞ ‚¼k{kt su heŒu ™ffe fhu Œu heŒu r™ÞŒ
fhðk{kt ykðþu.

W…hkufŒ y™w‚tÄk™u yuðwt ™kutÄðk{kt ykðu fu ykR‚eyuykR ŒhVÚke ÚkÞu÷e ¼÷k{ýku™u æÞk™u ÷eÄk ƒkË y™u ¼khŒ™k ftBÃxÙku÷h y™u
ykuzexh s™h÷™k Œk. hh-08-h016 ™k …ºk ¢{ktf : CA.V/COY/GUJARAT,GUJURB(1)/1077 y™w‚kh, ƒkuzo Œu™k Œk. 30-09-
h016 ™k Xhkð {wsƒ ykðw {nu™Œkýwt Yk. …0,000/- (Yk. …[k‚ nòh VfŒ) ð¥kk ‚Šð‚ xuûk ŒÚkk ÔÞksƒe yuðwt …hŒ [qfððk™e
«ðk‚ …uþ„e y™u r¾M‚k ¾[o, yk MxuåÞwxhe ykuzexhku {kxu sku Œuyku ƒúkL[ ykurV‚ku ¾kŒu ykuzex fhðk™wt sYhe sýkÞ Œku Œu™u
[wfððk ™ffe fhu÷ Au.

ykÚke ðkŠ»kf ‚kÄkhý ‚¼k{kt, {u‚‚o su yu™ fk™kƒkh yuLz fwkt. [kxozo yufkWLxLx r÷. ™u ð»ko h016-17 {kxu™k, {u‚‚o „wshkŒ
RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k MxuåÞwxhe ykuzexh Œhefu [wfððk ‚kY ™ffe fhðk ykÚke ‚kËh fhðk{kt ykðu Au.

yk{ ™kuxe‚™e ykRx{ ™t. h ™k Xhkð™u yk…™e ‚t{rŒ {kxu zkÞhufxhkuyu ¼÷k{ý fhu÷e Au.

W…hkufŒ ykRx{ ™t. h ™e ™kuxe‚ …híðu™k Xhkð™e ƒkƒŒ{kt ft…™e™k yLÞ fkuR zkÞhufxhku/[kðeY… ‚t[k÷f „ý™e fkuR ÔÞrõŒyku
fu Œu™k fkuR ‚ƒtÄeyku yk{kt fkuR heŒu ‚tf¤kÞu÷k ™Úke fu ™kýktfeÞ fu yLÞ fkuR heŒu ‚ƒtÄ ÄhkðŒkt ™Úke.
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Vku{o ™t. yu{Sxe - 11
«kuf‚e Vku{o

(ft…™e Äkhk h013 ™e f÷{ 10…(6) y™u ft…™e {u™us{uLx y™u ‚t[k÷™ y™u yuz{e™eMxÙuþ™ (ðneðx) ™k r™Þ{ku h014 ™k
r™Þ{ 19(3) yLðÞu,
CIN : U74999GJ1999SGCO35459

ft…™e™wt ™k{ : „wshkŒ RLV{ouxef‚ r÷{exuz
hSMxzo ykurV‚ : ç÷kuf ™t. 1, 8 {ku {k¤, Wãku„¼ð™, ‚ufxh-11, „ktÄe™„h-38h010.

‚ÇÞ/‚ÇÞku™k ™k{ :
hSMxzo ‚h™k{wt :
R-{uR÷ ykR.ze. :
Vku÷eÞku ™t./„úknf™e ykR.ze.
ze…e ykRze :  (yu™.yu.Äkhý fhu÷e þkhehef MrÚkrŒ)

nwt/y{u W…h r™ËourþŒ ft…™e™k ............ þuhÄkhfku ykÚke r™{eyu Aeyu.
™k{ ‚h™k{wt R-{uR÷ ykRze ‚ne

yÚkðk Œu / Œuýe r™»V¤ òÞ Œku
™k{ ‚h™k{wt R-{uR÷ ykRze ‚ne

yÚkðk Œu / Œuýe …ý r™»V¤ òÞ Œku
™k{ ‚h™k{wt R-{uR÷ ykRze ‚ne

{khk/y{khk «kuf‚e Œhefu Œk. 14 {e sw÷kR h017 ™khkus ƒ…kuh™k 3.00 f÷kfu ÞkuòÞu÷e {w÷Œðe h¾kÞu÷eðkŠ»kf ‚kÄkhý
‚¼k, fu su ‚kÞt‚ y™u xuf™ku÷kuS rð¼k„, ç÷kuf ™t. 7 ™k …kt[{k {k¤u, ™ðk ‚r[ðk÷Þ, „ktÄe™„h ¾kŒu, Œu™k ‚u¢uxhe ™e
[uBƒh{kt hk¾ðk{kt ykðu÷e Au Œu{kt y™u Œu …híðu {w÷Œðe h¾kÞ Œku Œuðk Xhkðku™k ‚tË¼o{kt, su ™e[u {wsƒ {w÷Œðe h¾kÞu÷ ðkŠ»kf
‚kÄkhý ‚¼k™e ™kuxe‚{kt Ëþokðu÷ Au Œu …híðu yÚkðk Œu™k fkuR…ý {w÷Œðe h¾kÞu÷k ykðk Xhkð …híðu ™e[u sýkðu÷e ƒkƒŒu
y{khk ðŒe nksh hnuþu y™u {Œ yk…þu.

þuh nkuÕzh™e ‚ne

«kuf‚e nkuÕzh™e ‚ne
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zkÞhufxhku™ku (r™Þk{fku™ku) ynuðk÷
{nkþÞ,

yk…™k r™Þk{fku 31 {k[o h016 ™k hkus …whk Úk™khk ð»ko {kxu ft…™e™ku 17 {ku ðkŠ»kf ynuðk÷ hsw fhðk Wí‚wf Au Œu{s
yk ð»ko {kxu ft…™e™ku rn‚kƒ Œ…k‚ýe ynuðk÷ y™u yLÞ ¾kŒkyku {kxu™ku rn‚kƒ Œ…k‚ýe ynuðk÷ yk™e ‚kÚku ‚trðÕ÷eŒ Au.

ft…™eyu Œu™e ðkŠ»kf ‚k{kLÞ ‚¼k™u 30-09-h016 ™k hkus yÚkðk Œku Œu …nu÷k hk¾ðk™e sYh nŒe.  ft…™eyu 3 (ºký)
{rn™k™e rðMŒhý™e {kt„ fhe nŒe …htŒw fku…okuhux ƒkƒŒku™k {tºkk÷Þ îkhk h (ƒu) {rn™k™es {tswhe {¤u÷ Au. sku fu 31 {k[o
h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ð»ko {kxu yufkWLxLx s™h÷ (‚e y™u yuS), „wshkŒ™e ƒkuzo îkhk {kLÞ ‚{eûkk ™Úke {¤e fkhý fu
ðiØkr™f rn‚kƒ Œ…k‚ýe ynuðk÷ y™u y™w„k{e ƒkuzo {tswhe ‚{Þ‚h …qýo ÚkÞu÷ ™ nŒe.  ft…™eyu …nu÷uÚkes h8 ™ðuBƒh, h016
™k hkus ðkŠ»kf ‚k{kLÞ ‚¼k ÞkuS Au y™u Œus ‚{Þu Œu™u sÞkt ‚wÄe yufkWLxLx s™h÷™e ™kutÄku ™ ykðu íÞkt ‚wÄe yr™rùŒ ‚{Þ
{kxu {w÷íðe hk¾ðk{kt ykðu÷.

1. ™kýkfeÞ …rhýk{ku

• 1… {k ð»ko Ëhr{Þk™ ft…™eyu Yk. 4337.13 ÷k¾ (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™ Yk. 367….43 ÷k¾), ™e fw÷ ykðf
{u¤ðe Au, su™k yku…huþ™ îkhk fhu÷ ykðf Yk. 837.4h ÷k¾ (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™ Yk. 963.h3 ÷k¾) y™u yLÞ
ykðf Yk. 3499.71 ÷k¾ (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™ Yk. h71h.19 ÷k¾) ™ku ‚{kðuþÚkkÞ Au.

• ft…™eyu fhðuhk …nu÷k Yk. 14hh.48 ÷k¾™ku ™Vku fhu÷ Au. (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™ Yk. h797.74 ÷k¾) hksÞ
‚hfkh/¼khŒ ‚hfkh ™e ‚q[™kyku {wsƒ yk ƒkƒŒ «kÃŒ ÚkÞu÷ y™wËk™/yuzðkL‚ y™u ÔÞks …Ae™e hf{ Yk. 1446.hh
÷k¾ (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™ Yk. 331.11 ÷k¾) Au.

• ft…™e™k ™Vk nuŒw ‚ƒƒ Yk. 79… ÷k¾™e yuzðkL‚ xuûk™e [wfðýe ¾kŒk™k Yk. 37… ÷k¾ xe.ze.yu‚. ™u æÞk™{kt ÷R
[wfðýe fhðk{kt ykðe Au.  ðŒo{k™ ð»ko {kxu ykðfðuhk {kxu™e sku„ðkR Yk. 79… ÷k¾™e fhðk{kt ykðe Au.  íÞkh
…Ae™ku ™Vku Yk. 6h9.8… ÷k¾ ÚkkÞ Au. (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™ Yk. 184….6h ÷k¾).

• ‚hðiÞk™k ™Vk ™wf‚k™™k rn‚kƒ{kt Yk. 6h9.8… ÷k¾™e ðÄkhk™e hf{ W{uhðk{kt ykðe Au (…kA÷k ð»ko Ëhr{Þk™
Yk. 184….61 ÷k¾).

h. ð»ko Ëhr{Þk™ ft…™e™k fk{™wt ‚trûkÃŒ ðýo™/ft…™e™k ‚tƒtÄ™e MrÚkrŒ

SykRyu÷ {krnŒe xuf™ku÷kuS™k «{kuþ™ {kxu hksÞ ‚hfkh™e ™kuz÷ yusL‚e Œhefu ‚{„ú ð»ko Ëhr{Þk™ Œf™efe ‚÷kn
y™u ‚{oÚk™ ‚kÚku ‚hfkh™u {ËË fhðk{kt …ý hkufkÞu÷ Au.  Œu™e þYykŒÚke SykRyu÷ yu hksÞ{kt R-„ð™oL‚ «kusufxT‚™k
y{÷efhý{kt yk¢{f heŒu fk{ fÞowt Au.  SykRyu÷ …k‚u ykR.‚e.xe. ™u «{kux fhðk y™u hksÞ{kt þk‚™™e «r¢Þk™u
ðu„ yk…ðk™ku M…»x nuŒw hk¾u Au.  SykRyu÷ fL‚ÕxLx nkzoðuh fL‚ÕxL‚e y™u ‚kuVxðuh fL‚ÕxL‚e{k y„íÞ™e ¼qr{fk
¼sðu  Au  Œu{s  R-„ð™oL‚ «kusufx‚™k y{÷efhý {kxu Œk÷e{™e ‚wrðÄk yk…u Au.  ‚hfkhe fkÞok÷Þ™e {ËË SykRyu÷
îkhk fhðk{kt ykðu Au su{kt yk ƒÄk fk{™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Ausuðk fu ‚kuVxðuh «kuzõx y™u fkuBÃÞwxh{kt ð…hkŒk r«Lxh
fkhxÙeS‚ {kxu ykuRyu{ ‚kÚku ðkxk½kx fhe y÷„ y÷„ Ëh™k fkuLxÙkfx yk…u Au.

ð»ko h01…-16 Ëhr{Þk™ SykRyu÷ îkhk nkÚk Ähðk{kt ykðu÷e fux÷ef
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«{kuþ™÷ «ð]r¥kyku:

• SykRyu÷ yu yk ƒÄk{k ‚k{u÷ ÚkR ¼k„ ÷eÄku Au. su{kt yu‚.fu.yku.‚e. yu[. ™k 40 {e ‚r{x, ykR.ykR.xe.
„ktÄe™„h™e RðuLx, rz.yu.ykR.ykR.‚e.xe.™e RðuLx, rzSx÷ RLzeÞk™e RðuLx ÷k uL®[„,
yu.yu‚.yu‚.yku.‚e.yu[.yu.yu{. RðuLx, {k™™eÞ {wÏÞ{tºke©e îkhk {nkí{k {trËh{k fhu÷ rzSx÷ „wshkŒ™k
RðuLx™w Wÿ½kx™, yu™.yu.yu‚.yu‚. ‚e.yku.yu{. ™e ‚tzkuðýe/‚tƒtÄðk¤k©e Ëuðkt„ {nuŒk ykR.xe. yuðokuz‚
(…whMfkh) y™u y™uf™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.  SykRyu÷u {nkí{k {trËh ¾kŒu yu{ „ðo™L‚ ™k RðuLx{k ¼k„ ÷eÄku Au
y™u Œu™u ÔÞðMÚkk …qhe …kze Au.

• SykRyu÷ yu ½ýk «Ëoþ™/RðuLx{k …qhku ‚kÚk yk…e ¼k„ ÷eÄku Au su{kt ¼khŒeÞ {þe™ xw÷ þku-rËÕne ¾kŒu, ™ðe™Œk
Œu{s «kht¼ {kxu™e  ykRykRxeykhyuyu{ RðuLx, {k™™eÞ {wÏÞ{tºke©e îkhk þY fhkÞu÷ yu÷.su. fku÷us™e
yu÷.ykR. ‚oTxkx y… RðuLx, r™h{k fku÷us™k ðkŠ»kf xuf™ef÷ RðuLx y™u ykðk yLÞ RðuLx™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.

• rðrðÄ M…kuL‚hþe… «ð]r¥kyku{k ‚k{u÷ ÚkkÞ Au su{k SRyu‚ykRyu yuðkuzo, yu‚fuyku‚eyu[ ‚r{x, ykRykRxe
„ktÄe™„h-ðkŠ»kf RðuLx ‘‘yuyu{yuyu÷xe yu[Ryu’’ ytŒhhk»xÙeÞ ‚r{x-yuyu‚yu‚yku‚eyu[yuyu{, rzyu-
ykRykR‚exe, „ktÄe™„h xufr™f÷ RðuLx-r‚™uÃ‚ ð„uhu, „wshkŒ ‚hfkh ŒhVÚke Mfku[ fL‚÷xL‚e ‚Šð‚ «kRðux
r÷{exuz™u M…kuL‚hþe… xufk™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.

3. ÷k¼ktþ y™u y™k{Œ

ft…™eyu fkuR ÷k¼ktþ™e ¼÷k{ý fhe ™Úke. ð»ko™e ‚{eûkk Ëhr{Þk™fkuR…ý

hf{™u ‚k{kLÞ y™k{Œ{k ŒƒËe÷ fhðk{k ykðe ™Úke.

4. þuh {qze

31 {k[o, h016 ™k hkus ¼h…kR fhu÷ Rfðexe þuh {qze 18.…1 fhkuz nŒe. ð»ko ™e ‚{eûkk Ëhr{Þk™ skuðk {¤u÷ fu
ft…™eyu rðr¼L™ {ŒËk™ yrÄfkhku ‚kÚku þuh òhe fÞok ™Úke Œu{s Œuýu Mxkuf rðfÕ… yÚkðk Mðux Rfðexe …ý yk…e ™Úke.

…. r™Þk{f y™u {wÏÞ ‚t[k÷rfÞ f{o[khe

• ‘‘y™w‚qr[-1’’ {k 31 {k[o, h016 ™k hkus ft…™e™k ƒkuzo …h ™k r™Þk{fku yt„u™e rð„Œku y™u yks™e Œkhe¾ ‚wÄe
ƒkuzo™k r™Þk{fku{k fhu÷ VuhVkh™ku ‚{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ Au.  Œ{khk r™Þk{fku, Œu{™e {qÕÞðk™ ‚uðkyku y™u Œu{™e
Ÿze «þt‚k™u hufkuzo fhu Au/™kutÄ fhu Au.

• fkuR…ý r™Þk{f yk„k{e ðkŠ»kf ‚k{kLÞ ‚¼k{kt …rh¼ú{ý îkhk r™ð]¥k ÚkŒk ™Úke y™u sku Œu …kºk nkuÞ Œku Vhe
r™{ýwf {kxu «MŒwŒ ÚkkÞ Au. (‚hfkhe ft…™eyku™u …wY …kzu÷ Œk. 0…-06-h01… ™wt ònuh™k{wt skuðw).

• Œk. 0…-06.h01… ™k ‚hfkhe ykuzoh/ykËuþ îkhk MðŒtºk r™Þk{fku™e ¼hŒe fhðk{kt ykðe nŒe su ðkŠ»kf ‚k{kLÞ
‚¼k™u …wr»x yk…ðk™e {tswhe yk…u Au.  Œk. 31-1h-h014 ™k hkus r™ð]¥k ÚkŒk ©e fu.ykh. „Yhkòhkð su ft…™e™k
yæÞûk y™u ðneðxe r™Þk{f™k …Ë …h nŒk Œu{™e søÞk …h ©e ‚tsÞ fki÷ ™e ðneðxe r™Þk{f Œhefu Œk. 01-01-
h01… ™k hkus r™ÞwrõŒ fhðk{k ykðe.  Œk. h4-06-h01… ™k hkus ft…™e™k yæÞûk Œhefu ©e Ä™tsÞ rîðuËe ykRyuyu‚
™e r™{ýwf fhðk{kt ykðe Au.

• Œk. 30-6-h014 y™u Œk. 10-10-h014 Úkes ©e ‚{eh yu. {nuŒk y™u s…™ yu™. þkn™e r™{ýwf {wÏÞ
™kýkfeÞ yrÄfkhe y™u ft…™e ‚r[ð Œhefu fhðk{k ykðe Au Œu{s ©e ‚tsÞ fki÷, ykRyuyu‚ ðneðxe r™Þk{f™e
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ðneðxe r™Þk{f Œhefu ™e r™{ýwf Œk. 01-01-h01… Úke y‚h{k ÷kððk{k ykðu÷ Au.  yk W…h™k ºký ™ku ‚{kðuþ
{wÏÞ ‚t[k÷feÞ f{o[khe{k fhðk{k ykðu÷ Au.

6. f{o[kheyku ™e rð„Œku

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 197 y™u …uxk f÷{ (1h) {kxu sYhe rð„Œku Œu{s ðt[kýu ÷eÄu÷ ft…™e
(‚t[k÷feÞ f{o[kheyku™e r™{ýwf y™u {nu™Œkýk™k) yrÄr™Þ{ h014 ™k ðt[kýu ÷eÄu÷ r™Þ{ …(h) y™u … (3)
{kxu sYhe rð„Œ þqLÞ Au.

7. ƒuXfku

‚{eûkk{k ÷eÄu÷ ™kýkfeÞ ð»ko Ëhr{Þk™, r™Þk{fku ™k ƒkuzo™e [kh ƒuXfku Œk. h7-07-h01…, h4-11-h01…, h1-03-
h016 y™u h8-03-h016 ™k hkus ÞkuòÞu÷ nŒe.

ƒuXfku™wt yuf fu÷uLzh ƒ™kðe y„kWÚke r™Þk{fku ðå[u Vuhððk{kt ykðu Au.  yk¾k ð»ko Ëhr{Þk™ [kh ƒkuzo ƒuXfku, yuf rn‚kƒ
[fk‚ýe ‚r{rŒ™e ƒuXf y™u yuf ‚eyu‚ykh fr{xe ƒuXf Þkusðk{kt ykðe.

8. …uxk ft…™e/‚tÞwõŒ ‚kn‚/‚nÞku„e ft…™e™e rð„Œku

• {u‚‚o r¢yuxeð RLVku‚exe r÷. ft…™e™ku yuf ‚nÞku„e yuf{ Au.  su{kt þuhÄkhf fhkh {wsƒ ft…™e h0 % (h0 xfk)
Rfðexe þuh Ähkðu Au.  ŒuÚke yk rð¼k„{k ‚nÞku„e yuf{™e ™kýkfeÞ fk{„ehe™ku yk{kt ‚{kðuþ ™Úke.

• yu{.‚e.yu. ònuh™k{k ™t. S.yu‚.ykh. 7h.3 (R) Œk. 14-10-h014 {wsƒ ƒÄk …uxk ft…™e™k ¾kŒk™w yufefhý
su{kt ‚tÞwõŒ ‚kn‚ku y™u yuf{ku™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.  Œu Œk. 1 yur«÷, h014 ™k hkus þY Úk™kh ™kýkfeÞ ð»ko™u ÷k„w
…zþu ™nª.

fkhý fu yk ƒkƒŒ …uxk LÞkÞe Au y™u ð»ko h008 Úke {wfË{k nuX¤ Au ŒuÚke fkuR rn‚kƒe/yufkWLxª„ yuLxÙe fhðk{kt ykðu÷
™Úke.su rËð‚Úke {u‚‚o r¢yuxeð RLVku‚exe r÷.  ™u ‚{kÃrŒ/xŠ{™uþ™ ™kuxe‚ {¤e Au íÞkhÚke ft…™e™u ÔÞðnkY ‚{MÞkyku™ku
‚k{™ku fhðku …zÞku Au.  nk÷{k yk ƒkƒŒ ykŠƒxuþ™ rxÙçÞw™÷ ‚{ûk …uL®z„ Au. {u‚‚o r¢yuxeð RLVku‚exe r÷{exuz™k
¾kŒkyku™k yufºkefhý {ktÚke {wrõŒ {u¤ððk {kxu™e yhS ft…™e îkhk fhðk{kt ykðe Au.

9. rn‚kƒe Œ…k‚™e‚

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 nuX¤ ft…™e™k 31 {e {k[o ™k hkus …whk Úk™khk ð»ko {kxu ¼khŒ™k ft…xÙku÷h y™u ykurzxh s™h÷,
™ðe rËÕne îkhk {u‚‚o SŒuLÿ yu[. {nuŒk y™u ft…™e [kxoz yufkWLxLx™e r™{ýwf fhðk{kt ykðe Au.

10. rn‚kƒ Œ…k‚ýe ynuðk÷

rn‚kƒ Œ…k‚ýe ynuðk÷{k yuf ÷kÞfkŒ™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.  Œu{™k ynuðk÷{k yufkWLx …h™e ™kutÄku y™u rn‚kƒ
Œ…k‚™e‚™e xefk MðÞtM…»x Au Œu{s fkuR…ý ðÄw rxÃ…ýeyku {kxu Vku™ fhðku ™nª.

11. {tºke MŒheÞ rn‚kƒ Œ…k‚ýe ynuðk÷

{tºke MŒheÞ rn‚kƒ Œ…k‚™e‚™e r™{ýwf rƒ÷fw÷ sYhe ™Úke, su ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™k fkÞËk y™u r™Þ{™e f÷{
h04 {wsƒ Au.
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1h. yktŒhef rn‚kƒ Œ…k‚ýe y™u r™Þtºký

ft…™eyu rzSyu‚yu{ y™u ft…™e™u Œu™k yktŒhef rn‚kƒ Œ…k‚™e‚ Œhefu ‚ktf¤e hkÏÞk Au. ð»ko Ëhr{Þk™ r™ÞtrºkŒ
ðkŒkðhý™u ‚wÄkhðk {kxu ft…™eyu ‚q[™kyku y™u ¼÷k{ýku y{÷{k {qõÞk Au, fkÞo™k yðfkþ{kt, ‚whûkk {kxu «r¢Þk™e
‚{eûkk, yku…huþ™÷ fkÞoûk{Œk™e ‚{eûkk, r‚Mx{ y™u «r¢Þk™e yh‚fkhfŒk y™u Œ{k{ rðMŒkhku{k yktŒhef r™Þtºký
þrõŒyku™w {qÕÞktf™ fhðw Œuðe rðrðÄ ƒkƒŒku™ku ‚{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au.  «r¢Þkyku™k {k÷efku ‚kÚku yktŒhe rn‚kƒ
[fk‚ýe™k Œkhýku [[oðk{kt ykÔÞk Au y™u yku…huþ™{k fkÞoûk{Œk ðÄkhðk {kxu ÞkuøÞ ‚wÄkhkí{f fkÞoðkne nkÚk Ähðk{kt
ykðu Au.  ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 138 {wsƒ, ft…™e™u yktŒhef rn‚kƒe [fk‚f™e r™{ýwf fhðe sYhe ™Úke.

13. rn‚kƒe [fk‚ýe ‚r{rŒ™e h[™k

ft…™eyu rn‚kƒ [fk‚ýe ‚r{rŒ™e h[™k ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 177 {wsƒ fhe Au.  Œk. 31-03-h016
™k hkus rn‚kƒ [fk‚ýe ‚r{rŒ{k ©e xe. ™xhks™, ykR.yu.yu‚. ™u yæÞûk ƒ™kðk{k ykÔÞk Au Œu{s zku. fuŒ™ fkuxu[k
y™u zku. ™k„hks ykh. ™u ‚ÇÞ Œhefu ‚{kðk{k ykÔÞk Au.

14. ™k{k r™ÞwrõŒ y™u {nu™Œkýk™e ‚r{rŒ

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 178 (1) {wsƒ ft…™eyu Œu™e ft…™e ™k{kr™ÞwrõŒ y™u {nu™Œkýk™e ‚r{rŒ{k [kh
r™Þk{f™ku ‚{kðuþ fhu÷ Au. su{ktÚke ºký rƒ™-fkhkuƒkhe Au.

Œk. 31-03-h016 ™k hkus zku. yûkÞ y„úðk÷-yæÞûk, ©e Ä™tsÞ rîðuËe, ykRyuyu‚, zku. fuŒ™ fkuxu[k y™u zku.
™k„hks ykh. ™u ‚r{rŒ™k ‚ÇÞ „ýðk{kt ykÔÞk Au.

‚tË¼o þhŒku

™k{kr™ÞfwrŒ y™u {nu™Œkýk™e þhŒku ft…™e yrÄr™Þ{, h013 {wsƒs ‚qr[Œ fhðk{kt ykðu÷ Au. fku…okuhux ƒkƒŒku™k
{tºkk÷Þ™k Œk. … sq™, h01… ™k S.yu‚.ykh. 463 (R) ™k ònuh™k{k nuX¤ sýkððk{kt ykÔÞw Au fu ft…™e™e sku„ðkRyku
ft…™e yrÄr™Þ{ h013 ™e f÷{ 178 (h), 178 (3) y™u 178 (4) ™e sku„ðkR™u ÷k„w …zŒe ™Úke Œu{s ƒkuzo™k
r™Þk{fku îkhk Œu™u y™w‚hðw hnuþu.

1…. ‚eyu‚ykh.

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 13… nuX¤ fku…okuhux ‚ku&Þ÷ rhM…kuLr‚rƒr÷xe fr{rx™e h[™k fhðk{k ykðe Au y™u
Œu™u rð¼k„™e sku„ðkR™k …k÷™ {kxusYhe …„÷k ÷uðk {kxu yrÄf]Œ fhðk{kt ykÔÞw Au.  ft…™eyu ð»ko Ëhr{Þk™ ‚eyu‚ykh
Íwtƒuþ nuX¤ rðrðÄ «ð]r¥kyku nkÚk Ähðk{kt ykðe Au.  ‚eyu‚ykh Vk¤ðýe nuX¤™e rð„Œku ‘‘ y™w‚qr[-h ’’ {k …qhe
…kzðk{k ykðe Au.

16. ðkŠ»kf ð¤Œh™e ðÄkhk™e hf{

ft…™e yrÄr™Þ{, h013™e f÷{ 9h (3) y™w‚kh sYhe Œu{s ft…™e r™Þ{ h014, (ft…™e ‚t[k÷™ y™u ðneðx) ™k
r™Þ{ 1h (1) {wsƒ yk ðkŠ»kf ynuðk÷™k ¼k„Y…u yu{Sxe 9 {kt ðkŠ»kf ð¤Œh™ku yuf Au, ‘‘y™w‚qr[-3’’.

17. ¼kir¥kf VuhVkhku y™u sðkƒËkheyku, sku fkuR nkuÞ Œku, ft…™e™e ™kýkfeÞ MrÚkrŒ™u y‚h fhŒe, ft…™e™k ™kýkfeÞ ð»ko™k
ytŒ{kt su ™kýkfeÞ r™ðuË™ku ‚tƒtrÄŒ Au y™u ynuðk÷™e Œkhe¾ Ëhr{Þk™ ÚkÞu÷e Au Œu.

yk ynuðk÷™e Œkhe¾ ‚wÄe …whk ÚkŒk ™kýkfeÞ ð»ko{k fkuR ¼kir¥kf VuhVkh ÚkÞu÷ ™Úke y™u ð[™ƒæÄ ÚkÞu÷ Au Œu yk
ynuðk÷{k rðþu»kkŒk…qðof Ëþokððk{kt ykðu÷e Au y™u Œu {wsƒ ft…™e™e ™kýkfeÞ MrÚkrŒ™u y‚h ÚkŒe Ëu¾kŒe ™Úke.
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18. ¼rð»Þ{k ft…™e™e fk{„ehe™u Œu{s nk÷™k yuf{™e MrÚkrŒ …h r™Þk{f, fkuxo, rxÙçÞw™÷ îkhk …‚kh fhu÷k ™kutÄ…kºk y™u
¼kir¥kf™e rð„Œku

„ktÄe™„h RLVku‚exe «kusufx, „ktÄe™„h ™u rðf‚kððk {kxu S.ykR.yu÷. yu {u‚‚o r¢yuxeð ykRxeykRyu™‚e. ‚kÚku
hknŒ fhkh fhu÷ku Au y™u yu‚…eðe {u‚‚o r¢yuxeð RLVku‚exe r÷.(‚eykRyu÷) ™u Œu s{e™ ¼kzk …x]k …h yk…u÷ Au.
[kuff‚ fhkh™e sðkƒËkhe™e …rh…qýoŒk™u fkhýu SykRyu÷ yu fhkh ‚{kÃŒ fhu÷ Au.  yk ƒkƒŒ ‚eykRyu÷ îkhk
rððkËkM…Ë hne Au y™u Œu{ýu Œu™e ‚k{u swËe swËe yËk÷Œku{k ÷zŒ yk…e Au.  yk¾hu „wshkŒ™e Wå[ yËk÷Œu ƒL™u …ûkku™u
fhkh{k …whk …kzðk{k ykðu÷ ‚{kÄk™ {kxu sðk™ku ykËuþ ykÃÞku Au.  ƒL™u …ûkkuyu …kuŒ …kuŒk™k ÷ðkË™e r™{ýwf fhu÷e Au.
ºkeò ÷ðkË™e r™{ýwf {kxu „wshkŒ Wå[ yËk÷Œu {kir¾f nwf{ Œk. h0-03-h01… ™k hkus …‚kh fhu÷ Au y™u ŒuÚke ©e
yu{.yu‚. …he¾, fkuxo™k r™ð]¥k LÞkÞkÄeþ™e r™{ýwf ºkeò ÷ðkË Œhefu fhðk{kt ykðe Au.  Œk. 11 yku„»x h01… ™k
hkus {u‚‚o r¢yuxeð RLVku‚exe r÷. yu Ëkðku Ëk¾÷ fhu÷ nŒku Œu™k sðkƒ{k ft…™eyu Œk. 31 {k[o, h016 ™k hkus Ëkðk
r™ðuË™™ku sðkƒ yk…u÷ku fkhý fu yk yk¾e ƒkƒŒ ÷ðkËe rxÙçÞw™÷ nuX¤ ykðu Au.  ft…™eyu 8 yku„»x h016 ™k hkus
ðÄkhk™k Ëkðk™w r™ðuË™ ykÃÞw nŒw y™u Œu{s {u‚‚o r¢yuxeð RLVku‚exe r÷. yu 1… ykufxkuƒh h016 ™k hkus Œu{™e Vhe
skuzýe Ëk¾÷ fhe nŒe.  Œu Vhe skuzýe™ku sðkƒ SykRyu÷ yu Œk. 19 ze‚uBƒh, h016 ™k hkus Ëk¾÷ fhu÷.  nk÷{kt
yk ƒkƒŒ ÷ðkËe rxÙçÞw™÷ …k‚u ‚w™kðýe {kxu ƒkfe …zu÷e Au.

19. fkÞoMÚk¤ …h {rn÷kyku™e òŒeÞ ‚Œk{ýe nuX¤ ft…™e™e sðkƒËkhe™ku yrÄr™Þ{, h013 (r™ðkhý, r™»kuÄ y™u r™hkfhý)
™ku yrÄr™Þ{.

9 rz‚uBƒh, h013 ™k hkus {rn÷kyku™e fkÞoMÚk¤ …h òŒeÞ ‚Œk{ýe hkufðk yrÄr™Þ{ fkÞoMÚk¤ …h {rn÷kyku™e òŒeÞ
‚Œk{ýe nuX¤ ft…™e™e sðkƒËkhe™ku yrÄr™Þ{ (r™ðkhý, r™»kuÄ y™u r™hkfhý), h013 ‚wr[Œ fhðk{kt ykÔÞku Au.
yk yrÄr™Þ{ nuX¤ Ëhuf ft…™eyu fkuR…ý {rn÷k f{o[khe™e fkÞoMÚk¤{kt òŒeÞ ‚Œk{ýe ‚tƒrÄŒ VrhÞkËku™e Œ…k‚
fhðk {kxu yuf yktŒhef VrhÞkË ‚r{rŒ™e h[™k fhðe sYhe Au.ft…™eyu fkÞoMÚk¤{kt {rn÷kyku™e òŒeÞ ‚Œk{ýe hkufðk
{kxu ™erŒ y…™kðe Au y™u sýkÔÞwt nŒw fu ™erŒ y{÷ {kxu Œu{™u ‚r{rŒ™e …ý MÚkk…™k fhe Au.  ð»ko Ëhr{Þk™ ft…™eyu
‚Œk{ýe™e fkuR VheÞkË «kÃŒ fhe ™Úke.

h0. Wsok ‚thûký, xuf™ku÷kuS þku»ký y™u rðËuþe nwtzeÞk{ý™e f{kýe y™u Œu™wt [wfðýwt.

ft…™e …k‚u fkuR «ð]r¥k ™Úke su{k Wsok yÚkðk xuf™ku÷kuS þku»ký™k ‚thûký™u ‚ƒtrÄŒ ònuhkŒ fhðe …zu fkhý fu ft…™e
Wí…kËf ft…™e ™Úke.  fkuR rðËuþe nwzeÞk{ý™e f{kýe fu [wfðýe fhðk{kt ykðu÷ ™Úke.

h1. {k™ð ‚tþkÄ™

ft…™e Œu™k ‘‘{k™ð †kuŒ’’ ™u ‚kiÚke {kuxku {níð…qýo r{ÕfŒ „ýu Au.  yk…™e ft…™e ykf»koý, «rŒÄkhý y™u ƒnkh™k
Äkuhýku{k «rŒ¼k™k rðfk‚ {kxu ‚ŒŒ hkufký fhu Au.  yk…™e ft…™e™ku Íkuf yktŒhef «rŒ¼k™k «{kuþ™ …h Au su ™kufhe™k
…rh¼ú{ý y™u ™kufhe™k rðMŒhý îkhk fhðk{kt ykðu Au.

hh. zkÞhufxh™e sðkƒËkhe™wt Mxux{uLx

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 134 ™e …uxk f÷{ (3) ™k fkÞËk (f) {wsƒ zkÞhufxhku™e sðkƒËkhe™w r™ðuË™ Ëþokðu
Au fu -

(y) ðkŠ»kf rn‚kƒku™e hsqykŒ{kt ‚k{„úe «MÚkk™ku™u ÷„Œe ÞkuøÞ ‚{sqŒe ‚kÚku ÷k„w rn‚kƒ [fk‚ýe™k Äkuhýku™u y™w‚hðk{k
ykÔÞk nŒk.
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(ƒ) zkxhufxhkuyu ¾qƒ ‚khe rn‚kƒe ™erŒyku™u …‚tË fhe Au, y™u Œu™u ‚ŒŒ

÷k„w …kze Au ‚kÚku ‚kÚku ½ýk r™ýoÞ y™u ÔÞksƒe ŒÚkk ‚{sËkh ytËkòyku ÷„kðu÷k Au suÚke ft…™e™e fkhkuƒkhe ™kýkfeÞ
ð»ko™k ytŒu ‚k[e y™u LÞkÞe Ë]rüfkuý …qhku …kze þfu, sÞkhu Œu ‚{Þ Ëhr{Þk™ ™Vk ™wfþk™™u …ý ‚{kðk{kt ykÔÞku Au.

(f) ft…™e™e  r{÷fŒ™e  ‚÷k{Œe  {kxu  yk  yrÄr™Þ{™e   sku„ðkRyku y™w‚kh …Þokó rn‚kƒ [fk‚ýe™e ò¤ðýe {kxu
zkÞhufxhkuyu ÞkuøÞ y™u …ÞokÃÞ ‚t¼k¤ ÷eÄe Au.

(z) ÄtÄku [k÷w nk÷Œ{kt nkuÞ Œu heŒu zkÞhufxhkuyu ðkŠ»kf rn‚kƒku™u ŒiÞkh fÞok Au.

(R) f÷{ 134(3) ™e …uxk f÷{ (R) «{kýu ft…™e y‚qr[ƒæÄ Au Œu ÷k„w …zŒw ™Úke.

(yuV) zkÞhufxhkuyu Œ{k{ ÷k„w fkÞËkyku™w …k÷™ fhðk {kxu ÞkuøÞ ÔÞðMÚkkyku ½ze fkZe nŒe y™u Œu …Þokó Œu{s y‚hfkhf heŒu
‚t[k÷™ fhŒe nŒe.

h3. ‚e y™u yuS ™e rxÃ…ýeyku y™u Œu™e {kxu™k sðkƒku

™kýkfeÞ ð»ko h01…-16 {kxu ‚e y™u yuS ™e fkÞok÷Þ îkhk rxÃ…ýeyku™w r™ðuË™ yk…u÷w Au.

yk ynuðk÷ ‚kÚku ‘‘y™w‚qr[ 4’’ skuzðk{k ykðu÷ Au su{kt ytrŒ{ rxÃ…ýeyku™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au y™u Œu ¼khŒ™k r™Þtºkf
y™u ykuzexh s™h÷ îkhk {kuf÷ðk{k ykÔÞwt Au.

ytrŒ{ rxÃ…ýeyku™ku sðkƒ {¤u÷ Au y™u Œu™u ‘‘y™w‚qr[ 4’’ ‚kÚku skuzðk{k ykðu÷ku Au.

h4. ‚k{kLÞ

yk…™k zkÞhufxhku sýkðu Au fu ™e[u Ëþokðu÷ {kxu fkuR ònuhkŒ fu he…okuxª„

fhðw sYhe ™Úke fkhý fu yk ðMŒwyku …h fkuR yk…u fhðk{k ykðu÷ ™Úke Œu{s Œu{™u {wfŒ fhu÷ ™Úke Œuðwt Œk. …-06-h01…
™k rðþk¤ ònuh™k{k{k Ëþokðu÷ Au su ‚hfkhe ft…™eyku {kxu Au.

1. yrÄr™Þ{ «fhý … nuX¤ ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷e Úkk…ý ‚tƒtrÄŒ rð„Œku.
h. hkufkýfkhku™e rþûký y™u ‚thûký ¼tzku¤ {kxu ŒƒËe÷ fhu÷e hf{ku.
3. ‚tƒtrÄŒ …ûkku ‚kÚku fhkh yÚkðk „kuXðýe™e rð„Œku.
4. ƒkuzo™wt {qÕÞktf™.
…. zkÞhufxhku™e r™{ýwf ‚tƒtrÄŒ ft…™e™e ™erŒ, {nu™Œkýw y™u Vhsku™e [qfðýe.
6. ÷ku™™e rð„Œku, ¾kŒhe yÚkðk hkufkýku su ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 186 {wsƒ Au.
7. ™kýkfeÞ r™ðuË™ku ‚tË¼o{kt yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºkf™e «ÞokóŒk™k ‚tË¼o{kt rð„Œku.

h…. Mðef]rŒyku

‚nkÞŒk, ‚nfkh y™u ‚¾Œ {nu™Œ ‚kÚku ft…™e Œ{k{™u Mðef]rŒ yk…u Au su …rhýk{ku «kó fhðk ‚ûk{ Au.

MÚk¤ : ƒkuzo ykuV zkÞhufx‚o ðŒe y™u Œu{™k {kxu,

Œkhe¾ : ƒkuzo™ku Xhkð …‚kh ÚkÞu÷ Au Œu ƒË÷ ‚ne :
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…whðýe-1

™kýkfeÞ ð»ko h01…-16 {kt ‚tË¼o™e Œkhe¾ ‚wÄe{kt ÚkÞu÷k VuhVkhku
zkÞhufxhku™e ƒkƒŒ{kt rð„Œ

y.™t. ™k{ nkuË]ku r™{ýwtf™e Œkhe¾ nkuË]k íÞk„™e Œkhe¾

1 {e‚. yu‚. y…ýok  ykRyuyu‚ ™ku{e™e zkÞhufxh h1-09-h011 11-0…-h01…

h ©e yu‚.su. niËh  ykRyuyu‚ [uh{u™ 30-09-h013 h6-06-h01…

3 zìk. yûkÞ y„hðk÷ zkÞhufxh 30-09-h013 h7-06-h016

4 ©e ‚tsÞ fki÷  ykRyuyu‚ {u™uS„ zkÞhufxh 01-01-h01… 30-04-h016

… {e‚. yu‚. y…ýok  ykRyuyu‚ ™ku{e™e zkÞhufxh h4-06-h011 nkuË]k …h nk÷ [k÷w Au.

6 ©e xe. ™xhks™  ykRyuyu‚ ™ku{e™e zkÞhufxh h4-06-h01… 30-06-h016

7 ©e Ä™tsÞ rîðuËe  ykRyuyu‚ [uh{u™ h4-06-h01… nkuË]k W…h  [k÷w Au.

8 ©e Y…ðtŒ ®‚½  ykRyuyu‚ {u™uS„ zkÞhufxh 01-0…-h016 nkuË]k W…h  [k÷w Au.

9 zìk. ™k„hks ykh. MðŒtºk zkÞhufxh h7-07-h01… nkuË]k W…h  [k÷w Au.

10 zìk. fuŒ™ fkuxu[k MðŒtºk  zkÞhufxh h7-07-h01… nkuË]k W…h  [k÷w Au.

11 zìk. {e‚e‚ hksw÷ „ßsh ™ku{e™e  zkÞhufxh h1-09-h016 30-1h-h016
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„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz

…whðýe-3
Vku{o ™t. yu{Sxe-9

ðkŠ»kf hexo™™ku ‚khktþ

31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ™kýkfeÞ ð»ko {kxu™k hex™o™ku ‚khktþ

(ft…™e yrÄr™Þ{-h013 ™e f÷{ 9h(3) yLðÞu y™u ft…™e™k ‚t[k÷™ y™u ðneðx)  r™Þ{ku-h014 ™k r™Þ{ku™k r™Þ{
1h(1) yLðÞu)

1. hSMxÙuþ™ (™kutÄýe) y™u yLÞ rð„Œku :
1) ‚eykRyu™ Þw74999Ssu1999yu‚S‚eyku3…4…9
h) ™kutÄýe Œkhe¾ 19-0h-1999
3) ft…™e™wt ™k{ „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz
4) ft…™e™e fuxu„he/‚ƒ fuxu„he …ç÷ef ft…™e-÷e{exuz þuhðk¤e
…) hSMxzo ykurV‚™wt ‚h™k{wt ç÷kuf ™t. 1, 8 {ku {k¤, Wãku„¼ð™,
     y™u ‚t…fo {kxu rð„Œ ‚ufxh-11, „ktÄe™„h-38h 011, „wshkŒ

xu÷eVuûk:  079-h3h461h6/7/8, h3h4186h/…/6
R-{uR÷:Info@gujaratinformatics.com
ðuƒ ‚kRx:WWW.gil.gujarat.gov.in

6) ÷eMxuz ft…™e Au ? ™k
7) ™k{, ‚h™k{wt y™u ‚t…fo fkuR
    hSMxÙkh fu xÙkL‚Vh yuLxÙe nkuÞ Œku ™k

h. ft…™e™e ÔÞð‚krÞf {wÏÞ «ð]r¥kyku: RLVku{ouxef‚ xuf™ku÷kuS ‚uðkyku

10 % fu ŒuÚke ðÄw x™oykuðh ÄhkðŒe ft…™e™e Œ{k{ ÔÞð‚krÞf «ð]r¥kyku sýkððe.

y™w.™t. {wÏÞ Wí…kË™/ ‚uðkyku™k ™k{ y™u ðýo™ Wí…kË™/‚uðkyku™ku ft…™e™wt fw÷
yu™ykR‚e fkuz  x™oykuðh (%) {kt

1 ‚kuVxðuh/xeyu‚…e y™u nkzoðuh, ™uxðfeO„ 9983 100 %
3. nkuÕzª„, ‚ƒ‚ezeÞhe y™u yu‚ku‚eyux ft…™eyku™e rð„Œku

y. ft…™e™wt ™k{ y™u ‚eykRyu™/ nkuÕzª„ ‚ƒ‚ezeÞhe % Äkhý yuÃ÷efuƒ÷ ‚ufþ™
™t. ‚h™k{wt Syu÷yu™  yu‚ku‚eyuxT‚  fhu÷kþuh   ÷k„w …zŒe f÷{
1 ¢eyuxeð RLVku‚exe r÷. Þw4…h01Ssu yu‚ku‚eyux h4.0…% f÷{  h(6)

yuh…kuxo hkuz, h000…eyu÷‚eyku
„ktÄe™„h    3803…
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4. þuh nkuÕzª„™e …ux™o (fw÷ Rfðexe þuh™e xfkðkhe ‚k{u Rfðexe {qze)
1) þuh nkuÕzª„™e fuxu„he

ð»ko™e þYykŒ{kt Äkhý fhu÷k þuh ð»ko™k ytŒu Äkhý fhu÷k þuh

þuh nkuÕzhLke ze{ux ¼kiríkf fw÷ fw÷ þuh ze{ux ¼kiríkf fw÷ fw÷ þuh ð»ko
fuxuøkhe Mkk{u Mkk{u ËhBÞkLk

xfkðkhe xfkðkhe VuhVkhLke
xfkðkhe

(1) ¼khŒeÞ

y) ðiÞrõŒf/®nËw
yrð¼õŒ fwxwtƒ
ƒ) ¼khŒ ‚hfkh
f) hksÞ ‚hfkh - 17064393 170643930 9h.17 - 17064393 170643930 9h.17 þqLÞ
z) fku…kuo / ƒkuzo -  14…0000    14…0000   7.83 -  14…0000    14…0000   7.83  -
R) ƒUf/™kýkfeÞ  ‚tMÚkk - - - - - - - - -
V) yLÞ - - - - - - - - -
…uxk ‚hðk¤ku (y) (1) - 18…14393 18…143930 100 - 18…14393 18…143930 100 þqLÞ
(h) rðËuþe

y) yu™ykhykR ðiÞrõŒf - - - - - - - - -
ƒ) yLÞ ðiÞrõŒf - - - - - - - - -
f) fku…oku / ƒkuzo - - - - - - - - -
z) ƒUf/™kýkfeÞ ‚tMÚkk - - - - - - - - -
R) yLÞ - - - - - - - - -
…uxk ‚hðk¤ku  (y) (h) - - - - - - - - -
«{kuxhku™wt fw÷ þuh nkuÕzª„
(y)(1) + (y)(h) - 18…14393 18…143930 100 - 18…14393 18…143930 100 þqLÞ
ƒ. …ç÷ef þuh nkuÕzª„ - - - - - - - - -
(1) ‚tMÚkkfeÞ - - - - - - - - -
y) BÞw. Vtz - - - - - - - - -
ƒ) ƒUf/™kýkfeÞ ‚tMÚkkyku - - - - - - - - -
f) ¼khŒ ‚hfkh - - - - - - - - -
z) hksÞ ‚hfkh - - - - - - - - -
R) ðU[h fu…ex÷      Vtzku - - - - - - - - -
V) rð{k fwkt. yku - - - - - - - - -
S) yuVykRykR - - - - - - - - -
yu[)rðËuþ™k ðU[h fu…ex÷ Vtzku - - - - - - - - -
ykR) yLÞ (sýkðku) - - - - - - - - -
…uxk ‚hðk¤ku  (ƒ) (1) - - - - - - - - -
h. rƒ™ ‚tMÚkkfeÞ - - - - - - - - -
y) fku…oku./ƒkuzeÍ - - - - - - - - -
1. ¼khŒeÞ - - - - - - - - -
h. ËrhÞk…kh™e - - - - - - - - -
ƒ) ðiÞrfŒf - - - - - - - - -
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1. Yk. 1 ÷k¾ ‚wÄe

™e ™ku{e™÷ þuh

{qze ÄhkðŒk
ðiÞrfŒf þuh nkuÕ®z„ - - - - - - - - -
h. Yk. 1 ÷k¾Úke

ðÄw ™ku{e™÷ þuh

{qze ÄhkðŒ
ðiÞrfŒf þuh nkuÕ®z„ - - - - - - - - -
f) yLÞ (sýkðku)

zkÞhufxhku y™u

‚„k ‚ƒtËeyku

™ku™ hu‚e.  ðiÞrfŒf xÙMxku - - - - - - - - -
…uxk ‚hðk¤ku  (ƒ) (h) - - - - - - - - -
fw÷ …ç÷ef þuh nkuÕzª„
(ƒe) = (ƒ)(1) + (ƒ)(h) - - - - - - - - -
f) fMxkuzeÞ îkhk
Äkhý fhu÷k þuh
(Szeykh + yuzeykh) - - - - - - - - -
fw÷ yuftËh?
(y) + (ƒ) + (f) - 18…14393 18…143930 100 - 18…14393 18…143930 100 þqLÞ

(h) «{kuxhku (MÚkk…fku) îkhk Äkhý fhu÷k þuh
ð»ko™e þYykŒ{kt Äkhý fhu÷k þuh ð»ko™k ytŒu Äkhý fhu÷k þuh

y. þuh nkuÕzMkoLkk Lkk{ þuhLke ftÃkLkeLkk fw÷ þuh{kt þuhLke ftÃkLkeLkk fw÷ þuh{kt ð»ko
Lkt. MktÏÞk fw÷ þuh Ã÷us fhu÷k MktÏÞk fw÷ þuh Ã÷us fhu÷k ËhBÞkLk

Mkk{u yLkfçkzo Mkk{u yLkfçkzo VuhVkhLke
xfkðkhe þuh xfkðkhe þuh xfkðkhe

1 {k™. „wshkŒ™k  hksÞ…k÷©e 17064393 9h.17 0.00 17064393 9h.17 0.00 0.00

h „wshkŒ {e™h÷ zuð÷ku…{uLx
fkuÃkkuohuþ™ r÷.  1000000  ….40 0.00  1000000  ….40 0.00 0.00

3 ‚hËkh ‚hkuðh ™{oËk  r™„{ r÷.   4…0000  h.43 0.00   4…0000  h.43 0.00 0.00
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(3) «{kuxhku™k Äkhý fhu÷k þuh{kt VuhVkh : ( ftR VuhVkh ™ nkuÞ Œku …ý M…»xŒk fhðe) :
ð»ko ËhBÞk™ fkuR VhuVkh ™Úke.

ð»ko™e þYykŒ{kt Äkhý fhu÷kþuh ð»ko ËhBÞk™ fw÷ yuftËh þuh Äkhý ÚkÞk
y. þuh™e ft…™e™k fw÷ þuh™e ft…™e™k fw÷
Lkt. ‚tÏÞk  þuh™e xfkðkhe  ‚tÏÞk  þuh™e xfkðkhe

ð»ko™e þYykŒ{kt
«{kuxhku™k Äkhý fhu÷k þuhku{kt Œkhe¾ðkh  ðÄkhku/ ½xkzku
(‚uLxÙ÷ $zeÞk s™h÷ yusL‚e r÷.) Œu ‚k{u Œu{kt ðÄkhk /
½xkzk™k fkhýku Ëþokððk / Ëk.Œ. Vk¤ðýe / ŒƒËe÷e /
ƒku™‚ Mðux  Rfðexe rð„uhu)
ð»ko™k ytŒu

(4) þuh Äkhý fhðk™wt {k¤¾wt
{n¥k{ þuh Äkhfku yuðk 10 þuh Äkhfku (…htŒw Œu zkÞhufxh, «{kuxh fu Szeykh / (yuzeykh r‚ðkÞ™k) : y«kÃÞ

ð»ko™e þYykŒ{kt ð»ko ËhBÞk™ çkÄk {¤eLku
Äkhý fhu÷k þuh fw÷ Äkhý fhu÷k þuh

y. þuh™e ft…™e™k fw÷ þuh™e ft…™e™k fw÷
Lkt. ‚tÏÞk  þuh Mkk{u xfkðkhe  ‚tÏÞk  þuh Mkk{u xfkðkhe

(…) zkÞhufxhku y™u [kðeY… ‚t[k÷fku îkhk Äkhý fhkÞu÷k þuh : þqLÞ

ð»ko™e þYykŒ{kt ð»ko ËhBÞk™ çkÄk {¤eLku
Äkhý fhu÷k þuh fw÷ Äkhý fhu÷k þuh

y. þuh™e ft…™e™k fw÷ þuh™e ft…™e™k fw÷
Lkt. ‚tÏÞk  þuh Mkk{u xfkðkhe  ‚tÏÞk  þuh Mkk{u xfkðkhe

(…) ft…™e™wt Ëuðwt su{kt [zu÷k ÔÞks™wt ƒkfe Ëuðwt/[wfððk …kºk ÔÞks …htŒw nsw [wfððk™wt ÚkŒw’ ™ nkuÞ Œuðwt ÔÞks  (Yk.)

‚efÞkuzo ÷kuL‚ y™‚efÞkuzo ze…kuÍex  fw÷ Ëuðwt
su{kt ze…kuÍex™ku  ÷kuL‚

‚{kðuþ ÚkŒku ™ nkuÞ
™kýkfeÞ ð»ko™e þYykŒ{kt Ëuðwt
1)  {wË]÷ hf{
h)  [zu÷wt ÔÞks …ý [wfððk™wt ƒkfe
3)  [wfððk …kºk ÔÞks …ý ÚkŒwt ™ nkuÞ Œuðwt   - - -   - - -   - - -   - —
fw÷ : (1)  (h)  (3) - - - -
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„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz
‚efÞkuzo ÷kuL‚ y™‚efÞkuzo ze…kuÍex  fw÷ Ëuðwt

su{kt ze…kuÍex™ku  ÷kuL‚
‚{kðuþ ÚkŒku ™ nkuÞ

™kýkfeÞ ð»ko ËhBÞk™ Ëuðk{kt VuhVkh
1)  ðÄkhku  - -   - -   - -   - -
h)  ½xkzku  - -   - -   - -   - -

- -   - -   - -   - -
ð»ko™k ytŒu Ëuðw
1)  {wË]÷
h)  [zu÷wt ÔÞks [wfððk™wt ƒkfe
3)  [wfððk …kºk ÔÞks …ý [zu÷wt ™ nkuÞ Œuðwt    - -   - -   - -   - -
fw÷ : (1)  (h)  (3)  - -   - -   - -   - -

(6) (y) zkÞhufxhku y™u [kðeY… f{o[kheyku™k {nu™Œkýk
y. {nu™Œkýk™e rð„Œ yu{ze/zƒÕÞwxeze/{u™ush™k ™k{ fw÷ [wfðkÞu÷e hf{
™t. ƒL™u yu{ze ™u ð»ko™k

- {e. ‚tsÞ fki÷ ¼k„{kt[wfðkÞu÷ku …„kh
1. „úku‚ …„kh

(y) 1961 ™k ykðfðuhk yrÄr™Þ{™e
f÷{ 17(1) y™w‚kh …„kh

(ƒ) 1961 ™k ykðfðuhk yrÄr™Þf™e
f÷{ 17(h) {wsƒ …fðoeÍex‚

(f) 1961 ™k ykðfðuhk yrÄr™Þ{™e
f÷{ 17(3) {wsƒ …„kh™k
ƒË÷k{kt ™Vku. - - -

h. Mxkuf{kt rðfÕ… - - -
3. Mðux Rfðexe - - -
4. f{eþ™ yux÷u fu ™Vk™e xfkðkhe M…»x fhku - - -
…. yLÞ, {w‚kVhe ¼ÚÚkk yt„u M…»xŒk fhku - - -

yuftËhu fw÷ (y) - 1h39488 1h39488
yrÄr™Þ{ y™w‚kh xku[ {ÞokËk 48,00,000 48,00,000

™kutÄ : «kurðzLz Vtz y™u ‚w…h yuLÞwyuþ™ Vtz™ku Vk¤ku su yrÄr™Þ{™k þuzÞw÷(…) y™w‚kh ÚkkÞ Œu™ku yk{kt ‚{kðuþ ™Úke.
…htŒw …kuŒk™k ‚{Þ„k¤k™k ytŒu hò™wt hkufz{kt Y…ktŒh™ku yk{k ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.
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ƒ) yLÞ zkÞhufxhku™wt {nu™Œkýwt
y. {nu™Œkýk™e rð„Œ zkÞhufxhku™k ™k{ fw÷
Lkt.
1. MðŒtºk zkÞhufxhku

- ƒkuzo/fr{xe {exª„{ku nkshe
   y…kÞk™e Ve
- f{eþ™ - yLÞ ‚…»xŒk fhku - - - - -

fw÷ (1) - - - - -
h. ƒeò fkÞo…k÷f ™ nkuÞ Œuðk zkÞhufxhku

- ƒkuzo/fr{xe {exª„{ku nkshey…kÞk™e Ve
- f{eþ™ - yLÞ ‚…»xŒk fhku - - - - -
fw÷ (h) - - - - -
fw÷ (ƒe) =  (1 + h) - - - - -
fw÷ zkÞhufxhku™wt {nu™Œkýwt - - - - -
yrÄr™Þ{ y™w‚kh xku[ {ÞokËk 48,00,000

zkÞhufxhku™u {exª„{kt
Ve™k [wfðýkt™u
‚{kðuþ ™Úke.

(f) yu{.ze. {u™ush fu …qýo ‚{Þ™k zkÞhufxhku r‚ðkÞ™k [kðeY… ‚t[k÷™ fh™khk f{o[kheyku™u {nu™Œkýwt

y. {nu™Œkýk™e rð„Œ [kðeY… {u™ush/f{o[khe„ý
™t. ‚eyuVyku ‚eyu‚

{e. ‚{eh {nuŒk  {e. sÞ™ þkn fw÷ yuftËh
1. „úku‚ …„kh

(y) 1961 ™k ykðfðuhk yrÄr™Þ{™e
f÷{ 17(1) y™w‚kh …„kh 7,70,144 4,73,760 1h,43,904
(ƒ) 1961 ™k ykðfðuhk yrÄr™Þf™e
f÷{ 17(h) nuX¤ …fðeoÍex‚ - - -
(f) 1961 ™k ykðfðuhk yrÄr™Þ{™e
f÷{ 17 (3) y™w‚kh …„kh™k ƒË÷k{kt ™Vku  - - -

h. Mxkuf rðfÕ… - - -
3. Mðux Rfðexe - - -
4. f{eþ™ - ™Vk™e xfkðkhe

yLÞ M…»xŒk fhku - - -
…. yLÞ : M…»xŒk fhku Ëðk™k ™kýk™e [wfðýe,

xuûk rð„uhu - - -
yuftËhu fw÷ (y) 7,70,144 4,73,760 1h,43,904
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(z) Ëtz/rþûkk/ðkhtðkh fhðk{kt ykðŒkt „w™kyku

«fkh ft…™e Äkhk™e Mktrûkó{kt Ëtz/rþûkk yLku ykuÚkkuhexe ftE yÃke÷
f÷{ ðýoLk ðkhtðkhLkk økwLkk (ykhze/yuLkMke fhðk{kt ykðu÷

çkË÷ ÷kËðk{kt yu÷xe/ MkeykuÞw nkuÞ íkku rðøkík
ykðu÷e Ve ykxe sýkðku

(y) ft…™e

 Ëtz

 rþûkk

ðkhtðkh™k „w™k  — fktR ™nª —

(ƒ) zkxhufxhku

Ëtz

rþûkk

ðkhtðkh™k „w™k — fktR ™nª —

(f) yLÞ

Ëtz

rþûkk

ðkhtðkh™k „w™k — fktR ™nª —
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31 {k[o h017
ykuzex ykurV‚o‚/Ryu‚ ykR nuzfðkxo‚o,
yufkWLx s™h÷ (R y™u ykhyu‚yu), „wshkŒ
ykuzex ¼ð™, ™ðht„…whk
y{ËkðkË-380 009

{nkþÞ,
‚tË¼o:- ™t. Ryu‚-ykR/yufkWLx‚/SykRyu÷/h01…-16/h…8…/ Œk. h3-03-h017

yk…™k Œk. h3-03-h017 ™k W…hkufŒ …ºk su y{ku™u Œk. h…-03-h017 ™k hkus {¤u÷ Au Œu™k y™w‚tÄk™u yk…u „wshkŒ
RLVku{ouxef‚ r÷. ™k 31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ð»ko™k zÙkVx xefk-xeÃ…ý {kuf÷kðu÷k Au Œu™k ‚tË¼o{kt.

y{u y{khk ‚nÞku„ ™e[u {wsƒ Ëþokðeyu Aeyu.
(y) ™VkfkhŒk yt„u™k xefk-xeÃ…ý :

…kfw ‚hðiÞw
…uhLx (ze…kxo{uLx ykuV ‚kÞt‚ y™u xuf™ku÷kuS) Vtz™u ft…™e ¾kŒu {wfu÷kt Au. …uhuLx ze…kxo{uLx™wt ykÞkus™ ƒsux …ý ze…kxo{uLx™e
‚w„{Œk ¾kŒh ft…™e{ktÚke swËk swËk ‚Ã÷kÞ‚o™u [wfðýwt fhðk ‚kYt ft…™e ¾kŒu {wfu÷ Au.  ykÚke ykËuþ «{kýu yk Vtz yu
ft…™e™e sðkƒËkhe hnu Au y™u …uhLx ze…kxo{uLx™e ‚w[™k y™w‚kh Œu™wt [wfðýwt fhðk ‚kYt ft…™e yk¼khe Au.  yux÷k {kxu
yk Vtz yu …uhLx ze…kxo{uLx ŒhVÚke {¤u÷e „úktx™k MðY…{kt ™Úke …ý …uhLx ze…kxo{uLx™e ‚h¤Œk ¾kŒh {kºk Œu™u ft…™e
¾kŒu {wfu÷kt Au Œuðwt hsw ÚkkÞ Au.  ðÄw{kt Vtz™u ft…™e ¾kŒu {wfŒe ð¾Œu yk Vtz ft…™e{kt {wfðk ƒË÷ ÔÞks rð»ku ftR r™Ëouþ
fhu÷ku ™Úke.   ykÚke ft…™eyu yk Vtz W…h™k ÔÞks™e ƒkƒŒ{kt fkuR sku„ðkR hk¾u÷e ™Úke.
W…hkufŒ ÷ûÞ{kt ÷uŒkt, yLÞ ykðf™e ƒkƒŒ{kt fkuR ðÄkhu …zŒe ykðf™ku, yLÞ [k÷w yMfÞk{Œku, y™u ™Vku yÚkðk
™kýktfeÞ …zŒh yÚkðk yLÞ [k÷w sðkƒËkheyku ykuAe ËþokðkR nkuR Œuðku fkuR r™Ëouþ ™Úke.

(ƒ) yLÞ xefk-xeÃ…ý :
[k÷w ™ nkuÞ Œuðk hkufký :
4 Úke ‚ÃxuBƒh h008 ™e y‚hÚke ‚eykRyu÷ ‚kÚku™e {kMxh ÷eÍ y™u fL‚uþ™ yu„úe{uLx hËƒkŒ÷ fhe nkuðk™u ÷R™u,
‚eykRyu÷ ŒhVÚke fkuR ykuzex ÚkÞu÷k ™kýkfeÞ …ºkf yLÞ rð„Œku su rn‚kƒku™k ‚tÞwfŒ heŒu ŒiÞkh fhðk sYh rð„Œku
…whe …kzðk{kt ykðu÷e ™Úke.  Œu™k …rhýk{u Œu™k ‚tÞwfŒ rn‚kƒe ™kýkfeÞ …ºkf ŒiÞkh fhe þfe ™Úke.  ykÚke ft…™e yu
yu{‚eyu ŒhVÚke ‚eykRyu÷ ‚kÚku™k ‚tÞwfŒ rn‚kƒku ŒiÞkh fhðk™e {wrõŒ {u¤ððk™e «r¢Þk fhe hÌkwt Au.
ykþk hk¾eyu Aeyu fu yk…™e sYrhÞkŒku yk™k ‚w{u¤{kt ÚkŒe nþu. yk{AŒkt yk ƒkƒŒ™k y™w‚tÄk™u, yk…™u fkuR rðþu»k
M…»xŒk fu {krnŒe™e sYh sýkÞ Œku Œu …whe …kzðk{kt y{™u ¾wþe Úkþu.

yk…™ku yk¼kh,

yk…™ku rðïk‚w,
„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷. ðŒe
‚ne/-
‚{eh {nuŒk
([eV VkR™kL‚eÞ÷ ykurV‚h)
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„ku…™eÞ {wÏÞ yufkWLxLx s™h÷™e f[uhe
hS. …ku»x îkhk (RyuLzykhyu‚yu), „wshkŒ.

No. ES-I/A/cs/GIL/2015-16/OW118
17/04/17

Œ{khku,
{wÏÞ yufkWLxLx s™h÷,
„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz,
ç÷kuf ™t. 1, ykX{ku {k¤,‚ufxh-11, Wãku„¼ð™,
„ktÄe™„h-38h 010.

rð»kÞ  : 31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko {kxu™k „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k rn‚kƒ …h ft…™eyku™k yrÄr™Þ{,
h013 ™e f÷{ 143(6)(ƒe) nuX¤ ¼khŒ™k ykuzexh s™h÷ y™u fBÃxÙku÷h™e rxÃ…ýe.

‚knuƒ©e,
31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko {kxu™k „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k rn‚kƒ …h ft…™eyku™k yrÄr™Þ{,

h013 ™e f÷{ 143(6)(ƒe) nuX¤ ¼khŒ™k ykuzexh s™h÷ y™u fBÃxÙku÷h™e rxÃ…ýe™u ðkŠ»kf ‚k{kLÞ ‚¼k (ft…™e™e) {kt
{wfðk {kxu ™e[u skuze {kuf÷ðk{kt ykðe Au.

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 143(6)(ƒe) nuX¤ Ëþokððk{kt ykÔÞwt Au fu fBÃxÙku÷h Œu{s ¼khŒ™k ykuzexh s™h÷™e
rxÃ…ýe™u ft…™e™k ykuzex‚o he…kuxo ‚kÚku {wfðwt ykð&Þf Au.  rxÃ…ýe fBÃxÙku÷h Œu{s ¼khŒ™k ykuzexh™e xefkyku™u ðkŠ»kf ‚k{kLÞ
‚¼k{kt «MŒwŒ fhðk {kxu {kuf÷ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ rðþu ykurV‚™u f]…k fhe™u òý fhðe.

yk ykurV‚™u Ak…u÷k rn‚kƒ™k{k™e 6(A) ™f÷ {kuf÷ðe suÚke Œu W…Þku„{kt ÷R þfkÞ y™u Œu™ku hufkuzo hk¾e þfkÞ.
yk …ºk™e …ºk h‚eË y™u rƒzký f]…k fhe™u Mðefkhsku.

Œ{khku rðïk‚w,
‚ne/-
zu. yufkWLxLx s™h÷ (Ryu‚-ykR)

ƒezký : W…h {wsƒ.

÷u¾k…heûkk ¼ð™, ™ðht„…whk, y{ËkðkË-380 009, ykuzex ¼ð™, ™ðht„…whk, y{ËkðkË-380 009.
Vku™: 079-h6403713, h6…613h7, h640…874, h6…61h8h, h6…6089h

Vuõ‚ : 079-h6…618…3 R-{uR÷ : agaugujarat1@cag.gov.in
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31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ð»ko {kxu™k „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz™k rn‚kƒ …h ft…™eyku™k yrÄr™Þ{,
h013 ™e f÷{ 143(6)(ƒe) nuX¤ ¼khŒ™k ykuzexh s™h÷ y™u fBÃxÙku÷h™e rxÃ…ýe.

31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ð»ko {kxu™k ™kýkfeÞ rððhý y™u ™kýkfeÞ ynuðk÷ {k¤¾wt ŒiÞkh fhðk™e sðkƒËkhe ft…™e
‚t[k÷™ fr{xe/{tz¤™e nkuÞ Au su ft…™e yrÄr™Þ{ h013 (fkÞËkyku) {wsƒ nkuðwt sYhe Au. fBÃxÙku÷h y™u ¼khŒ™k ykuzexh
s™h÷ îkhk fkÞËk™e f÷{ 139(7) nuX¤ r™{ýwtf yk…u÷ ðiãkr™f ykuzexh™e sðkƒËkhe hnuþu fu Œu ™kýkfeÞ r™ðuË™ …h
yr¼«kÞ Ëþokðu su yrÄr™Þ{™e f÷{ 143(10) Œu{s r™ÞŒ fhu÷k ykuzexª„ Äkuhýku {wsƒ MðŒtºk ykuzex™k yrÄr™Þ{™e f÷{
143 {kt ‚{kðuþ ðk¤wt nkuðwt skuRyu. Œu{™k îkhk 31 òLÞwykhe, h017 ™k hkus ykuzex he…kuxo «MŒwŒ fhðk{kt ykðu÷ su{kt yk
nfefŒku™ku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au.

31 {k[o h016 ™k hkus …whk ÚkŒkt ð»ko {kxu „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz {kxu™e …qhf ykuzex nwt fBÃxÙku÷h y™u ykuzexh s™h÷ ykuV
RLzeÞk ðŒe nkÚk ÄY Awt su yrÄr™Þ{ 143 (6)(y) (™kýkfeÞ r™ðuË™™k r™Þ{ku) {wsƒ Au.  yk ‚t…qýo …qhf ykuzex MðŒtºk heŒu
fhðk{kt ykðu÷ Au, su{kt fkÞoþe÷ fk„¤ku™ku ‚{kðuþ …ý fhðk{kt ykÔÞku ™Úke, y™u Œu {wÏÞíðu ðiãkr™f ykuzexh™e …qA…hA {kxu
{ÞkorËŒ Au,  ft…™e f{o[khe Œu{s fux÷ktf yufkWLxª„ hufkuzo‚™e …‚tË„e™e …heûkk îkhk fhðk{kt ykðu÷ Au.  {khe …qhf ykuzex îkhk
nwt ™e[u™e ™kutÄ…kºk ƒkƒŒku «fkrþŒ fhðk {kt„w Awt su fkÞËk™k yrÄr™Þ{ 143(6)(ƒe) nuX¤™e Au y™u {khk æÞk™ …h ykðu÷
Œu{s Œu{™e ©u»X ‚{sý {kxu ykð~Þf ™e[u™k {wÆkyku Au, su ™kýkfeÞ rððhý y™u ÷k„Œe ð¤„Œe ykuzex he…kuxo {kxu™k Au :

(y) ™VkfkhfŒk …h rxÃ…ýeyku

1. ‚hðiÞw

sðkƒËkhe- nk÷™e sðkƒËkhe

þuzÞw÷ 7 - yLÞ nk÷™e sðkƒËkheyku - Yk. 371,11,3…,h…7/-

{¤u÷w y™wËk™ - Yk. hh4,39,38,771/-

„wshkŒ ‚hfkh îkhk yk…u÷ y™wËk™ Œkhe¾ hh, rz‚uBƒh h01Ã{kxu ƒÄe h‚eËku, W…kSoŒ hf{/ykðf, [qfðýe, ¾[o
(«kusfux {kxu™e) yk ƒÄwt «kusfux ™k ¾kŒk{kt ò¤ðe™u „kuXðe Ëuðw.  Œu{ AŒkt, Yk. 6.64 fhkuz™wt ‚hfkh îkhk y™wËk™
{¤u÷ su™u ƒuLf{kt s{k fhðkÚke su ÔÞks ft…™e™u {¤u÷ Œu™ku ‘‘y™wËk™ …h™k ÔÞks’’ {kt ‚{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ ™Úke su
‘‘™kýk ¾[o’’ (™kux h0) y™u ‘‘{u¤ðu÷ y™wËk™’’ Œu{s ‘‘yLÞ nk÷™e sðkƒËkheyku’’ (™kux 7) nuX¤ ‚{kðuþ fhð{kt
ykðu Au.

yk™k fkhýu ™kýk ¾[o y™u nk÷™e yLÞ sðkƒËkheyku™e yÕ…ktrfŒ ÚkR Au su Yk. 6.64 fhkuz™e Au.

(ƒ) yLÞ rxÃ…ýeyku

h. (y)ft…™e™e rƒ™ ðŒo{k™ hkufkýku{kt ft…™e™k Yk. 9.47 fhkuz™wt yu{/yu‚

r¢yurxð RLVku‚exe r÷{exuz™k Rfðexe þuh™wt hkufký ‚{kðu÷wt Au Œu{s Yk. 17.1… fhkuz™wt fu…ex÷ Þku„Ëk™ su „wshkŒ
RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS Vtz {kxu fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt.

ft…™e™e ™Vk ¾kux ™k{wt yÚkðk ƒu÷uL‚ þex™e ŒiÞkhe {kxu™e ‚k{kLÞ ‚q[™k {wsƒ y™u ft…™e™k þuzÞw÷ III {wsƒ ft…™eyu
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Œu™k rƒ™ ðŒo{k™ hkufkýku™wt ð„eofhý ðu…kh™k hkufkýku Œu{s yLÞ hkufkýku Œhefu fhðk™wt hnuþu.  Ëhuf ð„eofhý rð„Œku
nuX¤ fku…kuohux ‚tMÚkkyku™k ™k{ …h y÷„Úke Ëþkoððk{kt ykðþu, su{ fu Œu yk{ktÚke fkuR Œku ™Úke su (i) …uxk ft…™eyku, (ii)
‚nÞku„eyku,  (iii) ‚tÞwfŒ ‚kn‚ yÚkðk (iv) su{kt hkufký fhðk{kt ykðu Au Œu r™ÞtrºkŒ rðrþ»x ykùÞos™f ‚tMÚkk y™u
ykðe ƒkuze fku…kuohux{kt fhðk{kt ykðu÷ hkufký™e «f]r¥k y™u Œu™e nË Ëþokððe …zþu.  yk rð„Œku™ku ‚{kðuþ fhð{kt ™nª
ykðu Œku Œu™u ft…™e r™Þ{, h013 ™wt WÕ÷t½™ {k™ðk{k ykðþu.

h. (ƒ) yuðwt skuðk {éÞwt Au fu r¢yuxeð RLVku‚exe r÷{exuz SykRyu÷ ™wt ‚n¼k„e Au,  su{kt SykRyu÷ ™e rnM‚ku h4 % ™ku
Au.  ft…™eyku™e fk{„ehe™e f÷{ h(6) {kt r™ãokrhŒ ft…™e™k ‚nÞku„e ‚t„X™™e rð„Œku yk {wsƒ ònuh fhðk{kt
ykðe ™Úke.

h. (f) ft…™eyu  ft…™e™k  yrÄr™Þ{™k  rð¼k„  1h9(3) (ft…™e yrÄr™Þ{, h013) y™w‚kh ykð~Þf yurff]Œ ™kýkfeÞ
r™ðuË™ku ŒiÞkh fhu÷ ™Úke fkhý fu r¢yuxeð RLVku‚exe r÷{exuz îkhk fkuR ™kýkfeÞ r™ðuË™ Ëuðk{kt ykÔÞwt ™Úke y™u
yufkWLx yufefhý {kxu™e rð„Œku …ý yk…u÷ ™Úke.  Œu{AŒkt, yk nfefŒku ™kýkfeÞ r™ðuË™ku{kt «„x fhðk{kt
ykðe ™Úke.

{kxu y™u ðŒe
fBÃxÙku÷h y™u ¼khŒeÞ ykuzexh s™h÷
‚ne/-
(„whðe™ ‚eÄw)

(RyuLzykhyu‚yu) yufkWLxLx s™h÷, „wshkŒ.

MÚk¤ : y{ËkðkË
Œkhe¾ : 17-04-h017
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MðŒtºk rnMkkçk ík5kMkLkeþLkku ynuðk÷
«rŒ,
‚ÇÞ©eyku,
„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz,
„ktÄe™„h.

MðŒtºk rn‚kƒ Œ…k‚™eþ™ku ynuðk÷

«rŒ,‚ÇÞ©eyku,„wshkŒ R™oTVku{uxef‚  r÷{exuz,„ktÄe™„h.

™kýkfeÞ r™ðuË™ku …h™ku ynuðk÷

y{u nk÷™k ™kýkfeÞ ð»ko {kxu „wshkŒ R™oTVku{uxef‚ r÷{exuz (‘‘Ä ft…™e) {kxu yuf r™ðuË™ ŒiÞkh fhu÷w Au su{kt Œk. 31
{k[o h016 ‚wÄe™k ‚hðiÞk ™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au, …whk ÚkÞu÷ ð»ko {kxu ™Vk ™wfþk™ r™ðuË™ y™u hkufz «ðkn r™ðuË™ …ý ƒ™kðu÷
Au, ™kutÄ…kºk rn‚kƒku™ku ‚khktþ Œu{s yLÞ M…»xefhý™e {krnŒeyku.

™kýkfeÞ r™ðuË™ku {kxu ‚t[k÷™™e sðkƒËkhe

ft…™e r™Þk{f ƒkuzo, ft…™e yrÄr™Þ{, h013 (‘‘yuf yrÄr™Þ{’’) nuX¤ Ëþokðu÷ ƒÄe ƒkƒŒku {kxu sðkƒËkh hnuþu.  yk
™kýkfeÞ …ºkf ŒiÞkh fhðk™e ‚kÚku sýkðeyu Aeyu fu yk …ºkf{kt ‚k[e ™kýkfeÞ nfefŒku «MŒwŒ fhðk{kt ykðu÷ Au,  ¼khŒ{kt
MðefkhkÞu÷ yufkWLx™k r‚æÄktŒku {wsƒ ft…™e™e fk{„ehe y™u Œu™k ™kýk «ðkn™u ÷„Œe rð„Œku yk …ºkf{kt «MŒwŒ fhu÷ Au.
Äkhk™e f÷{ 133 nuX¤ ð„eof]Œ fhðk{kt ykðu÷ rn‚kƒe Äkuhýku™ku …ý ‚{kðuþ ÚkkÞ Au. ft…™e™k r™Þ{ 7 ™u æÞk™{kt ÷uðku su
ft…™e (¾kŒk) r™Þ{ku, h014 {k Au.  fkÞËk™e sku„ðkR nuX¤ rn‚kƒ™e ò¤ðýefhðk™e sðkƒËkhe™ku …ý ‚{kðuþ fhðk{kt
ykðu÷ Au.  su{kt ft…™e™e r{÷fŒku™w hûký, Œu{s ™kýkfeÞ „uhheŒeyku™u þkuÄe fkZðe y™u hkufðe, rn‚kƒe ™erŒ™e ÞkuøÞ …‚tË„e
y™u Œu{s Œu{™wt y{÷efhý, r™ýoÞku ÷uðk, yktfýe fhðe y™u þký…ý ¼Þok …„÷k ÷uðk, Œu{s yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºkýku yt„u
ò¤ðýe hk¾ðe Œu{s Œu™wt y{÷efhý fhðwt.  su ‚{„ú rn‚kƒe hufkuzo™u ‚whûkeŒ heŒu ò¤ððk{kt y„íÞ™ku ¼k„ ¼sðu Au,
™kýkfeÞ r™ðuË™ku™e ŒiÞkhe y™u «MŒwŒe™u ‚tƒtrÄŒ Au su ‚k[k y™u LÞkÞe ÿ»rxfkuý yk…u Au y™u ¼kirŒf „uhVkÞËkÚke {wfŒ Au,
¼÷u Œu AuŒh…ªze yÚkðk ¼q÷Úke ÚkÞu÷ nkuÞ.

LÞkÞe Œ…k‚™e‚™e sðkƒËkheyku

yk…ýe sðkƒËkhe Au fu y{khe rn‚kƒe Œ…k‚™k ykÄkhu yk ™kýkfeÞ r™ðuË™ku …h yr¼«kÞ ÔÞfŒ ÚkkÞ.

y{u yk yrÄr™Þ{™e sku„ðkRyku æÞk™{kt ÷eÄe Au, ¾kŒk™e Œu{s rn‚kƒe Œ…k‚™e ƒkƒŒku su™u rn‚kƒ Œ…k‚™e‚
ynuðk÷{k W{uhðk sYhe Au Œu{s r™Þ{ku su ƒ™kðu÷ Au.

yrÄr™Þ{™e f÷{ 143(10) {wsƒ s y{u y{khe rn‚kƒ Œ…k‚ýe fhu÷ su Œu™k Äkhk Äkuhýku «{kýu Au.  y{u ™ir¥kf
sYheÞkŒku™w …k÷™ fheyu Aeyu y™u ™kýkfeÞ r™ðuË™ku ¼kir¥kf „uhVkÞËkÚke {wõŒ Aeyu fu ™nª Œu yt„u ðksƒe ¾kºke {u¤ððk {kxu
¢{{kt „kuXðýe yu Œu {k™fku ™e sYheÞkŒ Au.
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ykuzex{kt ™kýkfeÞ r™ðuË™ku{kt hf{ y™u ònuhkŒku rðþu ykuzex …whkðk {u¤ððk™e fkÞoðkne™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.  …‚tË fhu÷
fkÞoðkne ykuzexh™k [qfkËk …h ykÄkh hk¾u Au, su{kt ™kýkfeÞ r™ðuË™ku™k ¼kirŒf „uhheŒe™k sku¾{™wt {wÕÞktf™™ku ‚{kðuþ Au,
…Ae ¼÷u yu ¼q÷ fu AuŒh…ªze™k ÷eÄu ÚkÞu÷ nkuÞ. Œ{k{ sku¾{ku™e ykfkhýe {kxu, rn‚kƒ Œ…k‚™e‚™u yktŒhef ™kýkfeÞ
r™Þtºký fhðk™w Au.  su ft…™e™k ŒiÞkh fhu÷ ™kýkfeÞ r™ðuË™ku suðwt nkuÞ Au y™u Œu rn‚kƒ Œ…k‚ýe™e «r¢Þk™u ƒ™kððk{kt ÞkuøÞ
ÿ»rx yk…u Au, su Œu ‚{Þu ÞkuøÞ ÷k„u Œu, …ý Œu™ku Wÿu~Þ fkuR {Œ yk…ðk™ku ™Úke fu ft…™eyu ÷k„w fhu÷ …ÞokÃŒ yktŒhef ™kýkfeÞ
r™Þtºký …æÄrŒ ƒhkƒh Au fu ™nª su{kt Œu™k ™kýkfeÞ ynuðk÷ y™u fkÞo/yku…huxª„™e y‚hfkhŒk™ku ‚{kðuþ Au.

rn‚kƒ  Œ…k‚ýe{kt  „ýu÷  ¾kŒk™e  ™erŒyku™e  ÞkuøÞ  [fk‚ýe fhe Œu{s ft…™e r™Þk{fku îkhk rn‚kƒku™e ‚{sqŒ™ku …whku
ytËks fkZðku skuRyu, ŒÚkk ™kýkfeÞ r™ðuË™ku™e yuftËh hswykŒ™wt {wÕÞktf™ fhðwt skuRyu.

y{u {k™eyu Aeyu fu rn‚kƒ Œ…k‚ýe™k {¤u÷ …whkðk ™kýkfeÞ r™ðuË™ku …h y{khk rn‚kƒ Œ…k‚ýe yr¼«kÞ {kxu yuf
ykÄkh yk…ðk {kxu …whŒe y™u ÞkuøÞ Au.

ÞkuøÞ yr¼«kÞ {kxu ykÄkh

fr{&™h ykurV‚ (R™oTVku{uþ™ xuf™ku÷kuS) ™u yk…u÷ y„kð™e hf{ Yk. 19,0…,837/- ™u þtfkM…Ë „ýðk{kt ykðe Au.
skufu Œu™e {kxu fkuR sku„ðkR fhðk{k ykðu÷ ™Úke.  …rhýk{u yk ð»ko™k ™Vk, ¼tzkh y™u ‚hÃ÷‚ ŒÚkk yMfÞk{Œku yufs hf{
nuX¤ Ëþokððk{kt ykÔÞk Au.

yr¼«kÞku

y{khk {Œ {Œkƒef Œu{s y{™u yk…u÷ ‚{sqŒe y™u y{khk ©u»X ¿kk™ {wsƒ, ÷kÞfkŒ «{ký¼wŒ yr¼«kÞ™k ykÄkhu
ðýoðu÷ Vfhk r‚ðkÞ, W…h™wt ™kýkfeÞ r™ðuË™ fkÞËk {wsƒ™e nfefŒku …whe …kzu Au su ¼khŒ{kt rMðfkÞo ‚ðo ‚k{kLÞ yufkWLx™k
r‚ØktŒku™u ykÄkhu ykŠÚkf ƒkƒŒku™e ‚íÞŒk™u …whðkh fhðk™k nuŒwÚke yk÷u¾ðk{kt ykÔÞwt Au, su{kt ft…™e™e 31 {k[o h016 ™e
ƒkƒŒku™u ykðhe ÷uðk{kt ykðe Au y™u ‚kÚku ‚kÚku Œus rËð‚u …qýo ÚkŒk ð»ko {kxu {u¤ðu÷ ™Vku Œu{s ™kýk «ðkn™e rð„Œku …ý ‚k{u÷
Au.

r™Þk{f {tz¤ y™u yLÞ fkÞËkfeÞ ƒkƒŒku …h™ku ynuðk÷

1. su fuLÿ ‚hfkh™k yrÄr™Þ{™e f÷{ 143 ™e …uxk f÷{ (II) nuX¤ ft…™e (rn‚kƒe Œ…‚™e‚ ynuðk÷) ykuzoh h016
(‘‘yuf ykuzoh’’), y{u su ‘‘y™w‚wr[-y’’ {kt yk…eyu Aeyu, ƒkƒŒku™u ÷„Œku ynuðk÷ Vfhk ™t. 3 y™u 4 nuX¤ Ëþokððk{kt
ykðu÷ Au.

h. yrÄr™Þ{™e f÷{ 143(3) ™e sYh «{kýu™ku ynuðk÷ yk {wsƒ Au.

(yu) y{khe rn‚kƒe Œ…k‚ {kxu sYhe Œ{k{™u y{u rð¼kSŒ fhe Œu Œ{k{ {krnŒe™e ‚{swŒe {u¤ðe Au su y{khk
¿kk™ {wsƒ ©u»X Au.

(ƒe) y{khk {Œu, fkÞËk îkhk sYhe ¾kŒk™k ÞkuøÞ …wMŒfku yíÞkh ‚wÄe ft…™e îkhk hk¾ðk{kt ykÔÞk Au y™u Œu y{™u
y{khk …rhûký îkk òýðk {éÞwt Au.
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(‚e) yk ynuðk÷{k ÷k„w …zŒk ‚hðiÞk, ™Vk-™wf‚k™™k r™ðuË™ku y™u hkufz «ðkn r™ðuË™ku ¾kŒk™k …wMŒfku ‚kÚku
ƒtÄƒu‚Œk Au.

(ze) y{khk yr¼«kÞ {wsƒ, «{ký¼qŒ yr¼«kÞ™k ykÄkhu ðýoðu÷ Vfhk r‚ðkÞ, yk ™kýkfeÞ r™ðuË™ku su ft…™e
r™Þ{ku, h014 ™k r™Þ{ 7 ™k rn‚kƒe Äkuhýku™u y™wY… Au.

(R) 31 {k[o h016 ™k hkus r™Þk{f îkhk {¤u÷ ÷u¾eŒ «MŒwrŒ™u ƒkuzo ykuV zkÞhufxo‚ yu hufkuzo{kt ÷eÄu÷ Au, su {wsƒ
ft…™e yrÄr™Þ{™e f÷{ 164 (h) «{kýu fkuR…ý r™Þk{f™u 31 {k[o h016 ‚wÄe{kt r™{ýwf ƒkË „uh÷kÞf
Xhkððk{kt ykðu÷ ™Úke.

(yuV) y{khk ‘‘y™w‚qr[-h’’ ™k ynuðk÷{kt ft…™e™k ™kýkfeÞ ynuðk÷ y™u Œu™k r™Þtºký™k yku…huxª„™e y‚hfkhfŒk
…h™k yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºkfku™e …ÞokÃŒŒk skuðk {¤u Au.

(S) ft…™e yrÄr™Þ{, h014 ™k r™Þ{-11 «{kýu rn‚kƒ Œ…k‚™e‚™k ynuðk÷{k ‚k{u÷ Úkðk™e yLÞ ƒkƒŒku™u
æÞk™{kt hk¾e™u, Œu{s y{™u {¤u÷ ©u»X {krnŒe y™u ‚{sqrŒ {wsƒ-(1) ft…™e yu Œu™k ™kýkfeÞ r™ðuË™ku{kt
Œu™e ™kýkfeÞ MrÚkrŒ …h ƒkfe {wfË{kyku™e y‚h ònuh fhe Au - ™kýkfeÞ r™ðuË™ku™e ™kutÄ hh (yu) ™u æÞk™{kt
÷ku.

(h) ft…™e  …k‚u  zuheðuxeÔÍ™k fhkh ‚rnŒ fkuR ÷ktƒk„k¤k™k fhkhku ™nkuŒk su™k fkhýu {k÷‚k{k™™wt ytËkSŒ ™wf‚k™ ÚkÞwt
nŒwt.

(3) ft…™e îkhk hkufkýfkh™k rþûký y™u hûký ¼tzku¤{kt xÙkL‚Vh fhðk {kxu fkuR hf{™e sYh ™ nŒe.

3. ‘‘y™w‚wr[-‚e’’  {kt y{u yrÄr™Þ{™e f÷{ 143 (…) {wsƒ r™Þk{fku y™u …uxk r™Þk{fku …h ynuðk÷ ¼khŒ™k
rn‚kƒe Œ…k‚™e‚ y™u fB…xÙku÷h îkhk yk…ðk{kt ykðu÷ Au.

su. yu[. {nuíkk yuLz fkwt. ðíke
[kxozo yufkWLxLxMk,

(ÃkuZeLkku hSMxÙuþLk Lkt. 106227 zçkÕÞw)
Mkne

SíkuLÿ yu[. {nuíkk
¼køkeËkh

MkÇÞ ¢{ktf : 30984
MÚk¤ : y{ËkðkË
íkk. : 31-01-017
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…qhðýe- ‘yu’  MðŒtºk ykuzexh™k ynuðk÷ ‚kÚku
(„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷. ™k ‚ÇÞ©eyku W…h™k yus Œkhe¾™k ynuðk÷{kt WÕ÷u¾ y™w‚kh)

(1) (y) ft…™eyu  …kuŒk™e  MÚkkÞe  yMfÞk{Œku  fÞkt  h¾kÞu÷e  Au  Œu™k sÚÚkk™e rð„Œku ‚rnŒ, rð„Œðkh {krnŒe ËþkoðŒwt
ÞkuøÞ hufkuzo™e ò¤ðýe fhe Au.

(ƒ) ‚t[k÷™  îkhk  ð»ko  ËhBÞk™  ÔÞksƒe  rðhk{™k  ‚{Þ  {wsƒ, ‚{Þkt¥khu MÚkkÞe yMfÞk{Œku™wt ¼kir¥kf ðuheVefuþ™
([fk‚ýe) fhðk{kt ykðu Au.  su y{khk {Œ {wsƒ ÔÞksƒe Au fu suÚke Œu ft…™e™k fË y™u MÚkkÞe yMfÞk{Œku™k
«fkh {wsƒ ÔÞksƒe Au.  ykðe [fk‚ýe ËhBÞk™ yuðe fkuR ™kutÄ…kºk ûkrŒyku y{ku™u òýðk {¤e ™Úke.

(f) y{ku™u yk…ðk{kt ykðu÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kyku {wsƒ, y™u y{u fhu÷k ft…™e™k hufkuzo™k …heûký ËhBÞk™ Œu™k
ykÄkhu, ft…™e™e MÚkkÞe yMfÞk{Œku™k xkRx÷ zez yu ft…™e™k ™k{u Au.

(h) ft…™e™k ð»ko™k ytŒu (Mxkuf) RLðuLxhe ™Úke.  ykÚke ft…™e™k (ykuzexh™k ynuðk÷ W…h™ku) ykËuþ h016 y™w‚kh Œu™k …uh
3(h)  nuX¤ Œu™ku ynuðk÷ yk…ðk™wt ÷k„w …zŒwt ™Úke.

(3) (y) y{ku™u  …whe  …kzðk{kt  ykðu÷e  {krnŒe  y™u  ¾w÷k‚kyku {wsƒ, ft…™eyu y™‚efÞkuzo fkuR ÷ku™ fkuR ft…™e™u, fkuR
…uZe™u fu fkuR …ûkfkh™u yk…u÷e ™Úke fu suÚke h013 ™k ft…™e Äkhk™e f÷{ 189 nuX¤, hSMxh r™¼kðu÷w nkuÞ Œu{kt
ykðhe ÷uðkÞu÷k nkuÞ.

(ƒ) y{ku™u …whe …kzðk{kt ykðu÷e {krnŒe y™u  ¾w÷k‚kyku  {wsƒ,  y{khk  yr¼«kÞ «{kýu ft…™e Äkhk™e f÷{
3(3) (yu)(ƒe) y™u (‚e) ™e sYheÞkŒ ÷k„w …zŒk ™Úke.

(4) y{khk  {Œ  {wsƒ  y™u  y{ku™u  …whe  …kzðk{kt ykðu÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kyku «{kýu ft…™eyu fkÞËk™e f÷{ 18… y™u
186 ™e sku„ðkRyku™u ÷ku™ku, hkufkýku, „uhtxeyku y™u ‚efÞkuhexeÍ™e ƒkƒŒ{kt y™w‚hu÷e Au.

(…) heÍðo ƒuLf ykuV $zeÞk™k r™Ëouþ y™w‚kh, y™u ft…™e Äkhk™e f÷{ 73 y™u 76 Œu{s ÷k„w …zŒe yLÞ sku„ðkRyku ŒÚkk
r™Þ{ku nuX¤ Œu y™w‚kh yuðe fkuR ze…kuÍex Mðefkhu÷e ™Úke ŒuÚke …uhk„úkV 3 (5); ft…™e Äkhk™k ykËuþ h016 (ykuzexh™ku
ynuðk÷) ƒkƒŒ ynuðk÷ fhðku ÷k„w …zŒwt ™Úke.

(6) ft…™eyu …whe …kzu÷e ‚uðkyku™e ƒkƒŒ{kt {æÞMÚk ‚hfkh îkhk ft…™e Äkhk h013 ™e f÷{ 148(1) nuX¤, Œu™e …zŒh™k
hufkuzoÍ™e ò¤ðýe fhðk fkuR ykËuþ fhðk{kt ykÔÞk ™Úke, yuðwt y{ku™u …whe …kzðk{kt ykðu÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kÚke
y{ku™u òýðk {éÞwt Au.

(7) (y) y{ku™u  …whe  …kzu÷e  {krnŒe  y™w‚kh,  rððkËkM…Ë  ™  nkuÞ  Œuðkt  fkuR fkÞËu‚h™k Ëuðkt, Œu™u ÞkuøÞ ‚¥kk «krÄfhý
‚{ûk {wfðk™e ƒkƒŒ{kt r™Þ{eŒ hne Au y™u 31 {e {k[o h016 ™e MrÚkrŒyu su Ëuðktyku ÷uýkt ÚkŒkt nkuÞ, Œu™k Õnuýk™e
Œkhe¾™k 6 {rn™kÚke ðÄw ‚{Þ„k¤k ‚wÄe yuðkt fkuR fkÞËu‚h™k Ëuðk [wfðýk™e ƒkƒŒ{kt ƒkfe Ëuðkt ™Úke.

(ƒ) y{ku™u …whe …kzðk{kt ykðu÷e {krnŒeyku y™u ¾w÷k‚kyku {wsƒ ft…™e …k‚u 31 {e {k[o h016 ™e MrÚkrŒyu, RLf{xuûk,
‚uÕ‚xuûk, ‚ðoe‚xuûk, yuf‚kRÍ zÞwxe fu ðux™e ƒkƒŒ{kt yuðk fkuR rððkËkM…Ë Ëuðk™wt [wfðýwt ƒkfe ™Úke.

(8) y{ku™u  …whe  …kzðk{kt  ykðu÷e  {krnŒe  y™u  ¾w÷k‚k  {wsƒ  ft…™eyu fkuR ™kýkfeÞ ‚tMÚkk™u, ƒuLf™u, ‚hfkh™u yÚkðk
zeƒuL[h nkuÕzhku™u ð»ko ËhBÞk™ fkuR Ëuðk™e [wfðýe™e ƒkƒŒ{kt fkuR [wfðýw ™ fÞowt nkuÞ Œuðwt ÚkÞwt ™Úke.

(9) R™eþeÞ÷ …ç÷ef ykuVh y™u x{o÷ku™Úke ft…™eyu fkuR ™kýk W¼k fhu÷kt ™Úke.  ykÚke ykËuþ™k …uhk 3 (9) ™e sku„ðkRyku
ft…™e™u ÷k„w …zŒe ™Úke.
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(10) ft…™e™k rn‚kƒe [ku…zkyku y™u hufkuzoÍ™k y{khk …hûký „k¤k ËhBÞk™, ¼khŒ{kt ‚ðo Mðef]Œ heŒu y¾íÞkh ÚkŒk ykuzexª„
«ufxe‚ y™w‚kh, y™u y{ku™u {¤u÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kyku «{kýu, ft…™e îkhk fu ft…™e W…h Œu™k yrÄfkheyku fu
f{o[kheyku îkhk fkuR fki¼ktz ÚkÞu÷wt nkuÞ Œuðwt y{khk æÞk™ W…h fu ynuðk÷{kt skuðk {éÞwt ™Úke fu ‚t[k÷™ îkhk y{ku™u ykðe
ftR òý fhðk{kt ykðe ™Úke.

(11) yk ft…™e ‚hfkhe ft…™e nkuðkÚke, ft…™e Äkhk™k þuzÞw÷ ‘…’ ‚kÚku ft…™e Äkhk™e f÷{ 197 ™e sku„ðkRyku y™w‚kh,
{u™ushku™u ð»ko ËhBÞk™ [wfðkÞu÷k {nu™Œkýk™e {krnŒe ÷k„w …zŒe ™Úke.

(1h) y{khk yr¼«kÞ {wsƒ y™u y{ku™u …whe …kzðk{kt ykðu÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kyku «{kýu yk ft…™e fkuR ‘™eÄe’ ft…™e
™Úke.  ykËuþ™k …uhk 3 (1h) y™w‚kh Œu ÷k„w …zŒwt ™Úke.

(13) y{ku™u {¤u÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kyku y™w‚kh, ‚ƒtÄ ÄhkðŒk …ûkfkhku ‚kÚku™k ÔÞðnkh yu ft…™e Äkhk™e f÷{ 177 y™u
188 y™w‚kh fhu÷k Au ykÚke yk ÔÞðnkhku su ÷k„w …zŒk rn‚kƒe Äkuhýu «{kýu sYhe ƒ™Œk nkuÞ Au Œu heŒu ™kýkfeÞ
…ºkfku{kt r™ËourþŒ fhu÷k Au.

(14) y{ku™u {¤u÷e {krnŒe y™u ¾w÷k‚kyku «{kýu ft…™eyu fkuR «uVhL‚eÞ÷ Vk¤ðýe fu ¾k™„e heŒu þuh™u yuðkt fkuR …qýo ŒÚkk
fu yktrþf fLðxeoƒ÷ zeƒU[h ð»ko ËhBÞk™ ™Úke, fÞktÞ {wfðk{kt ykÔÞkt ™Úke.  ykÚke ykuzoh™k …uhk 3 (14) ÷k„w …zŒku ™Úke.

(1…) y{ku™u  …whe  …kzðk{kt  ykðu÷e  {krnŒe  y™u  ¾w÷k‚kyku «{kýu ft…™eyu Œu™e ‚kÚku skuzkÞu÷k zkÞhufxhku fu fkuR ÔÞrõŒ ‚kÚku
hkufz r‚ðkÞ™k fkuR ÔÞðnkh fhu÷k ™Úke.  ykÚke ykËuþ™ku …uhk 3 (…) ÷k„w …zŒku ™Úke.

(16) heÍðo ƒuLf ykuV $zeÞk yufx 1934 ™e f÷{ 4…-ykRyu {wsƒ yk ft…™e™u Œu y™w‚kh ™kutÄýe fhkððk™e sYrhÞkŒ
hnuŒe ™Úke.

su. yu[. {nuíkk yuLz fkwt. ðíke
[kxozo yufkWLxLxMk,

(ÃkuZeLkku hSMxÙuþLk Lkt. 106227 zçkÕÞw)

Mkne
SíkuLÿ yu[. {nuíkk

¼køkeËkh
MkÇÞ ¢{ktf : 30984

MÚk¤ : y{ËkðkË
íkk. : 25-11-2016
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yktŒhef rn‚kƒ Œ…k‚™e‚ ynuðk÷ …h y™w‚qr[-ƒ su „wshkŒ RLVku{uouxef‚ r÷{exuz™e yks rË™ ‚wÄe™k
™kýkfeÞ r™ðuË™ «{kýu Au.

ft…™e yrÄr™Þ{, h013 (‘‘yuf yrÄr™Þ{’’) ™e f÷{ 143 ™e …uxk f÷{ 3 ™k ðkfÞkt„ (1) {wsƒ yktŒhef ™kýkfeÞ
r™Þtºký …h™ku ynuðk÷.
„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz (‘yuf ft…™e’) ™k ™kýkfeÞ ynuðk÷ {kxu y{u yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™u æÞk™{k hk¾e ynuðk÷
ƒ™kðu÷ Au. su Œk. 31 {k[o, h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ð»ko {kxu™k ™kýkfeÞ r™ðuË™ku™e rn‚kƒe Œ…k‚ {wsƒ Au.
yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký {kxu ‚t[k÷™™e sðkƒËkhe

ft…™e îkhk r™ÄkoheŒ ™kýkfeÞ r™Þtºkýku™e MÚkk…™k y™u ò¤ðýe {kxu ft…™e™wt ‚t[k÷™ sðkƒËkh Au. RLMxexÞwx ykuV [kxoz
yufkWLxLx (ykR.‚e.yu.ykR.) ™e {k„oËþo™ ™kutÄ {wsƒ yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™e rn‚kƒe Œ…k‚ fhðk{kt ykðe Au.  su{kt
yktŒhef r™Þtºký™k ykð~Þf ½xfku æÞk™{kt ÷uðk{k ykÔÞk Au y™u yk ƒÄw ™kýkfeÞ ynuðk÷ {kxu ÷k„w …zu Au.  yk sðkƒËkhe{kt
…ÞkoÃŒ yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºkýku™k rzÍkR™, y{÷efhý y™u ò¤ðýe™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au, su Œu™e W¼hŒk y™u fkÞoûk{
ðŒo™™u ¾kŒhe fhðk {kxu y‚hfkhf heŒu fkÞohŒ Au;  ft…™e™e ™erŒyku™w …k÷™ …ý yk{kt ‚k{u÷ Au, yMfÞk{Œku™e ‚whûkk …ý
sYhe Au, ðktf y™u AuŒh…ªze™e þkuÄ y™u r™Þtºký …ý sYh {™kÞ Au.  ft…™e yrÄr™Þ{, h013 {wsƒ yufkWLxª„ hufkuzo™e
[kuf‚kR y™u ‚t…qýoŒk Œu{s ‚{Þ‚h rðï‚™eÞ ™kýkfeÞ {krnŒe ŒiÞkh fhðe sYhe Au.
rn‚kƒ Œ…k‚™e‚™e sðkƒËkhe

y{khe sðkƒËkhe yu Au fu y{khk ykuzex™k ykÄkhu ™kýkfeÞ heÃkkuxeOøk …h ft…™e™k yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºkýku™ku yr¼«kÞ
ÔÞfŒ fhðku. ft…™e yrÄr™Þ{, h013 ™e f÷{ 143 (10) «{kýu rn‚kƒe Œ…k‚ fhu÷ Au, su{kt yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™e
{k„oËþo™ ™kutÄ™ku …ý ‚{kðuþ ÚkkÞ Au, su yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™k ykuzex{kt ÷k„w …zŒe nË ‚wÄe Au y™u Œu ¼khŒ™k
RLMxexÞwx ykuV [kxoz yufkWLxLx îkhk yk…ðk{kt ykÔÞwt Au.  Äkuhýku y™u {k„oËþo™™e ™kutÄ «{kýu ykuzex fhðk Œu{s Œu™e Þkus™k
½zðk {kxu ™ir¥kf sYheÞkŒku™wt …k÷™ fhðwt skuRyu suÚke fhe sYhe yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™e ðksƒe ¾kŒhe fhðk{kt ykðu y™u
™kýkfeÞ ynuðk÷ {kxu Œu™e MÚkk…™k fhe ò¤ðýe fhðk{kt ykðu y™u ykðk r™Þtºkýku™e ƒÄe ƒkƒŒku{kt y‚hfkhf heŒu fk{ fhu
Au.
y{khk ykuzex{kt ™kýkfeÞ ynuðk÷ y™u Œu{™k yku…huxª„™k «¼kð™u ykÄkhu yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™e …ÞkoÃŒŒk rðþu
ykuzex™k …whkðk {u¤ððk™e fkÞoðkne™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au. ™kýkfeÞ ynuðk÷{kt yktŒhefu ™kýkfeÞ r™Þtºký™e rn‚kƒe Œ…k‚{kt
yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký ™ku ¾w÷k‚ku, ¼kir¥kf ™ƒ¤kR yMrŒíð Ähkðu Au. su sku¾{™wt {wÕÞktf™ y™u yk™w»ktr„f sku¾{ …h
ykÄkheŒ yktŒhef r™Þtºký™e rzÍkR™ ŒÚkk yku…huxª„ «¼kð™u …heûký {kxu {qÕÞktf™ fhu Au. …‚tË fhu÷ fkÞoðkne ykuzexh™k
[wfkËk …h ykÄkh hk¾u Au, su{kt ™kýkfeÞ r™ðuË™™e ¼kir¥kf „uhherŒ™k sku¾{™e ykfkhýe™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ ÃAe ¼÷u yu ¼q÷ fu
AuŒh…ªze Úke ÚkÞu÷ nkuÞ.
™kýkfeÞ ynuðk÷ su ft…™e™k yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký …h ƒ™kðu÷ ft…™e rn‚kƒe Œ…k‚™ku ykÄkh …whku …kzðk {kxu y{™u
{¤u÷ rn‚kƒe Œ…k‚™k …whkðk ÞkuøÞ y™u y™wfw¤ Au.
™kýkfeÞ ynuðk÷ …h yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™ku yÚko

ft…™e™e yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký ™erŒ su ™kýkfeÞ ynuðk÷ {kxu™e …ØrŒ „ýðk{kt ykðu Au, Œu{kt ‚ðo Mðef]Œ heŒu ðksƒe
¾kŒhe …whe …kzðk{kt ykðe Au y™u ƒnkh™k nuŒw {kxu ™kýkfeÞ r™ðuË™ ƒ™kððk su ‚k{kLÞ heŒu Mðef]Œ ¾kŒkfeÞ ™erŒyku
«{kýu Au.  ft…™e™k yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºkýku su ™kýkfeÞ ynuðk÷ …h ÷k„w …zu Au Œu{kt ™e[u Ëþokðu÷ ™erŒ y™u …ØrŒ™ku
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‚{kðuþ ÚkkÞ Au.
(1) ft…™e™e yMfÞk{Œku™k hufkuzo™e ò¤ðýe, su{kt Œu™e ÞkuøÞíðkh rð„Œ nkuÞ, Œu{s Œu [kuff‚ y™u ðksƒe heŒu ft…™e™e

yMfÞk{Œku™k ÔÞðnkh y™u swƒk™e™u «rŒ®ƒrçkŒ fhu Au.
(h) ‚k{kLÞ {kLÞ rn‚kƒe ™erŒyku «{kýu s ™kýkfeÞ r™ðuË™ ƒ™kðu÷ Au Œu™e ðksƒe ¾kŒhe fu ÔÞðnkhku, {kxu sYhe nkuÞ

Œuðku hufkuzo ŒiÞkh fhðk{kt ykðu Au Œu{s ft…™e r™Þk{f y™u ‚t[k÷fku yrÄf]ŒŒk ‚kÚku ft…™eyu fhu÷ ¾[o Œu{s Œu™e h‚eËku
ƒ™kðu÷ Au; y™u

(3) ft…™e™k ™kýkfeÞ r™ðuË™ku …h ‚kËe y‚h ƒŒkðŒe ft…™e™e yMfÞk{Œku™u ðksƒe ¾kŒhe nuX¤™w r™ðkhý Œu{s rƒ™
yrÄf]ŒŒk ‚kÚku ð…hkþ™e ‚{Þ‚h þkuÄ fhe yk…u Au.

yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký nuX¤™k ™kýkfeÞ r™ðuË™ {kxu™e yktŒhef {ÞkoËk

yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký nX¤™k ™kýkfeÞ r™ðuË™{kt, f…xe ‚k{u÷„ehe™e ‚t¼kð™k yÚkðk r™Þtºký …h yÞkuøÞ ‚t[k÷™,
¾kux fu AuŒh…ªzeÚke ‚k{kLÞ „uh‚{s skuðk {¤u÷ ™Úke, Œu{s ¼rð»Þ™k ‚{Þ„k¤k {kxu ™kýkfeÞ ynuðk÷ …h™k yktŒhef
™kýkfeÞ r™Þtºkýku™u fkuR…ý Wí¢ktrŒ™k ytËksku™k sku¾{{kt ykðu Au y™u ™kýkfeÞ ynuðk÷ …h™k yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™e
þhŒku{kt VuhVkh™k fkhýu yÞkuøÞ ƒ™e þfu Au, Œu{s Œu™k …k÷™™wt {k… yÚkðk …ØrŒ y™u ™erŒyku ƒ„ze þfu Au.
yr¼«kÞ

ft…™e …k‚u Œu™k Ëhuf ‚k{kLÞ fkÞo {kxu …ÞkoÃŒ yktŒhef r™Þtºký …ØrŒ Au su ™kýkfeÞ ynuðk÷ {kxu fkÞo fhu Au, y™u yk ™kýkfeÞ
ynuðk÷ {kxu yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký …ØrŒ Œk. 31 {k[o h016 ™k hkusÚke y‚hfkhf heŒu fkÞohŒ Au, su ™kýkfeÞ ynuðk÷™k
ft…™e îkhk „ýðk{kt ykðu÷ yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký™k {k…Ëtzku™u ÷k„w …zu Au, Œu{s Œu™e ytËh rn‚kƒe Œ…k‚™e {k„oËþof
™kutÄ{kt yk…u÷ ½xfku™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au. su ¼khŒeÞ [kxoz yufkWLxLx îkhk yktŒhef ™kýkfeÞ r™Þtºký nuX¤™k ™kýkfeÞ ynuðk÷
{kxu òhe fhðk{kt ykðu÷ Au.

su. yu[. {nuíkk yuLz fkwt. ðíke
[kxozo yufkWLxLxMk,

(ÃkuZeLkku hSMxÙuþLk Lkt. 106227 zçkÕÞw)
Mkne

SíkuLÿ yu[. {nuíkk
¼køkeËkh

MkÇÞ ¢{ktf : 30984
MÚk¤ : y{ËkðkË
íkk. : 25-11-2016
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31 {e {k[o h016 ™k hkus™e ÂMÚkrŒyu …kfw ‚hðiÞw

 rð„Œku ™kutÄ 31 {e {k[o h016 ™e 31 {e {k[o h01… ™e
¢{ktf rMÚkrŒyu Yk. rMÚkrŒyu Yk.

Rfðexe y™u sðkƒËkheyku
þuh nkuÕzh™wt ¼tzku¤
þuh {qze 2 1,85,143,930 1,85,143,930
y™k{Œku y™u ðÄkhku 3 1,291,770,951 1,228,785,292

1,476,914,881 1,413,929,227
nk÷ [k÷w ™ nkuÞ Œuðe sðkƒËkhe
÷ktƒk„k¤k™k WAe™k ÷eÄu÷k ™kýk 4 85,895,657 85,895,657
zeVzo xuûk™e sðkƒËkheyku ([kuÏ¾e) 5 83,437
[k÷w sðkƒËkheyku
ÔÞk…kh™k [wfððk …kºk 6 6,677,283 6,565,972
yLÞ [k÷w sðkƒËkheyku 7 3,711,135,257 3,448,494,370

3,717,812,540 3,455,060,342
                                           fw÷ …,h80,6h3,078  4,9…4,968,663

yMfÞk{Œku : (r{÷fŒku)

nk÷ [k÷w ™ nkuÞ Œuðe yMfÞk{Œku
rVõ‚ yMfÞk{Œku
skuR þfkÞ Œuðe yMfÞk{Œku 8 99,771,657 100,000,483
[k÷w ™ nkuÞ Œuðw hkufký 9 178,189,293 266,303,237
zeVzo xuûk™e yMfÞk{Œku (™ux) 10 154,138 -
÷ktƒk„k¤k™e ÷ku™ y™u yuzðkL‚e‚ 11 5,883,972 5,849,816
yLÞ [k÷w ™ nkuÞ Œuðe yMfÞk{Œku 12 106,139,495 55,466,143

112,177,605      61,31…,9…9
[k÷w yMfÞk{Œku
ÔÞk…kh™k {¤ðk…kºk 13 1h7,968,833 13h,304,64h
hkufz y™u ƒUf ƒu÷uL‚eÍ 14 9…4,96h,47… 49h,0…1,h43
xwtfk„k¤k™e ÷ku™ y™u yuzðkL‚eÍ 15 3,348,771,…h… 3,…16,h43,198
yLÞ [k÷w yMfÞk{Œku 16 4…8,781,690 386,7…8901

       4,890,484,…h3 4,…h7,348,984
                                     fw÷ …,h80,6h3,078  4,9…4,968,663

y„íÞ™e rn‚kƒe ™erŒyku yk ‚kÚku skuzu÷e ™kutÄkuyu ™kýkfeÞ …ºkfku™ku y„íÞ™ku ¼k„ Au.
y{khk ynuðk÷ {wsƒ yks™e Œkhe¾u ƒkuzo™k nwf{Úke y™u Œu™k ðŒe
su.yu[. {nuŒk y™u fwkt ðŒe Ä™tsÞ rîðuËe ©e Y…ðtŒ ®‚„
[kxzo yufkWLxLx [uh{u™ {u™uS„ zkÞhufxh
…uZe™ku hSMxÙuþ™ ¢{ktf : 106hh7w

SŒuLÿ yu[. {nuŒk yu‚.yu. {nuŒk
¼k„eËkh rn‚kƒe yrÄfkhe
‚ÇÞ…Ë ¢{ktf : 30984

s…™ þkn
ft…™e ‚u¢uxhe

MÚk¤ : y{ËkðkË MÚk¤ : „ktÄe™„h
Œkhe¾ : 31-01-h017 Œkhe¾ : h8-1h-h016
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31 {e {k[o h016 ™k hkus 5whk Úkíkkt ð»koLkwt LkVku-LkwfþkLk ¾kíkwt
 rð„Œku ™kutÄ 31 {e {k[o h016 ™e 31 {e {k[o h01… ™e

¢{ktf rMÚkrŒyu Yk. rMÚkrŒyu Yk.
huðLÞw
‚t[k÷™{ktÚke {nu‚w÷ 17 83,74h0h9 96,3h3,96…
yLÞ ykðf 18 349,971,779 h71,h19,6h0

433,713,808 367,…43,…8…
¾[o
f{o[kheyku™k ÷k¼kÚkou ¾[o 19 31,993,181         h9,87h,670
™kýkfeÞ {qÕÞ 20   144,6hh,…48 33,110,741
½‚khku 3,h97,…0h h,393,489
yLÞ ¾[o 21 h3,438,…16 hh,39h,…8…
SðeyuVyu÷™k „wshkŒ
RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS 88,113,944 87,769,48…
Vtz™k {qÕÞ{kt ½xkzk™e sku„ðkR

h91,46…,7h9
 14h,h48,978 h79,774,100

fhðuhk …nu÷k™ku ™Vku
fhðuhk™u ÷„Œku ¾[o
[k÷w fhðuhk 79,…00,000  9…,h00,000
rzVzo fhðuhk/(rÄhký) h37,…76 1h,………

79,h6h,4h… 9…,h1h,………
fhðuhk …Ae™ku ™Vku …kfk 6h,98…,6…4 184,…61,…4…
‚hðiÞk{kt ÷R „Þk

Rfðexe þuhËeX {q¤ y™u
n¤ðe f{kýe
{q¤ f{kýe 3.40 9.97
n¤ðe f{kýe 3.40 9.97

y„íÞ™e rn‚kƒe ™erŒyku yk ‚kÚku skuzu÷e ™kutÄkuyu ™kýkfeÞ …ºkfku™ku y„íÞ™ku ¼k„ Au.
y{khk ynuðk÷ {wsƒ yks™e Œkhe¾u ƒkuzo™k nwf{Úke y™u Œu™k ðŒe
su.yu[. {nuŒk y™u fwkt ðŒe Ä™tsÞ rîðuËe ©e Y…ðtŒ ®‚„
[kxzo yufkWLxLx [uh{u™ {u™uS„ zkÞhufxh
…uZe™ku hSMxÙuþ™ ¢{ktf : 106hh7w

SŒuLÿ yu[. {nuŒk yu‚.yu. {nuŒk
¼k„eËkh rn‚kƒe yrÄfkhe
‚ÇÞ…Ë ¢{ktf : 30984

s…™ þkn
ft…™e ‚u¢uxhe

MÚk¤ : y{ËkðkË MÚk¤ : „ktÄe™„h
Œkhe¾ : 31-01-h017 Œkhe¾ : h8-1h-h016
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rn‚kƒku …híðu™k ¼k„ Œhefu™e ™kutÄ

h.  þuh ¼tzku¤ (hf{ Yk. {kt)

                        rð„Œku 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk. ™k hkus Yk.

(y) ykuÚkkuhkRÍz {qze
h,…0,00,000 (yk„÷k ð»kou)
h,…0,00,000 Rfðexe þuh Ëhuf Yk. 10/- ™ku h…0,000,000  h…0,000,000

(ƒ) ƒnkh …kzu÷e, ‚ƒM¢kRƒ fhu÷e y™u [qfðýwt ÚkÞu÷e {qze
1,8…,14,393 (yk„÷k ð»kou)
1,8…,14,393 Rfðexe þuh Ëhuf Yk. 10/- ™ku su
‚t…qýo ¼h…kR ÚkÞk Au Œuðk þuhku™ku ‚{kðuþ
94,70,7…8 RLVku‚exe «kusufx™k fkuR…ý [qfðýk   18…,143,930 18…,143,930
fÞok r‚ðkÞ „wshkŒ ‚hfkh îkhk s{e™™e ŒƒËe÷e
ÚkŒk, Œu™u hkufz Œhefu Rfðexe þuh™e Vk¤ðýe fhe
fw÷ ƒnkh …zu÷e, ‚ƒM¢kRƒ fhu÷e y™u [qfðýw
ÚkÞu÷ þuh {qze  18…,143,930  18…,143,930

(f) ynuðk÷™k ð»ko™e þYykŒ{kt y™ ð»ko™k ytŒu ƒkfe hnuŒk þuh™e ‚tÏÞk 1,8…,14,393 Rfðexe þuh Au.  þuh™e ‚tÏÞk
ƒkƒŒ{kt fkuR VuhVkh ™Úke.

(z) nffku, «kÚkr{fŒk y™u r™Þtºkýku

 i. ƒnkh …zu÷k Œ{k{ þuh …whu…wY [qfðýwt ÚkÞu÷k ykuzoe™he þuh Au ft…™e™u {kºk yufs «fkh™k þuh Rfðexe þuh Au su™e
®f{Œ þuhËeX Yk. 10/- Au.

ii. Rfðexe þuh Äkhfku ‚{ÞktŒhu ònuh ÚkŒe zeðezLz {u¤ððk n¬Ëkh Au.  ft…™e™u ÚkÞu÷k ™Vk su ft…™e Äkhk h013 ™e
f÷{ 1h3 y™w‚kh™e sku„ðkR {wsƒ ÚkkÞ Œu r‚ðkÞ fkuR zeðezLz [wfððk …kºk ™Úke.

iii. ft…™e™e ƒkfe hnuŒe yMfÞk{Œku …híðu Ëhuf þuh™ku ‚h¾ku ¢{ hnu Au. þuh nkuÕzhkuyu Äkhý fhu÷k Rfðexe þuh™k
«{ký™u y™wY… Œu™e ðnU[ýe fhðk{kt ykðþu.
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(R)  þuh nkuÕzª„™e rð„Œku

                         rð„Œku                                                              31 {k[o h016                    31 {k[o h01…
                                                                                                    ™k hkus Yk.                         ™k hkus Yk.

™tƒh ( % ) ™tƒh ( % )

… %  Úke ðÄkhu þuh Äkhý fh™khk „wshkŒ ‚hfkh  170,643,930  9h.16  170,643,930  9h.16

„wshkŒ r{™h÷ zuð÷…{uLx fkukuoohuþ™ r÷{exuz  10,000,000  ….40  10,000,000  ….40

3.  y™k{Œku y™u ðÄkhkyku

             rð„Œku                                        31 {k[o h016                    31 {k[o h01…
                                                                   ™k hkus Yk.                          ™k hkus Yk.

{qze y™k{Œ
÷eÍ-«e{eÞ{ AuÕ÷k
…kfk ‚hðiÞk {wsƒ 73,714,606 73,714,606
fu…ex÷ „úkLx „wshkŒ
ykRxe ðU[h Vtz {kxu
AuÕ÷k…kfk ‚hðiÞk {wsƒ  8…,700,000 8…,700,000
‚k{kLÞ y™k{Œ
AuÕ÷k …kfk ‚hðiÞk {wsƒ 3……,8h0 3……, 8h0
™Vk/™wfþk™™k …ºkfku{kt
ðÄkhku/(½xkzku)
AuÕ÷k …kfk ‚hðiÞk {wsƒ 1,069,014,871 884,8…8,…89
ƒkË: MÚkkÞe yMfÞk{Œku™k
        Sð™ fk¤{kt VuhVkh
         ÚkŒk Œu™e „kuXðý 40…,h63
W{uhku: ð»ko {kxu™ku
™Vku/(™wfþk™) 6h,98…,6…4 184,…61,…4…

1,13h,000,…h… 1,069,014,871
ƒtÄ fhŒe ð¾Œ™e hkþe
fw÷ y™k{Œ y™u ðÄkhku
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4. ÷ktƒk „k¤k™k WAe™k ÷eÄu÷k ™kýk

 rð„Œku 31 {e {k[o h016 31 {e {k[o h01…
™k hkus Yk. ™k hkus Yk.

y™ ‚efÞkuzo
„wshkŒ ‚hfkh ŒhVÚke ðU[h Vtz ÷ku™ 8…,89…,6…7  8…,89…,6…7

8…,89…,6…7 8…,89…,6…7

„wshkŒ ‚hfkh ŒhVÚke ðU[h Vtz÷ku™™k Yk. 8…,89…,6…7/- y„kW™k ð»ko™k (8…,89…,6…7/-) ™u ÔÞks hrnŒ ÷ku™{kt
1-04-h00h Úke hksÞ ‚hfkh©e™k Œk. 1-07-h003 ™k ‚hfkhe Xhkð ¢{ktf : ykRxe…e/1099/…h0/ykRxeze Úke
…rhðŒeoŒ fhu÷k Au. yk hf{ Œk. 31-03-h00h ‚wÄe 13 % ™k ðkŠ»kf Ëh ÔÞks ÄhkðŒe nŒe.

…. [kuÏ¾e zeVzo xuûk (fhðuhk) ™u ÷„Œe sðkƒËkhe

[k÷w ð»ko {kxu ™kýkfeÞ …ºkfku y™u fhðuhk …ý ykðŒk ‚{Þ„k¤k{kt ŒVkðŒ™k fkhýu ft…™e ÷k„w …zŒk fhðuhk™k Ëh™k
ykÄkhu zeVzo fhðuhk™ku ytËks ŒiÞkh fhu Au.

 rð„Œku 31 {e {k[o h016 31 {e {k[o h01…
™k hkus Yk. ™k hkus Yk.

MÚkkÞe yMfkÞ{Œku™e {ktze ðk¤u÷e
®f{Œ™k ŒVkðŒ su rn‚kƒe [ku…zk 83,437
y™u ykðfðuhk Äkhk {wsƒ

83,437

6. [qfððk …kºk ÔÞk…khe Ëuðwt

 rð„Œku 31 {e {k[o h016 31 {e {k[o h01…
™k hkus Yk. ™k hkus Yk.

ÔÞk…khe [qfððk …kºk Ëuðwt …,944,11… …,876,444
¾[o™k [qfððk …kºk Ëuðwt  733,168 689,…h8

6,677,h83 6,…6…,97h
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™kutÄ  :

{kR¢ku, ™k™k y™u {æÞ{ fË™k yuLxh«kRÍ zuð÷ku…{uLx Äkhk h006 (yu{ yu‚yu{Rze yufx-h006) nuX¤ …kuŒk™e òŒu
hSMxh ÚkÞu÷k ykðk Wãku„ ‚knr‚f su …whðXku …whku …kzu Au Œu™e …k‚uÚke r™rùŒŒk {u¤ððk {kxu ft…™eyu «r¢Þk þY fhe Au.
…whðXku …whku …kz™khk fu suyku {kR¢ku, M{ku÷ y™u {ezex{ yuLxh«kRÍ {kxu™wt ƒu÷uL‚ y™u Œu™e [qfððk …kºk fu [qfðu÷wt ÔÞks su
yu{yu‚yu{Rze. ‚uLxh yufx h006 nuX¤ Ëþokððk™wt ÚkkÞ Au.  Œu™e {krnŒe ð»ko ËhBÞk™ yufºk ÚkR þfe ™Úke fu Ëþokðe þfkÞwt
™Úke.
7. yLÞ [k÷w sðkƒËkheyku

 rð„Œku 31 {e {k[o h016 31 {e {k[o h01…
™k hkus Yk. ™k hkus Yk.

„úknf ŒhVÚke y„kW™k {¤u÷k ™kýk 1,346,179,10h 1,937,48h,000
MxuåÞwxhe sðkƒËkheyku 19,794,64… 17,04…,917
[qfððk …kºk Ryu{ze‘Í 91,8…0,949 179,77h,…69
‚efÞkuhexe ze…kuÍex {¤u÷ 78,h63 183,h63
zuð÷ku…{uLx ‚efÞkuhexe, ¢eyuxeð [kuR‚,
Þw.yu‚.yu. ŒhVÚke h,000,000 h,000,000
yLÞ [qfððk …kºk 7,h93,…h7 1h,979,…8…
„úkLx {¤u÷ h,h43,938,771 1,h99,031,036

3,711,136,h67 3,448,494,370

yLÞ [qfððk …kºk Yk. 16,76,h4h/- (AuÕ÷k ð»kou- Yk. hh,76,h4h/-) fu su ƒuLf yufkWLx{kt s{k ÚkÞu÷ Au …ý Œu™k
rðþu fkuR {krnŒe «kÃŒ ™Úke.
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{¤u÷ „úkLx™e rð„Œku

¢{ktf ¼khŒ ‚hfkh 01-04-1… ð»ko ËhBÞk™ ð»ko ËhBÞk™ s{k ÚkÞu÷ 31-03-16 31-03-1…
ŒhVÚke {¤u÷ ™k hkus  W½zŒe {¤u÷ ¾[o fhu÷ ÔÞks ™k hkus ™k hkus
 „úkLx r‚÷f ¾[o ƒtÄ r‚÷f ƒtÄ r‚÷f

1 yu™RS…e nuX¤™e 8,301,667 - 7,h77 498,006 8,79h,396 8,301,667
fu…u‚exe rƒÕzª„ Mfe{
{kxu™e ¼khŒ ‚hfkh
ŒhVÚke {¤u÷ „úkLx

h zeyu‚xe îkhk fu…u‚exe 1…,660,18… 3,071,833 1,h…0,3…1 9h8,8…8 18,410,…h… 1…,660,18…
rƒÕzª„ Mfe{ {kxu™e
¼khŒ ‚hfkh ŒhVÚke
{¤u÷ „úktx{ktÚke yu‚eyu

3 yu™RS…e …h ‚u{e™kh 17,611 - - - 17,641 17,641
Þkusðk {kxu ¼khŒ
‚hfkh ŒhVÚke
{¤u÷ „úktx

4 Mxux …kuxo÷/Mxux ‚ðeo‚ 48,h…1,h63 - 1,hh4,064 h,87…,76… 49,90h,964 48,h…1,h63
ze÷eðhe „ux {kxu ¼khŒ
‚hfkh ŒhVÚke {¤u÷ „úktx

… Mxux …kuxo÷/Mxux ‚ðeo‚ 49,447,…33 - - h,966,8…h …h,414,38… 49,447,…33
ze÷eðhe „ux {kxu
¼khŒ ‚hfkh îkhk
{¤u÷ yu‚eyu

6 R-zeMxÙefx yu{yu{…e™k 8,h64,844 - - - - 8,h64,844
™uþ™÷ hku÷ ykWx {kxu
¼khŒ ‚hfkh îkhk
{¤u÷ „úktx

7 R-zeMxÙefx yu{yu{…e™k h,3…0,497 - - 141,030 h,491,…h7 h,3…0,497
™uþ™÷ hku÷ ykWx {kxu
¼khŒ ‚hfkh îkhk
yu‚eyu

fw÷... y 13h,h93,630 3,071,833 h,481,69h 7,410,…11 13h,0h9,438 13h,h93,630
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¢{ktf ¼khŒ ‚hfkh 01-04-1… ð»ko ËhBÞk™ ð»ko ËhBÞk™ s{k ÚkÞu÷ 31-03-16 31-03-1…
ŒhVÚke {¤u÷ ™k hkus  W½zŒe {¤u÷ ¾[o fhu÷ku ÔÞks ™k hkus ™k hkus
 „úkLx r‚÷f ¾[o ƒtÄ r‚÷f ƒtÄ r‚÷f

1 Mxux zuxk ‚uLxh - - - - - -
{kxu™e „úktx

h Þwyu™ze…e «kusufx 1…,660,18… 3,071,833 1,h…0,3…1 9h8,8…6 18,410,…h… 1Ã,660,18…
{kxu™e „úktx-™k„hefku
‚wÄe {krnŒe
…nkut[kzðk™wt fk{ ðÄkhðwt

3 ‚uLxh ykuV yuf‚e÷t‚ 19,910,81h 10,00h,000 871,996 - h9,040,816 19,910,81h
{kxu™e „úktx

4 ‚exeÍ™ ‚uLxÙef fku÷ - - - - - -
‚uLxh {kxu™e „úktx

… R-zuxk ƒuLf {kxu™e „úktx 13,071,717 - - - 13,071,717 13,071,717

6 R-‚uðk {kxu™e „úktx 11,910,69… - - - 11,910,69… 11,910,69…

7 {k™™eÞ „ðo™h™k ½h 616,…3h - 43,747 - …7h,78… 616,…3h
…h nkzoðuh™e «kró
fhkððk {kxu™e „úktx

8 „úk{eý skuzký «kusfux 34,378,43… - - - 34,378,43… 34,378,43…
{kxu™e „úktx

9 R…eyuƒeyuf‚™e MÚkk…™k …11,837,93h h0,46…,191 9,107,896 - …h3,19…,h77 …11,837,93h
{kxu™e „úktx

10 rðrzÞku fkuLVhLMkªøk/ - - - - - -
ðuƒ ‚uLxh™wt ‚wÞkus™
{kxu™e „úktx

11 ‚hfkhe MxkV™e Œk÷e{ h64,474 - - - h64,474 h64,474
{kxu™e „úktx

1h yk…r¥k …w™:r™{koý 3,411,161 - - - 3,411,161 3,411,161
‚kRx {kxu™e „úktx

13 {e™ezuxk ‚uLxh - - - - - -
(h007-08) {kxu™e „úktx

14 ‚whŒ yu‚xe…eykR 1,019,7…4 - - - 1,019,7…4 1,019,7…4
r™{koý {kxu™e „úktx

1… ykRxe rð¼k„™k nkzoðuh - - - - - -
‚kuVxðuh y™u yLÞ
W…fhýku {kxu™e „úktx
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¢{ktf ¼khŒ ‚hfkh 01-04-1… ð»ko ËhBÞk™ ð»ko ËhBÞk™ s{k ÚkÞu÷ 31-03-16 31-03-1…
ŒhVÚke {¤u÷ ™k hkus  W½zŒe {¤u÷ ¾[o fhu÷ku ÔÞks ™k hkus ™k hkus
 „úkLx r‚÷f ¾[o ƒtÄ r‚÷f ƒtÄ r‚÷f

16 hksÞ™k {krnŒe fkuhe - - - - - -
zkuh y™u ‚r[ðk÷ÞLkk
RL£kMxÙf[h {kxu™e „úktx

17 ‚tfr÷f fkÞo «ðkn y™u - - - - - -
zuxk {u™us{uLx r‚Mx{
ykRzƒÕÞw zeyu{yu‚
{kxu™e „úktx

18 ‚tfr÷f yuf‚u‚ r™Þtºký - - - - - -
y™u {u™ {u™us{uLx
ykRyu‚e yu{yu{yu‚
{kxu™e „úktx

19 zeyu‚xe™e {kuƒkR÷ðk™ 4,849,337 4,849,337 4,849,337
(ðe-‚ux) {kxu™e „úktx

h0 zeyu‚xe îkhk fL‚ÕxL‚e h,706,888 - 1,18…,398 - 1,…h1,490 h,706,888
y™u r™»ýktŒ ‚÷kn
{kxu™e „úktx

h1 ykR.xe.™e ƒZŒe {kxu™k 13,7…0,000 - - - 13,7…0,000 13,7…0,000
‚kn‚ ¼tzku¤™e „úktx
(9-10)

hh ‚ku™uhe „wshkŒe ÷ku„kuðk¤k 901,748 - - - 901,748 901,748
yku¤¾ fkzo ƒ™kððk
ze yu‚xe îkhk „úktx

h3 ¼tzku¤™e Vk¤ðýe ykRxe 10,9h3,…96 - - - 10,9h3,…96 10,9h3,…96
{kxu™e „úktx zeyu‚xe
îkhk yk…u÷ h009-10

h4 ykRxe™u ÷kuf «r‚æÄ - - - - - -
fhðk {kxu™e „úktx
(h010 -11)

h… SMðk™ f™ufxe-ðexe 1,000 - - - 1,000 1,000
{kxu™e „úktx/ ÷u™ðu™
W…fhýku {kxu™e „úktx

h6 yu‚xe…e-1h {kxu zeyu‚xe 3……,939,378   1,374,0…h,000 769,673,918 43,417,487 1,003,734,947 3……,939,378
{kxu™e „úktx

h7 yu‚xe…e-11 {kxu zeyu‚xe - 9,998,000 h9,106 - 9,968,894 -
{kxu™e „úktx
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¢{ktf ¼khŒ ‚hfkh 01-04-1… ð»ko ËhBÞk™ ð»ko ËhBÞk™ s{k ÚkÞu÷ 31-03-16 31-03-1…
ŒhVÚke {¤u÷ ™k hkus  W½zŒe {¤u÷ ¾[o fhu÷ku ÔÞks ™k hkus ™k hkus
 „úkLx r‚÷f ¾[o ƒtÄ r‚÷f ƒtÄ r‚÷f

h8 ykRxe …ku÷e‚e RL‚uLxeð 1…0,000,000 h…0,000,000 - - 400,000,000 1…0,000,000
Mfe{ (yu‚xe…e-1)
{kxu™e „úktx

h9 18 {e R-„ðo™L‚ 16,h17,374 - 11,818,…07 - 4,398,867 16,h17,374
fkuLVhL‚ {kxu™e „úktx
zeyu‚xe îkhk {¤u÷

30 yu‚ykhzeyu[ «kusfux - h0,000,000 3h,184 - 19,967,816 -
{kxu™e „úktx

31 ykR‚exeR „ðo™L‚™k - 10,000,000 - - 10,000,000 -
zkÞhufxh {kxu™e „úktx

3h þuh fu…ex÷ {kxu zeyu‚xe 1,000 - - - 1,000 1,000
îkhk {¤u÷ „úktx

33 SðeyuVyu÷ {kxu 1,000 - - - 1,000 1,000
zeyu‚xe îkhk {kxu™e „úktx

fw÷... ƒ 1,1…h,1…h,833 1,694,…17,191 79h76h7…h 43,417,487 h,097,3h4,7…9 1,1…h,1…h,,833

34 RLVku fkuhezkuh {kxu y÷„
{wfu÷ „úktx 14,…84,…74 - - - 14,…84,…74 14,…84,…74

fw÷... f 14,…84,…74 - - - 14,…84,…74 14,…84,…74

fw÷...(y + ƒ + f) 1,h99,031,037 1,697,…89,0h4 79…h44444 …0,8h7,998 h,h43,938,771 1,h99,031,037
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9. [k÷w ™ nkuÞ Œuðk hkufkýku

                     rð„Œku                                        31 {e {k[o h016 ™k hkus               Yk.31 {e {k[o h01…  ™k hkus Yk.

ÔÞk…kh r‚ðkÞ™k hkufký (yLÞÚkk r™Ëouþ ™
nkuÞ Œku {w¤ ®f{Œ «{kýu „ýe™u Rfðexe
RLMxw{uLx™k ™ ƒku÷kÞu÷k{kt hkufký

94,70,7…8 Rfðexe þuh („Œ ð»kou 94,707,…80 94,707,…80
94,70,7…8) r¢yuxeð RLVku‚exe
r÷{exuz™k Yk. 10/- ™ku yuf
yuðk ‚t…qýo ¼h…kR ÚkÞu÷k Rfðexe þuh

„wshkŒ RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS Vtz™ku 171,…9…,6…7 171,…9…,6…7
Vk¤ku su  „wshkŒ ðU[h VkR™kL‚
r÷{exuz™e Au.

½xŒw/ykuAwt : ykRxe Vtz™e SðeyuVyu÷ 88,113,944 -
‚tÏÞk{kt ½xkzk™e sku„ðkR

83,481,713 171,…9…,6…7
1,78,189,h93 h66,303,h37

fL‚uþ™ yu„úe{uLx y™u {kMxh ÷eÍ yu„úe{uLx™e fux÷ef ¾k{eyku™u r™ðkhý{kt r™»V¤ sðk ƒË÷ y™u {u‚‚o ¢eyuxeð ykRxe
RLfku…okuhuþ™ y™u {u‚‚o ¢eyuxeð RLVku‚exe r÷{exuz (‚eykRyu÷) suðk zuð÷ku…‚o™k fL‚uþ™ {kxu™k yktŒh ÏÞk÷™k ‚tË¼o{kt
ft…™eyu fL‚uþ™ yu„úe{uLx y™u {kMxh ÷eÍ yu„úe{uLx™u Œk. 4 Úke ‚ÃxuBƒh-h008 ™e y‚hÚke hËƒkŒ÷ fhe Au y™u ykhËƒkŒ÷
Úkðk™k fkhýu :
i. ft…™eyu ÷eÍ™k ¼kzk {kxu fkuR rn‚kƒ Ëþokðu÷ ™Úke.
ii. ft…™eyu Yk. h9,…9,61h/- ™wt ÷eÍ «e{eÞ{ sw™e heŒh‚{ {wsƒ hexo™ zkW™ (hË „ýe™u fkZe ™ktÏÞw)  fÞow ™Úke y™u
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iii. ð»ko ËhBÞk™ RLVku‚exe «kusufx™k „ý™k…kºk {nu‚w÷™k ¼k„™u rn‚kƒ {kt ÷eÄe ™Úke.
fL‚uþ™ yu„úe{uLx™u hËƒkŒ÷ fhðkÚke {u‚‚o ¢eyuxeð RLVku‚exe r÷{exuz, „wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz «kusfux™e
yMfÞk{Œku Œu™u …hŒ ŒƒËe÷ fhðe sYhe ƒ™u Au. yk ƒkƒŒ „wshkŒRLVku{ouxef‚ r÷{exuz ™k þuh nkuÕz‚o y™u zuð÷ku…‚o
ðå[u ÚkÞu÷k yu„úe{uLx yLðÞu fL‚uþ™‚o ‚{kÃŒ Úkþu y™u Yk. 94,70,7…8/- Rfðexe þuh Ëhuf Yk. 10/- ™e ®f{Œ™k
su ‚eykRyu÷™k þuh SykRyu÷ ™u Œu™e [ku…zu Ëþokðu÷e ®f{Œ yk þuh {kxu …hŒ [qfðe yk…þu.  skufu yk ƒkƒŒ su
yu„úe{uLx™u hËƒkŒ÷ Xhkððk™wt rððkË nuX¤ Au y™u Œu ykhƒexÙuþ™ (÷ðkË) ‚{ûk …uLzª„ (…zŒh) Au Œu™k fkhýu W…h
Ëþokðu÷e fkÞorðrÄ …zŒh Au.

10. rzVzo xuûk yMfÞk{Œ (™ux)

ft…™eyu ðŒo{k™ ð»ko {kxu ™kýkfeÞ r™ðuË™ku y™u ytËkSŒ fh…kºk ykðf ðå[u™k ŒVkðŒ™k ykÄkhu fhðuhk™e ÷k„w
…zŒk Ëhku™ku W…Þku„ fhe™u rzVzo xuûk™ku ytËks fkZÞku Au.

 rð„Œ 31 {k[o h016 ™k hkus Yk. 31 {k[o h01… ™k hkus Yk.

rn‚kƒ™k …wMŒfku y™u ykðfðuhk yrÄr™Þ{ {wsƒ MÚkkÞe 1…4,138          -
yMfÞk{Œku™e ÷u¾eŒ {qÕÞ ðå[u™ku ŒVkðŒ
11. ÷ktƒk „k¤k™e ÷ku™ y™u yuzðkL‚eÍ (y‚whrûkŒ sÞkt ‚wÄe y™u yLÞÚkk fnuðk{kt ykðu íÞkt ‚wÄe ‚kYt {k™ðk{kt ykðu)

                     rð„Œku                                        31 {e {k[o h016 ™k hkus               Yk.31 {e {k[o h01…  ™k hkus Yk.

ze…kuÍex (Úkk…ý)
‚efÞkuhexe ze…kuÍex h01,680 196,680
{u¤ððk™e ÚkŒe ®f{Œ Œhefu Œu hkufz yÚkðk
ðMŒw MðY…u hefðhuƒ÷ yuzðkL‚eÍ
¢eyuxeð RLVku‚exe r÷{exuz 1,640,366 1,640,366
fu…eyu{S ykuzex™u ÷„Œe ¾[o ‚eykRyu÷
ŒhVÚke {¤ðk…kºk 64h,167 64h,167
rz…kxo{uLx ykuV ‚kÞt‚ y™u xuf™ku÷kuS,
„wshkŒ ‚hfkh 1,179,46h 1,179,46h
y„kWÚke [qfðu÷k ¾[o 7h,71… 7h,71…
Œw÷e… ŒhVÚke SMðk™™k hefðhuƒ÷ ¾[o h41,74… h41,74…

3,776,4…… 3,747,h99
su™u þtfkM…Ë „ýu÷wt Au y™u su™e sku„ðkR
fhðk{kt ykðe ™Úke.
RLVku{ouþ™ y™u xuf™ku÷kuS fr{§h 1,90…,837 1,90…,837

…,883,97h …,849,816
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Yk. 16,40,366/- su RLVku‚exe «kusufx™k fL‚uþ™hu ŒhVÚke hefðhe fhðk™k Au Œu y™u Yk. 6,4h,167/- su r¢yuxeð
RLVku‚exe r÷. ðŒe ykuzex Ve ™k [qfðu÷k Au Œu™u hefðhuƒ÷ (…kAk {¤e þfu Œuðk) y™u ‚khk ÷uýk Œhefu „ýkÞ Au.
1h. yLÞ [k÷w ™ nkuÞ Œðe yMfÞk{Œku

 rð„Œ 31 {k[o h016 ™k hkus Yk. 31 {k[o h01… ™k hkus Yk.

yuzðkL‚ RLf{ xuûk (sku„ðkR™e [kuÏ¾e hf{) 106,139,49… ……,466,143
106,139,49… ……,466,143

™kýkfeÞ ð»ko h004-0… Úke h007-08 y™u ™kýkfeÞ ð»ko h009-10 Œu{s h01h-13 ™k {kxu RLf{ xuûk™e sku„ðkR Œu{s
y„kWÚke [qfðkÞu÷ yuzðkL‚ RLf{ xuûk/xezeyu‚™e hf{ Yk. 1,h9,43,h90/- ™ku yk{kt ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.  ‚t[k÷™ ykðfðuhk
rð¼k„ ŒhVÚke yk™e rð„Œku {u¤ððk™e «r¢Þk þY fhe Au y™u Œu {¤e sþu yux÷u rn‚kƒe [ku…zkyku{kt Œu {wsƒ yuzsMx{uLx
fhðk{kt ykðþu.
13. ÔÞk…kh™k {¤ðk…kºk ÷uýk

rð„Œ 31 {k[o h016 ™k hkus Yk. 31 {k[o h01… ™k hkus Yk.

(y™‚efÞkuzo AŒk ‚khk „ýkŒk)
÷uýk …uxu 6 {k‚ fhŒk ðÄw ‚{ÞÚke Œu Œkhe¾Úke ÷uýk 64,640,91h 80,304,37h
yLÞ     63,3h7,9h1    …h,000,h70

1h7,968,833 13h,304,64h

Œk. 31-03-h016 ™k hkus 6 {k‚ W…h™k{kt Yk. h4,9h,060/- (AuÕ÷k ð»kou Yk. 98,98,4…0/-) ™ku ‚{kðuþ ÔÞk…khe
÷uýk{kt ÚkkÞ Au.  su ºký W…h™k ‚{Þ„k¤k™k Au.  yk hf{ku ‚hfkh™k rð¼k„ku, ƒkuzo fku…kuohuþ™ku y™u ‚hfkhe f[uheyku rð. y™u
ft…™e yuðwt Äkhu Au fu Œu ƒÄk ‚khk ÷uýk Au y™u ™kýk ð‚w÷ ÚkR þfu Œuðk Au y™u ŒuÚke Œu ƒÄk {kxu ¾hkƒ y™u þtfkM…Ë ÷uýk Œhefu
Œu™k {kxu fkuR sku„ðkR fhðk{kt ykðe ™Úke. yk ÷uýkt™u ð‚w÷ fhe þfkÞ Œu {kxu «r¢Þk ft…™eyu þY fhu÷e Au.
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14. hkufz y™u ƒuLf ƒu÷uL‚

                     rð„Œku                                        31 {e {k[o h016 ™k hkus               Yk.31 {e {k[o h01…  ™k hkus Yk.

hkufz y™u hkufz ‚{fûk
ƒuLf ‚kÚku™wt ƒu÷uL‚ su [k÷w¾kŒk{kt Au.
yu[zeyuV‚e ƒuLf r÷. „ktÄe™„h þk¾k
0190h3h0000773 810,h……,631 4…6,3…7,h76
yu[zeyuV‚e ƒuLf r÷. „ktÄe™„h þk¾k
…0h00010918090 h3,684,61h h3,684,61h
yu[zeyuV‚e ƒuLf r÷. yk©{hkuz þk¾k 84,834 84,834
Mxux ƒuLf ykuV RLrzÞk „ktÄe™„h þk¾k 1h0,906,0…3 11,769,74h

9…4,931,131 491,896,46…
nkÚk W…h™e hkufz 31,344 13,879

9…4,96h,47… 491,910,344
yLÞ ƒuLf ¾kŒu™k ƒu÷uL‚
Úkk…ý™k ¾kŒk su 1h {k‚ W…hktŒ {kSo™
{™e {kxu {uåÞkuhexe (…kfðk™k) ™kýk su 140,899
Mxux ƒuLf ykuV RrLzÞk …k‚u Au.

9…4,96h,47… 49h,0…1,h43

1…. xwtfe {wËŒ™e ÷ku™ y™u yuzðkL‚e

(‚khk „ýe þfkÞ Œuðk ÷uýkt)
 rð„Œ 31 {k[o h016 ™k hkus Yk. 31 {k[o h01… ™k hkus Yk.

Syu‚yuV‚e r÷. ‚kÚku rVõ‚ rz…kuÍex 3,337,1h4,h…9 3,…0…,3…3,861
Syu‚yuV‚e r÷. ‚kÚku r÷fðez rz…kuÍex 10,8h4,6h6 10,8h4,6h6
‚u™ðux ¢uzex (‚ðeo‚ xuûk) - ……,711
¢urzx‚o ™u yuzðkL‚eÍ    8hh,640  -

3,348,771,…h… 3,…16,h34,198
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16. yLÞ [k÷w yMfÞk{Œku

                            rð„Œ 31 {k[o h016 ™k hkus Yk. 31 {k[o h01… ™k hkus Yk.

Syu‚yuV‚e r÷. ŒhVÚke r÷fðez rz…kuÍex™wt
{¤ðk…kºk ÔÞks 636,h39 67…,839
Syu‚yuV‚e r÷. ¾kŒuÚke ƒktÄe {wËŒ™e
 Úkk…ý™wt {¤ðk…kºk ÔÞks hh…,96h,660 h03,071,767
{¤ðk…kºk „úkLx         h3h,18h,791      183,011,h9…

4…8,781,690 386,7…8,901

{¤ðk…kºk „úkLx

y™w. ¼khŒ ‚hfkh ŒhVÚke 1-04-h01…™k ð»ko ËhBÞk™ ð»ko ËhBÞk™ s{k ÚkÞu÷ 31-03-‘16 31-03-‘1…
™tƒh {¤u÷ „úkLx hkus W½zŒwt {¤u÷ ¾[ou÷ ÔÞks ™k hkus™wt ƒtÄ ™k hkus™wt ƒtÄ

ƒu÷uL‚ ƒu÷uL‚ ƒu÷uL‚
1 SMðk™ «kusufx {kxu ¼khŒ 11…,…11,800 - - - 11…,…11,800 11…,…11,800

‚hfkh ŒhVÚke  {¤u÷ „úktx
h zeyu‚xe îkhk™wt Mxux zuxk ‚uLxh {kxu 33,8…4,074 - 44,…91,9h1 - 78,436,99… 33,84…,074

¼khŒ ‚hfkh îkhk  {¤u÷ yu‚eyu
3 yu™RS…e nuX¤™k SMðk™ h9,66h,9…7 - - - h9,66h,9…7 h9,66h,9…7

«kusufx {kxu  ¼khŒ ‚hfkh îkhk
{¤u÷ yu‚eyu

4 Mxux zuxk ‚uLxh {kxu ¼khŒ ‚hfkh 3,991,4…4 …,7h3,000 7,…h7,416 - …,79…,880 3,991,464
 ŒhVÚke  {¤u÷ „úktx

… R-rzMxÙefx yu{yu{…e ™k ™uþ™÷ 8,h64,844 - 11,344,8…3 33h,07… h,747,934 -
hku÷-  ykWx {kxu ¼khŒ ‚hfkh
ŒhVÚke  {¤u÷ „úktx

fw÷..  y 183,011,h9… …,7h3,000 …h,119,337 33h,07… 23h,1……,…66 183,011,h9…
y™w. ¼khŒ ‚hfkh ŒhVÚke 1-04-h01…™k ð»ko ËhBÞk™ ð»ko ËhBÞk™ s{k ÚkÞu÷ 31-03-‘16 31-03-‘1…
™tƒh {¤u÷ „úkLx hkus W½zŒwt {¤u÷ ¾[ou÷ ÔÞks ™k hkus™wt ƒtÄ ™k hkus™wt ƒtÄ

ƒu÷uL‚ ƒu÷uL‚ ƒu÷uL‚

1 rzÍex÷ RÂLzÞk ŒhV Úke - h00,000 hh7,hh… - h7,hh… -
{¤u÷ „úktx
fw÷... ƒ - h00,000 hh7,hh… - h7,hh… -

fw÷-(y)+(ƒ) 183,011,h9… …,9h3,000 …h,346,…6h 33h,07… h3h,18h,791 183,011,h9…
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17. ‚t[k÷™{ktÚke {¤u÷ {nu‚w÷

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

xufr™f÷ (Œktrºkf ‚uðkyku) 4h,933,…h7 49,994,98h
‚ðeo‚ [kso-(nkzoðuh y™u ™uxðfeOøk) 13,93h,h78 18,761,74h
‚ðeo‚ [kso-‚kuVxðuh xeyu‚…e h,7h0,44h h,hh3,778
ðuƒ‚kRx zuð÷ku…{uLx RLf{ (ykðf) 4,13h,000 4,06…,16…
‚ðeo‚ [kSoMk-ðuƒ‚kRx y…zuþ™ y™u {uRLxu™L‚ (r™¼kð) 14,906,064 19,814,861
xuf™ef÷ ‚…kuxo ‚Šð‚{ktÚke ykðf h89,933 h…7,9h0
‚eykuR™u Œk÷e{ yk…ðk™e VeÍ 1,667,…00 1,h04,0…0
«ku‚u®‚„ VeÍ  ðuƒ‚kRx nkuMxª„/Mxkuhus 48,333 -
[kSo‚ fL‚÷xL‚e ‚ðeo‚eÍ y™u RLM…ufþ™ [kSo‚ 3,111,9…h 1,467

83,74h,0h9 96,3h3,96…

18. yLÞ ykðf

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

RLxh fkuÃkkuohux ze…kuÍex W…h™wt ÔÞks 346,8h…,…81 h70,13h,867
Syu‚yuV‚e r÷. ¾kŒu «ðkne ze…kuÍex W…h™wt ÔÞks 706,93h 7…0,93h
ze…kuÍex …h™wt ÔÞks h…,339 17,0h4
…h[whý ykðf h,413,9h7 318,797

349,971,779 h71,h19,6h0

19. f{o[kheyku™k ÷k¼kÚkou ¾[o

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

…„kh™u ÷„Œk ¾[o h8,98h,789 h7,394,61h
«kurðzLx Vtz y™u yLÞ Vtz™ku Vk¤ku 1,6h…,977 1,837,606
f{o[khe MxkV™k fÕÞký {kxu ¾[o   1,384,41…   640,4…h

31,993,181 h9,87h,670
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h0. ™kýkfeÞ ¾[o

ð»ko ËhBÞk™, [qfðýe™e Œkhe¾™k ykÄkhu hksÞ ‚hfkhu yk…u÷e ‚w[™k™u y™w÷ûke™u ft…™eyu {¤u÷k „úkLx y™u yuzðkL‚eÍ
W…h™k ÔÞks™e ƒkƒŒ{kt Yk. 6,hh,…1,hh6/- ™e sku„ðkR hk¾u÷ (yk„÷k ð»kou Yk. 3,30,67,698/-) nðu
Syu‚yuVyu‚ r÷.  ¾kŒu ðÄkhk™k Vtz™wt hkufký Œu™k rðrðÄ yuzðkL‚ y™u ‚hfkh™e rð¼k„ku™e „úkLx {kxu ÔÞks™k Ëh™e
M…»xŒk fu [ku¾ðx …uLzª„ nkuðkÚke y™u fux÷kf ‚{k™ rfM‚kyku{kt ‚kÞt‚ y™u xuf™ku÷kuS rð¼k„ ŒhVÚke ™ffe fhu÷
ƒkƒŒ{kt  6 % ÔÞks™e sku„ðkR fhðk{kt ykðu÷ Au.

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

ÔÞks
{¤u÷ „úkLx y™u yuzðkL‚eÍ …h™wt ÔÞks 6h,h…1,hh6 33,067,698
„úknfku …k‚uÚke {¤u÷k yuzðkL‚eÍ …h™wt ÔÞks 81,739,316 -
{kuzk [qfðkÞu÷ xezeyu‚ W…h™wt ÔÞks h,790 h,890
{kuzk [qfðkÞu÷ ‚Šð‚ xuûk …h™wt ÔÞks     6h9,h…4    40,1…3

144,6hh,…86 33,110,741

h1. yLÞ ¾[ko

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

yLÞ ¾[okyku h,940,……h h,476,131
¼kzk, huRx y™u xuûk 746,383 -
‚Šð‚ xuûk™ku Ëtz 1hh,744 -
fkuÃkkuohux ‚k{kSf sðkƒËkhe h,…00,000 1,…00,000
he…uh y™u {hk{Œ r™¼kð ¾[o 1,441,…78 810,h0…
ykurV‚™k …h[whý ¾[o 918,67h 1,7h8,…64
{kfouxª„™k ¾[o …,140,369 11,…13,794
R÷ufxÙe‚exe [kSo‚ 866,939 810,1…8
¼kzkÚke ÷kðu÷ fkh™ku ¾[o h,60…,61h 488,hh6
ykuzexhku™wt {nu™Œkýwt …0,000 …0,000
fkÞËkfeÞ ¾[ko 4,030,006  1,…46,98h
{w‚kVhe y™u ðkn™ ¾[o 1,3…6,170 816,…10
Ak…fk{ ÷u¾k ‚k{„úe 719,491 6…h,01…

h3,438,…16 hh,39h,…8…
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hh. fLxeLstx (ykfÂM{f) sðkƒËkhe y™u fƒw÷kŒ
y. ykfkhýe ð»ko h00h-03 ™k ykðf ðuhk™e ykfkhýe ƒkƒŒ{kt ykfkhýe yrÄfkheyu ft…™e™k fux÷ktf ¾[koyku™ku f÷uR{

„úknf ™ hk¾Œkt, yk heŒ™k „úkÌk ™ hnuðk™k fkhýu ft…™e îkhk VkR ÚkÞu÷k hexo™ …híðu ™wfþk™™e hf{ ykuAe Úkðk …k{u÷e
skufu yk™k …rhýk{u ft…™e™e xuûk [wfððk™e sðkƒËkhe ðÄŒe ™Úke.  ft…™eyu yk {kxu rððkË ™kutÄkÞu÷ku Au y™u {k™™eÞ
„wshkŒ nkRfkuxo ‚{ûk yk ƒkƒŒ …uLzª„ Au.

ƒ. fkÞ{e Äkuhýu ykuVe‚ Vk¤ðýe™e r™Þr{Œ Vk¤ðýe yt„u „wshkŒ Wãku„¼ð™ ‚ku‚kÞxe …k‚uÚke sYhe M…»xefhý™e
„uhnkshe{kt «khtr¼f Yk. 88,11,000/- (…kA÷k ð»kou 7…,h7,000/-) ™k ‚tË¼o{kt fkuR sku„ðkR fhðk{kt ykðe
™Úke.

h3. ƒuÍef y™u zkÞÕÞwxuz (n¤ðkþ ¼hu÷w) Rfðexe þuh ËeX fh{kýe

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

ð»ko {kxu™ku [kuÏ¾ku ™Vku 6h,98…,6…4 184,…61,…4…
Rfðexe þuh™k ¼kh™e ‚tÏÞk 18,…14,393 18,…14,393
™ku{e™÷ ™ku{e™÷ Yk. 10/- ™ku yuf yuðku þuh 18…,143,930 18…,143,930
ËeX f{kýe   3.40   9.97

h4. ‚ƒtÄ ÄhkðŒk …ûkfkhku™e {krnŒe
(1) ‚ƒtÄ :

(y) sÞkt r™Þtºkýku yMrŒíð{kt nkuÞ Au : „wshkŒ ‚hfkh
(ƒ) [kðeY… ‚t[k÷™ f{oÞku„e :

1) ©e yu‚.su. niËh : Œk. 01-01-h01… Úke [uh{u™
h) ©e ‚tsÞ fki÷ : Œk. 01-01-h01… {u™uSt„ zkÞhufxh

(f) [uhu{™ y™u {u™uS„ zkÞhufxh™wt {nu™Œkýwt : Yk. 1h,39,488/-.
(…kA÷k ð»ko™wt : Yk. h0,88,h…3/-)

[uh{u™ y™u {u™uS„ zkÞhufxh™u ÷„Œk ¾[o

                            rð„Œ 31 {k[o h016 31 {k[o h01…
™k hkus Yk.  ™k hkus Yk.

«ðk‚ ¾[o 41,0h7 130,668
ðkn™ ¾[o - Ssu 18 Syu - 7000 188,080  144,h93
{™kuhts™ ™u ÷„Œk ¾[o 1h,174  4,…94
RLxh™ux™e ‚ð÷Œ™k ¾[o 47,7…h 1h,917
½h¼kzw 44,000 -
‚u÷Vku™™ku ¾[o : 9978443901 7,01h hh,410

340,04… 314,88h
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h…. ‚LzÙe ÷uýËkhku, ‚LzÙe ËuðkËkhe™u ÷„Œk ƒkfe ƒu÷uL‚, ÷kuL‚ y™u yuzðkL‚eÍ y™u þuh yhS {kxu™k ™kýk su Œu …ûkfkhku
‚kÚku …hk{þo fhe™u r™rùŒ fhðk …h ykÄkheŒ Au.

h6. ‚t[k÷™™wt …ºkf

(y) [k÷w yMfÞk{Œku, ÷kuL‚ y™u yuzðkL‚eÍ su rn‚kƒ r‚ðkÞ Ëþokðu÷ Au. ÷„¼„ Œux÷k «{ký{kt sku ‚k{kLÞ
‚tsku„ku{kt ð‚w÷ ÚkR þfu Au, Œu ‚khk y™u ð‚w÷ ÚkR þfu Œuðk Au.  ½‚khk™u ÷„Œe ™kutÄ, yLÞ ™kutÄ y™u rn‚kƒe
…ærÄŒ su ft…™eyu y¾íÞkh fhu÷e Au. Œu™u ykÄe™ Œu{s Œ{k{ òýeŒe sðkƒËkheyku …híðu …whŒe sku„ðkR
hk¾u÷e Au y™u Œu sYheÞkŒ nkuÞ Œu™e fhŒkt rðþu»k ™ nkuÞ Œux÷e sku„ðkRyku hk¾u÷e Au.  ™kutÄ{kt sýkÔÞk {wsƒ
Œu™e r‚ðkÞ yLÞ fkuR fLxesLx sðkƒËkhe ™Úke.

(ƒ) rn‚kƒku W…h™e ™kutÄ™e ‚kÚku hk¾u÷k ™kýkfeÞ …ºkfku™u yuðe heŒu ŒiÞkh fhu÷k Au fu su ft…™e Äkhk y™w‚kh™e sYhe
{krnŒe r™ËourþŒ fhu Au.

ft…™e™k su Œu ÔÞðnkh™k …ºkfku ð»ko h013 ™k ft…™e yk¾k ð»ko™e yk¾he Œkhe¾™k hkus™wt ‚k[wt y™u ¾Yt r™Y…ý
Ëþokðu Au.

h7. sÞkt sÞkt sYheÞkŒ ÷k„e Au íÞkt y„kW™k ð»ko™k yktfzk™u …w™:ð„eof]Œ fhe™u hsw fhu÷ Au fu suÚke Œu [k÷w ð»ko™k yktfzk™k
ð„eofhý™u/r™Ëouþ™u ‚w‚t„Œ hnu.

y{khk yus Œkhe¾™k ynuðk÷ {wsƒ.
y„íÞ™e rn‚kƒe ™erŒyku
yk ‚kÚku skuzu÷e ™kutÄ yu ™kýkfeÞ …ºkfku™ku y„íÞ™ku ¼k„ Au.
y{khk yus Œkhe¾™k ynuðk÷ {wsƒ
su.yu[. {nuŒk yuLz fwkt. ðŒe ƒkuzo ðŒe y™u Œu™k ™k{u [kxozo ykufkWLxLx‚
…uZe™ku hSMxÙuþ™ ¢{ktf : 106227W ©e Ä™tsÞ rîðuËe

[uh{u™
©e Y…ðtŒ ®‚„
{u™uSt„ zkÞhufxh

SŒuLÿ yu[. {nuŒk yu‚.yu. {nuŒk
¼k„eËkh {wÏÞ ™kýkfeÞ yrÄfkhe
‚ÇÞ ¢{ktf : 30984

s…™ þkn
ft…™e ‚u¢uxhe

MÚk¤ : y{ËkðkË MÚk¤ : „ktÄe™„h
Œkhe¾ : 31 òLÞw. h017 Œkhe¾ : h8-1h-h016
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31 {k[o, h016 ™k hkus …whk ÚkŒk ð»ko {kxu™k hkufz «ðkn™wt …ºkf

rð„Œku 31 {k[o h016™k hkus 31 {k[o h01…™k hkus
…whk ÚkŒkt ð»ko {kxu Yk.   …whk ÚkŒkt ð»ko {kxu  Yk.

y. ‚t[k÷™™e «ð]r¥kyku{ktÚke ÚkŒku hkufz «ðkn
fhðuhk …nu÷k™ku ™Vku/(™wfþk™)  ð»ko {kxu 14hh48078 h79774100
ŒiÞkh fhu÷e „kuXðý :
½‚khku (ðÄkhk™k [kuÏ¾k ½‚khk™u {ktze ðkéÞku) 3h97…0h h393489
ÔÞks™e ykðf  (347…3h…13)   (h70883799)
ÔÞks™ku ¾[o 6hh…1hh6 33067698
MÚkkÞe yMfÞk{Œku™k ðu[ký …h (™Vku) ™wfþk™      0 0
SðeyuVyu÷™k „wshkŒ RLVku{uoþ™ xuf™ku÷kuS
Vtz™k {qÕÞ{kt ½xkzk™e sku„ðkR  88113944  0
fk{ {kxu W…Þku„{kt ÷uðkŒe ðfeO„ fu…ex÷™k  VuhVkh
…nu÷k ‚t[k÷™™ku ™Vku  (…16h1763)  443…1488

       Œu {kxu fhu÷e „kuXðý :
{¤e þfu Œuðe ÔÞ…khe ykðf 433…810 (…301h839)
xwtfk„k¤k™e ÷kuL‚ y™u yuzðkL‚ 16746h673 (1144h8…417)
[qfðe þfkÞ Œuðku ÔÞ…khe ¾[o 111311 (4718…)
yLÞ [k÷w sðkƒËkheyku h6h640887 964689804
yLÞ [k÷w yMfÞk{Œku (49171496) 1h977998
‚t[k÷™ îkhk hkufz™wt r™{oký 3337…74hh (17…3h61…1)
heVtz …Ae™k) [qfðu÷k fhðuhk (1301733…h) (1h930…746)
‚t[k÷™™e «ð]r¥kyku{ktÚke [kuÏ¾e hkufz (y) h03…84070 (304631897)

ƒ. hkufký™e «ð]r¥kyku{ktÚke r™»k…L™ ÚkŒku hkufz «ðkn
MÚkkÞe yMfÞk{Œku™e ¾heËe (3068676) (h6h6919)
MÚkkÞe yMfÞk{Œku™wt ðu[ký 0 0
÷ktƒk„k¤k™e ÷ku™ y™u yuzðkL‚ (341…6) (1…3h9)
{¤u÷wt ÔÞks 3h4681hh0 h1………8683
hkufký™e «ð]r¥k{kt ð…hkÞu÷ hkufz (ƒ) 3h1…78388 h1h91643…

f. VkR™kL‚ …wY …kzðk™e «ð]r¥k{kt hkufz «ðkn :
ÔÞks™e [qfðýe (6hh…1hh6) (33067698)
VkR™kL‚ …wY …kzðk™e «ð]r¥k{ktÚke ÚkŒku [kuÏ¾ku hkufz «ðkn  (f)  (6hh…1hh6)  (33067698)
hufkuzo y™u hufkuzo ‚{fûk [kuÏ¾ku ðÄkhku/½xkzku (y)+(ƒ)+(f) 46h911h3h (1h4783160)
W½zŒe ‚t[k÷™™e hkufz y™u hkufz ‚{fûk 49h0…1h43 616834403
ƒtÄ ÚkŒe ‚t[k÷™™e hkufz y™u hkufz ‚{fûk 9…496h47… 49h0…1h43
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hkufz «ðkn™k …ºkf W…h ‚{òðx {kxu™e ™kutÄ

1. ¼khŒ™k [kxozo yufkWLxLx RLMxexÞwx™k ™ffe fhu÷k yufkWLxª„ MxkLzzo 3 y™w‚kh Vku{oux (™{q™k) {wsƒ™wt hufkuzo «ðkn
…ºkf ŒiÞkh fhðk{kt ykðu Au.

2. yk …ºkf™k ¼k„ ‘y’  {wsƒ fkit‚{kt Ëþkoðu÷ yktfzk [kuÏ¾k ™Vk{ktÚke ƒkË fhu÷e hf{ Ëþkoðu Au fu suÚke ‚t[k÷™ «ð]r¥k{ktÚke
r™»…L™ ÚkŒku hufkuzo «ðkn òýe þfkÞ.  ¼k„ ‘ƒ’ y™u ‘f’ ™k fkit‚{kt Ëþokðu÷ yktfzk hkufz «ðkn Ëþkoðu Au.

3. …kA÷k ð»ko™k yktfzk su sÞkt sYh sýkÞ íÞkt heøkúw… fhu÷k Au fu suÚke [k÷w ð»ko™k hkufz «ðkn™k r™rùŒ yktfzk hsq fhe
þfkÞ.

4. hkufz y™u hkufz ‚{fûk yktfzk{kt hkufz y™u ƒuLf ƒu÷uL‚™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.

y{khk yus Œkhe¾™k ynuðk÷ {wsƒ.
y„íÞ™e rn‚kƒe ™erŒyku
yk ‚kÚku skuzu÷e ™kutÄ yu ™kýkfeÞ …ºkfku™ku y„íÞ™ku ¼k„ Au.
y{khk yus Œkhe¾™k ynuðk÷ {wsƒ
su.yu[. {nuŒk yuLz fwkt. ðŒe ƒkuzo ðŒe y™u Œu™k ™k{u [kxozo ykufkWLxLx‚
…uZe™ku hSMxÙuþ™ ¢{ktf : 106227W ©e Ä™tsÞ rîðuËe

[uh{u™
©e Y…ðtŒ ®‚„
{u™uSt„ zkÞhufxh

SŒuLÿ yu[. {nuŒk yu‚.yu. {nuŒk
¼k„eËkh {wÏÞ ™kýkfeÞ yrÄfkhe
‚ÇÞ ¢{ktf : 30984

s…™ þkn
ft…™e ‚u¢uxhe

MÚk¤ : y{ËkðkË MÚk¤ : „ktÄe™„h
Œkhe¾ : 31 òLÞw. h017 Œkhe¾ : h8-1h-h016
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„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz
rn‚kƒ™k ¼k„ Œhefu™e ™kutÄ

ft…™e™e yuf Í÷f
„wshkŒ RLVku{ouxef‚ r÷{exuz. (SykRyu÷) yu „wshkŒ ‚hfkh™e ™kuz÷ yusL‚e Au su hksÞ{kt RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS

({krnŒe™u ÷„Œe Œtºkrðãk) ™u Wå[fûkkyu ÷kððk {kxu Au y™u ‚hfkh©e™u Œtºkrðãk™e ‚÷kn ŒÚkk ‚nkÞ yk…u Au.  SykRyu÷
‚hfkh™u ‚÷knfkh Œhefu ¼k„ ¼sðe™u nkzoðuh ŒÚkk ‚kuVxðuh™e ‚ð÷Œku …whe …kze rðrðÄ ‚hfkhe rð¼k„ku, ƒkuzo, fku…okuhuþ™™u
{ËË fhe Œu™k {krnŒe Œtºkrðãk™e «Þkus™u ŒiÞkh fhðk ŒÚkk y{÷efhý fhðk{kt {ËËY… ÚkkÞ Au.  SykRyu÷ yu ykRxe
«kuzfx‚ rð„uhu {kxu {æÞMÚk ¾heËe «rŒ»Xk™ Œhefu fk{ fhu Au. þYykŒÚke s ‚hfkhe rð¼k„ku{kt fkuBÃÞwxh™ku W…Þku„ {wÏÞ
{krnŒe yrÄfkheyku™u Œk÷e{ ŒÚkk Œu™k W…Þku„™ku rðfk‚ ‚kÄðk {kxu {níð™e ¼qr{fk hne Au.
1. rn‚kƒe ™erŒyku {kxu™wt {níð

i. ™kýkfeÞ …ºkfku ŒiÞkh fhðk {kxu™ku ykÄkh
ft…™e™k ™kýkfeÞ …ºkfku ‚ðo ‚k{kLÞ heŒu W…Þku„{kt ÷uðkŒk rn‚kƒe r‚æÄktŒku y™u yirŒnk‚ef {wÕÞ r™Äkohý {kxu
yõ›y÷ (ƒuÍef) (÷uýe ™ef¤Œe {wÕÞ ykÄkheŒ) ŒiÞkh fhðk{kt yÚkðk hsw fhðk{kt W…Þku„{kt ÷uðkÞ Au.  su
™kýkfeÞ …ºkfku ƒŒkðkÞ Au Œu ft…™e îkhk h013 ™e f÷{ 133 ™e ‚kÚku ft…™e™k rn‚kƒku {kxu™k r™Þ{ku h014 ™k
r™Þ{ 7 ™e ‚kÚku ðt[kýu ÷R™u rn‚kƒku™e Äkuhý‚h™e ƒkƒŒ y™w‚kh fkuR…ý [k÷w nk÷Œ{kt nkuÞ y™u Œu™u y™w‚hðk™wt
nkuÞ Œu heŒu Ëhuf {níð™e ƒkƒŒ ykÄe™ ŒiÞkh fhðk{kt ykðu÷.

ii. ytËksku™k W…Þku„
™kýkfeÞ …ºkfku {kxu ytËksku y™u …qðo Äkhýkyku sYhe ƒ™u Au fu su yMfÞk{Œku y™u sðkƒËkheyku {kxu ™kýkfeÞ
…ºkfku ŒiÞkh fhðk™e Œkhe¾u Œu{kt he…kuxo fhu÷e hf{™u y‚h fhu Au y™u he…kuxo fhu÷e {nu‚w÷ ykðf y™u ¾[o™k
ynuðk÷™k ‚{Þ„k¤k {kxu™e hf{™u y‚h fhu Au. ¾hu¾hk …rhýk{ y™u ytËksku™u sÞkhu …rhýk{ {¤u yÚkðk
„ýŒhe{kt ÷uðkÞ íÞkhu ŒVkðŒ™u æÞk™{kt ÷uðk{kt ykðu Au.

iii. MÚkkÞe yMfÞk{Œku
á~Þ r{ÕfŒku™u Œu™e {q¤¼qŒ ®f{Œ fu su{kt Œu™e W…h™k «k‚tr„f ¾[o suðk fu Œu™u ‚t…kË™ fhðk™k Œu™u «MÚkkr…Œ
fhu÷k y™u Œu{ktÚke ‚tr[Œ ½‚khk™u ƒkË fhe Ëþokððk{kt ykðu Au.  {qÕÞ™e ytËh Œu™e ¾heË ®f{Œ y™u Œu™u ‚t÷ø™
fk{ fhŒe ÂMÚkrŒ{kt ÷kððk {kxu™k ¾[o fu suÚke Œu™k nuŒw‚h Œu™ku W…Þku„ fhe þfkÞ, rð„uhu™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au.
…kfk ‚hðiÞk™e Œkhe¾, ft…™e™e MÚkkÞe yMfÞk{Œku™e hf{ r™Äokhý{kt yuðe fkuR ¾k{e™ku r™Ëouþ™ku WÕ÷u¾ hne
sŒku ™Úke Œu™e „ýŒhe fhe ÷uðk{kt ykðe Au. sÞkhu su Œu MÚkkÞe yMfÞk{Œku™e {q¤ ®f{Œ Œu™u «kÃŒ ÚkR þfŒe
hf{™k ytËks fhŒk ðÄw sýkÞ Œku Œu™e ¾k{e™k ™wfþk™ Œhefu „ýðk{kt ykðu Au.
yk heŒu ¾k{e™k ™wfþk™™k ytËksku „ýŒhe{kt ÷eÄk ƒkË, Œu yMfÞk{Œ™k ½‚khk™k [kso™u ¼rð»Þ™k ‚{Þ„k¤k
W…h Vk¤ððk{kt ykðu Au y™u yk heŒu ™ð‚hÚke „ýu÷e ®f{Œ™e hf{{ktÚke Œu™e W…òW ®f{Œ (ftR ÚkR þfu Œuðe ™
nkuÞ Œku) yÚkðk Œku {ktzeðk¤ðk™e ®f{Œ™u ykÄkhu Œu™e ƒkfe hnuŒe W…Þku„e Sð™™u æÞk™u ÷R™u Œu™e ®f{Œ™e
„kuXðý fhðk{kt ykðe Au.

yMfÞk{Œku™e ¾k{e
…kfk ‚hðiÞk™e Œkhe¾u ft…™e™e MÚkkÞe yMfÞk{Œku™e yk„¤ ÷R sðk™e hf{™e ƒkƒŒ{kt Œu{kt fkuR ¾k{e sýkŒe nkuÞ Œku
Œu™e ykfkhýe fhðk{kt ykðu Au.  sku ykðe fkuR ¾k{e nkuÞ Œku Œu MÚkkÞe yMfÞk{Œku™e W…òW ®f{Œ™k ytËksku {wfðk{kt
ykðu Au.
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yMfÞk{Œ™u íÞkhu ¾k{e ÞwfŒ „ýðk{kt ykðu Au sÞkhu Œu™e {q¤®f{Œ, Œu™e W…òW ®f{Œ fhŒk ðÄe sŒe nkuÞ.  su ð»ko{kt
Œu yMfÞk{Œ™u ¾k{eÞwfŒ „ýðk{kt ykðu Œu ð»ko{kt Œu™wt ™wfþk™ Œu ð»ko™k ™Vk/™wfþk™ ¾kŒk W…h [kso Œhefu ËþokðkÞ Au.
y„kW™k ð»ko™k ykðk ™wfþk™™k ytËks™u sku Œu™e W…òW ®f{Œ{kt nðu fkuR ð]ÂæÄ fu VuhVkh skuðk{kt ykÔÞku nkuÞ Œku ykðk
™wfþk™{kt ½xkzku …ý ËþokðkÞ Au.
iv. ½‚khku

i. á~Þ yMfÞk{Œku{kt ½‚khku yu ½xe sŒe {qÕÞ r™ÄokheŒ …æÄrŒ (zƒÕÞwzeðe) ™e sku„ðkR Œu™k W…Þku„e Sð™fk¤™e
ÂMÚkrík ƒkƒŒ{kt ft…™e îkhk ft…™e Äkhk h013 ™k þuzÞw÷-h ™k ¼k„-‚e y™w‚kh sku„ðkR fhkÞ Au.

ii. ‚t…kË™ fhu÷e fu hËƒkŒ÷ fhu÷e yMfÞk{Œku™e ƒkƒŒ{kt ½‚khku Œu™e ‚t…kË™™e fu hËƒkŒ÷ fhðk™e Xhkð™e Œkhe™u
æÞk™{kt hk¾e™u «{ký‚h™u ykÄkh Œhefu „ýe™u sku„ðkR fhðk{kt ykðe  Au.

iii. ÔÞrfŒ„Œ fkuR yMfÞk{Œ su™e ®f{Œ …,000/- ‚wÄe™e nkuÞ Œu™u Œu™e ¾heË™k ð»ko{kt 100 % ™k Äkuhýu ½‚khku
„ýkÞ Au.

v. Mxkuf™e ‚{Þ ‚khýe

‚kuVxðuh™ku ƒtÄ Mxkuf Œu™e {q¤ ®f{Œ yÚkðk W…òW ®f{Œu ƒu{ktÚke su ykuAe nkuÞ Œku Œu™k ykÄkhu ®f{Œ {wfkÞ Au.
skufu 31 {k[o h01… ™k hkus™e MrÚkrŒyu fkuR ƒtÄ Mxkuf ™Úke.

vi. hkufkýku

fuxu„he ðkRÍ „ýŒhe {wfe™u [k÷w yMfÞk{Œku™u Œu™e ƒku÷eykuÚke ÚkŒe ®f{Œ™k ykÄkhu yk„¤ ÷R sðkÞ Au.
÷ktƒk„k¤k™k hkufkýku™u Œu™e {q¤®f{Œ™k ykÄkh ËþokðkÞ Au.  ÷ktƒk„k¤k™k hkufkýku™e ®f{Œ{kt Úk™khk VuhVkh™k
ytËks {wsƒ™e Œu™e ®f{Œ{kt ½xkzku Úkðk™k r™Äokhý™u æÞk™u ÷R Œu™e sku„ðkR fhðk{kt ykðu Au …ý ykðku ½xkzku
‚t[k÷™k {Œ «{kýu {kºk fk{[÷kW ½xkzk r‚ðkÞ™ku ÷k„Œku nkuÞ Œkus ykðe sku„ðkR fhðk™e hnu Au.

vii. fhðuhk

(y) 1961 ™k ykðfðuhk™e sku„ðkRyku y™w‚kh [k÷w ð»ko™k ðuhk™e sku„ðkR [qfððk …kºk xuûkuƒ÷ ykðf™e
„ýŒhe y™w‚kh ÚkkÞ Au.

(ƒ) rzVzo xuûk™u - znk…ý ¼hu÷k fk{ Œhefu æÞk™u ÷R™u ‚{Þ„k¤k™k ŒVkðŒ y™u xuûkuƒ÷ ykðf y™u rn‚kƒe
ykðf fu su yuf ‚{Þu W…ÂMÚkŒ ÚkkÞ Œu™u yuf fu ðÄkhu ‚{Þ„k¤k{kt W÷xe „ýŒhe …ý þfÞ ƒ™þu Œu æÞk™{kt
hk¾ðk{kt ykðu Au.  su{kt ½‚khk™u «MÚkkr…Œ fhe™u yMfÞk{Œ™e „ýºke ½‚khk rð™k Ëþokðe™u y™u Œu™u
yk„¤ ÷R sR™u ½‚khk™k ™wfþk™™u …ý ¾hu¾h r™rùŒŒk™u ykÄkheŒ „ýe™u ykðe zeVzo xuûk™e
yMfÞk{Œku™e W…òW ®f{Œ ¼rð»Þ{kt …whŒk «{ký{kt xuûkuƒ÷ ykðf Úkþu Œu „ýŒheÚke yk„¤ ÷R sðk{kt
ykðu Au.

viii. „wshkŒ ‚hfkh ŒhVÚke {¤u÷e „úkLx

1. „wshkŒ ‚hfkh ŒhVÚke {¤u÷e „úkLx zeyu‚xe ðŒe ykWx ‚ku‚oª„ {kuz÷ y™w‚kh yuf fku÷ ‚uLxh™u [k÷w hk¾ðk
ƒkƒŒ {kxu fu su™kÚke ònuh s™Œk™u rðrðÄ «fkh™k rð¼k„ku suðkfu Vqz y™u r‚rð÷ ‚Ã÷kÞÍ (¾kuhkf y™u ™k„hef
…whðXk) fkuÃkkuohuþ™ r÷., rþûký rð¼k„, ‚k{kSf LÞkÞ y™u yrÄfkhe™k rð¼k„, rð„uhu îkhk ònuh s™Œk™u
òýfkhe W…÷çÄ ÚkkÞ Œu y™u Œu™e RLVkuxufx ÷e. y™u fku÷ ‚uLxh™e MÚkkÞe yMfÞk{Œku™e {q¤®f{Œ ‚k{u ‚h¼h
fhðk{kt ykðu Au. {krnŒe™e Œtºkrðãk™u W…÷e fûkk{kt ÷R sðk {kxu™k ¾[o™u ‚eÄu‚eÄku {krnŒe™e Œtºkrðãk™k W…÷e
fûkk{kt ÷R sðk™e „úkLx ‚k{u W½hkðk{kt ykðu Au. {krnŒ™e Œtºkrðãk™k W…÷e fûkk{kt ÷R sðk {kxu™e ƒe™
ð…hkÞu÷e „úkLx™u [k÷w sðkƒËkheyku yk rþ»kof nuX¤ Ëþokððk{kt ykðu Au.
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2. „wshkŒ ‚hfkh ŒhVÚke RLVku{ouþ™ ({krnŒe™e Œtºkrðãk) ™u W…÷e fûkkyu ÷R sðk {kxu {¤Œe „úkLx™u Œu™e rðrðÄ
«Þkus™k ‚rnŒ, ‚hfkh©e™e ‚q[™k «{kýu Œu™ku ¾[o fhðk{kt ykðu Au y™u ykðe „úkLx™u W…Þku„ {kxu …zŒh hnu÷e
nkuÞ fu …w™:[wfðýe {kxu nkuÞ íÞkhu Œu hf{™e [qfðe/[qfððe ƒkfe Œhefu yLÞ [k÷w sðkƒËkheyku Œhefu su Œu «Þkus™k
{kxu ‚hfkh©e™k ‚w[™ {wsƒ su Œu „úkLx ‚k{u ykðk ¾[o™u WÄkhðk{kt ykðu Au.

ix. ¼khŒ ‚hfkh ŒhVÚke {¤u÷e „úkLx
rðrðÄ «Þkus™kyku RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS {kxu (Syu‚zƒÕÞwyuyu™), fu Mxux zuxk ‚uLxh™u [÷kððk (yku yuLz yu{),
yu™RSðe «Þkus™k™e ûk{Œk ƒ™kððk ‚kYt, R-SÕ÷k «Þkus™kyku rðrðÄ «fkh™k RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS™e
«Þkus™kyku {kxu ¾[o ÚkÞku Œu „úkLx ¼khŒ ‚hfkh™e r™ÞŒ fhu÷e „kRz ÷kÞL‚ y™w‚kh suŒu „úkLx™e ‚k{u ‚eÄu ‚eÄku
W½hkððk{kt ykðu Au.  ð…hkÞk rð™k™e ykðe „úkLx™u [k÷w sðkƒËkheyku™k rþ»kof nuX¤ ËþokðkÞ Au. sÞkhu ¼khŒ
‚hfkh ŒhVÚke {¤ðk…kºk „úkLx™u [k÷w yMfÞk{Œ nuX¤ Ëþokðk{kt ykÔÞk Au.

x. {nu‚q÷™e Œkhðýe
(y) ‚uðkyku{ktÚke «kÃŒ ÚkÞu÷wt {nu‚q÷

„úknfku™e ‚kÚku fhu÷k fhkh y™w‚kh™e [kuff‚ þhŒku {wsƒ …whe …kzðk{kt ykðŒe ‚uðkyku™k ƒË÷k{kt {¤Œe
ykðf™u ÷uðk™wt {nu‚q÷ „ýkÞ Au. yk…ðk{kt ykðŒe ‚uðk™k ƒË÷k{kt {¤™kYt {nu‚q÷ sku ¾k‚ yr™rùŒŒk
«ðoŒeŒ nkuÞ Œku Œuðe ykðf™u ‚uðk™k ƒË÷k{kt {¤™khe ykðf „ýe ÷uðk{kt ykðu Au.

(ƒ) ÔÞks™e ykðf
{¤™khe ÔÞks™e hf{ y™u ÷k„w …zŒk Ëhku™e „ýŒhe æÞk™{kt hk¾e Œu™k «{ký‚h™u ykÄkhu ykðe ykðf
„ýkÞ Au.

(f) yLÞ ykðf
„wshkŒ RLVku{ouþ™ xuf™ku÷kuS Vtz fu su™u ‚efÞwhexeÍ y™u yufM[uRLÍ ƒkuzo ykuV RLzeÞk, ðU[h fu…ex÷ Vtz™k
r™Þtºký 1996 yLðÞu su™u ‚uƒe îkhk hSMxÙuþ™ ÚkÞu÷ nkuÞ, Œu …híðu {¤u÷e nkuÞ …htŒw ÷uýe ÚkŒe ™ nkuÞ Œuðe
hkufký …híðu fkuR hf{ {¤u÷ ™Úke fu Œuðe fkuR hf{ [qfððk …kºk ÚkR ™Úke. Vtz™ku ykuhes™÷ ‚{Þ„k¤ku 10
ð»ko nŒku skufu Œu™u 7 ð»ko ðÄkhðk{kt ykÔÞku Au.  Vtz™e ƒtÄ Úkðk™e Œkhe¾ 31 {k[o h017 Au.

xi. ¾heËe™k ð»kous fkuBÃÞwxh yuÃ÷efuþ™™k ‚kuVxðuh™k ¾[o y™u ðuƒ‚kRx rðf‚kððk™k [ksoe‚ su …whu…whk ™Vk ™wfþk™
¾kŒk …ºkfku ËþokÔÞk {wsƒ {ktzeðk¤ðk{kt ykðu Au.

xii. f{o[kheyku™k ÷k¼ku
r™ð]¥k Úkðk™k ÷k¼ku, suðk fu «kuðezLz Vtz, „úusÞwxe, …uLþ™, hòyku™ku …„kh, yLÞ f[uhe ŒhVÚke zuÃÞwxuþ™ W…h
ykðŒk f{o[kheyku {kxu hk¾ðk{kt ykðu Au.  suÚke „usÞwxe™e sðkƒËkheyku yËk fhe þfkÞ y™u ¼khŒ™k
yu÷.ykR.‚e. ŒhVÚke yufåÞwy÷ ðuÕÞwþ™ y™w‚kh r«{eÞ{ …ý [qfððk{kt ykðu Au.  skufu ft…™e™k f{o[kheyku,
3 ð»ko™k ‚{Þ„k¤k ‚wÄe™ku fkuLxÙkf[wÞ÷ (fhkhe …æÄrŒ y™w‚kh) r™{ýwtf y…kÞu÷k Au.  suÚke, Œuyku™u r™ð]r¥k™k
÷k¼ suðk fu …uLþ™ ð„uhu [wfððk™e ™erŒ ™Úke y™u ŒuÚke fhe™u Œu {kxu fkuR sku„ðkR fhðk{kt ykðu÷e ™Úke.  yuBÃ÷kuRÍ
«kuðezLz Vtz™k Vk¤ku yu ™Vk ™wfþk™ ¾kŒu [kso Œhefu hsw fhðk{kt ykðu÷ Au.

xiii. sku„ðkRyku, ftxeLsLx sðkƒËkheyku y™u fLxeLsLx yMfÞk{Œku
¼qŒfk¤™e ½x™kyku™k …rhýk{ MðY…u yíÞkhu Éý yËk fhðk™e y™u ‚khe yuðe hf{™k [qfðýk™ku ytËks {k…ðk{kt
ykÔÞku nkuÞ íÞkhu y™u yuðwt ‚t¼rðŒ nkuÞ fu ‚khe yuðe hf{™ku «ðkn sŒku nþu íÞkhu …whŒe hf{™e sku„ðkR™u
„ýŒhe{kt ÷uðk{kt ykðu Au.  fLxesLx sðkƒËkheyku™u „ýŒhe{kt ÷uðk{kt ykðŒe ™Úke …ý ™kutÄ{kt Ëþokððk{kt ykðu
Au.  fLxesLx yMfÞk{Œku™u „ýŒhe{kt …ý ÷uðk{kt ykðŒe ™Úke fu ™kutÄ{kt …ý Ëþokððk{kt ykðŒe ™Úke.
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Gujarat Informatics Limited

Regd. Office :   Block No. 1 , 8th Floor, Udyog   Bhavan, Sector -11, Ghandhinagar -382 010.
E Mail ID  info@gujaratinformatics.com           CIN.   U74999GJ1999SGC035459

(P)-(079)  23256022 and Fax (079)  23238925

NOTICE is hereby given that the 17th Adjourned Annual General Meeting of the members of the Company will be held
on  14th July, 2017 at 3.00 p.m. in the Chamber of Secretary, Department of Science & Technology, Block No. 7,5th
Floor, New Sachivalaya, Gandhinagar to transact the following Business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31st

March, 2016 together with the Directors’ Report and Auditors’ Report thereon.

2. To consider and if thought fit, to pass, with our without modification(s), the following Resolution as an Ordinary
Resolution:

“RESOLVED THAT that the Annual General Meeting notes the appointment of M/s. J N Kanabar & Co,
Chartered Accountants as Statutory Auditors of GIL, for the Financial Year 2016-17 by the Comptroller &
Auditor General of India and to fix the remuneration of Rs.50,000/- (Rupees Fifty thousand only) plus applicable
service tax and reimbursement of reasonable TA and out of pocket expenses in case the Statutory Auditors are
required to conduct audit at Branch Offices”.

Regd. Office: By Order of  the Board of Directors
Block No.1
8th Floor, Udyog Bhavan
Sector – 11,
Gandhinagar – 382 010 Company Secretary
Dated: 6th July 2017

Notes:-

• A member entitled to vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy in his/her place who need not be a
member of the Company.

• Proxy Form duly filled in must be lodged with the Company at its registered office at least 48 hours before the date
of the meeting.

• As per the provisions of Section 113 of the Companies Act, 2013, representative of the Company, authorized by
the resolution, is entitled to exercise the same rights and power on behalf of the Company which he represents as
that Company would exercise if it were as individual member.
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Annexure to Notice

Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013

Item No.2 :

The Office of the Comptroller & General of India, New Delhi, vide its letter No. CA.V/COY/GUJARAT,GUJURB(1)/
1077, dtd.,22/08/2016, has informed Gujarat Informatics Limited that M/s.J N Kanabar & Co,Chartered Accountants,
Ahmedabad, are appointed as Statutory Auditors of GIL for the Financial Year 2016-17, under Section 139 of the
Companies Act, 2013.

M/s. J N Kanabar & Co, Chartered Accountants, have confirmed their appointment as Statutory Auditors of GIL.

As per Section 142 of the Companies Act, 2013, the remuneration of the Auditors appointed U/s. 139/142/143 by the
Comptroller & Auditor General of India, shall be fixed by the members in General Meeting or in such manner as the
Company in General Meeting determine.

It may please be noted in the above connection that after consideration of recommendation of ICAI and letter No.
CA.V/COY/GUJARAT, GUJURB (1)/1077, dtd.,22/08/2016of the Office of Comptroller & Auditor General of India,
the Board has considered vide Board Resolution dated 30/09/2016, the remuneration of Rs.50000/- (Rupees Fifty
thousand only) plus applicable service tax and reimbursement of reasonable TA and out of pocket expenses in case the
Statutory Auditors are required to conduct audit at Branch Offices. This is accordingly submitted to the Annual General
Meeting for fixing the remuneration of M/s. J N Kanabar & Co., Chartered Accountants, Statutory Auditors of M/s
Gujarat Informatics Limited for the year 2016-17.

The Directors recommend the Resolution at Item No.2 of the notice for your approval.

None of the other Directors / Key Managerial Personnel of the Company and their relatives is / are, in any way,
concerned or interested, financially or otherwise, in the aforesaid Resolution No.2 of the notice.
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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]
CIN: U74999GJ1999SGC035459

Name of the company :  Gujarat Informatics Limited
Regd office: Block No. 1, 8th Floor, Udyog Bhavan, Sector - 11, Gandhinagar–382010

Name of the Member (s):

Registered Address :

Email ID :

Folio No / Client ID

DP ID:
(N.A. for held in physical Mode)

I / We, being the Member(s) of _______________shares of the above named Company, hereby appoint

Name Address E-mail ID Signature

Or failing him

Name Address E-mail ID Signature

Or failing him

Name Address E-mail ID Signature

As my / our proxy to attend and vote (on poll) for me / us and on my/our behalf at the 17th Annual General Meeting of the
Company to be held on 14th July, 2017 at 3.00 P.M in the Chamber of Secretary, Department of Science & Technology,
Block No. 7,5th Floor, New Sachivalaya, Gandhinagar and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as
given below in the notice of Annual General Meeting of the Company and at any adjournment thereof in respect of such
Resolutions as are indicated below:

         ____________________
         Signature of Shareholder

            _______________________
         Signature of Proxy Holder(s)



7

2015-2016
GUJARAT INFORMATICS LIMITED

To Shareholders

Gujarat Informatics Limited

Gandhinagar

DIRECTORS’ REPORT

Gentlemen,

Your Directors are pleased to present the 17th Annual Report of the Company for the year ended 31st March, 2016
together with the audited statement of Accounts along with the Auditors’ Report for the said year.

The Annual General Meeting of the Company was required to be held on or before 30.09.2016.The Company has sought
extension for 3 months and 2 months has been granted by the Ministry of Corporate Affairs. However, the comments
from the Accountant General(C& AG), Gujarat on the Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2016
duly approved by the Board could not be obtained as statutory audit report and subsequent board approval could not be
completed in time. The Company has already held Annual General Meeting on 28th November, 2016 and same was sine
die adjourned till the remarks are received from the Accountant General.

1. Financial Results

The Company during the fifteenth year has achieved Total Revenue of Rs. 4337.13 lacs (Previous year Rs.
3675.43 lacs), which includes Income from operations Rs.837.42 lacs (Previous year Rs. 963.23 lacs) and other
income of Rs.3499.71 lacs (Previous year Rs.2712.19lacs).

The Company has achieved Profit before Tax of Rs.1422.48 lacs (Previous year Rs. 2797.74 lacs). This is after
provision of Interest on Grants/advances received of Rs.1446.22lacs (Previous year Rs.331.11 lacs) as per the
instructions of the state govt./GOI.

In view of the profit, the Company has made payment of advance tax of Rs.795 lacs after taking into account TDS
of Rs.375 lacs. The provision for Income tax for the current year comes to Rs.795 lacs. The profit after Tax
comes to Rs.629.85 lacs (Previous year Rs.1845.62 lacs).

The surplus of Profit & Loss Account of Rs.629.85 lacs (Previous year Rs.1845.61 lacs) has been carried to
Balance Sheet.

2. Brief description of the Company’s working during the year/State of Company’s affair

GIL, as a nodal agency of the State Govt. for promotion of Information Technology has been engaged in helping
the Government with technical advice and support throughout the year. Since its inception, GIL has worked
aggressively in the implementation of e-governance projects in the state. GIL is having a clear objective to promote
ICT and accelerate the process of eGovernance in the State.

GIL plays a role of consultant and is providing hardware consultancy, software consultancy as well as facilitates
training for the implementation of eGovernance projects. GIL also helps Government offices by providing rate
contracts after negotiating with OEMs for software products and Computer consumables like Printer Cartridges.

Some of the Promotional activities undertaken by GIL during 2015-16 are:
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• GIL had participated and involved in SKOCH 40th Summit, IIT Gandinagar event, DA-IICT event, Launching

of Digital India event, ASSOCHAM event, Digital Gujarat Event inaugurated by Hon’ble CM at Mahatma
Mandir, Shri Dewang Mehta IT Awards association with NASSCOM and many more. GIL had also participated
and arranged for mGovernance event at Mahatma Mandir.

• GIL had also participated and involved in Exhibition/events at Indian Machine Tools Show in Delhi,IIT RAM
college event on innovations and Start ups, LJ Colledge event on LI Start Up Village launched by Hon’ble
CM, NIRMA College annual technical event etc.

• Involved in various sponsorship activities also ilike GESIA A wards, SKOCH Summit, IIT Gandhinagar –
Annual Event “ AMALTHEA” , International Summit – ASSOCHAM,DA – IICT, Gandhinagar” “ Technical
Event – SYNAPSE” etc. Sponsorship Support to Skoch Consultancy Services Pvt Ltd from GOG

3. Dividend and Reserve

The company has not recommended any dividend. During the year under review and no amount was transferred
to General Reserve.

4. Share Capital

The paid up Equity share Capital as at March 31,2016 stood at Rs.18.51 Crore.During the year under review ,the
Company has not issued shares with differential voting rights nor has granted any stock options or sweat equity.

5. Directors and Key Managerial Personnel

The Details regarding Directors who were on the Board of the Company as on 31.03.2016 and the changes that
have taken place in the Board of Directors till date have been given in Annexure “I”. Your Directors place on
record their deep appreciation of the valuable services rendered by them.

No Directors retire by rotation at the forthcoming Annual General Meeting and being eligible, offer themselves for
reappointment (exemption given vide Notification dated 05.06.2015 to Government Companies)

The Independent Director were appointed by the Government order dated 15.06.2015 subject to approval of
ensuing Annual General Meeting.Further Shri Sanjay Kaul, Managing Director was appointed as Managing Director
of the Company w.e.f 01.01.2015 due to retirement of Shri .K.R.Gururajarao from the Post of Chairman and
Managing Director of the Company w.e.f. 31.12.2014.Shri Dhananjay Dwivedi, IAS has been appointed as
Chairman of the Company from 24.06.2015.

Mr. Samir A. Mehta and Mr. Japan N.Shah have been appointed as Chief Financial Officer and Company Secretary
with effect from 30.06.2014 and 10.10.2014 respectively. Further Mr.Sanjay Kaul, IAS Managing Director has
been appointed as Managing Director with effect from 01.01.2015.The above three was defined as Key Managerial
Personnel of the Company.

6. Particulars of Employees

The information required under sub section (12) of the Section 197 of Companies Act, 2013 read with rule 5(2)
and 5(3) of the companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) rule 2014 is NIL.

7. Meetings

During the financial year under review four meeting of the Board of Directors were held on 27-07-2015, 24-11-
2015, 21-03-2016 and 28-03-2016.

A calendar of Meetings is prepared and circulated in advance to the Directors. During the year four Board
Meetings, one Audit Committee Meetings and One CSR Committee meeting were convened and held.
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8. Details of Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies

The Company has one Associate Concern M/s Creative Infocity Ltd in which company hold more than 20%
Equity Share as part of Shareholders Agreement. Hence Financial Performance of the Associate Concerned is
not included in this section.

As per the MCA Notification No.G.S.R. 72.3(E) dated 14.10.2014 Consolidation of Accounts of Subsidiary including
Joint Venture and Associates will not apply for the Financial Year Commencing from the 1st day of April, 2014.

As the matter is sub judice and under litigation since 2008, no accounting entries have been made. The Company
is facing the practical problem since the termination notice is issued to the M/s Creative Infocity Ltd.The presently
matter is pending before the Arbitration Tribunal. The Company has made application to seek exemption for
consolidation of Accounts of the M/s Creative Infocity Limited.

9. Auditors:

M/s. Jitendra H. Mehta & Co., Chartered Accountants were appointed by the Comptroller and Auditor General of
India, New Delhi as Statutory auditors of the Company for the year ended 31st March, 2016 under the Companies
Act, 2013.

10. Auditors’ Report

The Auditors’ Report contains one qualification. Notes to Accounts and Auditors remarks in their report are self-
explanatory and do not call for any further comments.

11. Secretarial Audit Report 

In terms of Section 204 of the Companies Act, 2013 Act and Rules made there under, appointment of Secretarial
Auditor is not required.

12. Internal Audit & Controls

The Company continues to engage DGSM & CO as its Internal Auditor. During the year, the Company continued
to implement their suggestions and recommendations to improve the control environment. Their scope of work
includes review of processes for safeguarding the assets of the Company, review of operational efficiency,
effectiveness of systems and processes, and assessing the internal control strengths in all areas. Internal Auditors
findings are discussed with the process owners and suitable corrective actions were taken as per the directions of
Audit Committee on an ongoing basis to improve efficiency in operations. As per Section 138 of the Companies
Act, 2013, company is not required to appoint internal auditor.

13. Composition of Audit Committee  :

The has constituted the Audit Committee as per Section 177 of the Companies Act,2013 and The Audit Committee
Consist of Shri T. Natrajan ,IAS, as Chairman and Dr.Ketan Kotecha and Dr.Nagaraj R are members of the
Committee as on 31.03.2016.

14. Nomination and Remuneration Committee

As per the section 178(1) of the Companies Act, 2013 the Company’s Nomination and Remuneration Committee
comprises of Four Directors including Three Non – Executive Directors.

Dr. Akshai Aggarwal, as Chairman, Shri Dhananjay Dwivedi, IAS, Dr.Ketan Kotecha and Dr. Nagaraj R. are the
members of the Committee as on 31.03.2016.
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Terms of Reference

The Terms of Reference of the Nomination and Remuneration Committee are as prescribed under the Companies
Act, 2013 except the section 178(2), 178(3) and 178(4) of the Companies Act, 2013 as said provisions is not
applicable to the Company pursuant to Notification G.S. R. 463 (E) dated 5th June, 2015 by Ministry of Corporate
Affairs has been complied and followed by the Board of Directors.

15. CSR

Corporate Social Responsibility Committee has been formed and has been authorized to take necessary action for
full compliance of provision of section 135 of the Companies Act, 2013. As CSR drive, the Company has undertaken
the activities during the year. Details towards CSR Contributions are provided under annexure II.

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  as
ANNEXURE III .

17. Material changes and commitments, if any, 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

No Material changes occurred and commitments have occurred after the close of the financial year till the date of
this report, which affect the financial position of the Company other than those specifically highlighted in the
report.

18. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the
going concern status and company’s operations in future

For developing the Infocity Project, Gandhinagar, GIL had entered into a Concession Agreement with M/s. Creative
IT Inc. and subleased the land to SPV M/s. Creative Infocity Ltd (CIL).  Due to non-fulfillment of certain
contractual obligations, GIL had terminated the agreement. The matter has been disputed by CIL and they contested
the same in different courts and finally the High Court of Gujarat has directed both the parties to go for arbitration
as provided in the agreement. Both the parties have appointed their Arbitrators. The High Court of Gujarat has
passed the oral order dated 20/03/2015 for appointment of Third Arbitrator and accordingly Shri M.S.Parikh,
Retired Judge of this court to act as 3rd member of the Arbitral Tribunal. The matter is under Arbitration Tribunal.M/
s Creative Infocity Ltd has filed their claim before Arbitration Tribunal on 11th August,2015 and company has filled
their reply to the claim statement on 31st March,2016.The company has filed additional claim statement on 8th

August,2016 and M/s Creative Infocity Limited has filed their re-joinder on 15th October,2016.The rejoinder to the
reply was filed by GIL on 19th December,2016.The presently matter is pending for hearing with Arbitration Tribunal.

19.  Obligation of Company under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition
and Redressal) Act, 2013

In order to prevent sexual harassment of women at work place a new act The Sexual Harassment of Women at
Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been notified on 9th December, 2013. Under the
said Act every company is required to set up an Internal Complaints Committee to look into complaints relating to
sexual harassment at work place of any women employee.
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Company has adopted a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace and has set up
Committee for implementation of said policy. During the year Company has not received any complaint of
harassment.

20. Conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

The company has no activities which require disclosure relating to conservation of energy or technology absorption
as it is not a manufacturing company. There have been no foreign exchange earnings and outgo.

21. Human Resources

Your Company treats its “human resources” as one of its most important assets.

Your Company continuously invests in attraction, retention and development of talent on an ongoing basis. Your
Company thrust is on the promotion of talent internally through job rotation and job enlargement.

22. 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;

(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 Company being unlisted sub clause (e) of section 134(3) is not applicable.

(f) 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.

23. Comments from C & AG and Reply to the Same

Office of C & AG has given their comments report for the Financial Year 2015-16.

The final comments is enclosed to this report as Annexure IV have been received from the Comptroller & audit
General of India.

The reply to the final comments has been given and the same is placed along with Annexure IV.
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24. General

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following as there were no transactions
on these items or exempted vide Notification dated 05.06.2015 to Government Companies).

1. Details relating to deposit covered under Chapter V of the Act

2. Transfer of Amounts to Investor Education and Protection Fund

3. Particulars of contracts or arrangements with related parties

4. Board Evaluation

5. Company’s Policy relating to Director Appointment, payment of Remuneration and Discharge of Duties

6. Particulars of loans, guarantees or investment under section 186 of the Companies Act,2013

7. Details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the Financial Statements

25. Acknowledgements

An acknowledgement to all with whose help, cooperation and hard work the Company is able to achieve the
results. 

        

For and on behalf of the Board of Directors

Signing as per Board resolution passed

Place:

Date:        
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Annexure II

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES

[Pursuant to clause (o) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 9 of the Companies (Corporate Social
Responsibility) Rules, 2014]

1. CSR Policy is adopted by the company.

2. The Composition as on 31.03.2016 CSR Committee:

1. Shri T.Natrajan, IAS Chairperson

2. Shri Sanjay Kaul, IAS Member

3. Dr. Nagaraj R Independetnt Director Member

3. Average net profit of the company for last three financial years: Rs. 21,15,52,610/-

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above): Rs. 42,31,052/-*

5. Details of CSR spent during the financial year.

(a) Total amount to be spent for the financial year: Rs.35,00,000/-

(b) Amount unspent, if any: Nil

(C) The Company being a Government Company has contributed the amount towards its CSR Contribution to Akshai
Patra Foundation,”Mukhya Mantrishri Swachchta Nidhi – Gujarat Rajya”,Namo Gujarat Karmayogi Kalyan Nidhi
and towards Incubator.

* The Provision has been made within financial year and contribution has been made in the May 2016.The remaining
amount of Rs.7,32, 052 is yet to be paid towards incubator.

The Committee declares that the amount which has been spent by the Company for CSR Contribution is in
compliance with CSR objectives of the Company.

For, Gujarat Informatics Ltd

Chairman, CSR Committee                Managing Director
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Annexure I

(For Changes occurred For F.Y 2015-16 and till date)

DETAILS REGARDING DIRECTORS

Sr. Name Designation Date of Date of
No. Appointment Cessation

1 Ms. S. Aparna, IAS Nominee Director 21-09-2011 11-05-2015

2 Shri S.J.Haider, IAS Chairman 30-09-2013 26-06-2015

3 Dr. Akshai Aggarwal Director 30-09-2013 27-06-2016

4 Shri Sanjay Kaul, IAS Managing Director 01-01-2015 30-04-2016

5 Ms.S.Aparna, IAS Nominee Director 24-06-2015 Continuing

6 Shri T.Natrajan, IAS Nominee Director 24-06-2015 30-06-2016

7 Shri Dhanajay Dwivedi, IAS Chairman 24-06-2015 Continuing

8 Shri Roopwant Singh, IAS Managing Director 01-05-2016 Continuing

9 Dr.Nagaraj R Independent Director 27-07-2015 Continuing

10 Dr.Ketan Kotecha Independent Director 27-07-2015 Continuing

11 Dr.Ms.Rajul Gajjar Nominee Director 21-09-2016 30-12-2016
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Annexure – A

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the
Companies Act, 2013 on the accounts of Gujarat Informatics Limited for the year ended 31
March 2015

The preparation of financial statements of Gujarat Informatics Limited for the year ended 31
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 Auditors
appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are
responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143(10) of the
Act, 1956 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 31st January 2016

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the
supplementary audit of the Financial Statement of Gujarat Informatics Limited for the year ended
31st  March 2015 and as such have no comments to make u/s 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

-Sd-

(Y. N. Thakare)
Accountant General (E&RSA), GUJARAT

Place: Ahmedabad
Date : 24.02.2016
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Annexure B

(for Financial Year 2013-2014)

DETAILS REGARDING DIRECTORS

Sr.
No. Name Designation Date ofAppointment Date of Cessation

1 Shri K.R. Gururaja Rao Chairman & MD 08-03-2010 31-12-2014

2 Shri G.C.Murmu,IAS Director 23-08-2010 01-05-2015

3 Ms. S. Aparna,IAS Nominee Director 21-09-2011 11-05-2015

4 Shri S.J.Haider,IAS Chairman 30-09-2013 26-06-2015

5 Dr. Akshai Aggarwal Director 30-09-2013 Continuing

6 Shri Sanjay Kaul,IAS Managing Director 01-01-2015 Continuing

7 Ms.S.Aparna,IAS Nominee Director 24-06-2015 Continuing

8 Shri T.Natrajan,IAS Nominee Director 24-06-2015 Continuing

9 Shri Dhanajay Dwivedi,IAS Chairman 24-06-2015 Continuing

10 Dr.Nagaraj R Independent Director 27-07-2015 Continuing

11 Dr.Ketan Kotecha Independent Director 27-07-2015 Continuing

Annexure C

Information as per section 217(1) (E) read with Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board
of Directors) Rules 1988 and forming part of Directors’ report for the year ended 31st March, 2015

A Conservation of Energy Not applicable

B Technology absorption GIL being a Technology oriented organization, constant efforts are made
in keeping up the latest State of art through Seminars, discussions, study
circles, training workshops and also by coordinating with well-known
consultants in specific Domains whenever required.

C Foreign Exchange Earning and Outgo Earnings in Foreign Exchange: Rs. Nil (Previous year: Rs. Nil)Expenditure
in Foreign Currency: Rs. 27.85 lacs (Previous year: Rs. 27.81 lacs )
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To,
The Members,
GUJARAT INFORMATICS LIMITED
Gandhinagar.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of GUJARAT INFORMATICS LIMITED (“the Company”),
which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for
the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

The Company’s Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013
(“the Act”) with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial
position, financial performance and cash flows of the Company in 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 provision of the Act for safeguarding 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 control, that
were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records,   relevant to the
preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

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

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those
Standards require that we comply with ethical 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 financial control relevant to the Company’s preparation of the financial statements that give true and fair
view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on whether the company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and
operating effectiveness of such control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of the accounting estimates made by Company’s Directors, 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
on financial statements.

Basis for Qualified Opinion

Advance of Rs.19,05,837 given to the office of Commissionerate of Information Technology is considered as
doubtful.  However no provision is made in respect thereof.  As a result of this the profit for the year, reserves and
surplus and assets are overstated by the same amount.

Opinion
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matter
described in the basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid 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, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2016 and its profit and its cash flows
for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order 2016 (“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 – A”, a statement of the
matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.

2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

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

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

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

(d) In our opinion, except for the matter described in the basis for Qualified Opinion paragraph the
aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the
Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2016 taken on record
by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2016 from being appointed
as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and
the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “Annexure B”; and

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the
Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and to the best of our information  and according to the
explanations given to us :

(i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements
- Refer notes 22 (a) to the financial statements.
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(ii) The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there

were any material foreseeable losses.

(iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and
Protection Fund by the Company.

3. As required by section 143(5) of the Act, we give in “Annexure – C” a report on the directions and sub –
directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

FOR  J. H. MEHTA  & CO.
Place : Ahmedabad Chartered Accountants
Date: 25-11-2016 [Firm Registration No. 106227W]

JITENDRA H. MEHTA
Partner

Mem. No. 30984
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Annexure - A to the Independent Auditors’ Report

(Referred to in our Report of even date to the members of Gujarat Informatics Limited)

(i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and
situation, of its fixed assets.

(b) Fixed assets have been physically verified by the management during the year at reasonable intervals
which in our opinion is reasonable having regard to size of the Company and nature of its assets.  No
material discrepancies were noticed on such verification.

(c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the
records of the company, the title deed of the immovable properties is held in the name of the company.

(ii) The Company does not have inventories at the year end. Hence the reporting requirement under paragraph 3 (ii)
of the Companies (Auditor’s Report) Order, 2016 are not applicable.

(iii) (a) As per the information and explanations given to us, the Company has not granted any unsecured loan to
companies, firms or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies
Act, 2013.

(b) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the paragraph 3 (iii) (a) (b) and
(c) are not applicable.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the
provisions of section 185 and 186 of the Act, with respect to the loans, investments, guarantees and securities.

(v) The company has not accepted any deposits during the year as per the directives issued by Reserve Bank of India
and within the meaning of provisions of sections 73 to 76 and other relevant provisions of the companies Act and
the rules thereunder. Hence the reporting requirement under paragraph 3 (v) of the Companies (Auditor’s Report)
Order, 2016 are not applicable.

(vi) According to information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of
cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013 in respect of services carried out by the company.

(vii) (a) According to the information given to us, the Company is generally regular in depositing with appropriate
authorities undisputed statutory dues and Company had no arrears of such outstanding statutory dues as at
31st March, 2016 for a period more than six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanations given to us, the company had no disputed dues as at 31st

March, 2016 in respect of income tax, sales tax, service tax, excise duty and VAT.

(viii) According to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of
dues to financial institutions, banks, governments or debenture holders during the year.

(ix) The company has not raised any moneys by way of initial public offer and term loans.  Accordingly, the provisions
of paragraph 3(ix) of the Order are not applicable to the Company.

(x) During the course of our examination of the books and records of the company, carried out in accordance with the
generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, no
fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the
year nor we have been informed of any such case by the Management.
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(xi) Since the company is a government company, the provision of section 197 read with schedule V to the Companies

Act are not applicable in respect of managerial remuneration paid during the year.

(xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company.
Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

(xii) According to the information and explanations given to us, transactions with the related parties are in compliance
with sections 177 and 188 of the Act and details of transactions have been disclosed in the financial statements as
required by the applicable accounting standards.

(xiv) According to the information and explanations give to us, the Company has not made any preferential allotment or
private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph
3(xiv) of the Order is not applicable.

(xv) According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into non-cash transactions
with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

(xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

FOR  J. H. MEHTA  & CO.
Place : Ahmedabad Chartered Accountants
Date: 25-11-2016 [Firm Registration No. 106227W]

JITENDRA H. MEHTA
Partner

Mem. No. 30984
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Annexure - B to the Independent Auditors’ Report of even date on the Financial

Statements of Gujarat Informatics Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies
Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Gujarat Informatics Limited (“the Company”)
as of 31 March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that
date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal
control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal
control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute
of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of
adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its
business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds
and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial
information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on
our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over
Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed
under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both
applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit
to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established
and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls
system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial
reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that
a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on
the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

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

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

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

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

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

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

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

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial
reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2016,
based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components
of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by
the Institute of Chartered Accountants of India.

FOR  J. H. MEHTA  & CO.
Place : Ahmedabad Chartered Accountants
Date: 25-11-2016 [Firm Registration No. 106227W]

JITENDRA H. MEHTA
Partner

Mem. No. 30984
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GUJARAT INFORMATICS LIMITED

Balance Sheet as at 31st March 2016
Particulars Notes As at 31st March As at 31st

 2016 Rs. March 2015 Rs.
EQUITY AND LIABILITIES
Shareholders’ funds
Share capital 2                 185,143,930 185,143,930
Reserves and surplus 3              1,291,770,951 1,228,785,297

   1,476,914,881         1,413,929,227
Non-current liabilities
Long-term borrowings 4            85,895,657 85,895,657
Deferred Tax Liability (Net) 5                         - 83,437
Current liabilities
Trade Payables 6                6,677,283 6,565,972
Other current liabilities 7          3,711,135,257 3,448,494,370

      3,717,812,540         3,455,060,342
Total       5,280,623,078 4,954,968,663
ASSETS
Non-current assets
Fixed Assets
Tangible Assets 8            99,771,657 100,000,483
Non Current Investments 9          178,189,293 266,303,237
Deferred Tax Asset (Net) 10                   154,138 -
Long term Loans & Advances 11                5,883,972 5,849,816
Other Non Current Asset 12            106,139,495 55,466,143

112,177,605             61,315,959
Current assets
Trade receivables 13            127,968,833 132,304,642
Cash and Bank Balances 14            954,962,475 492,051,243
Short term Loans & Advances 15          3,348,771,525 3,516,234,198
Other current assets 16            458,781,690 386,758,901

      4,890,484,523         4,527,348,984
Total       5,280,623,078  4,954,968,663

Significant Accounting Policies 1
The accompanying notes are an integral part of the financial statements

As per our Report of even date For and on behalf of the Board

For J. H. Mehta & Co Shri Dhananjay Dewivedi Shri Roopwant Singh
Chartered Accountants Chairman Managing Director
Firm Registration No.106227W

Jitendra H. Mehta S. A. Mehta
Partner Accounts Officer
Membership No. 30984

 Japan Shah
 Company secretary

Place : Ahmedabad Place : Gandhinagar
Date : 31-1-17 Date :  28-12-16
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 GUJARAT INFORMATICS LIMITED

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2016

Particulars Notes As at 31st As at 31st

 March 2016 Rs. March 2015 Rs.

REVENUE
Revenue from operations       17 83,742,029 96,323,965
Other Income       18 349,971,779 271,219,620

433,713,808 367,543,585
EXPENDITURE
Employee Benefits Expenses       19 31,993,181 29,872,670
Finance Cost       20 144,622,586 33,110,741
Depreciation 3,297,502 2,393,489
Other expenses       21 23,438,516 22,392,585
Provision for Diminution in Value of
Gujarat Information Technology Fund of GVFL                    88,113,944 87,769,485

 291,465,729

Profit Before Tax 142,248,078 279,774,100
Tax Expense
Current Tax 79,500,000 95,200,000
Deferred Tax debit / (credit) - 237,576 12,555

79,262,425 95,212,555
Profit After Tax Carried to Balance Sheet 62,985,659 184,561,545

Basics and Diluted Earnings Per Equity Shares
Basic 3.40 9.97
Diluted 3.40 9.97

 Significant Accounting Policies       1
 The accompanying notes are an integral part of the financial statements

As per our Report of even date For and on behalf of the Board

For J. H. Mehta & Co Shri Dhananjay Dewivedi Shri Roopwant Singh
Chartered Accountants Chairman Managing Director
Firm Registration No.106227W

Jitendra H. Mehta S. A. Mehta
Partner Accounts Officer
Membership No. 30984

 Japan Shah
 Company secretary

Place : Ahmedabad Place : Gandhinagar
Date : 31-1-17 Date :  28-12-16
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GUJARAT INFORMATICS LIMITED

Notes forming Parts of Accounts

2 Share Capital
 [Amount in Rs ]

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
(a) Authorised

2,50,00,000 (Previous Year: 2,50,00,000)
Equity shares of Rs. 10 each. 250,000,000 250,000,000

(b) Issued, Subscribed and Paidup Shares Capital
1,85,14,393(Previous Year: 1,85,14,393) Equity shares
of Rs.10 each fully paid up of the above shares which
includes, 94,70,758 equity shares allotted to Govt. of
Gujarat pursuant to a transfer of land for Infocity
Project without payments beingreceived in cash. 185,143,930 185,143,930

Total issued, subscribed and fully paid-up Share Capital 185,143,930 185,143,930.00

(c) Number of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period is 1,85,14,393
Equity shares. There is no change in  the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting
period.

(d) Rights, Preferences and Restrictions
(i) All shares issued are fully paid up ordinary shares.  The company has only one class of shares referred to as equity

shares having a par value of  Rs.10/-.
(ii) The holders of equity shares are entitled to receive dividends as declared from time to time.  No dividend shall be

payable except out of profits of the Company arrived at in the manner provided for in Section 123 of the Companies
Act, 2013.

(iii) All shares rank equally with regard to Company’s residual assets. The distribution will be in proportion to the
number of equity shares held by shareholders.

(e)  Details of Shareholding
Particulars As at 31 As at 31

March 2016  March 2015
Rs. Rs.

Number (%) Number (%)

Shareholders holding more than 5% shares
Government of Gujarat 170,643,930 92.16 170,643,930 92.16
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. 10,000,000 5.40 10,000,000 5.40



27

2015-2016
GUJARAT INFORMATICS LIMITED

3     Reserves and surplus

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Capital Reserve
Lease Premium - As per last Blance Sheet 73,714,606 73,714,606
Capital Grant for Gujarat IT Venture Fund -
As per Last Balance Sheet 85,700,000 85,700,000

General Reserve
As per Last Balance Sheet  355,820 355,820

Surplus / (Deficit) in  Statement of Profit and Loss
As per last Balance Sheet 1,069,014,871 884,858,589
Less: Adjustment due to change in useful life
of fixed assets - 405,263
Add : Profit/(Loss) for the year 62,985,654 184,561,545

1,132,000,525 1,069,014,871
Closing Balance 1,132,000,525 1,069,014,871
Total Reserves and Surplus 1,291,770,951 1,228,785,297

4.  Long term Borrowings

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Unsecured

Venture Fund Loan from Govt. of Gujarat  85,895,657 85,895,657

85,895,657 85,895,657

Venture fund Loan from Govt. of Gujarat of Rs. 8,58,95,657/- (Previous Year Rs. 8,58,95,657/-) has been converted
into Interest-free Loan since 1.4.2002 in terms of the State Government GR No. ITP/1099/520/ITD dated 1/7/2003
which was carrying interest @ 13% p.a. upto 31.03.2002.

 5. Deferred Tax Liability (Net)
The Company estimates deferred tax / (change) using the applicable rate of taxation based on the impact of
timing difference between financial statements and estimated taxable income for the current year.

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.

Difference between Written down value of fixed assets
as per books of accounts and income tax act - 83,437
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6. Trade Payables

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.

Trade payables 5,944,115 5,876,444

Expense Payable 733,168 689,528

6,677,283 6,565,972

Note :

The company is in the process of obtaining the confirmation from suppliers who have registered them selves under the
Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006).   In the absence of relevant information
relating to the suppliers registered under the Micro, Small and Medium Enterprises (Development) Act, 2006, the balance
due to Micro, Small and Medium Enterprises at year end and interest paid or payable under MSMED Act, 2006 during the
year could not be compiled and disclosed.

7.    Other Current Liabilities

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.

Advances from customers 1,346,179,102 1,937,482,000
Statutory Liabilities 19,794,645 17,045,917
EMDs received 91,850,949 179,772,569
Security Deposits received 78,263 183,263
Development Security from Creative Choice, USA 2,000,000 2,000,000
Other Payables 7293527 12,979,585
Grants Received 2,243,938,771 1,299,031,036

3,711,135,257 3,448,494,370

The other payables  includes Rs. 16,76,242/- (Previous Year  Rs.22,76,242/-) being the amount credited in the  bank
account in respect of which the information is not available.
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GUJARAT INFORMATICS LIMITED

Details of Grants Received

Sr. Grant From Government of India Opening Received Spent Interest C l o s i n g C l o s i n g
N o . Bal. as on during the during the credited Bal. as on Bal. as on

1 - 4 - 2 0 1 5 year year 31 -3 -2016 31-3 -2015
1 Grant from GOI for Capacity Building Scheme under NEGP  8,301,667  - 7,277 498,006 8,792,396 8,301,667
2 ACA  from GOI for Capacity Building through DST 15,660,185 3,071,833 1,250,351 928,858 18,410,525 15,660,185
3 Grant from GOI for organizing seminar on NEGP awareness 17,641  - - - 17,641 17,641
4 Grant from GOI for State Portal/State Service Delivery Gate 48,251,263 - 1,224,064 2,875,765 49,902,964 48,251,263
5 ACAfrom GOI for State Portal/State Service Delivery Gate 49,447,533 - - 2,966,852 52,414,385 49,447,533
6 Grant from GOI for National rollout of e-District MMP 8,264,844 - - -             8,264,844
7 ACA from GOI for National rollout of e-District MMP 2,350,497 - - 141,030 2,491,527 2,350,497

Total A 132 ,293 ,630 3 ,071 ,833 2 ,481 ,692 7,410,511 132 ,029 ,438 132 ,293 ,630
Sr. Grant From Government of Gujarat Opening Received Spent Interest C l o s i n g C l o s i n g
N o . Bal. as on during the during the credited Bal. as on Bal. as on

1 - 4 - 2 0 1 5 year year 31 -3 -2016 31-3 -2015
1 Grant for State Data Centre - - - - - -
2 Grant for UNDP Project-Improving Citizen’s Access to Information 440,000 - - - 440,000 440,000
3 Grant for Centre of Excellence 19,910,812 10,002,000 871,996 - 29,040,816 19,910,812
4 Grant for Citizen Centric Call Centre - - - - - -
5 Grant for E-Data Bank 13,071,717 - - - 13,071,717 13,071,717
6 Grant for E-Seva 11,910,695 - - - 11,910,695 11,910,695
7 Grant for procurement of Hardware for Hon. Governor’s House 616,532 - 43,747 - 572,785 616,532
8 Grant for Rural Connectivity Project 34,378,435 - - - 34,378,435 34,378,435
9 Grant  for Setting up of EPABX  Project- Rs. 123 lacs 511,837,932 20,465,191 9,107,896 - 523,195,227 511,837,932
10 Grant for setup of Video Conferencing/Webcenter/ - - - - - -
11 Grant for Training of Govt. Staff 264,474 - - 264,474 264,474
12 Grant for Disaster Recovery Site 3,411,161                               -                           -                           - 3,411,161 3,411,161
13 Grant for Mini Data Centre (2007-08) - - - - - -
14 Grant for Setting up of STPI of Surat 1,019,754 - - - 1,019,754 1,019,754
15 Grant for Hardware/software& other equipments for IT division - - - - - -
16 Grant for Infocorridor of State & Infrastrcuture for Sachivalaya - - - - - -
17 Grant for Integrated Workflow & Data management System—IWDMS - - - - - -
18 Grant for Integrated Integrated Acess Control & Man Management —IACMMS - - - - - -
19 Grant for Mobile V-SAT Van from DST 4,849,337 - - - 4,849,337 4,849,337
20 Grant from DST for Consultancy  & Expert Services 2,706,888 - 1,185,398 - 1,521,490 2,706,888
21 Grant for Venture Fund for Promotion of I.T.(2009-10) 13,750,000 - - - 13,750,000 13,750,000
22 Grant from DST for Identity Cards with Golden Gujarat Logo 901,748 - - - 901,748 901,748
23 Grant from DST-Allocation of Funds for I.T.2009-10 10,923,596 - - - 10,923,596 10,923,596
24 Grant for Promotion of I.T. (2010-11) - - - - - -
25 Grant for GSWAN connectivity/LAN WAN equipment 1,000 - - - 1,000                    1,000
26 Grant from DST for STP-12 355,939,378 1,374,052,000 769,673,918 43,417,487 1,003,734,947 355,939,378
27  Grant from DST for STP-11 - 9,998,000 29,106 - 9,968,894 -
28 Grant for IT Policy Incentive Scheme (STP-1) 150,000,000 250,000,000 - - 400,000,000 150,000,000
29 Grant from DST for 18th National E-Governance Conference 16,217,374 - 11,818,507 - 4,398,867 16,217,374
30 Grant for SRDH Project -  20,000,000 32,184 - 19,967,816                          -
31 Grant for Director of ICT E Governanace - 10,000,000 - - 10,000,000 -
32 Grant from DST for Share Capital 1,000 - - - 1,000 1,000
33 Grant from DST for GVFL 1,000  - - - 1,000                    1,000

 Total :B 1,152,152,833 1,694,517,191 792 ,762 ,752 43 ,417 ,487 2,097,324,759 1,152,152,833
34 Set aside amount of Grant info corridor 14,584,574 - - - 14,584,574 14,584,574

 Total :C 14,584 ,574 - - 14 ,584 ,574 14 ,584 ,574
 Grand Total(A+B+C) 1,299,031,037 1,697,589,024 795 ,244 ,444 50 ,827 ,998 2,243,938,771 1,299,031,037
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GUJARAT INFORMATICS LIMITED

9  Non Current Investments

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Non - trade investment
(valued at cost unless stated otherwise)

Investment in unquoted equity instruements

94,70,758 (Previous year: 94,70,758) Equity Shares of 94,707,580 94,707,580

Rs. 10 each fully paid up of Creative Infocity Ltd.

Subscription to  Gujarat Information Technology Fund 171,595,657 171,595,657

of Gujarat Venture Finance Limited

Less: Provision for Diminution in value of

GVFL IT Fund 88,113,944 -

83,481,713 171,595,657

178,189,293 266,303,237

 In view of the failure of curing various breaches of the Concession Agreement and the Master Lease Agreement as
well as the spirit of the Concession, by the Developer - M/s Creative IT Inc.  and M/s Creative Infocity Limited(CIL)
Concessionaire, the Company had terminated the Concession Agreement & the Master Lease Agreement with them
effective from 4th September 2008. In view of the said termination:

(i) the Company has not accounted for lease rent

(ii) the Company has not writtern off Lease Premium of Rs.29,59,612/- as per the past practice and

(iii) the company has not accounted for Infocity Project eligible revenue share during the year.

Up on termination of the Concession Agreement, M/s Creative Infocity Limited is required to transfer the project Assets
of Infocity to GIL, the Shareholders’ agreement between GIL and Developer with respect to the Concessionaire shall
lapse and 94,70,758 Equity Shares of Rs. 10 each held by GIL in CIL are to be transferred to Creative IT Inc.  and Creative
IT Inc. shall pay the book value of these shares to GIL.  However, the matter regarding termination of Agreement is
disputed and pending before the Arbitrators and hence the above procedure is pending.

10  Deferred Tax Asset (Net)

 The Company estimates deferred tax / (change) using the applicable rate of taxation based on the impact of timing
difference between financial statements and estimated taxable income for the current year.

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Difference between Written down value of fixed assets
as per books of accounts and income tax act 154,138 -
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11  Long Term Loans & Advances

(Unsecured, considered good unless otherwise stated)

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Deposit
Security Deposits 201,680 196,680
Advances recoverable in cash or kind
for value to be received
Creative Infocity Ltd. 1,640,366 1,640,366
KPMG Audit expenses recoverable from CIL 642,167 642,167
Department of Science & Technology, Govt. of Gujarat 1,179,462 1,179,462
Pre paid Expense 72,715 43,559
Expenses of GSWAN Recoverable from Tulip 241,745 241,745

3,776,955 3,747,299
Considered Doubtful not provided for
Commissionerate of Information Technology 1,905,837 1,905,837

5,883,972 5,849,816

Rs. 16,40,366 recoverable from Concessionaire of Infocity Project and amount of Rs. 6,42,167 being audit fees paid on
behalf of Creative Infocity Ltd. are considered as good and recoverable.

12  Other Non Current Asset

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Advance Income Tax (Net of Provision) 106,169,495 55,466,143

106,169,495 55,466,143

This Includes amount of Rs. 1,29,43,290/-being net amount of Advance Tax /TDS and provision for Income Tax in
respect of Financial Year 2004-05 to 2007-08 and Financial Year 2009-10 and 2012-13. The Management is in the process
of obtaining the details from the Income Tax Department and on receiveing the same necessary adjustment will be made
in the books of accounts.
13  Trade Receivables

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
 (Unsecured, considered good)
Over six months from the date they were due for payment 64,640,912 80,304,372
Others #REF! 63,327,921 52,000,270

127,968,833 132,304,642
Trade Receivables over 6 Months includes Receivables  of Rs. 24,92,060/- as on 31.03.2016 (Previous Year-Rs.98,98,450/
-) outstanding for a period of more than 3 years. The above amounts are due from Govt. Departments/ Govt. Boards/
Corporations/ Govt. offices etc. and the Company is of the view that the same are good and recoverable and hence no
provision for Bad & Doubtful Debts have been made. The Company is in the process of the recovery of the above dues.
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14.  Cash and Bank Balances

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.
Cash and Cash Equivalents
Balance with Banks
In Current Accounts
HDFC Bank Limited
Gandhinagar Branch 01902320000773 810,255,631 456,357,276
HDFC Bank Limited
Gandhinagar Branch 50200010918090 23,684,612 23,684,612
HDFC Bank Limited Ashram Road Branch 84,834 84,834
State Bank of India, Gandhinagar Branch 120,906,053 11,769,742

954,931,131 491,896,465
Cash on hand 31,344 13,879

954,962,475 491,910,344
Other Bank Balance
Deposit account with for more than 12 months
maturity for Margin money with State Bank of India - 140,899

954,962,475 492,051,243

15.    Short Term Loans & Advances
(Considered Good)

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.

Fixed deposit with GSFS Ltd 3,337,124,259 3,505,353,861

Liquid deposit with GSFS Ltd 10,824,626 10,824,626

Cenvat Credit (Service Tax) - 55,711

Advances to Creditors 822,640 -

3,348,771,525 3,516,234,198

16. Other Current Assets

Particulars As at 31 As at 31
March 2016  March 2015

Rs. Rs.

Interest Receiveable on Liquid Deposit with GSFS 636,239 675,839

Interest Receivable on Fixed Deposit with GSFS 225,962,660 203,071,767

Grants Receivable 232,182,791 183,011,295

458,781,690 386,758,901
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Grants Receivable

Sr. Grant From Government of India Opening Received Spent Interest Clos ing Clos ing
No. Bal. as on during the during the credited Bal. as on Bal. as on

1-4-2015 year year 31-3-2016 31-3-2015

1 Grant from GOI for GSWAN Project 115,511,800                                -                            - -           115,511,800        115,511,800

2 ACA  from GOI for State Data Centre through DST 33,845,074                                - 44,591,921 -             78,436,995 33845074.00

3 ACA from GOI for GSWAN Project under NeGP 29,662,957                                - - -             29,662,957 29662957.00

4 Grant from GOI for State Data Centre 3,991,464 5,723,000 7,527,416 -               5,795,880 3991464.00

5 Grant from GOI for National rollout of e-District MMP 8,264,844                                - 11,344,853 332,075               2,747,934

Total A 183,011,295 5,723,000 52,119,337 332,075 232,155,566 183,011,295

Sr. Grant From Government of Gujarat Opening Received Spent Interest Closing Closing
No. Bal. as on during the during the credited Bal. as on Bal. as on

1-4-2015 year year 31-3-2016 31-3-2015

1 Grant for Digital India -                     200,000 227,225 -                    27,225                          -

Total B - 200,000 227,225 - 27,225

Total A+B 183,011,295                  5,923,000 52,346,562 332,075           232,182,791        183,011,295
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17  Revenue from operations

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.

Technical Serfvices

Service Charges - Hardware & Networking 42,933,527 49,994,982

Service Charges - Software/ TSP 13,932,278 18,761,742

Website Development Income 2,720,442 2,223,778

Service ChargesWebsite updation & maintainance 4,132,000 4,065,165

Income from Technical support Services 14,906,064 19,814,861

COE Training Fees 289,933 257,920

Processing Fees 1,667,500 1,204,050
Website Hosting/ Storage Charges 48,333 -

Consultancy Services & Inspection Charges 3,111,952 1,467

83,742,029 96,323,965

18  Other Income

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.

Interest on Inter Corporate Deposit 346,825,581 270,132,867

Interest on Liquid  Deposit with GSFS 706,932 750,932

Interest on deposits 25,339, 17,024

Miscellaneous Income 2,413,927 318,797
349.971.779 271,219,620

   19  Employee Benefits expenses

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.

Salary Expenses 28,982,789 27,394,612

Contribution to Provident fund and other fund 1,625,977 1,837,606

Staff Welfare Expenses 1,384,415 640,452

31,993,181 29,872,670
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20 Finance Cost

During the year the Company has made provision of Rs. 6,22,51,226/-(Previous Year Rs.3,30,67,698/-) for Interest
on Grants/ advances received as per the instructions received from the State Govt. on the basis of the dates of
payment . Since the investment of surplus funds with GSFS Ltd. cannot be bifurcated into various sources thereof
and the pending clarity about the rate of interest to be paid on various advances/grant received from govt. departments,
in some of the cases the interest has been provided @ 6% as decided by the Department of Science & Technology
in similar cases.

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.
Interest
Interest on Grants/Advances received 62,251,229 33,067,698
Interest on Advances received from Customers 81,739,316 -
Interest on late payment of TDS 2,790 2,890
Interest on Late payment of Service Tax 829,254 40,153

144,627,686 33,110,741

21  Other Expenses

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.

Other Expenses 2,940.552 2,476,131

Rent, Rates & Taxes 746,383 -

Penalty on Service Tax 122,744 -

Corporate Social Responsibility 2,500,000 1,500,000

Repair & Maintainance Expenses 1,441,578 810,205

Office & Misc Expense 918,672 1,728,564

Marketing  Expenses 5,140,369 11,513,794

Electricity Charges 866,939 810,158

Car Rental A/c 2,605,612 488,226

Auditors’ Remuneration 50,000 50,000

Legal Expenses 4,030,006 1,546,982

Travelling & Conveyance 1,356,170 816,510

Printing & Stationary 719,491 652,015

23,438,516 22,392,585
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 22. Contingent Liabilities & Commitments

a. In respect of Assessment of Income for A.Y. 2002-2003 the Assessing Officer had disallowed the company’s
claim for certain expenditure. As a result of this disallowance, the amount of loss as per the return filed by the
company is reduced. However this had not resulted into any Tax liability to the company. The company had
disputed the matter which is pending before Hon. High court of Gujarat.

b. In the absence of necessary clarification from the Gujarat udyog Bhavan Society regarding regular allotment
of office premises on permanent basis, no provision has been made in respect of initial amount  of Rs.
88,11,000/- (Previous Year  75,27,000/-).

23.  Basic and.Diluted Earnings Per Equity Share

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.

Net Profit for the year 62,985,654 184,561,545
Weighted Number of equity shares 18,514,393 18,514,393
Nominal value of the share  Rs. 10 Each 185,143,930 185,143,930
Earning per share 3.40 9.97

24. Related Party Information:

(1) Relationships:

(a) Where control exists: Govt. of Gujarat,

(b) Key Management Personnel:

1) Shri S.J Haider Chairmain from 01-01-2015]

2) Shri Sanjay Kaul, Managing Director from 01-01-2015

(c) Remuneration to Chairman & Managing Director:

Rs. 12,39,488./-(Previous Year Rs. 20,88,235/-)

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.
Expenses pertaining to Chairman & Managing Director
Travelling Expenses 41,027 130,668
Vehicle Expenses- GJ-18-GA-7000 188,080 144,293
Entertainment Expenses 12,174 4,594
Internet Facility charges 47,752 12,917
House Rent 44,000 0
Cellphone Exp. 9978443901 7,012 22,410

340,045 314,882
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25 Balances of sundry creditors, sundry debtors, loans and advances and share application money are subject to
confirmations and reconciliation if any, by the respective parties.

26 Statement of Management

 (A) The current assets, loans and advances are good and recoverable and are approximately of the values, if
realized in the ordinary courses of business unless and to the extent stated otherwise in the Accounts.
Subject to the notes regarding depreciation, other notes and the method of accounting followed by the
Company, provision for all known liabilities is adequate and not in excess of amount reasonably necessary.
There are no contingent liabilities except those stated in the notes.

(B) Financial Statements read together with Notes to the accounts thereon, are drawn up so as to disclose the
information required under the Companies Act, 2013 as well as give a true and fair view of the statement
of affairs of the Company as at the end of the year and results of the Company for the year under review.

27 Previous year’s figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current
year’s classification / disclosure.

As per our Report of even date For and on behalf of the Board

For J. H. Mehta & Co Shri  Dhananjay Dewivedi Shri Roopwant Singh
Chartered Accountants Chairman Managing Director
Firm Registration No.106227W

Jitendra H. Mehta S. A. Mehta
Partner Accounts Officer

Membership No. 30984

Japan Shah
Company Secretary

Place : Ahmedabad Place : Gandhinagar
Date : 31-1-17 Date : 28-12-16
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Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2016

 Particulars For the Year Ended For the Year Ended
 on 31 March  2016  on 31 March 2015

Rs. Rs.

A. Cash flow from operating activities:
Profit/(Loss) for the year before taxation 14 22 48 078 27 97 74 100
Adjustments for  :
Depreciation (Net of Excess Depreciation written back) 32 97 502 23 93 489
Interest Income (34 75 32 513) (27 08 83 799)
Interest Expense 6 22 51 226 3 30 67 698
(Profit) / loss on sale of Fixed Assets 0 0
Provision for Diminution in Value of Gujarat Information
Technology Fund of GVFL 8 81 13 944 0
Operating profit before working capital changes (5 16 21 763) 4 43 51 488

Adjustments for  :
Trade receivables 43 35 810 (5 30 12 839)
Short Term Loans & Advances 16 74 62 673 (114 42 85 417)
Trade payables 1 11 311 (  47 185)
Other Current Liabilities 26 26 40 887 96 46 89 804
Other Current Assets (4 91 71 496) 1 29 77 998

Cash generated from operations 33 37 57 422 (17 53 26 151)

Taxes paid(net of refunds) (13 01 73 352) (12 93 05 746)
Net cash from operating activities (a) 20 35 84 070 (30 46 31 897)

B. Cash flow from investing activities:
Purchase of fixed assets ( 30 68 676) ( 26 26 919)
Sale of Fixed Asset 0 0
Long Term Loans & Advances (  34 156) (  15 329)
Interest received 32 46 81 220 21 55 58 683
Net cash used in investing activities (b) 32 15 78 388 21 29 16 435

C. Cash flow from financing activities:
Interest paid (6 22 51 226) (3 30 67 698)
Net cash flow from financial activities (c) (6 22 51 226) (3 30 67 698)
Net Increase/(Decrease) in cash and cash
equivalents (a)+(b)+(c) 46 29 11 232 (12 47 83 160)
Opening cash and cash equivalents 49 20 51 243 61 68 34 403
Closing cash and cash equivalents 95 49 62 475 49 20 51 243
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Explanatory Notes to Cash Flow Statement

1. The Cash Flow Statement is prepared in accordance with the  format prescribed by  Accounting Standard 3
prescribed by The Institute of Chartered Accountants of India.

2. In Part A of the Cash Flow Statements, figures in brackets indicates deductions made from the net profit for
deriving the cash flow from operating activities. In part B & part C, figures in brackets indicates cash outflows.

3. Figures of the previous year have been regrouped wherever necessary, to confirm to current years presentation.

4. Cash and cash equivalents includes balances in the  Cash and Bank.

As per  our report of even date attached.

Significant Accounting Policies 1

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

As per our Report of even date For and on behalf of the Board

For J. H. Mehta & Co Shri  Dhananjay Dewivedi Shri Roopwant Singh
Chartered Accountants Chairman Managing Director
Firm Registration No.106227W

Jitendra H. Mehta S. A. Mehta
Partner Accounts Officer

Membership No. 30984

Japan Shah
Company Secretary

Place : Ahmedabad Place : Gandhinagar
Date : 31-1-17 Date : 28-12-16
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Notes forming Part of Accounts

Company Overview

Gujarat Informatics Ltd. (GIL) is a nodal agency of Government of Gujarat for Promotion of Information Technol-
ogy in the State and helping the Government with Technical advice and support. GIL plays a role of consultant and provides
hardware and software consultancy to various Government Departments/ Boards/ Corporations and helps them in their IT
procurement and implementation of IT Projects. GIL is a Central Purchase Organization of the State Govt. for IT Prod-
ucts. Since its inception, GIL is gaining significant ground with its endeavours for computerization of Government depart-
ments, training of CIO’s, developing applications.

1 Significant Accounting Policies

(i) Basis of preparation of financial statementsThe financial statements of the company have been prepared
and presented in accordance with the generally accepted accounting principle under the historical cost
convention on an accrual basis. These financial statements have been prepared as going concern and
comply, in all material respects, with the Accounting Standards as prescribed under section 133 of the
Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules, 2014.

(ii) Use of Estimates

The presentation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the
reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of
revenues and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are
recognised in the period in which the results are known/ determined.

(iii) Fixed Assets

Tangible Assets are stated at their original cost including incidental expenses related to acquisition and
installation, less accumulated depreciation. Cost comprises of the purchase price and any other attributable
cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. At the balance sheet date, an
assessment is done to determine whether there is any indication of impairment in the carrying amount of
Company’s fixed assets. If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated.  An
impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.
After recognition of impairment loss, the depreciation charge for the assets is adjusted in future periods to
allocate the asset’s revised carrying amount, less its residual value (if any), on Written Down Value basis
over its remaining useful life.

Impairment of Assets

At the balance sheet date, an assessment is done to determine whether there is any indication of impairment
in the carrying amount of Company’s fixed assets. If any such indication exists, the asset’s recoverable
amount is estimated .An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds
its recoverable amount.

An asset is treated as impaired when the carrying cost of Assets exceeds its recoverable value. An impairment
loss is charged to the Profit & Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The
impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate
of recoverable amount.
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(iv) Depreciation

(i) Depreciation on Tangible Assets is provided on Written Down Value Method (WDV) over the useful lives
of assets specified in Part C of Schedule II to the Companies Act 2013.

(ii) Depreciation on assets acquired / disposed off during the year is provided on pro-rata basis with reference
to the date of addition/disposal.(iii) Assets individually costing upto Rs. 5,000/- are depreciated at 100% in
the year of purchase.

(v) Inventory    

Closing Stock of Software is valued at cost price or realizable value whichever is lower.  However,there is
no closing Stock as on 31st March 2015

(vi) Investments

Current Investments are carried at the lower of cost and quoted/fair value, computed category wise. Long
Term Investments are stated at cost. Provision for diminution in the value of long term investments is made
only if such a decline is other than temporary in the opinion of the Management

(vii) Taxation

(a) Current year tax is provided based on taxable income computed in accordance with the provisions of
the Income-tax Act, 1961.

(b) Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the
difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable
of reversal in one or more subsequent period. Deferred tax assets are recognized on unabsorbed
depreciation and carry forward of losses based on virtual certainty that sufficient future taxable income
will be available against which such deferred tax assets can be realized.

(viii)    Grants received from Government of Gujarat:

1. Grant received from Government of Gujarat for running a call center on behalf of DST on outsourcing model to
inform public about citizen centeric call center for various departments such as Food & Civil Supplies Corporation
Ltd, Education Department, Health Department, Social Justice & Empowernment Department etc are being set
off against the original cost of Fixed Asset of Infotext B and Call Center. The amount spent for Promotion of
Information Technology has been directly debited to the Grant for Promotion of Information Technology.The
Unspent amount of Grant for Promotion of Information Technology has been shown under  the head Current
Liabilities.

2. Grant received from Govt. of Gujarat for promotion of Information Technology as well as various Projects/ expenditure
to be incurred as per the instructions of the Government. are shown under the head Other Current Liabilities
pending utilization/repayment and the amounts spent/to be spent as per the instructions of the government/s for
such projects/ expenditure are being debited to the respective Grants.

(ix)    Grants received from Government of India:

Grant Received from Government of India for Various projects for Information Technology, GSWAN,
Running State Data Center (O & M), Capacity Building NEGP Projects, E-District Project spent for various
projects of Information Technology has been  directly debited to the respective grants under specified
Guidleines of Govt. of India. The unspent amount of grant  has been shown under Current Liabilities.
Whereas Grants receivable from Govt. Of India has been shown under the head Current Assets.
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(x) Revenue Recognition

(a) Revenue from Services

Revenue is recognised as the services are performed, in accordance with the specific terms of the contract
with the customers. Such performance is reported as being achieved when no significant uncertainty exist
regarding the amount of the consideration that will be derived from rendering of services.

(b) Interest income

Income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate
applicable

(c ) Other Income

Income accrued but not due on Investment made in Gujarat Information Technology Fund registered as
Venture Capital fund by the SEBI under the Securities & Exchange Board of India (Venture Capital Funds)
regulations,1996 has not been accounted for as the Company has neither received the same nor it has
become due for payment. The original duration of the fund was 10 years; however the same has been
extended by 7 years. The closure date of fund is 31st March 2017.

(xii) Computer Application Software expenses and Website Development charges are fully written off to statement
of Profit & Loss in the year of Purchase.

(xiii) Employee Benefits

Provision for retirement benefits like P.F., Gratuity, Pension, Leave salary etc. have been made in respect of
Employees on deputation from other office. For Company’s employees, the Company has taken a policy
from Life Insurance Corporation of India for meeting the Gratuity liability and has paid premium as per
actuarial valuation carried out by LIC of India.However, the employees of the Company are on contractual
appointment for a period from 1 to 3 years, hence, there is no policy for retirement benefits like Pension etc.
and therefore, no provision thereof has been made. Contribution to Employees’ Provident Fund is charged
to Profit & Loss A/c.

(xiv) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Provisions involving substantial degree of
estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and
it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are
disclosed in the Notes. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.






