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ફોડગ ઓપ ડડયેકટવગ 
 

ચેયભેન  

શ્રી નીર્તનબાઇ ટેર  

ભા. નામફ મખુ્મ ભુંત્રશ્રી અન ેભા. ભુંત્રીશ્રી અન ેભાગગ અન ેભકાન ર્લબાગ, તફીફી ર્ળક્ષણ, 

ડયલાય કલ્માણ, ાટનગય મોજના.  
 

લશીલટી વુંચારક  

શ્રી એચ. આય. ભેણાત  

મખુ્મ ઇજનેય, ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાય 

શ્રી ાયવ કે. વુંઘલી, ૧રી જુરાઇ, ય૦૧૮થી  
અધીક્ષક ઇજનેય, ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાય  

 

વુંચારકો  
શ્રી અશ્વીનીકુભાય, આઇ.એ.એવ., મખુ્મ કાયોફાયી અર્ધકાયી, જી.આઇ.ડી.ફી.  
શ્રી એવ. ફી. લવાલા, વલચલ, ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાય  

શ્રી બયત ર્ત્રલદેી, નાણા વરાશકાય, ભાગગ અન ેભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાય  

શ્રી કે. ડી. ઉાધ્મામ, નામફ વલચલ, ભશસેરૂ ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાય  

શ્રી સયેુળ ટેર, મખુ્મ કાયોફાયી અર્ધકાયી, સમુાગ ગ્રુ  

શ્રી મકુુુંદ વપે્ર, આઇ.એર. એન્ડ એપ. એવ. લરર્ભટેડના ર્નમાભક અન ેપ્રર્તર્નર્ધ  

 

 

ઓડીટય  

ભે. વુંઘલી એન્ડ ભશતેા એવોવીએટ્વ, ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્વ, અભદાલાદ 

 

 

ફેંક  

કોોયેળન ફેંક  

 

 

યજજસ્ટડગ ઓપીવ  

બોમતીમે, ર્નભાગણ બલન, વેકટય-૧૦ એ, ગાુંધીનગય-૩૮ય૦૧૦  



 

ર્નમાભક ભુંડનો અશલેાર 

પ્રર્ત, 

વબાવદો  
 

 કુંનીના કાભકાજ અને વ્્ માાય અંગેનો, ૩૧ ભાચગ, ય૦૧૮ અંર્તત ૧૯ભો લાર્િક અશલેાર અને 

એ જ તાયીખે યૂા થતાું લગ ભાટેના ઓડડટ કયેરા નાણાુંકીમ ત્રકો યજૂ કયતાું આના ર્નમાભકો 
આનુંદ અનબુલે છે. 

 

૧. કુંનીની નાણાુંકીમ   વભીક્ષા અથલા મખુ્મ કાભગીયીનુું લણગન : 

 તાયીખ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતાું લગ ભાટેની કુંીનીની નાણાુંકીમ  કાભગીયી ટૂુંકભાું 
નીચે મજુફ છે.                        ( રૂર્મા રાખભાું)  

ર્લગતો ય૦૧૭-૨૦૧૮ ય૦૧૬-ય૦૧૭ 

કાભગીયીભાુંથી આલક ૩ય૧૩.૩૩  ૯૬૩.૬  

અન્મ્આલક  ૧૦૦.૭  ૧૭.૬  

કુર આલક  ૩૩૧૪.૦૮  ૯૮૧.૩૦  

ખચગ  
અન્મ વુંચારનરક્ષી અને લશીલટી ખચગ  ૩૧ય૪.૪૩  ૮૮૬.  

ઘવાયો અને ઋણમકુ્તત અંગેનુું ખચગ  ૬.૩૯  ૯.૯૬  

કુર ખચગ  ૩૧૩૦.૮ય  ૮૯૬.૧  
કયલેયાું શરેાનો નપો  ૧૮૩.ય  ૮૪.૭૯  

કયલેયા વુંફુંધી ખચગ 
(ક)      ચા ુકયલેયા  (૬૪.૦૪)  (૪૦.ય૯)  

(ખ) ર્લરુંલફત કયલેયા અંગેની જલાફદાયી 
(ર્ભરકતો)  

(૦.૪)  (૦.ય૭)  

(ગ)     ભાુંડલા કયલાભાું આલેરી અર્ધક 

જોગલાઇ  

 -  -  

કયલેયા છીનો ચોખ્ખો્નપો  ૧૧૮.૬૭  ૪૪.ય૩  
અગાઉના વભમગાાના વભામોજનો  ૬.૦  .૬૬  

લગનો નપો  ૧ય.૧૭  ૪૯.૮૯  

ળેય દીઠ આલક/ (ખોટ)  ય.૦  ૧.૦૦  

     

 



 

 
ય. લગ દયર્ભમાન કુંનીએ કયેરી કાભગીયીનુું ટૂુંકુ લણગન : 

 આનુું ર્નગભ, જાશયે- ખાનગી બાગીદાયીના ધોયણે તેભજ જાશયે બુંડોનો ઓછાભાું ઓછો 
ખચગ થામ એલા અન્મ્પ્રકાયે ભાગો તૈમાય કયલાનો મખુ્મ્ઉદે્દશ્મ ધયાલત ુું ગજુયાત વયકાયની વુંણૂગ 
ભાલરકીની કુંની તયીકે સ્થાલાભાુ્ં આલેુું ર્નગભ છે. આ કુંની લૂગફાુંધકાભ પ્રવરૃ્િઓ વડશત, 

આલી તભાભ ડયમોજનાઓ વુંફુંધી પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધયે છે.    

 લગ ય૦૧૭-૧૮ દયર્ભમાન કુંનીએ મખુ્મત્લે્નીચે મજુફના પ્રોજેકટ્વ/ પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધમાગ છે. 

 આની કુંનીની સ્થાના, ઓછાભાું ઓછા જાશયે બુંડો વાથે, જાશયે-ખાનગી બાગીદાયીથી 
તેભ જ અન્મ યીતે ભાગો તૈમાય કયલાના મખુ્મ ઉદે્દળ વાથે, વુંણૂગણે ગજુયાત વયકાયની ભાલરકીની 
કુંની તયીકે કયલાભાું આલી શતી. આ કુંની ફાુંધકાભ લેૂની પ્રવરૃ્િઓ વડશત, આલી 
ડયમોજનાઓને રગતી તભાભ પ્રકાયની પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધયે છે. લગ ય૦૧૭-૧૮ દયર્ભમાન કુંનીએ 

મખુ્મત્લે નીચે મજુફની ડયમોજનાઓ/ પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધયી છે.  

-  વુંચારન અને ર્નબાલ શઠે કુર ૮ ડયમોજનાઓ- છામાયુી આયઓફી, ડશિંભતનગય 

ફામાવ, ભજૂ-નખત્રાણા, કીભ- ભાુંડલી અને ડીવા- થલાડા- ગુુંદેયી તથા ૩ લીજીએપ ભાગગ 
ડયમોજનાઓની કાભગીયી ચા ુછે અને ર્નબાલ કાભગીયી કયલાભાું આલી છે.   

- છામાયુીનો કન્વેળન્ કયાય તા. ય૯-૦૯-ય૦૧૭ના યોજ વભાપ્ત્ થમો છે. ડયમોજનાની 
સરુ્લધાઓ જીએવઆયડીવીએ ોતાના શસ્તક્રઇને ભા. અને ભ. ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાયને 

વોંી દીધી છે.   

-  ફગોદયા- લરવાડ ભાગગને છ ભાગીમ ફનાલલા ભાટેના કન્વેળન એગ્રીભેન્ટ ૧૩-૦ય-ય૦૧૧ના 
યોજ કન્વેવનેય્ વાથે કયલાભાું આવ્મા્ શતા, જે જરૂયી પ્રગર્ત ન થલાના કાયણે વભાપ્ત્
કયલાભાું અને ડતા મકૂલાભાું આવ્્ મા છે. ભાગગનુું ફાકીનુું કાભ ફે ેકેજભાું રુૂું કયલા ભાટે 

‘‘ભોડીપાઇડા એન્યઈુટી્ ’’ ના આધાયે નલાું ટેન્ડય્ ભુંગાલલાભાુ્ં આવ્મા્ શતાું. ટેન્ડય્ ભુંજૂય 

કયલાની પ્રડિમા ચા ુછે, જે યૂી થમેથી કાભ ળરૂ કયલાભાું આલળે.  

-  ભજૂ- બચાઉ ભાગગ ડયમોજના ભાટેના  કન્વેળન્અગ્રીભેન્ટ્તા. ૧ય-૦૭-ય૦૧૧ના યોજ કયલાભાું 
આવ્મા્શતા. આ કાભ ચા ુશત ુું અને તેના ય દેખયેખ ર્નમુંત્રણ યાખલાભાું આલતુું શત ુું અને 

ડયમોજના વુંફુંધી ફાફતો ય ધ્માન્  આલાભાું આલતુું શત,ુ જેથી તે ઝડથી યૂી કયી 
ળકામ.  

- એભએવકે પ્રોજેતટ્વ્ (ડકભ ભાુંડલી કોડયડોય) પ્રા. લર.ની કાભગીયી ોતાના શસ્તક્રેલાની પ્ર
 ડિમા શાથ ધયલાભાું અને યૂી કયલાભાું આલી છે.  

-  જીએવઆયડીવી દ્વાયા છ-ભાગીમ ફનાલલાનુું કાભ (રગબગ ૧ ભાઇર રુંફાઇના ભાગગ કાભો) 
રુૂું કયલાભાું આવ્યુુ્ં છે. દાસ્તાન્ પાટક-સયુત ફાયડોરી ભાગગ ખાતે ચાયભાગીમ આયઓફી 
પ્રલેળોનુું કાભ ચા ુયહ્ુું શત ુું.   



 

-  વચાણા આયઓફી ખાતે નલાું ભુંજૂય થમરાું કાભ ભાટે કન્વલ્ટન્ટ્નીભલાની, ડડઝાઇન અને 

ટેન્ડય્તૈમાય કયલાની તથા જભીન વુંાદન ફાુંધકાભ લેૂની પ્રવરૃ્િઓની કાભગીયી ચારી 
યશી છે.    

૩.  ડડલીડન્ડ્ : 
કુંનીનો નપો કુંનીના જ ર્લકાવ ભાટે લાયલાના દૃષ્ષ્ટકોણથી આના ર્નમાભકો ૩૧ ભાચગ, 
ય૦૧૮ અંર્તત નાણાકીમ લગ ભાટે કોઇ ડડલીડન્ડની બરાભણ કયતા નથી.  

૪.  અનાભતોની તફડદરી : 
ર્નમાભક ભુંડે લગનો રૂ. ૧ય.૧૭ કયોડ (આળયે)નો ચોખ્ખો નપો અનાભત અને યુાુંત ખાતે 

તફડદર કમો છે. 

.  આ નાણાુંકીમ   ત્રકો જેની વાથે વુંકામેરાું છે અને અશલેારની તાયીખ જે લગની છે, તે 

નાણાુંકીમ  લગના અંતે કુંનીની નાણાુંકીમ ક્સ્થર્તને અવય કયતાું લાસ્તર્લકતા્પેયપાયો અને 

પ્રર્તફદ્ધતા :   
આ નાણાુંકીમ  ત્રકો જેની વાથે વુંકામેરાું છે અને અશલેારની તાયીખ જે લગની છે, તે 

નાણાુંકીમ  લગના અંતે કુંનીની નાણાુંકીમ  ક્સ્થર્તની અવય કયતાું શોમ તેલાું લાસ્તર્લકતા્
પેયપાયો અને પ્રર્તફદ્ધતા નથી.  

૬.  ળેય મડૂી : 
કુંની, રૂર્મા ૧૦નો એક એલાું ૦,૦૦,૦૦૦ ળેવગભાું ર્લબાજીત એલી રૂ. ,૦૦,૦૦,૦૦૦ (રૂ. 
ાુંચ કયોડ)ની અર્ધકૃત ળેયમડૂી ધયાલે છે. આ પ્રત્મેક્ળેય ઈશ્યુ્ થમેરાું, વફસ્િામફય્થમેરાું 
અને બયાઇ થમેરાું છે. તા.૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ કુંનીની બયાઇ થમેરી ળેયમડૂી રૂ. 
,૦૦,૦૦,૦૦૦ (રૂ. ાુંચ કયોડ) છે.  

૭.  ર્નમાભકો અને ભશત્ત્લનો વ્મલસ્થાકીમ્કભગચાયી લગગ  :  
વભીક્ષા શઠેના લગ દયર્ભમાન નીચે મજુફના પેયપાયો કયલાભાું આવ્મા્ છે. અશલેારની 
તાયીખે ર્નમાભક ભુંડની ર્લગત નીચે મજુફ છે.  

િભ 

નું. 
નાભ, ર્તાનુું નાભ, વયનામુું ડી.આઇ.એન. / 

ી.એ.એન. 

શોદ્દો ર્નભણ ૂુંકની 
તાયીખ 

શોદ્દો છોડયાની 
તાયીખ 

૧.  શ્રી નીર્તનકુભાય યર્તરાર ટેર, શ્રી 
યર્તરાર ભુંગમરાર ટેરના તુ્ર  

વયનામુું : નુંફય-૮, ભલણચુંન્્ દ્ર, બાગ-

૪, સયુધાયા વકગર ાવે, થરતેજ, 

અભદાલાદ, ગજુયાત-૩૮ય૦૦૯  

૦૬૯૩૬૮૩૮  ર્નમાભક  ય૦-૬-ય૦૧૪  ચા ુ 



 

ય. શ્રી ડશયારાર ભેણાત, શ્રી રૂજીબાઇ 

ભેણાતના તુ્ર  

વયનામુું : ૧૭, ઘવુા વોવામટી, જમ 

અંફ ેનગય નજીક, થરતેજ, 

અભદાલાદ, ગજુયાત-૩૮૦૦૪.  

૦૦૬૬ય૬૩  લશીલટી 
ર્નમાભક  

૭-૬-ય૦૧૪  ૩૦-૦૬-ય૦૧૮
  

૩.  શ્રી ાયવ કે. વુંઘલી, શ્રી ડકળોયચુંદ્ર 

વુંઘલીના તુ્ર  

વયનામ ુ: વી/ઓ, પ્રોટ્નું. ૧૦૧૦/૧  
વેકટય-યડી, ગાુંધીનગય,  

ગજુયાત-૩૮૦ય૦૦૭. 

૦૮૧૮૧૩૮૮  લશીલટી 
ર્નમાભક  

૦૧-૦૭-ય૦૧૮  ચા ુ 

૪.  શ્રી અર્શ્વની કુભાય માદલ,  

શ્રી યાજેન્દ્રપ્રવાદ માદલના તુ્ર  

વયનામુું : ફુંગરા નું. ય૧/એ, ‘ખ’ 

ટાઇ, વેકટય-૧૯, ગાુંધીનગય, 

ગજુયાત-૩૮ય૦૧૯  

૦૬૮૧૭૩  ર્નમાભક  ય૧-૧૦-ય૦૧૬  ચા ુ 

.  શ્રી વુંદી બાનબુાઇ લવાલા,  
શ્રી બાનબુાઇ લવાલાના તુ્ર  

વયનામુું : ‘ખ’-૧૮, વેકટય-૧૯,  

ગાુંધીનગય, ગજુયાત-૩૮ય૦૧૯  

૦ય૦૩૭૯૧૮  ર્નમાભક  ૦૭-૦૯-ય૦૧૬  ચા ુ 

૬.  શ્રી અનીરકુભાય માદલ,  

શ્રી બગલતી પ્રવાદ માદલના તુ્ર  

વયનામુું : એ-૧૭, આય.ફી.આઇ. 

ઓપવવગ કલાટવગ, ભો ભા, 

ઉરટદાનગય, કરકિા- ૭૦૦૦૬૭, 

લેસ્ટ ફેંગાર  

૦૭ય૦૮  ર્નમાભક  ય-૦૭-ય૦૧૬  યય-૧ય-ય૦૧૭  

૭. શ્રી બયતબાઇ જમુંર્તરાર ર્ત્રલેદી, 
શ્રી જમુંર્તરાર યાભજીબાઇ ર્ત્રલેદીના 
તુ્ર  

વયનામુું : ્્ રોટ નું. ૧૧-ય, વેકટય-

૩વી, ૬/૯, ગાુંધીનગય, ગજુયાત-

૩૮ય૦૧૬  

૦૬૮૭૧૭૭૭  ર્નમાભક  ૧ય-૩-ય૦૧૮  ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 



 

૮.  શ્રી સયેુળબાઇ ડાહ્યાબાઇ ટેર, શ્રી 
ડાહ્યાબાઇ રુૂોિભદાવ ટેરના 
તુ્ર  

વયનામુું : ય, ળાલરન ફુંગ્્ રોઝ, 

વોભેશ્વય ાકગ  આઇ-યની વાભે, 

ગરુાફ ટાલય નજીક, થરતેજ, 

અભદાલાદ, ગજુયાત-૩૮૦૦૪  

૧૬૬૬૯૯  ર્નમાભક  ય૬-૬-ય૦૧૪  ચા ુ 

૯. શ્રી મકુુુંદ ગજાનન વપે્ર, ગજાનન 

રક્ષ્ભણ વાપે્રના તુ્ર,  

વયનામુું : ૧૩૯-૧૪૦, ઘ ઓડપિડ 

ફુંગરોઝ, નુંદ વોવામટીની વાભે, 

જૂનોાદયા યોડ, લડોદયા, ગજુયાત -

૩૯૦૦ય૦, ગજુયાત.  

૦૦૦૧૮૪૧  ર્નમાભક  ય૭-૮-ય૦૦૯  ચા ુ 

૧૦ શ્રીભતી દૃષ્ટી ગૌયલ લેવાવી,  
શ્રી જીતેન્દ્ર ુંડયાના તુ્ર  

વયનામુું : ૬૧, દ્વાયકેળ ટાલય, 

ફોડકદેલ, અભદાલાદ, ગજુયાત-

૩૮૦૦૪  

    

 

 

૮.  કભગચાયીઓની ર્લગતો : 
ગજુયાત યાજ્મ ભાલગ ર્લકાવ ર્નમભ લર. એ રીસ્ટેડ્કુંની ન શોલાથી કરભ ૧૯૭(૧ય) તેભજ 

કુંનીઝ (અોઈન્ટભેન્ટ્ ્ એન્ડ્ યેમ્ન્યુુંનેયેવન્ ઓપ ભેનેજયીમર વોનેર) રૂલ્વ્ -ય૦૧૪, 

કભગચાયીઓની ર્લગતો અંગેનુું ત્રક દળાગલલાનુું કુંનીને રાગ ુડતુું નથી.  
 

૯. ફેઠકો :  
લગ દયર્ભમાન ર્નમાભક ભુંડની છ ફેઠકો અનિુભે તાયીખ : ય૮-૦૬-ય૦૧૭, ૧૯-૦૯-ય૦૧૭, 

૧૮-૧૧-ય૦૧૭, ૧૫-૧ય-ય૦૧૭, ૧૦-૦૧-ય૦૧૮ અને ય૮-૦૩-ય૦૧૮ના યોજ મોજલાભાું આલી શતી. 
ફે ફેઠકો લચ્ચેનો ગાો કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ શઠે ર્નમત કયલાભાું આલેરાું 
વભમગાાની અંદયનો શતો.  

 

૧૦.  ર્નમાભક ભુંડનુું મલૂ્માુંકન : 

કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની જોગલાઇઓને અનવુયીને, ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ 

લરર્ભટેડ એ યાજ્મ વયકાયની કુંની છે. ર્નમાભક ભુંડની ર્નભણ ૂુંક યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 
કયલાભાું આલે છે. ભુંત્રારમનાું તાયીખ : -૬-ય૦૧નાું જાશયેનાભા મજુફ કુંનીને 



 

અર્ધર્નમભની કરભ ૧૩૪(૩)ના ખુંડ (ી)ની જોગલાઇભાુંથી મકુ્તત આલાભાું આલી છે.   

 

૧૧.  ઓડડટવગ :  
લગ ય૦૧૭-૧૮ ભાટે બાયતના કોમ્પ્રોરય્અને ઓડડટય જનયરે તેઓના તા. ય-૦૭-ય૦૧૭ના 
ત્ર િભાુંક : વી.એ.લી./વીઓલામ/  ગજુયાત, જી.એવ.આય.ડી.વી.એર. (૧)/૩ય૮થી ભેવવગ 
વીંધલી એન્ડ્ ભશતેા એવોવીએટ્વ, ચાટગડગ્ એકાઉન્ટ, અભદાલાદને ર્નગભના લૈધાર્નક 

ઓડડટય તયીકે ર્નમ્મા્છે.  

 

૧ય.  ઓડડટયોનો અશલેાર :  

ઓડડટયોના અશલેારભાું, કોઇ ડટકા-ડટપ્ણનો વભાલેળ થતો નથી. તેભના અશલેારભાું ડશવાફો 
અંગેની નોંધો અને ઓડડટયોની ડયભાકગવ સ્લમભસ્ષ્ટ્છે અને તે અંગે કોઇ લધ ુટીકા-ડટપ્ણ 

કયલાના યશતેાું નથી.  
 

૧૩.  આંતડયક ઓડડટ અને ર્નમુંત્રણ : 

આંતડયક ઓડડટયો ભેવવગ ટી.એન. ળાશ એન્ડ્કુંની, ચાટગડગ્એકાઉન્ટના અશલેારના તાયણોની 
ચચાગ  ‘‘પ્રોવેવ ઓનવગ’’ વાથે કયલાભાું આલી છે અને કાભગીયીની કામગક્ષભતા સધુાયલા ભાટે 

ચા ુધુંધાના આધાયે, ર્નદેળ મજુફ્મોગ્મ્ઉમાત્ભત્ગરાું રેલાભાું આવ્મા્છે.  

 

૧૪.  લાર્િક યીટનગની તાયીજ :    

કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ ૯ય(૩) અને કુંનીઝ (ભેનેજભેન્ટ્્એન્ડ્એડર્ભર્નસ્રેળન) 

રૂલ્વ, ય૦૧૪ના ર્નમભ ૧ય(૧)ની જોગલાઇ મજુફ લાર્િક યીટનગની તાયીજ એભ.જી.ટી-૯ રૂે આ 

લાર્િક અશલેારના બાગ તયીકે જોડાણ-૧થી વાભેર છે.  

 

૧.  આ નાણાુંકીમ ત્રકો જેની વાથે વુંકામેરાું છે અને અશલેારની તાયીખ જે લગની છે, તે 

નાણાુંકીમ   લગના અંતે કુંનીની નાણાુંકીમ ક્સ્થર્ત અવય કયતાું લાસ્તર્લતતા્ પેયપાયો અને 

પ્રર્તફદ્ધતા   
આ નાણાુંકીમ ત્રકો જેની વાથે વુંકામેરાું છે અને અશલેારની તાયીખ જે લગની છે, 

તેનાણાુંકીમ   લગના અંતે કુંનીની નાણાુંકીમ  ક્સ્થર્ત ની અવય કયતાું શોમ તેલાું લાસ્તર્લકતા્
પેયપાયો અને પ્રર્તફદ્ધતા નથી. 

 

૧૬.  લગ દયર્ભમાન કુંનીના ચા ુધુંધાને તથા કુંનીની બાર્લ કાભગીયીને અવય કયે એલા કોઇ 

ભશત્ત્લના અને લાસ્તર્લક હુકભો કોઇ યેગરેુટય અથલા કોટગ  અથલા રીબ્યનુરે્ ફશાય ાડયાું 
નથી.  

 

૧૭.  કરભ ૧૮૬ શઠે રોન, ગેયુંટી અથલા યોકાણો અંગેની ર્લગતો :  



 

 રોન અંગેની ર્લગતો       :  શનૂ્મ્ 
 યોકાણો અંગેની ર્લગતો      :  શનૂ્મ 

 યૂી ાડલાભાું આલેરી ગેયુંટી/ ર્વકયયુીટી અંગેની ર્લગતો  : શનૂ્મ  

 

 *આ અંગેની જરૂયી ર્લગતો નાણાુંકીમ   ત્રકોના વુંફુંર્ધત બાગભાું દળાગલલાભાું આલી છે.  

 

૧૮.  વુંફુંર્ધત ાટીઓ વાથે કયલાભાું આલેરાું કયાયો અથલા એગ્રીભેન્ટ :  

લગ ય૦૧૬-૧૭ દયર્ભમાન, કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ ૧૮૮ની ેટા કરભ (૧)ભાું 
જણાલલાભાું આલેર વુંફુંર્ધત ાટીઓ વાથે કુંનીએ કયેરા કયાય અથલા ગોઠલણની ર્લગત 

શનૂ્મ્છે.  

 

૧૯.  વેકસ્્ યઅુર્ શડેયવભેન્ટ્ઓપ ર્લભેન એટ લકગપ્રેવ્ (ર્પ્રલેન્ળન, પ્રોડશલફળન એન્ડ્ ડયડ્રેવર) 

એકટ-ય૦૧૩ શઠે કુંનીની જલાફદાયી :  
 

કાભકાજના્ સ્થે્સ્ત્રીઓની જાર્તમ વતાભણી થતી યોકલા તાયીખ ૯ભી ડડવેમ્્ ફય ય૦૧૩ના 
યોજ ‘‘ધ વેકસ્્ યઅુર્ શડેયવભેન્ટ્ ઓપ વભુન એટ લકગપ્રેવ્ (ર્પ્રલેળન, પ્રોડશલફળન એન્ડ્
ડયડ્રેવર) એકટ-ય૦૧૩’’ ફશાય ાડલાભાું આવ્મો્ છે. આ અર્ધર્નમભ શઠે કોઇ ણ સ્ત્રીઓ્
કભગચાયીની કાભના સ્થે્થતી જાર્તમ વતાભણી અંગેની પડયમાદની તાવ કયલા ભાટે દયેક 

કુંનીએ આંતડયક પડયમાદ વર્ભર્ત ઊબી કયલી જરૂયી છે.   

 

કુંનીએ કાભકાજના સ્થે્સ્ત્રીઓની જાતીમ વતાભણી થતી યોકલા ભાટે એક નીર્ત અનાલી 
છે અને તેના અભર ભાટે એક વર્ભર્ત યચી છે. લગ દયર્ભમાન કુંનીને વતાભણીની કોઇ 

પડયમાદ ભી નથી.  
 
ય૧.  ઊજાગ વુંલધગન, ટેકનોરોજી ગ્રશણ, ર્લદેળી હુુંડીમાભણની અને ખચગ :  

કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ ૧૩૪(એભ)ની જોગલાઇ કુંનીને રાગ ુડતી નથી. વભીક્ષા 
શઠેના લગ દયર્ભમાન આની કુંનીએ ર્લદેળી હુુંડીમાભણભાું કોઇ આલક કે ખચગ કમાગ નથી.  

 

યય.  ર્નગર્ભત વાભાજજક જલાફદાયીઓ (વી.એવ.આય.) : 

કુંનીઝ (કોોયેટ વોશ્્ મર યીસ્્ ોન્્ વીફીરીટી ોરીવ) રૂલ્વ્્, ય૦૧૪ના ર્નમભ-૯ મજુફની 
જાશયેાત કયલાનુું ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ લીકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડને રાગ ુડતુું નથી.  

 

ય૩.  ર્નમાભકોનુું જલાફદાયી ત્રક : 

 કુંની અર્ધર્નમભ-ય૦૧૩ની કરભ- ૧૩૪ ેટા કરભ-૩ના ખુંડ (વી)ભાું જણાલામા મજુફ 

ર્નમાભક ભુંડના અશલેાર વાથે ર્નમાભકોની જલાફદાયીનુું ત્રક યજૂ કયવુું જરૂયી છે. ર્નમાભક 



 

ભુંડ આ વાથે ર્નમાભકોની જલાફદાયીનુું નીચે મજુફનુું ત્રક યજુ કયે છે.   

 

ક.  લાર્િક ડશવાફો તૈમાય કયલાભાું, ડશવાફના રાગ ુ ડતાું ધોયણોનુું મોગ્મ્ ખરુાવાઓ વાથે 

ારન કયલાભાું આવ્યુુ્ં શત ુું.  
ખ.  નાણાકીમ લગના અંતે કુંનીના કાભકાજની અને તે વભમગાા દયર્ભમાન થમેરા નપા અને 

નકુવાનની ક્સ્થર્તનુું વાચુું અને મોગ્મ્લચત્ર યજૂ કયી ળકામ એ ભાટે ર્લલેકણૂગ ડશવાફી નીર્તઓ 

વુંદ કયલાભાું આલી છે અને તે ર્નયુંતય રાગ ુાડલાભાું આલી છે.   

ગ.  કુંનીની ર્ભરકતોની સયુક્ષા ભાટે તથા છેતયીંડી અને અર્નમર્ભતતાઓ ર્નલાયલા ભાટે, 

કુંની અર્ધર્નમભની જોગલાઇઓ મજુફ, માગપ્ત્ડશવાફી યેકડગ જાલલાભાું ભાટે મોગ્મ્અને 

યૂતી કાજીરેલાભાું આલી છે.  

ઘ.  લાર્િક ડશવાફો ચા ુકાભકાજના ધોયણો તૈમાય કયલાભાું આવ્્ મા છે. 

ચ.  રાગ ુડતા તભાભ કામદાઓની જોગલાઇઓનુું ારન થામ એલી દ્ધર્તઓ ર્નમાભકોએ ઘડી 
છે અને આ દ્ધર્તઓ માગપ્ત્શોમ અને અવયકાયકયીતે કાભ કયે એ સરુ્નર્િત કયુું છે.  

ય૪.  ઋણ સ્્ લીકાય :  

આના ર્નમાભકો ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાય, ગજુયાત ઈન્રાસ્રતચય્
ડેલરોભેન્ટ્ ફોડગ, કુંનીના ફેન્કવગ, યાભળગકો અને વશમોગીઓ તયપથી ભેરા ર્નયુંતય 

વશકાય અને વરાશ ફદર તેઓનો આબાય ભાને છે. તેઓના વશકાય અને વરાશથી જ આની 
કુંની મળવક્સ્લ્કાભગીયી કયી ળકે છે.  

આના ર્નમાભકો કુંનીના ર્લકાવ ભાટે કુંનીના કભગચાયીઓએ તભાભ સ્તયોએ યૂા ાડેરા 
વશકાય ફદર તેઓનો શદમલૂગક આબાય ભાને છે.  

  

ર્નમાભક ભુંડના નાભે અને તેભના લતી.    

          શ્રી નીર્તનબાઇ ટેર  

          અધ્મક્ષ્  
સ્થ : ગાુંધીનગય  

તાયીખ : ૨૭-૦૯-ય૦૧૮  



 

જોડાણ સલૂચ 

 

જોડાણ                 ર્લમ  

 ૧   એભ.જી.ટી.-૦૯ભાું લાર્િક ડયટનગની તાયીજ  

 ય   ઓડડટયોનો અશલેાર અને લાર્િક ડશવાફો  
 ૩.   એભ.જી.ટી.-૧૧ (પ્રોકવી) 
 

જોડાણ- ૧ 
પોભગ નું. એભ.જી.ટી.-૯ 

લાર્િક ડયટનગની તાયીખ્૩૧-૩-ય૦૧૮ અંર્તત નાણાુંકીમ લગના યોજ મજુફ્કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની 
કરભ ૯ય(૩) અને કુંની ( ભેનેજભેન્ટ્એન્ડ્એડર્ભર્નસ્રેળન) રૂલ્વ્-ય૦૧૪ના ર્નમભ ૧ય(૧) મજુફ –  

૧.  યજજસ્રેળન અને અન્મ ર્લગતો  
૧. વી.આઇ.એન.  ય-ુ૪ય૦૦ જીજે-૧૯૯૯ એવ.જી.વી.ઓ. ૩૯૯  

ય. નોંધણી તાયીખ  ૧ય-૦-૧૯૯૯  

૩. કુંનીનુું નાભ  ગજુયાત સ્ટેટ્યોડ ડેલરોભેન્ટ્કોોયેળન લર.  

૪. કુંનીની કક્ષા / ેટા કક્ષા  ળેવગથી લરર્ભટેડ કુંની   
ગજુયાત યાજ્મની ભાલરકીની કુંની  

. નોંધામેરી કચેયીનુું વયનામુું 
અને વુંકગની ર્લગતો  

બોંમતીયુું, ર્નલાગણ બલન, વેકટય-૧૦-એ, 

ગાુંધીનગય, ગજુયાત-૩૮ય૦૧૦  

પોન : + ૯૧-૭૯-ય૩યય૦૯૦  

ઇભેઇર : gsrdcl@gmail.com 

લેફવાઇ :  www.gsrdc.com 

 

૬. કુંની્રીસ્ટેડ્ છે?  ના  
૭. કોઇ યજીસ્રેળન્અને રાન્વપય્

એજન્ટ્શોમ તો તેનુું નાભ, 

વયનામુું અને વુંકગની ર્લગતો  

રાગ ુડતુું નથી.  

 ય.  કુંનીની મખુ્મ્વ્માાયી્પ્રવરૃ્િઓ  

(કુંનીના કુર ટનગ ઓલયના ૧૦ ટકા કે લધ ુ પાો ધયાલતી તભાભ્ વ્માાયી્ પ્રવરૃ્િઓ 

જણાલલી)  
િભ નું. મખુ્મ ઉત્ાદન્/ વેલાઓનુું 

નાભ અને લણગન 

ઉત્ાદન/ વેલાનો 
એન.આઇ.વી.નો કોડ 

કુંનીના કુર 

ટનગઓલયભાું ટકાલાયી 
૧. ફાુંધકાભ (ભાગગ ર્લકાવ)  ૪ ૮ય.૩૮ ટકા 

http://www.gsrdc.com/


 

 

૩.  ળેય શોલ્ડીંગની ેટનગ (કુર ઇક્તલટીની ટકાલાયી તયીકે ઇક્તલટી ળેય મડૂીનુું ર્લબાજન)  

 કક્ષાલાય ળેય શોલ્ડીંગ 

ળેય શોલ્ડવગ્
શોલ્ડવગની કક્ષા  

લગની ળરૂઆતભાું (૧ એર્પ્રર ય૦૧૬ના યોજ) 

ધાયણ કયેરા ળેવગની વુંખ્મા 
લગના અંતે (૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ ધાયણ 

કયેરા ળેવગની વુંખ્મા્વુંખ્મા  
લગ 
દયર્ભ
માન 

ટકાલા
યીભાું 
પેયપાય  

ડીભેટ  લાસ્તર્લ
તતા્
લાસ્તર્લ
તતા્ 

વયલાો  કુર 

ળેવગની 
ટકાલા
યી  

ડીભેટ  લાસ્તર્લતતા્ વયલાો  કુર 

ળેવગની 
ટકાલા
યી  

(ક) પ્રભોટવગ           

(૧) બાયતીમ           

(ક) વ્્ મક્તત/ 

ડશન્્ દુ વુંયકુત 

કુટુુંફ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ખ) કેન્દ્ર્
વયકાય  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ગ) યાજ્મ 

વયકાયી(યો) 
શનૂ્મ ૦,૦૦,૦૦

૦ 

૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦
  

શનૂ્મ ૦,૦૦,૦૦૦ ૦,૦૦,૦૦
૦ 

૧૦૦
  

શનૂ્મ 

(ઘ) ફોડી 
કોોયેટ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ચ) ફેન્્ કવગ/ 
ના.વું.  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(છ) અન્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ક) પ્રભોટયનુું 
કુર ળેય 

શોલ્ડીંગ  

શનૂ્મ ૦,૦૦,૦૦
૦ 

૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦
  

શનૂ્મ ૦,૦૦,૦૦૦ ૦,૦૦,૦૦
૦ 

૧૦૦
  

શનૂ્મ 

ખ. જાશયે ળેય 

શોલ્ડીંગ  

         

૧. વુંસ્થાઓ          

(ક) 

મ્્ યચુ્્ યઅુર 

પુંડઝ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ખ) ફેન્્ કવગ / 
ના.વું.  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ગ) કેન્દ્ર્
વયકાય  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ઘ) યાજ્મ 

વયકાય(યો)  
શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  



 

(ચ) લેન્ચય્ 
કેર્ટર પુંડ્વ્  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(છ) ર્લભા 
કુંનીઓ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(જ) એપ. 

આઇ.આઇ. 

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ઝ) પોયેન 

લેન્ચય્ કેર્ટર 

પુંડ્વ્  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ટ) અન્મ 

(જણાલો)  
શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ેટા-વયલાો 
(ખ)(૧):  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ય. લફન-વુંસ્થા           

(ક) ફોડી 
કોોયેટ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(૧) બાયતીમ  શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ય)દડયમાાય
ની  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ખ) વ્્ મક્તતઓ શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

૧. રૂર્મા એક 

રાખ સધુીની 
નજીલી ળેય 

મડૂી ધાયણ 

કયનાય 

વ્મક્તતગતળેય 

શોલ્ડવગ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ય. રૂર્મા એક 

રાખથી લધ ુ

યકભની નજીલી 
ળેય મડૂી ધાયણ 

કયનાય 

વ્મક્તતગત્
લળેય શોલ્ડવગ 

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

(ગ) અન્મ 

(જણાલો)  
શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

લફન ર્નલાવી 
બાયતીમો  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  



 

દડયમાાયની 
કોોયેટ ફોડીઝ  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ર્લદેળી 
નાગડયકતા 
ધયાલતાું  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ક્તરમયીંગ 

ભેમ્ફવગ 
શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

રસ્્ ટવ  શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ર્લદેળી 
વુંસ્થાઓ્
(ડી.આય.)  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

ેટા વયલાો. 
(ખ)(ય)  

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

કુર જાશયે ળેય 

શોષ્લ્ડિંગ (ખ)= 

(ખ)(૧)+ 

(ખ)(ય) 

શનૂ્મ શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

એકુંદયે 

વયલાો 
(ક+ખ+ગ) 

શનૂ્મ ૦,૦૦,૦૦૦ ૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦
  

શનૂ્મ ૦,૦૦,૦૦૦ ૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦
  

શનૂ્મ 

 



 

િભ 

નું. 
ળેય શોલ્ડયનુું નાભ 

 

 

લગની ળરૂઆતભાું (૧-૪-ય૦૧૭ના 
યોજ ધાયણ કયેરાું ળેવગની વુંખ્મા 

લગનાું અંતે (૩૧-૩-ય૦૧૮ના યોજ) 

ધાયણ કયેરાું ળેવગની વુંખ્મા 
ળેવગની 
ટકાલાયી
ભાું લગ 
દયર્ભમા
ન પેયપાય 

ળેવગની 
વુંખ્મા 

કુંની
ના 
કુર 

ળેવગની 
ટકાલા
યી 

કુર ળેવગ 
ૈકી 
તાયણનાું 
મકેૂરાું 
ળેવગની 
ટકાલાયી 

ળેવગની વુંખ્મા કું
નીના 
કુર 

ળેવગ
ની 
ટકા
લાયી 

કુર ળેવગ 
ૈકી 
તાયણનાું 
મકેૂરાું 
ળેવગની 
ટકાલાયી 

(ખ) પ્રભોટયોનુું ળેય 

શોલ્ડીંગ 

       

૧.  ગજુયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી  
૪૯,૯૯,૯૯૯૩ ૧૦૦ શનૂ્મ ૪૯,૯૯,૯૯૩ ૧૦૦ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ય.  શ્રી અશ્વીનીકુભાય 

ગજયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે.  

૧ શનૂ્મ શનૂ્મ ૦ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૩.  શ્રી એવ. ફી. લવાલા, 
ગજયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે. 

૧ શનૂ્મ શનૂ્મ ૧ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૪.  શ્રી ી.આય. 

ટેરીમા, ગજયાતના 
ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે.  

૧ શનૂ્મ શનૂ્મ ૧ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

.  શ્રી એન. કે.ટેર, 

ગજયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે. 

૧ શનૂ્મ શનૂ્મ ૧ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૬.  શ્રી એ. એન. ર્ભસ્ત્રી્
ગજયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે. 

૧ શનૂ્મ શનૂ્મ ૧ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 



 

૭.  શ્રી એન. જી. યભાય 

ગજયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે.  

૧  શનૂ્મ  શનૂ્મ  ૧  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

૮.  શ્રી કે. એભ. ટેર  

ગજયાતના ભાનનીમ 

યાજ્મારશ્રી વાથે 

વુંયકુત યીતે. 

૧  શનૂ્મ  શનૂ્મ  ૧  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ  

 વયલાો...  ૦,૦૦,૦૦૦  ૧૦૦  શનૂ્મ  ૦,૦૦,૦૦૦  ૧૦૦  શનૂ્મ શનૂ્મ  



 

(ગ)  પ્રભોટયોના ળેય શોલ્ડીંગભાું પેયપાય (કોઇ પેયપાય ન શોમ તો સ્ષ્ટજણાલવુું)  
િભ 

નું. 
ર્લગતો લગની ળરૂઆતભાું ળેય શોલ્ડીંગ લગ દયર્ભમાન એકર્ત્રત 

ળેયશોલ્ડીંગ 

ળેવગની વુંખ્મા કુંનીના 
કુર ળેવગની 
ટકાલાયી 

ળેવગની વુંખ્મા કુંનીના કુર 

ળેવગની 
ટકાલાયી 

 લગની ળરૂઆતભાું  ૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ 

 લગ દયર્ભમાન ળેય 

શોલ્ડીંગભાું તાયીખલાય 

લધાયો/ઘટાડો 
લધાયા/ઘટાડાના 
કાયણો જણાલલા (જેભ 

કે પાલણી/ તફદીરી/ 
ફોનવ/ સ્્ લીટ ઇક્તલટી 
લગેયે) 

શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 લગના અંતે  ૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ 

 

(ઘ)   વલોચ્ચ્દવ ળેય શોલ્ડવગના ળેય શોલ્ડીંગની ેટનગ (જીડીઆય અને એડીઆયના ર્નમાભકો, પ્રભોટયો 
અને શોલ્ડયો્ર્વલામ) 

િભ 

નું. 
વલોચ્્ ચ ૧૦ ૈકીના દયેક ળેય 

શોલ્ડય ભાટે 

લગની ળરૂઆતભાું ળેય 

શોલ્ડીંગ 

લગ દયર્ભમાન એકર્ત્રત 

ળેયશોલ્ડીંગ 

ળેવગની  
વુંખ્મા 

કુંનીના કુર 

ળેવગની 
ટકાલાયી 

ળેવગની  
વુંખ્મા 

કુંનીના 
કુર ળેવગની 
ટકાલાયી 

 લગની ળરૂઆતભાું  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 લગ દયર્ભમાન ળેય શોલ્ડીંગભાું 
તાયીખલાય લધાયો/ઘટાડો 
લધાયા/ઘટાડાના કાયણો 
જણાલલા (જેભ કે પાલણી/ 
તફદીરી/ ફોનવ/  ઇક્તલટી 
લગેયે) 

શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 લગના અંતે  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 



 

(ચ)    ર્નમાભકો અને ભશત્ત્લના વ્મલસ્થાકીમ કભગચાયીઓનુું ળેય શોલ્ડીંગ  

િભ 

નું. 
પ્રત્્ મેક ર્નમાભક અને 

વ્મલસ્થાકીમ  કભગચાયીનુું  ળેય 

શોલ્ડીંગ   

લગની ળરૂઆતભાું ળેય 

શોલ્ડીંગ 

લગ દયર્ભમાન એકર્ત્રત 

ળેયશોલ્ડીંગ 

ળેવગની  
વુંખ્મા 

કુંનીના કુર 

ળેવગની 
ટકાલાયી 

ળેવગની  
વુંખ્મા 

કુંનીના 
કુર ળેવગની 
ટકાલાયી 

 લગની ળરૂઆતભાું  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 લગ દયર્ભમાન ળેય શોલ્ડીંગભાું 
તાયીખલાય લધાયો/ઘટાડો 
લધાયા/ઘટાડાના કાયણો 
જણાલલા (જેભ કે પાલણી/ 
તફદીરી/ ફોનવ/  ઇક્તલટી 
લગેયે) 

શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 લગના અંતે  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 

(છ)  ફાકી વ્માજ/ ઉાજિત યુંત ુચકુલલાાત્ર ન ફન્યુું શોમ એલા વ્માજ વડશત કુંનીનુું દેવુું.  
           (રૂ. રાખભાું)  

 થાણો 
ર્વલામની 
તાયણલાી 
રોનો 

તાયણ 

ર્લનાની 
રોન 

થાણો કુર દેવુું 

નાણાકીમ લગની ળરૂઆતભાું દેવુું      

૧) મદુ્દર યકભ  શનૂ્મ  ૧૦૦.૦૦  શનૂ્મ ૧૦૦.૦૦ 

ય) ચકુલલાાત્ર ફનેુું યુંત ુન ચકૂલેુું 
વ્માજ  

શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૩) ઉાજિત યુંત ુચકુલલાાત્ર ન 

ફનેુું વ્માજ  

શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ  

વયલાો.. (૧ + ય + ૩) શનૂ્મ  ૧૦૦.૦૦  શનૂ્મ ૧૦૦.૦૦  

નાણાકીમ લગ દયર્ભમાન દેલાભાું 
પેયપાય  

    

ઉભેયો  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ઘટાડો  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ  

ચોખ્ખો્પેયપાય  શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ  

નાણાકીમ લગના અંતે દેવુું      

૧) મદુ્દર યકભ  શનૂ્મ  ૧૦૦.૦૦ શનૂ્મ ૧૦૦.૦૦ 



 

ય) ચકુલલાાત્ર ફનેુું યુંત ુન ચકૂલેુું 
વ્માજ  

શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૩) ઉાજિત યુંત ુચકુલલાાત્ર ન 

ફનેુું વ્માજ  

શનૂ્મ  શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ  

વયલાો.. (૧ + ય + ૩) શનૂ્મ  ૧૦૦.૦૦ શનૂ્મ ૧૦૦.૦૦ 

 

૧૧.  ર્નમાભકો અને ભશત્ત્લના   વ્મલસ્થાકીમ કભગચાયીઓનુું ભશનેતાણુું  
 ક.  લશીલટી ર્નમાભક, ણૂગકાલરન ર્નમાભક અને/અથલા વ્મલસ્થાકનુું ભશનેતાણુું  

િભ ભશનેતાણાની ર્લગત લશીલટી ર્નમાભકનુું નાભ શીયારાર 

ભેણાત 

કુર યકભ 

લ.ર્ન. - - - 

૧. કુર ગાય  ૧૮.૬૦  

રાખ 

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 (ક) આલક લેયા અર્ધર્નમભ-૧૯૬૧ની 
કરભ ૧૭(૧)ની જોગલાઇ મજુફ 

ગાય  

શનૂ્મ   શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 (ખ) આલક લેયા અર્ધર્નમભ -૧૯૬૧ની 
કરભ ૧૭(ય) શઠના બથ્થા્
બથ્થા(તફીફી ખચગની નુ: 

બયાઇ)ની યકભ  

શનૂ્મ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 (ગ) આલક લેયા અર્ધર્નમભ-૧૯૬૧ની 
કરભ ૧૭(૩) શઠે ગાયના ફદરે 
રાબ  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ય.  બથ્થ્ા્ ર્લક્્   શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૩.  સ્્ લીટ ઇક્તલટી  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૪.  કર્ભળન  

નપાની ટકલાયી રૂે  

અન્મ, સ્ષ્ટજણાલો  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

.  અન્મ, સ્ષ્ટ જણાલો  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 વયલાો... (ક)  ૧૮.૬૦ 

રાખ  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 અર્ધર્નમભ મજુફ ટોચ ભમાગદા  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 



 

ખ.  અન્મ ર્નમાભકોને ભશનેતાણુું  
િભ ભશનેતાણાની ર્લગત લશીલટી ર્નમાભકનુું નાભ  કુર યકભ 

-  - - - 

૧. સ્લત્રુંત્્ર્નમાભક  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 ફોડગ વર્ભર્તની ફેઠકભાું શાજયી 
આલા ભાટે પી  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 કર્ભળન  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 અન્મ, સ્ષ્ટજણાલો  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 વયલાો -૧  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ય.  અન્મ લફન કાયોફાયી ર્નમાભકો       

 ફોડગ વર્ભર્તની ફેઠકોભાું શાજયી 
આલા ભાટે પી  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 કર્ભળન શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 અન્મ, સ્ષ્ટજણાલો  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 વયલાો.. – (ય)  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 વયલાો... (૧ + ય)  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 વ્મલસ્થાકીમ કાભગીયી ભાટેનુું કુર 

ભશનેણાત ુું  
શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 અર્ધર્નમભ મજુફ એકુંદય ટોચ 

ભમાગદા  
શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

(ગ) લશીલટી ર્નમાભક/ ભેનેજય/ ણૂગકાલરન ર્નમાભક ર્વલામના ભશત્ત્લના વ્મલસ્થાકીમ કભગચાયીલગગનુું 
ભશનેતાણુું  

િભ 

નું. 
ભશનેતાણાની ર્લગત ભશત્ત્લના વ્મલસ્્ થાકીમ કભગચાયી 

મખુ્મ 

કાયોફાયી 
કુંની 
વેિેટયી 

મખુ્મ 

નાણાકીમ 

અર્ધકાયી 

વયલાો 

૧. કુર ગાય  શનૂ્મ .૬૦ 

રાખ 

શનૂ્મ શનૂ્મ 

 (ક) આલક લેયા અર્ધર્નમભ-૧૯૬૧ની 
કરભ ૧૭(૧)ની જોગલાઇ મજુફ 

ગાય  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 (ખ) આલક લેયા અર્ધર્નમભ -૧૯૬૧ની 
કરભ ૧૭(ય) શઠના બથ્થા(તફીફી 
ખચગની નુ: બયાઇ)ની યકભ  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 



 

 (ગ) આલક લેયા અર્ધર્નમભ-૧૯૬૧ની 
કરભ ૧૭(૩) શઠે ગાયના ફદરે 
રાબ  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ય.  સ્ટોક્બથ્થ્ા્ ર્લક્્   શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૩.  સ્લીફ્ટ્સ્્ લીટ ઇક્તલટી  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

૪.  કર્ભળન  

નપાની ટકલાયી રૂે  

અન્મ, સ્ષ્ટ્જણાલો  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

.  અન્મ, સ્ષ્ટ જણાલો  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 વયલાો... (ક)  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

 અર્ધર્નમભ મજુફ ટોચ ભમાગદા  શનૂ્મ .૬૦ 

રાખ 

શનૂ્મ શનૂ્મ 

૧ય.  ગનુાઓની વજા/ દુંડ/ ભાુંડલાી    

પ્રકાય કુંની 
અર્ધ.ની 
કરભ 

ટૂુંકુું લણગન દુંડ/ વજા/ 

રાદલાભાું 
આલેરી પીની 
ભાુંડલાીની 
ર્લગતો 

વિા ભુંડ 

(આય.ડી/ 
એન.વી.એર.

ટી./ કોટગ) 

કોઇ અીર 

કયલાભાું 
આલી શોમ તો 
તેની ર્લગતો 
આલી. 

(ક) કુંની શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

દુંડ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

વજા  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ભાુંડલાી  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

(ખ) ર્નમાભકો   શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

દુંડ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

વજા  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ભાુંડલાી  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

(ગ) કસયૂ કયનાય 

અન્મ અર્ધકાયીઓ  

શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

દુંડ  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

વજા  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ભાુંડલાી  શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ શનૂ્મ 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ  

લતી 
નીર્તનબાઇ ટેર,  અધ્મક્ષ્ 



 

તા. ય૭-૦૯-ય૦૧૮  

સ્થ્: ગાુંધીનગય  



 

પોભગ નું. એભ.જી.ટી. -૧૧ 
પ્રોકવી પોભગ 

(કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ ૧૦(૬) અને કુંનીઝ (ભેનેજભેન્્ ટ એન્ડ્એડભીનીસ્્ રેળન) રૂલ્વ્્, 
ય૦૧૪ના ર્નમભ ૧૯(૩) મજુફ) 

 

વભ્મ(ભ્મો)નુું નાભ :  

નોંધામેુું વયનામુું  :  
ઇ-ભેઇર આઇ.ડી.  પોલરમો નું./ કરામન્્ ટ આઇ.ડી.  ડી.ી. આઇ.ડી.  
 

ઉય જણાલેરી કુંનીના ......... ળેવગ ધયાલતા વભ્મ શોલાથી હ/ુ અભેનીચે દળાગલેર 

 

નાભ :  

વયનામુું :  
વશી, અથલા તે શાજય ન યશતેો  
  

નાભ :  ઇ-ભેઇર આઇ.ડી.  
વયનામુું  
વશી, અથલા તે શાજય ન યશ ેતો  
 

નાભ :  ઇ-ભેઇર આઇ.ડી.  
વયનામુું  
વશી, અથલા તે શાજય ન યશ ેતો  
 

-ને તા. ય૮-૦૯-ય૦૧૮ના યોજ ફોયે ૪.૦૦ લાગ્્ મે બોંમતીમે, ર્નભાગણ બલન, વેકટય-૧૦-એ, ગાુંધીનગય, 

ગજુયાત-૩૮ય૦૧૦ ખાતે નીચે દળાગલલાભાું આલેરા ઠયાલો કયલા ભાટે ભનાય કુંનીની ૧૮ લાર્િક વાભાન્મ્
વબા ખાતે અથલા તેની ભોકુપ યાખલાભાું આલેરી કોઇણ ફેઠકભાું ભાયા/ અભાયા પ્રોકવી તયીકે શાજયી 
આલા અને ભાયા/ અભાયા લતી ભતદાન કયલા ભાટે ર્નયકુત કરુું છું.   
 

 

ઠયાલ િભાુંક  :  

િભ નું. ઠયાલ(લો) ભત 

તયપેણભાું ર્લયોધભાું 
૧. ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ અંર્તત નાણાકીમ લગ ભાટેના નપા-નકુવાન 

ખાતા, વયલૈમા, ર્નમાભકો અને ઓડડટયોનો અશલેાર ભુંજૂય કયલા  

  

ય. નાણાકીમ લગ ય૦૧૮-૧૯ ભાટે વી. એન્ડ્એ.જી. દ્વાયા ર્નયકુત 

કયલાભાું આલેરા કુંનીના લધૈાર્નક ઓડડટયનુું ભશનેતાણુું નક્કી 
કયવુું. 

  



 

 

*ઇરેકરોર્નક સ્્ લરૂે ળેવગ ધાયણ કયનાયા યોકાણકાયોને રાગ ુડ ેછે.  

 

 

તા................ ના યોજ વશી કયી 
ળેય શોલ્ડય્શોલ્ડયની વશી   પ્રોકવી શોલ્ડયની વશી   યેલેન્યુ્      સ્ટેમ્્  ય વશી 
 

નોંધ  :  

(૧)  પ્રોકવી પોભગ ફેઠક ળરૂ થલાના ઓછાભાું ઓછા ૪૮ કરાક શરેાું કુંનીની યયજીસ્ટયડ્ઓડપવભાું 
જભા કયાલલાભાું આલળે તો જ પ્રોકવી ભાન્્ મ ગણાળે.  

(ય)  પ્રોકવીએ કુંનીના વભ્મ શોવુું જરૂયી નથી.  
 

યેલેન્ય ુ 

સ્ટમ્    



 

રેટય શડે 

એટેન્ડન્વ સ્રી 

(ફેઠક ખુંડના પ્રલેળ દ્વાયે આલી) 
 

લાર્િક વાભાન્મ્વબાની તાયીખ : ય૮ભી વ્્ ટેમ્્ ફય, ય૦૧૮ 

શાજયી આનાય વભ્મોનુું રુૂું નાભ :  

રેજય પોલરમો નું. / કરામન્્ ટ આઇ.ડી. નું. .................. ધાયણ કયેરા ળેવગની વુંખ્મા  
(વભ્મના ફદરે પ્રોકવી શાજયી આે તો બયલાનુું)  
................................ (વયનામુું)ની તા............... ના યોજ ..................... ખાતે ભેરી લાર્િક 

વાભાન્મ્વબાભાું હુું ભાયી શાજયી નોંધાવુું છું.  
 

         (વભ્મ/ પ્રોકવીની 
વશી)  
 

નોંધ :  

૧.  લધ ુનકરો ઉરબ્ધ્ ન શોલાથી વભ્મોને લાર્િક અશલેારની તેઓની નકરો ફેઠકભાું 
વાથે રાલલા ર્લનુંતી છે.  

ય.  પ્રોકવી પોભગ ફેઠક ળરૂ થલાના ઓછાભાું ઓછા ૪૮ કરાક શરેાું કુંનીની યજજસ્્ ટડગ 
ઓડપવભાું જભા કયાલલાભાું આલળે તો જ પ્રોકવી ભાન્્ મ ગણાળે.  

૩.  પ્રોકવીએ કુંનીના વભ્મ શોવુું જરૂયી નથી.  
૪.  આ પ્રોકવી પોભગ યજૂ કયલાભાું આલે તો ણ વુંફુંર્ધત વભ્મ ફેઠકભાું વ્મક્તતગત્  યીતે 

શાજય યશી ભત આી ળકળે.  

.  વુંયકુત ધાયકોના કેવભાું, ર્વર્નમય વભ્મ દ્વાયા વ્મક્તતગતયીતે અથલા પ્રોકવી ભાયપત 

આલાભાું આલેરો ભત્સ્લીકાયલાભાુ્ં આલળે. અન્મ વુંયકુત ધાયકોના ભત સ્લીકાયલાભાુ્ં
આલળે નશીં. વભ્મોના યજીસ્ટયભાું િભલાય નોંધામેરા નાભોના આધાયે ર્વર્નમોયીટી નક્કી 
કયલાભાું આલળે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

નું. ઇએવ-૧/એ/ વીએવ/જીએવઆયડીવી/ ય૦૧૭-૧૮/૩૦/૮૩૭/ ય૭-૦૯-૧૮  

                                                               

પ્રર્ત  

લશીલટી ર્નમાભકશ્રી  
ગજુયાત સ્ટેટ્યોડ ડલેરભેન્ટ કોોયેળન લરર્ભટેડ  

ર્નભાગણ બલન, બોંમતલમે,  

વેકટય  ૧૦-એ, ગાુંધીનગય- ૩૮ય૦૧૦ 

 

ર્લમ : ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતા લગ ભાટે્્ગજુયાત્સ્ટેટ્યોડ્ડલેરભેન્ટ્ 
કોોયેળન લરર્ભટેડના ડશવાફોનુું ઓડડટ.  

 

શ્રીભાન , 

 

  ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતા લગ ભાટેના ગજુયાત યોડ ડલેરભેન્ટ કોોયેળન 

લરર્ભટેડના ડશવાફો અંગ,ે કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ ૧૪૩ (૬)(ખ) શઠે બાયતના 
કોમ્પ્રોરય્અને ઓડડટય જનયરનુું ‘‘કોભેન્્ ટ વડટિડપકેટ’’ પ્રભાણત્ર આ વાથે વાભર છે.  

  

કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ ૧૪૩ (૬) (ખ) શઠે કુંનીએ, બાયતના કોમ્પ્રોરય્ અન 

ઓડડટય જનયરનાું ડટકા-ડટપ્ણ્અલી પ્રત્્ મેક્વ્મક્તતને્ભોકરલાું જરૂયી છે જે કુંની અર્ધર્નમભ, 

ય૦૧૩ની કરભ ૧૩૬(૧) શઠે ઓડડટ થમેરાું નાણાકીમ ત્રકોની નકરો ભેલલા શકદાય શોમ અને 

આ ડટકા-ડટપ્ણી, કુંનીના લૈધાર્નક ઓડડટયોનો અશલેાર જે વભમે અને જે સ્્ લરૂે કુંનીની 
લાર્િક વાભાન્મ્વબાભાું યજૂ કયલાનો શોમ તે જ વભમે અને તે જ સ્લરૂે યજૂ કયલાનો શોમ છે. 

કુંનીની લાર્િક વાભાન્મ્વબાભાું બાયતના કોમ્પ્રોરય્અને ઓડડટય જનયરનો અશલેાર યજૂ 

કયલાની તાયીખની આ કચેયીને જાણ કયલા ર્લનુંતી છે.  

  

મડુદ્રત ડશવાફોની છ નકર આ કચેયીને ભોકરલા ર્લનુંતી.  
  

આ ત્ર ભળ્માની શોંચ ાઠલળો.  
 

આનો ર્લશ્વાસ,ુ 

વશી/- 
(નામફ એકા. જનયર (ઇએવ-૧) 
લફડાણ : ઉય મજુફ  



 

 

તા.૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતા લગ ભાટે, ગજુયાત સ્ટેટ્ યોડ ડલેરભેન્ટ કોોયેળન 

લરર્ભટેડના ડશવાફો ય કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ ૧૪૩(૬)(ફી) શઠે બાયતના કોમ્પ્રોરય્્
અને ઓડડટય જનયરનાું ડટકા-ડટપ્ણ.  

 

 કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ શઠે ર્નડદિષ્ટ્ ્ કયલાભાું આલેર નાણાકીમ અશલેારની રૂયેખા 
મજુફ, ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧ના યોજ યૂા થતા લગ ભાટેના ગજુયાત સ્ટેટ્ ડલેરભેન્ટ કોોયેળન 

લરર્ભટેડના નાણાકીમ ત્રકો તૈમાય કયલાની જલાફદાયી કુંનીના વ્મલસ્થાક ભુંડની છે. ઉકત 

અર્ધર્નમભની કરભ ૧૩૯() શઠે બાયતના કોમ્પ્રોરય્ અને ઓડડટય જનયર દ્વાયા નીભલાભાું 
આલેરા લૈધાર્નક ઓડીટયોની જલાફદાયી, અર્ધર્નમભની કરભ ૧૪૩(૧૦) ર્નડદિષ્ટ્્કયલાભાું આલેરા 
‘ઓડીટીંગ એન્ડ્એશ્મોયન્’ ના આધાયે, અર્ધર્નમભની કરભ-૧૪૩ શઠે આ નાણાકીમ ત્રકો અંગ ે

અલબપ્રામ વ્્ મકત કયલાની છે. જે તેઓના તા. ય૯ભી જૂન, ય૦૧૮ના ઓડીટ અશલેાર અન્લમે્વ્્ મકત 

કયલાભાું આવ્મો્આવ્મો્શોલાનુું જણાલાયુું છે.  

 

 બાયતના કોમ્પ્રોરય્ અને ઓડીટય જનયર લતી ભેં ગજુયાત સ્ટેટ્ યોડ ડલેરભેન્ટ 

કોોયેળન લરર્ભટેડના ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતા લગ ભાટેના નાણાકીમ ત્રકોનુું 
અર્ધર્નમભની કરભ ૧૪૩(૬)(એ) શઠે યૂક ઓડીટ (વપ્રીભેન્ટયી્ઓડીટ) કયુું છે. આ યૂક ઓડીટ, 

લૈધાર્નક ઓડીટયોના  કાભકાજ અંગેના કોઇ ણ કાગો જોમા ર્લના, સ્લત્રુંત્ યીતે કયલાભાું આવ્્ યુું 
છે અને તે મખુત્લે્લૈધાર્નક ઓડટયો અને કુંનીના કભગચાયીલગગને કયલાભાું આલેરી છૂયછ તેભજ 

વુંદ કયલાભાું આલેરા કેટરાક ડશવાફ યેકડગઝની તાવ યૂત ુું ભમાગડદત છે. ભાયા યૂક ઓડીટના 
આધાયે ભાયા ધ્માન્ ય આલેરી અને ભાયી દૃષ્્ ડટએ આ નાણાકીમ ત્રકો અને તેને વુંફુંર્ધત ઓડડટ 

અશલેારને લધ ુવાયી યીતે વભજલા ભાટે જે જરૂયી છે તેલી, અર્ધર્નમભની કરભ-૧૪૩(૬)(ખ) શઠેની 
નીચેની ફાફતો તયપ ખાવ ધ્માન્ દોયલા ભાુંગુું છું. 
 

જાશયે કયલા (ડીસ્કરોઝય્) ફાફત ટીકા-ડટપ્ણ્:  
 

આકક્શ્ભક્જલાફદાયીઓ (નોંધ નું.૩૦) રૂ.૩ય૧.૮ કયોડ  

૧.  જેએભવી ઇન્રા્ફી એન્ડ્આય ઇન્રા્બાયત ડીવા ટોર યોડ્ઝ પ્રામલેટ લરર્ભટેડ અને લેરસ્ન્
લરર્ભટેડના આફીરેળન કેવો તાલટ ભાટે શજુ ણ જુદા જુદા પોયભભાું ડતય છે. આભછતાું, તેની 
ક્યાયેમ આકક્શ્ભક્જલાફદાયીઓના વદય શઠે જાશયેાત નથી આલી કે નથી તે ભાટેની કોઇ જોગલાઇ 

કયલાભાું આલી. કુંની દ્વાયા ડશવાફો અંગેની નોંધો (નોંધ નું. ૩૦.૩)ભાું કયલાભાું આલેરી જાશયેાત 

તેટરા પ્રભાણભાું અધયૂી છે.  

સ્થ : અભદાલાદ    બાયતના કોમ્પ્રોરય્ઓડડટયના નાભે અને તેભના લતી  
તાયીખ : ય૭-૦૯-ય૦૧૮               વશી/-  
       (એચ. કે. ધભગદળી)  
     ર્પ્રક્ન્વાર્એકા. જનયર (ઇ. એન્ડ્આય. એવ.એ.)  

              ગજુયાત        



 

 

સ્લત્રુંત્્ઓડડટવગનો અશલેાર 

 

પ્રર્ત, 

 

ભાન. વભ્મશ્રીઓ,  

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લર.  

ગાુંધીનગય (ગજુયાત) 

 

સ્ટેન્ડ્અરોન નાણાકીમ ત્રકો અંગેનો અશલેાર  

 

 અભોએ આ વાથે વાભેર તા. ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજનાું ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ 

ર્નગભ લર. નાું નાણાકીમ ત્રકો ઓડડટ કમાગ છે. જેભાું તે જ ડદલવે યૂા થતાું લગનુું ાકુું વયલૈયુું નપા-
નકુવાન ખાત ુઅને કેળ-પરો ત્રક તથા ભશત્ત્લની ડશવાફી નીર્તઓ અને અન્મ સ્ષ્ટીકયણાત્ભક 

ભાડશતીનો વભાલેળ થામ છે.  

 

નાણાકીમ ત્રકો ભાટે વ્મલસ્થાક ભુંડની જલાફદાયી  
 વ્મલસ્થાક ભુંડની જલાફદાયી, કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ-૧૩૩ને કુંનીઝ 

(એકાઉન્ટ્વ) રુલ્વ ય૦૧૪ના ર્નમભ-૭ વાથે લાુંચતાું તેભાું ર્નડદિષ્ટ કયલાભાું આલેરા ડશવાફી ધોયણો 
વડશત કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ ૧૩૪()ભાું દળાગલેરી ફાફતો ભાટે, બાયતભાું વાભાન્મ યીતે 

સ્લીકૃત ડશવાફી ધોયણો મજુફ,  કુંનીની નાણાકીમ ક્સ્થર્ત, નાણાકીમ કાભગીયી અને કુંનીની કેળ-

પરોનુું વાચુું અને મોગ્મ લચત્ર યજૂ કયે એલાું નાણાકીમ ત્રકો તૈમાય કયલાની છે. આ જલાફદાયીભાું 
કુંનીભાું કુંનીનુું વાચુું અને મોગ્મ લચત્ર યજૂ કયે તથા છેતયર્િંડી કે ભરૂને કાયણે પ્રત્મક્ષયીતે કોઇ ખોટુું 
ર્નલેદન ન થતુું શોમ એલાું નાણાકીમ ત્રકો તૈમાય કયલા અને યજૂ કયલાના વુંદબગભાું આંતડયક 

ર્નમુંત્રણની રૂયેખા તૈમાય કયલા, તેનો અભર કયલા અને તેને જાલી યાખલાનો ણ વભાલેળ થામ 

છે.   

 

ઓડડટયની જલાફદાયી  
 

 અભાયી જલાફદાયી અભાયા ઓડડટના આધાયે આ નાણાકીમ ત્રકો અંગ ેઅભાયો અલબપ્રામ 

વ્મતત કયલાની છે. અભે અર્ધર્નમભની જોગલાઇઓ, ડશવાફી અને ઓડડટ વુંફુંધી ધોયણો તથા 
અર્ધર્નમભ તેભજ તે શઠે ઘડલાભાું આલેરા ર્નમભોની જોગલાઇઓ શઠે ઓડડટ અશલેારભાું જેભનો 
વભાલેળ કયલો જરૂયી છે એલી ફાફતો ધ્માનભાું રીધી છે.  

 

 અભે અભારુું ઓડડટ અર્ધર્નમભની કરભ ૧૪૩ (૧૦) શઠે ર્નડદિષ્ટ કયલાભાું આલેરા ઓડડટીંગ 

અંગેના ધોયણો મજુફ કયુું છે. એ ધોયણો મજુફ અભે નૈર્તક આલશ્મકતાઓનુું અનુારન કયીએ અને 

આ નાણાકીમ ત્રકો પ્રત્મક્ષયીતે કોઇ ખોટા ર્નલેદનોથી મકુત શોમ એ ર્લળે મોગ્મ ખાતયી ભેલલા 
ભાટે અભાયા ઓડડટનુું આમોજન કયીએ અને તે મજુફ કાભગીયી ફજાલીએ એ જરૂયી છે.   

 



 

 

 ઓડડટયની કાભગીયીભાું નાણાકીમ ત્રકોભાું યકભો અને જાશયેાતો ર્લળેના ઓડડટ યૂાલા 
ભેલલા ભાટેની કામગદ્ધર્તઓનો વભાલેળ થામ છે. વુંદ કયલાભાું આલેરી કામગદ્ધર્તઓ ઓડડટયના 
ર્નણગમ ય ર્નબગય યશ ે છે. જેભાું છેતયર્િંડી કે ભરૂને કાયણે નાણાકીમત્રકોના પ્રત્મક્ષ યીતે ખોટા 
ર્નલેદનોનુું જોખભ તાવલાનો ણ વભાલેળ થામ છે. આ જોખભની તાવ કયતી લખતે ઓડડટય, 

વુંફુંર્ધત વુંજોગોભાું મોગ્મ શોમ તેલી ઓડડટ કામગદ્ધર્ત તમૈાય કયલા ભાટે, કુંનીએ તૈમાય કયેરા અને 

મોગ્મ યીતે યજૂ કયેરા નાણાકીમ ત્રકોને સવુુંગત શોમ એલા આંતડયક ર્નમુંત્રણો અંગે ણ ર્લચાયણા 
કયે છે. ઓડડટભાું ઉમોગભાું રેલાભાું આલેરી ડશવાફી ર્નર્તઓની મોગ્મતા તાવલાનો અને 

વ્મલસ્થાભ ભુંડ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાું આલેરા ડશવાફી અંદાજોનુું વ્માજફીણુું ચકાવલાનો તેભજ 

નાણાકીમ ત્રકોની એકુંદય યજૂઆત તાવલાનો ણ વભાલેળ થામ છે.  

 

 અભારુું ભાનવુું છ કે અભે ઓડડટ યુાલા ભેવ્મા છે તે અભાયો ઓડડટ અલબપ્રામ  આલા ભાટે 

મોગ્મ અને યુતો આધાય ધયાલે છે.  

 

અલબપ્રામ  

 

 અભાયા ભતે અને અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ 

આ નાણાકીમ ત્રકો, ઉય જણાલેરી ફાફતોની અવયો ર્વલામ, અર્ધર્નમભની આલશ્મકતા મજુફની 
ભાડશતી, અર્ધર્નમભભાું દળાગલલાભાું આલેરી જરૂડયમાત મજુફ યૂી  ાડ ેછે અને નીચેની ફાફતોભાું 
બાયતભાું વાભાન્મ યીતે સ્લીકૃત ડશવાફી ર્વદ્ધાુંતોને અનરુૂ કુંનીનુું વારુું અને મોગ્મ લચત્ર યજૂ કયે છે.   

(ક) ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ કુંનીની કાભકાજની ક્સ્થર્ત અને વયલૈમાના ડકસ્વાભાું   
(ખ)   તે તાયીખે યૂા થતાું લગ ભાટે કુંનીના નપા અંગે તેના નપા અને નકુવાન ખાતાના ડકસ્વાભાું  
(ગ)  તે તાયીખે યૂા થતાું લગ ભાટે કુંનીના કેળપરો અંગે કેળપરો સ્ટેટભેન્ટના ડકસ્વાભાું   
૬.  શકીકત ય બાય મકૂતો પકયો (Emphasis on matter paragraph)  

 

૧.  અભે આનુું ધ્માનસ્ટેન્ડ્ અરોન નાણાકીમ ત્રકોની નોંધ-૩૦ તયપ દોયીએ છીએ, જેભાું 
કુંની ર્લરુદ્ધ થમેરા કાનનૂી કેવના ડયણાભો ર્લળેની અર્નર્િતતાઓ ર્લળે જણાલલાભાું 
આવ્યુું છે. 

ય.  અભે આનુું ધ્માન સ્ટેન્ડ્અરોન નાણાકીમ ત્રકોની નોંધ-૩૪ તયપ દોયીએ છીએ, જેભાું 
ભાઇિો, સ્ભોર એન્ડ ર્ભડડમભ એન્ટય પ્રાઇઝીઝ ડલેરભેન્ટ એકટ, ય૦૦૬ની જરૂડયમાત 

જરૂડયમાત મજુફ, સકૂ્ષ્ભ, નાના અને ભધ્મભ ઉદ્યોગ વાશવોના ફાકી રેણાું જાશયે ન કયલાભાું 
આવ્મા શોલાનુું જણાલલાભાું આવ્યુું છે.  

૩.  અભે આનુું ધ્માન્ સ્ટેન્ડ્અરોન નાણાકીમ ત્રકોની નોંધ નું. ૩૬ તયપ દોયીએ છીએ, જેભાું 
જી.એવ.આય.ડી.વી. અને એર. એન્ડ્ટી. લચ્ચે્  થમેરા એડીળનર કન્વેવનેય્એગ્રીભેન્ટના 
વુંદબગભાું, એર. એન્ડ્ ટી. દ્વાયા ૩ લી.જી.એપ. ભાગોને રગતા પ્રોજેકટ-કાભના વ્માભાું 
નકાયાત્ભક્પેયપાયને ડશવાફે રેલા અંગે જણાલાયુું છે.  

૪.  અભે આનુું ધ્માન્ સ્ટેન્ડ્અરોન નાણાકીમ ત્રકોની નોંધ નું. ૩૮ તયપ દોયીએ છીએ, જેભાું 
ગજુયાત સ્ટેટ્યોડ ડલેરભેન્ટ કોોયેળન લરર્ભટેડ અને એભએવકે (કીભ ભાુંડલી કોડયડોય) 



 

 

પ્રામલેટ લરર્ભટેડ લચ્ચે્ ્  ય૩ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ થમેરા લફઝનેવ રાન્વપય્એગ્રીભેન્ટ 

ર્લળે જણાલાયુું છે.  

 ઉય જણાલેરી ફાફતો ર્લળે અભાયો અલબપ્રામ ફદરામો નથી.  
 

અન્મ ફાફતો :  
  

જુદી જુદી ડયમોજનાઓ, તેભના ર્લકાવ, તેભની ાછ કયલાભાું આલેુું ખચગ, રીટભેન્ટ ઓપ 

કેર્ટરાઇઝેળન લગેયેના લગીકયણની ફકાફતભાું અભે વ્મલસ્થાક ભુંડે કયેરા ટેકર્નકર / 

વ્માલવાર્મક મલૂ્માુંકન ય આધાય યાખ્મો છે.  

અન્મ કાનનૂી અને ર્નમુંત્રક આલશ્મકતાઓ અંગેનો અશલેાર  

૧.  અર્ધર્નમભની કરભ-૧૪૩ની ેટા કરભ-(૧૧)ના વુંદબગભાું બાયત વયકાય દ્વાયા ફશાય 

ાડલાભાું આલેરા કુંનીઝ (ઓડડટવગ ડયોટગ) ઓડગય, ય૦૧૬ (ઘ ઓડગય)ની જરૂડયમાત મજુફ, 

અભે ઉકત ઓડગયના પકયા-૩ અને ૪ભાું ર્નડદિષ્ટ કયલાભાું આલેરી ફાફતો અંગ ેજોડાણ-ક યજૂ 

કયુું છે.  

ય.  અર્ધર્નમભની કરભ-૧૪૩(૩)ની જરૂડયમાત મજુફ અભે જણાલીએ છીએ કે-  

(ક)  અભાયા ઓડડટના શતે ુભાટે, અભાયી શે્રષ્ઠ જાણકાયી અને ભાન્મતા મજુફ જરૂયી શોમ એલી 
તભાભ ભાડશતી અને ખરુાવા અભે ભેવ્માું છે.  

(ખ)  અભાયા ભતે કામદા મજુફ જરૂયી શોમ એલા ડશવાફના મોગ્મ ચોડા કુંનીએ, અભે એ 

ચોડાની કયેરી ચકાવણી યથી યાખ્મા શોલાનુું જણામ છે.  

(ગ)  આ અશલેારભાું દળાગલલાભાું આલેુું વયલૈયુું, નપા અને નકુવાન ત્રક તથા કેળ પરો અંગેનુું 
ત્રક ડશવાફના ચોડા વાથે ભે ધયાલે છે.  

(ઘ)  અભાયા ભતે વયલૈયુું, નપા અને નકુવાન ત્રક તથા કેળ પરો અંગેનુું ત્રક, કુંનીઝ 

(એકાઉન્ટ્વ) રુલ્વ, ય૦૧૪ના જણાલામેરા ડશવાફી ધોયણોનુું ારન કયે છે.  

(ચ)  ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૬ના યોજ ર્નમાભકો તયપથી પ્રાપ્ત થમેરી અને ર્નમાભક ભુંડ દ્વાયા યેકડગ 
ય રેલાભાું આલેરી યજૂઆતોના આધાયે, ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ કોઇ ર્નમાભક 

અર્ધર્નમભની કરભ ૧૬૪(ય)ના વુંદબગભાું ર્નમાભક તયીકે ર્નભણકૂ ાભલા ભાટે ગેયરામક 

નથી.  
(છ)  કુંનીના ધુંધાના પ્રકાય અને કદ મજુફ તેની આંતડયક નાણાકીમ ર્નમુંત્રણ દ્ધર્ત માગપ્તતા 

અને અવયકાયકતા અંગ,ે અભાયો ‘જોડાણ-ખ’ભાું આલાભાું આલેરો અશલેાર જુઓ.    

(જ)  કુંનીઝ (ઓડડટ એન્ડ એકાઉન્ટ્વ) રુલ્વ, ય૦૧૪ના ર્નમભ-૧૧ મજુફ ઓડડટયોના અશલેારભાું 
વભાર્લષ્ટ કયલાની ફાફતોના વુંદબગભાું, અભાયા ભતે અને અભાયી શે્રષ્ઠ જાણકાયી મજુફ 

તથા અભને આલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ-  

(૧) કુંનીએ તેના નાણાકીમ ત્રકોભાું, તેની નાણાકીમ ડયક્સ્થર્ત અંગેના ડતય 

કાનનૂી કેવોની અવય જાશયે કયી છે. જુઓ નોંધ નું. ૩૦.  



 

 

(ય)  કુંનીએ, ડડેયલેટીલ કોન્્ રાકટ વડશત, રાુંફા ગાાના કોન્્ રાકટ ઉય નજીકના 
ગાાભાું કોઇ પ્રત્મક્ષ્ ્ નકુવાન થામ તેભ શોમ તો, તે અંગે રાગ ુડતા કામદા 
અથલા ડશવાફી ધોયણની આલશ્મકતા મજુફ જોગલાઇ કયી છે. 

(૩)  કુંનીએ, યોકાણકાયોના ર્ળક્ષણ અને યક્ષણ ર્નર્ધભાું તફડદર કયલી જરૂયી શોમ તેલી 
યકભો તફદીર કયલાભાું કોઇ ર્લરુંફ કમો નથી.   

૩.  અર્ધર્નમભની કરભ ૧૪૩()ની જોગલાઇની આલશ્મકતા મજુફ, ર્નદેળો અને ેટા ર્નદેળો 
‘જોડાણ-ગ’ભાું આલાભાું આવ્્ મા છે.   

 

વીંધલી એન્્ ડભશતેા 
ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ 
ેઢી નોંધણી નું. ૦૦ય૪૬૪ ડફલ્યુ્  
વશી/- 
(કાયુાભ ગિુય) 

સ્થ : ગાુંધીનગય                                   બાગીદાય 

તાયીખ : ય૯ભી જૂન, ય૦૧૮               વભ્મ દ નું. ૧૩૦૦૯ 



 

 

સ્લતુંત્ર ઓડડટયના અશલેાર વાથેનુું જોડાણ- ક 

 ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડના ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતા લગના નાણાકીમ ત્રકો 
વાથેના અભાયા વભાન તાયીખના અશલેારભાું ‘‘અન્મ કાનનૂી અને લૈધાર્નક જરૂડયમાતો અંગેનો અશલેાર’’ ળીગક 

શઠે પકયા-૧ભાું જણાલલાભાું આલેુું જોડાણ.  

૧.  સ્થામી ર્ભરકતો 
 (ક)  કુંનીએ જથ્થાત્ભક ર્લગતો અને સ્થામી ર્ભલ્કતોની ક્સ્થર્ત વડશત વુંણૂગ ર્લગતો દળાગલત ુું, સ્થામી 
ર્ભરકતોનુું યેકડગ જાવ્યુું છે.  

 (ખ)  વ્મલસ્થાક ભુંડ દ્વાયા આલાભાું આલેરી ભાડશતી મજુફ મોગ્મ વભમાુંતયે લગ દયર્ભમાન તભાભ 

સ્થામી ર્ભરકતોની પ્રત્મક્ષ ખયાઇ કયલાભાું આલી છે. આલી ખયાઇ દયર્ભમાન વ્મલસ્થાક ભુંડ દ્વાયા કોઇ બૌર્તક 

ર્લવુંગતતા જોલા ભી નથી. 
 (ગ)  કુંની તેની્સ્થામી્ર્ભરકતોભાું કોઇ રી શોલ્ડ્ર્ભરકતો કે રીઝ શોલ્ડ્ર્ભરકતો ધયાલતી નથી.   
 

ય.  ભારવાભાન 

 કુંની કોઇ ભારવાભગ્રી ધયાલતી નથી અને તેથી કુંનીઝ (ઓડડટવગ યીોટગ) ઓડગય, ય૦૧૬ના પકયા-૩ના ખુંડ-

યની જોગલાઇઓ ઓડડટ શઠેના લગ ભાટે રાગ ુડતી નથી. 
 

૩.  રોન અને ેળગીઓ  

 કુંનીએ, કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ-૧૮૯ શઠે જાલલાના યજીસ્રયભાું આલયી રેલામેર કુંનીઓ, 

ેઢીઓ અથલા અન્મ ાટીઓને કોઇ તાયણલાી કે તાયણર્લનાની રોન આી નથી. તદનવુાય ‘‘ઘ ઓડગય’’ના પકયા-
૩ના ખુંડ-૩ (ક), ૩(ખ) અને ૩(ગ)ની જોગલાઇ કુંનીને રાગ ુડતી નથી.  
 

૪.  રોન, યોકાણ અને ગેયુંટી  
 અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ-

૧૮ શઠે ર્નડદિષ્ટ કયલાભાું આલેર કોઇ વ્મક્તતને કુંનીએ કોઇ રોન અથલા ગેયુંટી યૂાું ાડયાું નથી.  
 લધભુાું, ગજુયાત વયકાયના ઠયાલ િભાુંક : જેએનલી-૧૦-ય૦૧૧-૧૮ય૯૧૦-ક, તા. ય૯-૧૦-ય૦૧૬ મજુફ 

અનદુાનભાુંથી ઉરબ્ધ્લધાયાનુું બુંડો જીએવએપએવ ાવે જભા કયાવ્્ યુું છે, જે ભાટે કુંનીએ કુંની અર્ધર્નમભ, 

ય૦૧૩ની કરભ-૧૮૬ની જોગલાઇઓનુું ારન કયુું છે. ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ જીએવએપએવ ાવેની કુર થાણો રૂ. 
ય૯૭,૭,૩૯,૭૮૮.૦૦ છે. જીએવએપએવ ર્વલામ કુંનીએ, કુંની અર્ધર્નમભની કરભ-૧૮૬ શઠે ર્નડદિષ્ટ્ ્ થમા 
મજુફની કોઇણ કોોયેટ વુંસ્થાને કોઇ રોન આી નથી કે તેભાું યોકાણ કયુું નથી અથલા કોઇ ફાુંમધયી આી નથી.  
 

.  ફાુંધેરી થાણો (ડપકસ્ટ ડડોઝીટ)  

 અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ, કુંનીએ કોઇ થાણો સ્લીકાયી્
નથી, તેથી ડયઝલગ ફેંક ઓપ્ઇષ્ન્ડમાએ ફશાય ાડરેા ર્નદેળો અને કુંની અર્ધર્નમભ ય.૧૩ની કરભ ૭૩ થી ૭૬ની 
જોગલાઇઓ અથલા અર્ધર્નમભની અન્મ કોઇ ણ વુંફુંર્ધત જોગલાઇઓ અને તે શઠે ધડલાભાું આલેરા ર્નમભો, ‘‘ધ 

ઓડગય’’ના પકયા-૩ના ખુંડ ()ની જોગલાઇઓ કુંનીને રાગ ુડતી નથી.  
 

 

 



 

 

 

 

૬.  કોસ્ટ્ઓડડટ યેકડગ  
 કેન્દ્ર્વયકાયે, કુંની અર્ધર્નમભ-ય૦૧૩ની કરભ-૧૪૮(૧) શઠે કોસ્ટ્યેકડગ જાલલાનુું ર્નડદિષ્ટ્્કયુું નથી અને 

તેથી ‘‘ધ ઓડગય’’ના પકયા-૩નો ખુંડ() કુંનીને રાગ ુડતો નથી.  
 

૭.  લૈધાર્નક રેણાું  
 (ક)  અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ અને અભે તાવેરા 
કુંનીના યેકડગના આધાયે અભારુું ભાનવુું છે કે કુંની વાભાન્મ્યીતે બર્લષ્મ્ર્નર્ધ, કભગચાયી યાજ્મ લીભો, આલક લેયો, 
લેચાણ લેયો, વર્લિવ્ ટેકવ, કસ્ટભ્ડયટુી, એકવાઇઝ ડયટુી, મલૂ્મ્લર્ધિત કય, જીએવટી, ઉકય અને રાગ ુડતા અન્મ 

લૈધાર્નક રેણાું મોગ્મ્ વિા ભુંડ ાવે ર્નમર્ભત યીતે જભા કયાલે છે, ર્વલામ કે નીચેની ફાફતો જે ૩૧ભી ભાચગ, 
ય૦૧૮ના યોજ છ ભાવ કયતા લધ ુવભમથી ફાકી છે.  

 ૧.  આલકલેયો (ટીવીએવ) રૂ. ૧૧.ય૯ રાખ (ય) ટીવીએવ અંગનેુું વ્માજ રૂ. ૮.૬ રાખ (૩) વીજીએવટી રૂ. 
૧.૭૪ રાખ (૪) એવજીએવટી રૂ. ૧.૭૪ રાખ.  

 (ખ)  અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ, નીચે દળાગવ્મા ર્વલામની, 
આલકલેયા, લેચાણ લેયા, વર્લિવ ટેકવ, કસ્ટભ્ ડયટુી, એકવાઇઝ ડયટુી, મલૂ્મ લર્ધિત કય, ઉકયની કોઇ યકભ 

ચકૂલલાાત્ર નથી.  
કામદો લૈધાર્નક રેણાુંનો પ્રકાય જભાન કયાલેરી 

ર્લલાદી યકભ (રૂ. 
રાખભાું) 

વુંફુંર્ધત વભમગાો ર્લલાદ ક્યાું ડતય 

છે. 

૧ ય ૩ ૪  

આલકલેયા 
અર્ધર્નમભ, 

૧૯૬૧  
 

રાગ ુડતા વ્માજ અને 

ેનલ્ટી્વાથે આલક 

લેયો  

૩૯,૭ય,૯૬,૭૭૦  ય૦૧૦-ય૦૧૧  આઇ.ટી.એ.ટી. 

આલકલેયા 
અર્ધર્નમભ 

૧૯૬૧  

રાગ ુડતા વ્માજ અને 

ેનલ્ટી્વાથે આલક 

લેયો 

૩૩,૯૭,૮,ય૮૦  ય૦૧૧-૧ય  આઇ.ટી.એ.ટી.  

   

૮.  રેણાું ચકૂલલાભાું ચકૂ  

 

 કુંનીના અભે તાવેરા અને અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને  કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ, 

વયલૈમાની તાયીખે કુંનીએ કોઇ નાણાકીમ વુંસ્થા અથલા ફેંક અથલા ડીફેન્ચય્ ધાયકને કોઇ રેણાું ચકૂલલાના ફાકી 
નથી. ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાયની રૂ. ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-ની રોન ૩૧-૦૩-ય૦૧૮ના યોજ મજુફ 

ચકુલલાની ફાકી છે. રોન અને તે અંગેના વ્માજની યત ચકુલણી અંગે ગજુયાત વયકાયના કોઇ ર્નદેળો નથી અનેતેથી 
તેની ચકુલણીભાું થમેરી ચકૂ અંગે અભે કોઇ ડટકા-ડટપ્ણ્કયી ળકીએ તેભ નથી.  
 

 



 

 

 

 

૯.  બ્બ્રક્ઈશ્યુ્ / પોરોઓન ઓપય/ મદુતી રોન દ્વાયા ઊભુું કયલાભાું આલેુું બુંડો  

 

 અભાયા ભતે અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ, મદુતી રોનની અયજી 

જે શતેથુી કયલાભાું આલી શતી તે જ શતેવુય તેનો ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો્ છે. કુંનીએ પ્રાયુંલબક બ્્ લરક ઓપય 

અથલા લધ ુબ્્ લરક ઓપય (દેલાું ખતો વડશત)થી કોઇ નાણાું ઊબાું કમાગ નથી.  
 

૧૦.  છેતયીંડી  
 

 કુંનીના ચોડા અને યેકડગની અભે બાયતભાું વાભાન્મ્ યીતે સ્્ લીકૃત ઓડડટ દ્ધર્ત મજુફ કયેરી તાવ 

દયર્ભમાન અને અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ, લગ દયર્ભમાન કુંની દ્વાયા 
અથલા કુંનીના કોઇ અર્ધકાયી/ કભગચાયીએ કુંની ર્લરુદ્ધ કોઇ છેતયીંડી આચયી શોલાનુું જણાયુું કે જાણલા ભળ્યુું 
નથી.  
 

૧૧.  વ્મલસ્થાકો્નુું ભશનેતાણ ુ 

 

 લગ દયર્ભમાન કુંનીએ, કુંની અર્ધર્નમભ- ય૦૧૩ની કરભ-૧૯૭ શઠે જણાલલાભાું આવ્્ મા મજુફનુુંકોઇ 

વ્મલસ્થાકીમ ભશનેતાણાની જોગલાઇ કયી નથી કે તે ચકૂવ્્ યુું નથી. તેથી, ‘ધ ઓડગય’ ના પકયા-૩નો ખુંડ(૧૧) કુંનીને 

રાગ ુડતો નથી.   
 

૧ય.  ર્નર્ધ કુંની  
 

 આ કુંની, કુંની અર્ધર્નમભ-ય૦૧૩ની કરભ-૪૦૬ શઠે વ્્ માખ્માર્મત થમેરી ર્નર્ધ કુંની નથી. તેથી ‘‘ધ 

ઓડગય’’ના પકયા-૩નો ખુંડ (૧ય) કુંનીને રાગ ુડતો નથી.  
 

૧૩.  વુંફુંર્ધત ક્ષકાય વાથે રેલડદેલડ  

 

 અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને કયલાભાું આલેરા ખરુાવા મજુફ, વુંફુંર્ધત ક્ષકાયો વાથે કયલાભાું 
આલેરી તભાભ રલેડદેલડ કુંની અર્ધર્નમભ-ય૦૧૩ની કરભ-૧૭૭ અને ૧૮૮ની જોગલાઇઓના ારન વાથે કયલાભાું 
આલી છે. ડશવાફી ધોયણ-૧૮ ‘વુંફુંર્ધત ક્ષકાયો’ની જરૂડયમાત મજુફની જાશયેાત નણાકીમ ત્રકોભાું નોંધ-ય૬થી 
કયલાભાું આલી છે.  

૧૪.  ળેય/ ડીફેન્ચય્ની વુંદગી મજુફની પાલણી/ ખાનગી પાલણી  
 

 લગ દયર્ભમાન કુંનીએ ળેય/ ડીફેન્ચય્ ની વુંદગી મજુફની / ખાનગી પાલણી કયી નથી. તેથી ‘‘ધ 

ઓડગય’’ના પકયા-૩નો ખુંડ (૧૪) કુંનીને રાગ ુડતો નથી. 
 

૧.  ર્નમાભકો વાથે યોકડ ર્લડશત (નોન કેળ) રેલડદેલડો  
 અભને આલાભાું આલેરી ભાડશતી અને ખરુાવા મજુફ, કુંનીએ ર્નમાભકો અથલા તેભની વાથે વુંકામપેરી 
વ્મક્તતઓ વાથે કોઇ નોનકેળ રેલડદેલડો કયી નથી.   



 

 

 

૧૬.  એન.ફી.એપ.વી. યજજસ્્ રેળન  

 કુંનીએ ડયઝલગ ફેંક ઓપ ઇષ્ન્ડમા્એકટ-૧૯૩૪ની કરભ-૪- આઇએ શઠે એન.ફી.એપ.વી. તયીકે નોંધણી 
કયાલલી જરૂયી નથી. તેથી ‘‘ધ ઓડગય’’ના પકયા-૩નો ખુંડ-(૧૬) રાગ ુડતો નથી.  
 

વીંધલી્એન્ડ્ભશતેા 
ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ 
ેઢી નોંધણી નું. ૦૦ય૪૬૪ ડફલ્યુ્  
વશી/- 
(કાયુાભ ગિુય) 

સ્થ :  ગાુંધીનગય           બાગીદાય 

તાયીખ : ય૯ભી જૂન, ય૦૧૮              વભ્મ દ નું. ૧૩૦૦૯ 



 

 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડનાું નાણાકીમ ત્રકો અંગેના વભાન તાયીખના સ્લત્રુંત્ઓડડટયોના 
અશલેારનુું જોડાણ-ખ 
 
કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ (અર્ધર્નમભ)ની કરભ-૧૪૩ની  ેટા કરભ-૩ના ખુંડ (આઇ) શઠે આંતડયક નાણાકીમ અંકુળ 

અંગેનો અશલેાર  
 અભે ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડનાું નાણાકીમ અશલેાર 

તૈમાય કયલાની પ્રડિમા યનાું આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોનુું ઓડડટ, તે તાયીખે યૂા થતા લગ ભાટેના આ કુંનીના 
સ્ટેન્ડ્અરોન નાણાકીમ ત્રકોના ઓડડટ વાથે કયુું છે.  
 
આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો ભાટેની વ્મલસ્થાક ભુંડની જલાફદાયી :  
 
 કુંનીનુું વ્મલસ્થાક ભુંડ, ઇન્સ્ટીટયટુ્ ઓપ ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્  ઓપ ઇષ્ન્ડમા્ દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું 
આલેરી, નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા યનાું આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોના ઓડડટ અંગેની ભાગગદળગક 

નોંધ (ગામડુંવ્નોટ)ભાું જણાલલાભાું આલેરા આંતડયક અંકુળના આલશ્મક ઘટકોને  ધ્માન્ધ્માન્ભાું યાખીને, કુંની 
દ્વાયા ર્નધાગડયત કયલાભાું આલેરા નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા યના આંતડયક અંકુળો ય આધાડયત 

આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો સ્થાર્ત્કયલાની અને તેભને જાલલાની છે. આ જલાફદાયીભાું, અર્ધર્નમભ શઠે જરૂયી 
છે તે મજુફ કુંનીની નીર્તઓના અનુારન, તેની ર્ભરકતોની યક્ષા, છેતયર્િંડી અને ભરૂોના ડકસ્્ વા ર્નલાયલા અને 

તેભને ળોધલા, ડશવાફી યેકડગ વુંણૂગ અને વાચુું શોમ તે સરુ્નર્િત કયવુું અને ર્લશ્વાવાત્ર નાણાકીમ ભાડશતી વભમવય 

તૈમાય કયલા વડશત, કાભકાજ્વ્મલક્સ્થત્ અને કામગક્ષભ યીતે થામ તે સરુ્નર્િત કયલા ભાટે અવયકાયક યીતે કાભ કયતા 
માગપ્ત્માગપ્ત્આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો તૈમાય કયલાની, તેભનો અભર કયલાની અને તેભને જાલલાની છે.   
ઓડડટયની જલાફદાયી   
 
 અભાયી જલાફદાયી, અભાયા ઓડડટના આધાયે કુંનીના આંતડયક નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા 
ર્લળે અભાયો અલબપ્રામ આલાની છે. અભે અભારુું ઓડડટ, નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા યના આંતડયક 

નાણાકીમ અંકુળો અંગેની ભાગગદળગક નોંધ (ગામડુંવનોટ ઓન ઓડડટ ઓપ ઇન્્ ટનગર પાઇનાન્્ વમર કુંરો્્ વ ઓલય 

પામનાન્વીમર્ ડયોટીંગ) તેભ જ અર્ધર્નમભની કરભ-૧૪૩ (૧૦) શઠે ર્નડદિષ્ટ્ ્ કયલાભાું આલેરા અને 

આઇ.વી.એ.આઇ. દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું આલેરાું ઓડડટ અંગેનાું ધોયણો મજુફ, તે્ફુંને્્આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોને 

જેટરા પ્રભાણભાું રાગ ુડ ેછે તે મજુફ કયુું છે. ઓડડટ અંગેનાું એ ધોયણો અને ગામડુંવનોટની જરૂડયમાત મજુફ અભે 

નૈર્તક આલશ્મકતાઓનુું ારન કયુું છે અને નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉય માગપ્ત્આંતડયક 

નાણાકીમ અંકુળો સ્થાર્ત્કયલાભાું અને જાલલાભાું આવ્્ મા શતા કે નશીં અને તભાભ બૌર્તક ફાફતોભાું તે અંકુળો 
અવયકાયક યીતે કાભ કયતા શતા કે નશીં તે ર્લળે ખાતયી થઇ ળકે એ યીતે અભારુું ઓડડટ કયુું છે.  
 
 અભાયા ઓડડટભાું, નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો માગપ્ત્છે 

કે નશીં તે અંગેના તેભ જ તેની અવયકાયકતા અંગેના યુાલા ભેલલા ભાટેની કામગદ્ધર્તનો વભાલેળ થામ છે. 

નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો અંગેના અભાયા ઓડડટભાું નાણાકીમ 



 

 

ફાફતો ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોની વભજ પ્રાપ્ત્કયલાનો, કોઇ બૌર્તક ઊણ અક્સ્તત્લ્ધયાલતી શોમ તો 
તે અંગેનુું જોખભ નક્કી કયલાનો તેભ જ આલા જોખભના આધાયે આંતડયક અંકુળની રૂયેખા તથા અવયકાયકતા 
તાવલાનો અને તેનુું ર્લશ્રેણ કયલાનો વભાલેળ થામ છે. વુંદ કયલાભાું આલેરી કામગદ્ધર્તઓ ઓડડટયના ર્નણગમ 

(જજભેન્ટ) ય આધાય યાખે છે. જેભાું છેતયીંડી અથલા ભરૂને કાયણે યજૂ કયલાભાું આલેરાુ્ં પ્રત્મક્ષ્્ખોટાું ર્નલેદનો 
અને નાણાકીમ ત્રકોનાું જોખભો નક્કી કયલાનો વભાલેળ થામ છે.  
 
 અભારુું ભાનવુું છે કે અભે ભેલેરા ઓડડટ યુાલા, યૂતા અને મોગ્મ્ છે તથા નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય 

કયલાની પ્રડિમા યના કુંનીના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો અંગેના અભાયા ઓડડટ અલબપ્રામને ઉલચત આધાય યૂો 
ાડ ેછે.  
 
નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોનો અથગ  
 
 નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ય કુંનીનો આંતડયક નાણાકીમ અંકુળ એ, વાભાન્મ્ યીતે 

સ્્ લીકૃત ડશવાફી ર્વદ્ધાુંતો મજુફ, ફાહ્ય શતેઓુ ભાટે નાણાકીમ ત્રકો તૈમાય કયલાની અને તેને યજૂ કયલાની 
ર્લશ્વવનીમતા ર્લળે મોગ્મ્ખાતયી આલા ભાટે ઘડલાભાું આલેરી પ્રડિમા છે. કોઇણ કુંનીના નાણાકીમ અશલેાર 

તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળભાું એ નીર્તઓ અને કામગદ્ધર્તઓનો વભાલેળ થામ છે જે 

(૧) તે કુંનીની ર્ભરકતોની રેલડદેલડોને મોગ્મ્અને વાચી યીતે દળાગલતા ર્લગતલાય યેકડગની જાલણી વાથે વુંફુંધ 

ધયાલતી શોમ.  (ય) એ ફાફતની મોગ્મ્ખાતયી યૂી ાડતી શોમ કે રેલડદેલડો, વાભાન્મ્ યીતે સ્લીકૃત ડશવાફી 
ર્વદ્ધાુંતો મજુફ નાણાકીમ ત્રકો જે યીતે તૈમાય કયલા જરૂયી છે તે મજુફ નોંધલાભાું આલી છે અને કુંનીની પ્રાક્પ્ત્ઓ 

અને ખચાગઓ, કુંનીના વ્મલસ્થાક ભુંડ તથા ર્નમાભકોની અર્ધકૃર્ત મજુફ જ થામ છે; અને  (૩) કુંનીનાું 
નાણાકીમ ત્રકો ય જેની અવય ડી ળકે તેભ શોમ તેલી, કુંનીની ર્ભરકતોના અનર્ધકૃત વુંાદન, ઉમોગ અથલા 
‘ડડોઝીળન’ ર્નલાયલા અથલા તેને વભમવય ળોધી કાઢલાની મોગ્મ્ખાતયી યૂી ાડતી શોમ.   
 
નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોની આંતડયક ભમાગદાઓ. 
  
 નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોની આંતડયક ભમાગદાઓને 

કાયણે, ભરૂ અથલા છેતયીંડીને ડયણાભે ખોટાું ર્નલેદનો કયલાભાું આલે અથલા તે ળોધી ન ળકામ એવુું ણ ફને. આ 

ભમાગદાઓભાું અમોગ્મ્વ્મલસ્થાન્્અથલા વ્મલસ્થાન્્અંગેનાું ર્નમુંત્રણોનુું આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો વાથેના 
ઘગણની વુંબાલનાનો વભાલેળ થામ છે. આ ઉયાુંત, યીસ્થીતી્ઓ ફદરાલાને કાયણ ેઅથલા નીર્તઓ કે દ્ધર્તઓનુું 
ારન નફળું શોલાના કાયણ ેણ નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળ 

અંગેના ર્લશ્રેણનુું પ્રક્ષેણ ક્યાયેક અયૂતુું વાલફત થામ છે.  
 
અલબપ્રામ :  
 અભાયા ભતે કુંની, નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉય તભાભ બૌર્તક ફાફતોભાું યૂતા 
આંતડયક નાણાકીમ અંકુળો ઘયાલે છે અને આ અંકુળો, ઇન્સ્ટીટયટુ્ઓપ ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ ઓપ ઇષ્ન્ડમા્દ્વાયા ફશાય 



 

 

ાડલાભાું આલેરી નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક નાણાકીમ અંકુળોના ઓડડટ અંગેની 
ભાગગદળગક નોંધભાું જણાલલાભાું આલેરા આંતડયક અંકુળના આલશ્મક ઘટકોને ધ્માન્ભાું યાખીને કુંની દ્વાયા ર્નધાગડયત 

કયલાભાું આલેરા, નાણાકીમ અશલેાર તૈમાય કયલાની પ્રડિમા ઉયના આંતડયક અંકુળો ય આધાડયત ૩૧ભી ભાચગ, 
ય૦૧૮ના યોજ મજુફ અવયકાયકયીતે ચારતા શતા.  
 

                                                              વીંઘલી એંડ ભશતેા   
સ્થ: ગાુંધીનગય                                                           ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટવ 
તાયીખ : ય૯ભી જૂન, ય૦૧૮                         ેઢી નોંધણી નું. ૦૦૨૪૬૪w લતી 
                                                                  વશી/- 
                                                               (કાયુાભ ગિુય)  
                                                                          બાગીદાય  
                                                    ભેમ્ફયળી નું. ૧૩૦૦૯૫ 



 

 

 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડનાું નાણાકીમ ત્રકો અંગેના વભાન તાયીખના સ્લત્રુંત્્ઓડડટયોના 
અશલેારનુું જોડાણ-ગ: 
 
(ક)  કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ ૧૪૩() શઠે ક્ષેત્ર ર્લળે ર્નદેળો 
૧.  કુંની અનિુભે રી શોલ્ડ અને રીઝ શોલ્ડ ભાટે ટામટર/રીઝ ડીડ ધયાલે છે? જો ના, તો રી શોલ્ડ અને રીઝ 

શોલ્ડનો એ ર્લસ્તાય જણાલો જેના ભાટે ટામટર/રીઝ ડીડ ઉરબ્ધ નથી. 
કુંની તેની સ્થામી ર્ભરકતોભાું  રી શોલ્ડ અને રીઝ શોલ્ડ ર્ભરકતો ધયાલતી નથી. 

ય.  દેલાું/ રોન/ વ્માજ લગેયે ભાુંડલા/ યાઇટ ઓપ કયલાનો કોઇ ડકસ્વો્્છે? જો શા, તો તે અંગેનાું કાયણો અને 

વુંફુંર્ધત યકભ. 
દેલાું/ રોન/ વ્માજ લગેયે ભાુંડલા / યાઇટ ઓપ કયલાનો કોઇ્ડકસ્વો્નથી. 

૩.  ત્રીજા ક્ષ ાવે ડરેી ભારવાભગ્રીના ર્નબાલ અંગેના મોગ્મ્ યેકડગ જાલલાભાું આલે છે. વયકાય અથલા 
અન્મ વિાભુંડો ાવેથી બટે તયીકે ભેરા વાભાનનો મોગ્મ્યેકડગ જાલલાભાું આલે છે. 
કુંની ત્રીજા ક્ષ ાવે ડરેી ભારવાભગ્રી ધયાલતી નથી. કુંનીએ વયકાય અથલા અન્મ વિાભુંડો ાવેથી 
બેટ/અનદુાન ભેવ્યુું નથી. 

 

(ખ)  કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ ૧૪૩() શઠે ક્ષેત્ર ર્લળે ેટા-ર્નદેળો 
આધાયભાખાકીમ ક્ષેત્ર 

૧.  કુંનીએ તેની ભાલરકીની પાજર જભીન ય દફાણ થતુું યોકલા ભાટે યૂતાું ગરાું રીધાું છે? લયાળભાું ન 

રેલામેરી અથલા પાજર જાશયે કયલાભાું આલેરી કુંનીની કોઇ જભીન ય થમેરા દફાણ અંગેનો કોટગભાું કેવ 

ચાર ેછે? 

શા 
ય.  જાશયે-ખાનગી બાગીદાયી શઠે શાથ ધયલાના પ્રોજેકટની યખ કયલા ભાટેની દ્ધર્ત વયકાયની નીર્તઓ વાથે 

સવુુંગત છે?  

શા 
૩.  એગ્રીભેન્ટભાું ર્નદીષ્્ ટ કયલાભાું આલેરી મખુ્મ ફાફતો (ભાઇરસ્્ ટોન્્ વ)ના વુંદબગભાું કાભના અભરનુું દેખયેખ 

ર્નમુંત્રણ થામ છે? અને ખચગભાું થમેરો લધાયો, કયાયભાુંથી થતી આલક/ ખોટ લગેયે ડશવાફના ચોડ ેમોગ્મ્
યીતે ડશવાફે રેલાભાું આલે છે? 

શા 
૪.  કેન્દ્ર્ / યાજ્મની એજન્્ વીઓભાુંથી ખાવ મોજના ભાટે ભેુું કે ભલાાત્ર બુંડો મોગ્મ્ યીતે ડશવાફ ે

રેલાભાું/લાયલાભાું આવ્્ યુું શતુું? તેભાું કોઇ પેયપાય શોમ તો જણાલો. 
ના. વયકાયી અનદુાનના ડશવાફોનો ડશવાફભે રાુંફા વભમથી થમો ન્થી અને તેથી અભે આ અંગે કોઈ ડટકા 
ડટપ્ણ કયી ળકેમે તેભ નથી.   

. ફેં ક ગેયુંટી વભમવય ‘યીલેરીડટે’ કયલાભાું આલી છે? 

શા, જ્માયે ણ તે જરૂયી જણામ્ત્માયે. 

૬.  ભલાાત્ર ઘુંધા, ચકુલલાાત્ર ધુંધા, મદુતી થાણ, ફેંક ખાતા અને પ્રાપ્ત્ થમેર યોકડની ર્વરકોના 



 

 

વભથગન અંગે ડટકા-્ડટપ્ણ્કયો. 
ભલાાત્ર ઘુંધા, ચકુલલાાત્ર ઘુંધા, મદુતી થાણ, ફેંક ખાતા અને પ્રાપ્ત્થમેર યોકડની ર્વરકોના અંગ ે

કોઈ વભથગન નથી. 
૭.  ડતા મકૂલાભાું આલેરા પ્રોજેકટ ય કયલાભાું આલેરા ખચગનુું પ્રભાણ નક્કી કયવુું અને ખયેખય યાઇટ-ઓપ 

કયલાભાું આલેરી યકભ દળાગલલી. 
વ્મલસ્થાક ભુંડ દ્વાયા અભને જાણાલલાભાું આવ્્ મા મજુફ નાણાકીમ લગ ૨૦૧૭-૧૮ભાું આલો કોઇ ડકસ્વો્્
જોલા ભળ્મો નથી.  
 

વીંઘલી એન્ડભશતેા   
સ્થ: ગાુંધીનગય                                                     ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટવ 
તાયીખ : ય૯ભી જૂન, ય૦૧૮                                         ેઢી નોંધણી નું. ૦૦૨૪૬૪w લતી 
                                                                    વશી/- 
                                                                (કાયુાભ ગિુય)  
                                                                          બાગીદાય  
                                                    ભેમ્ફયળી નું. ૧૩૦૦૯૫ 

 



 

 

ગજુયાત યાજમ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફનુું વયલૈયુું                                                                                                       

                                                                                                                                      (યકભ રૂર્માભાું) 
 નોંધ ૧૩ભી ભાચગ ય૦૧૮ના 

યોજ મજુફ 

૧૩ભી ભાચગ ય૦૧૭ના 
યોજ મજુફ 

ઈડકલીટી અને જલાફદાયીઓ     

ળેયધાયકોનુું બુંડો    

           ળેયમડૂી ૨ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

અનાભત અને યૂાુંત ૩ ૧૧,૧૮,૦૩,૪ય૯  ૯,૯ય,૮૬,૦૧૪  

ેટા- વયલાો...  ૧૬,૧૮,૦૩,૪ય૯  ૧૪,૯ય,૮૬,૦૧૪  

    

લફન ચા ુજલાફદાયીઓ    

રાુંફી મદુતનુું કયજ ૪ ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

અન્મ રાુંફી મદુતની અન્મ જલાફદાયીઓ  ૪,૬૬,૭૮,૭૪૬ ૭,૩૪,૩૦,૬ય૯  

રાુંફી મદુતની જોગલાઈઓ ૬ ૬,૩,૯૯૧  ૬,૩,૯૯૧  
ેટા- વયલાો...  ,૭૩,૧૪,૭૩૭  ૮,૪૦,૬૬,૬ય૦  

    

ચા ુજલાફદાયીઓ    

ધુંધા વુંફુંર્ધત ચકૂલલાાત્ર ૭ ૯,૧૭,૭૦,૩ય૮  ૭ય,૪,૦૭ 

અન્મ ચા ુજલાફદાયીઓ ૮ ૪,૦૦,૬૪,૪,૭૪
  

૩,૮૯,૦૭,યય,૧૩૧  

ટૂુંકાગાાની જોગલાઈઓ ૯ ૬૪,૦૪,ય૦૮  ૪૦,ય૯,૦૮ય  

ેટા- વયલાો...  ૪,૧૦,૪૬,ય૯,૧૧૦  ૩,૯૦,૧૯,૯૬,ય૭૦  

વયલાો -   ૪,૩ય,૩૭,૪૭,ય૭૬  ૪,૧૩,૩,૪૮,૯૦૪  

    

ર્ભરકતો    

લફન ચા ુર્ભરકતો    

નકકય ર્ભકરતો ૧૦ ૧ય,૯૧,૦૭  ૧,૭,૬૪૭  

અમતૂગ ર્ભકરતો ૧૦ ૧,૭૬,૦૮  ૪,૯૭,૪૬૭  

ર્લરુંલફત કય – ર્ભરકતો ૧૧ ૪,૪૪,૩૭૮  ૪,૯૮,૧૬૧  
રાુંફાગાાની રોન અને ેળગીઓ ૧૨ ૪,ય૬૦  ૪,ય૬૦  

ેટા- વયલાો...  ૧૯,૬,૭૮૦  ય૬,૦૭,૩  

ચા ુર્ભકરતો    

ધુંધાવુંફુંધી ભલાાત્ર ૧૩ ૩,૧૩,૩૦,૦ય  ૪,૬,૮ય,૬૮૮  

યોકડ અને યોકડ વભાન ૧૪ ૪૯,૭૭,૦,૬૦૧  ૮૪,૧૯,૮૦,૬૩૩  
ટૂુંકાગાાની રોન અને ેળગીઓ ૧૫ ૩,૧૩,૮,૩૧,૭૬  ૧૭,૦૭,૬૭,૧૮  



 

 

અન્મ ચા ુર્ભકરતો ૧૬ ૬,૬૮,૬૮,૮૧૭  ૩,૦૭,૩૪,૦૯,૮૬૩  
ેટા- વયલાો...  ૪,૩ય,૧૭,૮૧,૪૯૬  ૪,૧૩,ય૭,૪૧,૩૬૯  

વયલાો   ૪,૩ય,૩૭,૪૭,ય૭૬ ૪,૧૩,૩,૪૮,૯૦૪  

નાણાકીમ ત્રકો અંગેની ભશત્લની ડશવફી નીર્તઓ અને નોંધો    

 

અભાયા વભાન તાયીખના અશલેાર મજુફ  

 

વીંઘલી એન્્ ડભશતેા         ર્નમાભક ભુંડના નાભે અને તેભના 
લતી  
ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ 
ેઢી નોંધણી નું. -૦ય૪૬૪ ડફલ્યુ્  લતી 
 

(કાયુાભ ગિુય)  

બાગીદાય           (એચ. આય. ભેણાત)            (બયત ર્ત્રલેદી )  
વભ્મ દ નું. ૧૩૦૦૯          (લશીલટી વુંચારક)   ર્નમાભક  

        ડીઆઇએન-૦૦૬ય૬૩     ડીઆઇએન- ૦૬૮૭૧૭૭૭ 

 

સ્થ : ગાુંધીનગય                 (ડદ્રષ્ષ્ટ્લેવાવી)  
તા. ૨૯ભી જૂન, ય૦૧૮                  કુંની વેિેટયી   
 



 

 

 

 

 

ગજુયાત યાજમ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ મજુફનુું નપા અને નકુવાન અંગેનુું  ત્રક 

                                                                                                                                           

    (યકભ રૂર્માભાું) 
 નોંધ યકભ રૂ. 

ય૦૧૭-૧૮ 

યકભ રૂ. 

ય૦૧૬-૧૭ 

૧. આલક    

(૧) કાભગીયીઓભાુંથી આલક ૧૭ ૩ય,૧૩,૩૩,૬૯૪  ૯,૬૩,૬૪,૯૭  

(ય) અન્મ આલક ૧૮ ૧,૦૦,૭૪,૭૮૬  ૧૭,૬,યય૭  

વયલાો – આલક:-  ૩૩,૧૪,૦૮,૪૮૦  ૯,૮૧,૩૦,ય૦ય  

    

ય. ખચગ    

(૧) પ્રત્મક્ષ ખચગ  ૧૯ ય૬,૯,૯૯,ય૯૯  ૪,૪૯,૮૭,ય૪૦  

(ય) કભગચાયીઓના રાબો અંગેનુું ખચગ ૨૦ ૧,૭૪,૮૮,૭૭૪  ૧,૬૬,૩૪,૩૦૧  

(૩) નાણા વ્મલસ્થા અંગેનુું ખચગ ૨૧ -  - 

(૪) ઘવાયો અને ઋણમડુકત અંગેનુું ખચગ ૧૦ ૬,૩૯,૩૪  ૯,૯૬,૩૮  

() અન્મ ખચગ  ૨૨ ય,૩,,ય૩૪  ય,૭૦,૩૩,૦૯૮  

          વયલાો- ખચગ :-  ૩૧,૩૦,૮ય,૮૪૧  ૮,૯૬,૧,૧૭૭  

    

૩. અલાદરૂ ફાફતો તથા કયલેયા શરેાુંનો નપો  ૧,૮૩,ય,૬૩૯  ૮૪,૭૯,૦ય૬  

૪. અલાદરૂ ફાફતો    -  

. અગાઉના વભમગાાની ફાફતો  ૨૩ ૬,૪૯,૭૬૬  ,૬૬,ય૮૪ 

૬. અવાધાયાણ ફાફતો અને કયલેયા શરેાનો નપો  ૧,૮૯,૭,૪૦  ૯૦,૪,૩૧૦  



 

 

૭. અવાધાયણ ફાફતો  -  - 

૮. કયલેયા શરેાનો ચોખ્ખો નપો  ૧,૮૯,૭,૪૦  ૯૦,૪,૩૧૦  

૯. કયલેયા વુંફુંર્ધત ખચગ    

(૧) ચા ુકયલેયા  ૬૪,૦૪,ય૦૮  ૪૦,ય૯,૦૮ય  

(ય) ર્લરુંલફત કય    (૩,૭૮૩)  (ય૬,૬૯૬)  

(૩) અગાઉના લગના કયલેયા    -  -  

૧૦. કયલેયા છીનો ચોખ્ખો નપો  ૧,ય,૧૭,૪૧૪  ૪૯,૮૯,૩ય  

૧૧. ળેય દીઠ આલક    

મૂભતૂ (રૂ.)  ય.૦  ૧.૦૦  

ઘટેરી (રૂ.)   ય.૦  ૧.૦૦  

    

નાણાકીમ ત્રકો અંગેની ભશત્ત્લની ડશવાફી નીર્તઓ અને 

નોંધો  

   

 

અભાયા વભાન તાયીખના અશલેાર મજુફ  

 

 

 

વીંઘલી એન્્ ડભશતેા         ર્નમાભક ભુંડના નાભે અને તેભના 
લતી  
ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ 
ેઢી નોંધણી નું. -૦ય૪૬૪ ડફલ્યુ્  લતી 
 

(કાયુાભ ગિુય)  

બાગીદાય           (એચ. આય. ભેણાત)            (બયત ર્ત્રલેદી)  
વભ્મ દ નું. ૧૩૦૦૯          (લશીલટી વુંચારક)   ર્નમાભક  

        ડીઆઇએન-૦૦૬ય૬૩     ડીઆઇએન- ૦૬૮૭૧૭૭૭ 

 

સ્થ : ગાુંધીનગય                 (ડદ્રષ્ષ્ટ્લેવાવી)  
તા. ૨૯ભી જૂન, ય૦૧૮               કુંની વેિેટયી   
 

 



 

 

ગજુયાત યાજમ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ મજુફનુું  કેળપરો સ્ટેટભેન્ટ 

                                                                                                                 (યકભ રૂર્માભાું) 
 ર્લગતો  ય૦૧૭-૧૮   ય૦૧૬-૧૭   

ક.  વુંચારન કાભગીયીઓભાુંથી કેળપરો   

 ીએન્ડએર મજુફ કયલેયા છીનો ચોખ્ખો નપો ૧,૮૯,૭,૪૦  ૯૦,૪,૩૧૦  

 ના વાભે વભામોજજત : લફન યોકડ અને લફન 

વુંચારનરક્ષી ફાફતો 

  

 ઘવાયો  ૬,,૮૬  ૭,૩૮,૪૩૬  

 યાઇટ ફેક કયલાભાું આલેરા અર્ધક ખચગ   - 

 નાણાકીમ ખચગ   - 

 વ્માજની આલક  - 

 કામગકાયી મડૂીભાું પેયપાય શરેાુંનો કામગકાયી નપો ૧,૯૬,૩૧,ય૬૧  ૯૭,૮૩,૭૪૬  

 કામગકાયી મડૂીભાું પેયપાય વાભે વભામોજજત   

 ધુંધાવુંફુંધી ચકૂલલાાત્ર ૮,૪,ય,ય૭૧  ૭ય,૪,૦૭  

 અન્મ ચા ુજલાફદાયીઓ ૧૧,૮૬,૩ય,ય૭૩  ૪૪,૪૧,૯,૬૧૪  

 ટૂુંકાગાાની જોગલાઈઓ        ય૩,૭,૧ય૬  (૬૧,૮૬,૪૯૮)  

 ધુંધાવુંફુંધી ભલાાત્ર ૧,ય,ય,૧૮૬  ૮૧,૮૪,૯૦૦  

 ટૂુંકાગાાની રોન અને ેળગીઓ (૭ય,૦,૯૬,૭)  ,૭,૬૯,૬૬૭  

 અન્મ ચા ુર્ભરકતો ૧૭,૦૧,૭૦,૦૦૪  (૧૦,૯૬,ય૮,૯૭)  

  ૩૧,૪,૧૦,૪૩૬  ૪૦,૯૩,ય૭,ય૮  

 ફાદ : ચકુલલાભાું આલેરા કયલેયા   - 

  (૩૧,૭૪,૧૦,ય૬૬)  ૪૦,૯૩,ય૭,ય૮  

        વુંચારન કાભગીયીઓભાુંથી ચોખ્ખો કેળપરો    

    

ફ.  યોકાણવુંફુંધી પ્રવરૃ્િઓભાુંથી કેળપરો   

 સ્થામી ર્ભરકતોની ખયીદી (૬૭,૮૮૩)  (૧૦,૯ય,૪૮૬)  

 જી.એવ.એપ.એવ.ની થાણો ય ભેુું વ્માજ    - 

          યોકાણવુંફુંધી કાભગીયીઓ ચોખ્ખો કેળપરો (૬૭,૮૮૩)  (૧૦,૯ય,૪૮૬)  

    

ગ.  નાણાકીમ પ્રવરૃ્િઓભાુંથી ચોખ્ખો કેળપરો   

 જી.એવ.એપ.એવ.ની રોન ય ચકુલલાભાું આલેુું 
વ્માજ  

 - 

 રાુંફાગાાનાું કયજની યત ચકુલણી   - 

 રાુંફાગાાની અન્મ જલાફદાયીઓની યત ચકુલણી  (ય,૬૭,૧,૮૮૩)  ૧,૮ય,૭,ય૧  



 

 

 નાણાકીમ પ્રવરૃ્િઓભાુંથી ચોખ્ખી કેળપરો (ય,૬૭,૧,૮૮૩)  ૧,૮ય,૭,ય૧  
 યોકડ અથલા યોકડ વભાનભાું ચોખ્ખી લધઘટ/(ઘટાડો) (૩૪,૪ય,૩૦,૦૩ય)  ૪ય,૬૪,૯ય,ય૯૩  
 લગની ળરૂઆતભાું યોકડ અને યોકડ વભાન  ૮૪,૧૯,૮૦,૬૩૩  ૮૪,૧૯,૮૦,૬૩૮  

 લગના અંતે યોકડ અને યોકડ વભાન ૪૯,૭૭,૦,૬૦૧  ૮૪,૧૯,૮૦,૬૩૩  
 

નોંધ : (૧) ‘કેળ-પરો’ ત્રક, કું(નીઝ (એકાઉન્્ ટ્વ) રૂલ્વ્્, ય૦૧૪ના ર્નમભ-૭ વાથે કુંની અર્ધર્નમભ-ય૦૧૩ની 
કરભ-૧૩૩ને લાુંચતાું, તે શઠે ઇસ્્ ય ુકયલાભાું આલેરા ડશવાફી ધોયણ-૩ ‘‘કેળ-પરો સ્ટેટભેન્ટ્’ભાું ર્નડદિષ્ટ્્કયલાભાું 
આલેરી યોક્ષ દ્ધર્તને અનવુયીને તૈમાય કયલાભાું આવ્્ યુું છે.  

(ય)  યોકડ અને યોકડ વભાન ફાફતોની ર્લગત નોંધ નું.૧૪ મજુફ ઉરબ્ધ્છે.   

 

ભશત્લની ડશવાફી નીર્તઓ અને નાણાકીમ ત્રકો અંગેની નોંધો ૧ થી ૩૯ 

 

અભાયા વભાન તાયીખના અશલેાર મજુફ  

 

વીંઘલી એન્્ ડભશતેા         ર્નમાભક ભુંડના નાભે અને તેભના 
લતી  
ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ 
ેઢી નોંધણી નું. -૦ય૪૬૪ ડફલ્યુ્  લતી 
 

(કાયુાભ ગિુય)  

બાગીદાય           (એચ. આય. ભેણાત)            (બયત ર્ત્રલેદી)  
વભ્મ દ નું. ૧૩૦૦૯          (લશીલટી વુંચારક)   ર્નમાભક  

        ડીઆઇએન-૦૦૬ય૬૩     ડીઆઇએન- ૦૬૮૭૧૭૭૭ 

 

સ્થ : ગાુંધીનગય                 (ડદ્રષ્ષ્ટ્લેવાવી)  
તા. ૨૯ભી જૂન, ય૦૧૮                 કુંની વેિેટયી   
 



 

 

ગજુયાત યાજમ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

(વી.આઇ.એન. : ય૪ુય૦૦ જીજે ૧૯૯૯ એવ.જી.વી. ૦૩૯૯) 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ યૂા થતા લગ ભાટેના નાણાકીમ ત્રકો અંગેની નોંધો 
 

૧. ભશત્લની ડશવાફી નીર્તઓ 

 

(ક) ડશવાફો તૈમાય કયલાનો આધાય 

 આ નાણાકીમ ત્રકો ચા ુધુંધાના ડશવાફી ર્વધ્ધાુંતોના આધાયે તૈમાય કયલાભાું આવ્મા છે. 

કુંની ઉાિન આધાડયત ડશવાફી ધ્ધર્તને અનવુયે છે અને  નાણાકીમ ત્રકો અન્મથા 
જણાલલાભાું આવ્યુું શોમ તે ર્વલામ, ઉાિનના આધાયે, ઐર્તશાર્વક ખચગ યુંયા શઠે, બાયતભાું 
વાભાન્મયીતે સ્લીકૃત ડશવાફી ર્વધ્ધાુંતો અને કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની કરભ ૧૩૩ને કુંનીઝ 

(એકાઉન્ટ્વ) રૂલ્વ, ય૦૧૪ના ર્નમભ-૭ વાથે લાુંચતાું તેભાું કયલાભાું આલેરી જોગલાઇ અને 

ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્વના અન્મ ર્નદેળો, કુંની અર્ધર્નમભ, ય૦૧૩ની રાગ ુડતી 
વુંફુંર્ધત જોગલાઇઓ મજુફ તૈમાય કયલાભાું આવ્યુું છે. નાણાકીમ ત્રકો તમૈાય કયલાભાું  
અનાલલાભાું આલેરી ડશવાફી નીર્તઓ વાતત્મણૂગ અને અગાઉના લગની વાથે સવુુંગત છે.  

 

 આ કુંની યાજ્મ વયકાય લતી ભાગગ ર્લકાવ ડયમોજનાઓ શાથ ધયે છે. આ ભાટે કયલાભાું 
આલેુું ખચગ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા આલાભાું આલેરી લશીલટી ભુંજૂયી ગ્રાન્ટ્ વાભે વભામોજજત 

કયલાભાું આલે છે. આ યીતે ફાુંધલાભાું આલેરા ભાગો વયકાયની ર્ભરકત છે અને ભાગગ ડયલશન 

ખચગને વભામોજજત કયલા અંગે વયકાયના કોઇ ર્નદેળ ન શોલાથી કુંનીએ બોગલેુું ખચગ નપા અને 

નકુવાન ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે.   

 

(ખ) અંદાજોનો ઉમોગ 

 બાયતભાું વાભાન્મયીતે સ્લીકૃત ડશવાફી ર્વધ્ધાુંતો વાથે સવુુંગત યશીને નાણાકીમ ત્રકો 
તૈમાય કયલા ભાટે વ્મલસ્થાક ભુંડને, અંદાજો અને ધાયણાઓ ફાુંધલા ડ ેછે. જે વુંફુંર્ધત લગની 
ર્ભરકતો અને જલાફદાયીઓભાું જણાલલાભાું આલેરી યકભો તેભજ નાણાકીમ ત્રકોની તાયીખે 
આકક્શ્ભક્ જલાફદાયીઓની કયલાભાું આલેરી જાશયેાતો તથા તે લગ ભાટે આલક અને ખચગની 
જણાલલાભાું આલેરી યકભોને અવય કયે છે.  

 

 આ અંદાજો, તાજેતયની ઘટનાઓ અને કાભગીયીઓ અંગેની વ્મલસ્થાક ભુંડની શે્રષ્ઠ 

જાણકાયી ય આધાડયત શોમ છે. આભ છતાું, ડશવાફને રગતા અંદાજો વભમે વભમે ફદરાઈ ળકે છે. 

લાસ્તર્લક ડયણાભો આ અંદાજો કયતાું જુદાું શોઈ ળકે છે. અંદાજોને રગતી ક્સ્થર્તભાું પેયપાય થમો 
શોલાનુું વ્મલસ્થાક ભુંડને રાગે ત્માયે અંદાજોભાું મોગ્મ પેયપાયો કયલાભાું આલે છે. આલા પેયપાયો 
જે વભમગાાભાું કયલાભાું આલે તે વભમગાા ભાટેનાું નાણાકીમ ત્રકોભાું આલા પેયપાયો 
પ્રર્તલફિંલફત થામ છે અને જો આલા પેયપાયો પ્રત્મક્ષરૂે કયલાભાું આવ્મા શોમ તો, નાણાકીમ ત્રકોને 

રગતી ડશવાફી નોંધોભાું તેની અવયો જાશયે કયલાભાું આલે છે.  

 



 

 

(ગ)  ‘કેળ-પરો’ ત્રક :  

 ‘કેળ-પરો’ ત્રકના શતે ુભાટે યોકડ અને યોકડ વભાન ફાફતોભાું ફેંકભાું યશરેી યોકડ, શાથ 

યની યોકડ તેભજ ત્રણ ભાવ કેતેથી ઓછા વભમગાાભાું ાકતી ટૂુંકા ગાાના યોકાણોની યકભનો 
વભાલેળ થામ છે. યોકડ પ્રલાશ (કેળ-પરો)ની ભાડશતી યોક્ષ દ્ધર્તનો ઉમોગ કયીને 

આલાભાુંઆલે છે. જેભાું કયલેયા શરેાુંનો ચોખ્ખો નપો, લફન-યોકડ પ્રકાયની રેલ દેલડો અથલચ 

યોકાણ કે નાણા વ્્ મલસ્્ થા વાથે વુંકામેરી આલક અથલા ખચગની ભતૂકાની અથલા્બર્લષ્મની્ 
પ્રાક્પ્ત્ઓ અથલા ચકુલણીઓના ર્લરુંફ કે ઉાિનની અવય આવ્્ મા ર્લના વભામોજજત કયલાભાું 
આલે છે. કુંનીની વુંચારન રક્ષી, યોકાણ રક્ષી અને ર્ધયાણરક્ષી પ્રવરૃ્િઓભાુંથી થતા યોકડ-

પ્રલાશને અરગ અરગ દળાગલલાભાું આવ્મા્છે.   

 

(ઘ) અગાઉના વભમની અવાધાયણ ફાફતો 
 અગાઉના વભમની ફાફતો અને અવાધાયણ ફાફતો જેની કુંનીના નાણાકીમ ત્રકો ય 

બૌર્તક અવય ડ ેતેભ શોમ તેને અરગથી જાશયે કયલાભાું આલી છે.  

  

(ચ)  વયલૈમાની તાયીખ શરેા ફનેરી ઘટના :  
 વયલૈમાની તાયીખ ફાદ ફનેરી બૌર્તક વભામોજનાની ઘટના (જે વયલૈમાની તાયીખે 
અક્સ્તત્લ્ધયાલતી સ્્ ર્થર્તનો યુાલો યૂોાડ ેછે), નાણાકીમ ત્રકોભાું ધ્માન્ભાું રલેાભાું આલે છે. 

વયલૈમાની તાયીખ ફાદ ફનેરી એલી ઘટનાઓ જેભાું બૌર્તક વભામોજન કયલાભાું આવ્્ યુું ન શોમ ( 

જે વયલૈમાની તાયીખ છી ઊબી થમેરી ક્સ્થર્ત્ ્સચૂલે છે), જે બૌર્તક પેયપાય અને પ્રર્તફદ્ધતા 
દળાગલતી શોમ અને જેની અવયો નાણાકીમ ક્સ્થર્ત્ ્ય ડતી શોમ તેને ર્નમાભકના અશલેારભાું 
જાશયે કયલાભાું આલે છે.    

 

(છ) (૧) મતૂગ ર્ભરકતો 
 સ્થામી ર્ભરકતોની ડકિંભત, તેભની મૂ વુંાદન ડકિંભતભાુંથી એકર્ત્રત ઘવાયો તથા તેની 
કામગક્ષભતાભાું થમેરો ઘટાડો ફાદ કયીને દળાગલલાભાું આલે છે. ડકિંભતોભાું, ર્ભરકતોને તેભના 
અેલક્ષત સ્થાને ચા ુક્સ્થર્તભાું રાલલા ભાટે કયલાભાું આલેરા તભાભ ખચગનો વભાલેળ થામ છે અને 

તેભાું તે ર્ભરકતોના લાલણજજમક ઉમોગની તાયીખે કયલાભાું આલેરા તભાભ ખચગનો વભાલેળ થામ 

છે. 

 કોઈ સ્થામી ર્ભકરત અંગ ેાછથી કયલાભાું આલેુું ખચગ, છે જો આવુું ખચગ કયલાથી તે 

ર્ભરકતની અગાઉ આકાયલાભાું આલેરી ધોયણવયની કાભગીયી કયતાું ણ લધ ુવાયી કાભગીયી 
થલાથી બર્લષ્મભાું તેના લધ ુવાયા રાબો ભલાના શોમ તો જ આવુું ખચગ તે ર્ભરકતની ચોડ ે

દળાગલેરી ડકિંભતભાું ઉભેયલાભાું આલે છે. યોજફયોજની ભયાભત ખચગ વડશતનુું ખચગ અને છૂટક બાગો 
ફદરલાના ખચગ વડશતનુું અન્મ તભાભ ખચગ, તે ખચગ જે વભમગાાભાું કયલાભાું આવ્યુું શોમ તે 

વભમગાાના નપા અને નકુવાનના ત્રકભાું ઉધાયલાભાું આલે છે.  

 સ્થામી ર્ભરકતને ધ્માનભાું રેલાનુું ફુંધ કયલાભાું આલે ત્માયે તેભાુંથી થમેર નપા અને 

નકુવાનને, તેનો ર્નકાર કયલાથી થમેરી ચોખ્ખી આલક અને તેની ચા ુ ડકિંભત લચ્ચેના તપાલત 



 

 

તયીકે ગણતયીભાું રેલાભાું આલે છે અને જમાયે તે ર્ભરકતનો ર્નકાર કયલાભાું આલે ત્માયે નપા અને 

નકુવાનના ત્રકભાું તે ડશવાફ ેરેલાભાું આલે છે.  

 

(ય) અમતૂગ ર્ભરકતો 
 અમતૂગ ર્ભરકતો લસરૂાતાત્ર કયલેયા છી ચોખ્ખી વુંાદન ડકિંભતભાુંથી કોઈ ઋણમડુકત / 

ઘટાડો અથલા નકુવાન શોમ તો તે ફાદ કયીને દળાગલલાભાું આલે છે. તેની ડકિંભતભાું ખયીદ ડકિંભત, 

કયજની ડકિંભત, તથા ર્ભરકતને કામગયત ક્સ્થર્તભાું રાલલા ભાટે કયલાભાું આલેરા પ્રત્મક્ષ ખચગ તેભજ 

અમતૂગ ર્ભરકતોને રગતા ર્લર્નભમ દયના તપાલતભાુંથી ઊબા થતા, ર્લદેળી હુુંડીમાભણ વુંફુંધી 
કયાયો અને વભામોજનો અંગનેા ચોખ્ખા ચાજિઝનો વભાલેળ થામ છે.  

 

(જ) ઘવાયો / ઋણમકૂ્તત 

 તભાભ સ્થામી ર્ભકરતો અંગેનો ઘવાયો, કુંની અર્ધર્નમભ – ૨૦૧૩ની અનસુલૂચ-૨ ભાું 
ર્નડદિષ્ટ્્કયલાભાું આવ્્ મા મજુફ ર્ભરકતોની ઉમોગી આલયદાના આધાયે યૂી ાડલાભાું આલી છે 

અને તે યીટન ડાઉન દ્ધર્તથી ગણલાભાું આલી છે. આ વભમગાા દયર્ભમાન ર્ભરકતભાું થમેરો 
લધાયાનો ઘવાયો પ્રભાણવય યૂો ાડલાભાું આવ્મો્ છે.  રૂ.૦૦૦થી ઓછી ડકિંભત ધયાલતી 
ર્ભરકતો અંગેનો ઘવાયો ૧૦૦ ટકાના દયે યૂો ાડલાભાું આવ્મો છે. ઋણમકૂ્તત ડશવાફી ધોયણ-ય૬ 

મજુફ ગણલાભાું આલી છે કાયણ કે કુંની અર્ધર્નમભ-ય૦૧૩ની અનસુલૂચ-યભાું તે અંગે કોઇ 

ભાગગદળગક સચૂના આલાભાું આલી નથી. 
 
 (ઝ)  ફાુંધકાભ કયાયો   
 ભાગોના ફાુંધકાભ વાથે વુંકામેરી કયાય વુંફુંધી આલક, વયલૈમાની તાયીખે પ્રોજેકટની 
ણૂગતાના તફક્કાના વુંદબગભાું આલક તયીકે ધ્માને્ રેલાભાું આલે છે. કુર અંદાજી કયાયની તરુનાભાું, 
વયલૈમાની તાયીખે થમેરા કાભના આધાયે કયલાભાું આલેરા કયાય વુંફુંધી ખચગના પ્રભાણ મજુફ 

પ્રોજેકટની ણૂગતાનો તફક્કો નક્કી કયલાભાું આલે છે.    

  

(ટ) આલક ધ્માને રેલા ફાફત 

 જુદા જુદા કયાયોભાુંથી નીજતી આલકને ઉાિનના આધાયે ધ્માનભાું રેલાભાું આલે છે 

અને ખાવ કયીને લધાયાની કન્વેળન પી, પ્રોજેકટ ડલેરભેન્ટ પી, ફીડ વીકયયુીટીની આલક, એકવેવ 

યેલન્ય ુ ળેયીંગની ફાફતભાું કોઈ શકદાલો ઊબો થલાના વભમે (કોન્રાકટય દ્વાયા ર્લલાદ ઊબો 
કયલાભાું આવ્મો શોલાના કાયણે) મોગ્મ ર્નર્િતતા વાથે આખયી ઉઘયાણીની આકાયણી કયી ળકલાની 
ક્ષભતાનો અબાલ શોમ તેલા ડકસ્વાભાું થતી આલક જમાયે પ્રાપ્ત થામ ત્માયે ધ્માનભાું રેલાભાું આલે 

છે.  

 આ ર્નગભ નીચે મજુફની આલક ધયાલે છે.  

 વેલાઓભાુંથી પ્રાપ્ત્થતી આલક 

 ૧. પ્રોજેકટ ડલેરભેન્ટ પી 
 ય. લધાયાની કન્વેળન પી  



 

 

 ૩. ભટીયીમર ટેસ્ટીંગ ચાજિઝ 

 ૪.  ટેન્ડય્ડોકયભેુન્ટ્પી  
 અન્મ આલક  

 .  વ્માજ  

 ૬.  ડડર્લડન્ડ્્ 
(૧) પ્રોજેકટ ડરેલભેન્ટ પીભાુંથી આલક 

 પ્રોજેકટ ડલેરભેન્ટ પીભાુંથી થતી આલક વુંફુંર્ધત કન્વેળન એગ્રીભેન્ટની ળયતો મજુફ 

ધ્માને રેલાભાું આલે છે અને પ્રોજેકટ યૂો થલાની મદુતના આધાયે પ્રભાણવય ધોયણે આલક તયીકે 

ડશવાફે રેલાભાું આલે છે.  

 

(ય) લધાયાની કન્વેળન પીભાુંથી થતી આલક  

 લધાયાની કન્વેળન પીભાુંથી થતી આલક વુંફુંર્ધત કન્વેળન એગ્રીભેન્ટની ળયતો મજુફ 

ધ્માને રેલાભાું આલે છે અને તેને ઉાિનના આધાયે આલક તયીકે ડશવાફે રેલાભાું આલે છે.  

 

(૩) ભટીયીમર ટેસ્ટીંગ ચાજીઝ, સુયર્લઝન(દેખયેખ) ચાજીઝ, ટેન્ડય ડોકયભેુન્ટ પી, ફીડ 

વીકયયુીટી ઈન્કભ, પ્રકીણગ આલક, અન્મ લસરૂાતો, ભાગગને નકુવાન શોંચાડલાના કાયણે રાદલાભાું 
આલતા દુંડની પ્રાપ્ત થમેરી યકભ લગેયેની આખયી લસરૂાતની ર્નર્િતતા ન શોલાના કાયણે તે જેભ 

અને જમાયે પ્રાપ્ત થામ તેભ અને ત્માયે ધ્માનભાું રેલાભાું આલે છે.  

 

(૪) વ્માજની આલક 

 વ્માજની આલક વભમ-પ્રભાણના આધાયે ધ્માન્ભાું રેલાભાું આલે છે.  

 ગજુયાત સ્ટેટ પાઈનાન્વીઅર વર્લિવીઝ લરર્ભટેડ (ગજુયાત વયકાયનુું ઉિભ) ાવે મકેૂરી 
થાણોભાુંથી થમેરી વ્માજની આલકભાું લણલયામેરી ગ્રાન્ટભાુંથી મકૂલાભાું આલેરી થાણો અને 

ર્નગભના ોતાના બુંડોનો વભાલેળ થામ છે. જે થાણોના વડશમાયા ખાતા શઠે જાલલાભાું 
આલે છે. લગ દયર્ભમાન પ્રાપ્ત થમેરા વ્માજની યકભને તેની ઉઘડતી અને ફુંધ થતી ર્વરકની 
વયેયાળના આધાયે ગ્રાન્ટ પુંડ અને ર્નગભના ોતાના પુંડ લચ્ચે પ્રભાણવય લશેંચલાભાું આલે છે. 

ગ્રાન્ટના લણલયામેરા બુંડોની થાણ ય જેટુું વ્માજ પ્રાપ્ત થામ તેને ''ગ્રાન્ટ પુંડઝ'' ના વદય 

શઠે ચા ુજલાફદાયી તયીકે ગણલાભાું આલે છે અને ગજુયાત વયકાયના ર્નદેળ મજુફ તેને યત 

કયવુું જરૂયી છે અને ર્નગભના ોતાના બુંડોની થાણ ય પ્રાપ્ત થતા વ્માજને લગની આલક 

ગણલાભાું આલે છે અને તદનવુાય તે નપા અને નકુવાન ખાતે જભા રેલાભાું આલે છે. લામેફીરીટી 
ગે પીડીંગની મોજનાઓ ભાટે ભેરી ગ્રાન્ટના વુંદબગભાું કયલાભાું આલેરી ચકુલણીઓ અને થમેરી 
પ્રાક્પ્ત્ઓ ઉકત ગ્રાન્ટ પુંડ વાભે ઉધાયલાભાું અને જભા રલેાભાું આલે છે.  

 

() ડડર્લડન્ડ્ની આલક : ડડર્લડન્ડ્ની આલક તે પ્રાપ્ત્કયલાનો અર્ધકાય ભે ત્માયે ધ્માન્ભાું 
રેલાભાું આલે છે.  

 

 



 

 

(ઠ) પ્રત્મક્ષ ખચગને ધ્માને રેલા ફાફત :  

 પ્રત્મક્ષ ખચગભાું ભાગો અને રુોનાું ફાુંધકાભ અને ર્લકાવ ભાગોને સુુંદય ફનાલલા અંગેના 
કાભો અને થતા ખચગનો ઉાિનના આધાયે વભાલેળ કયલાભાું આલે છે. આ ભાટે કોઈ ગ્રાન્ટ ભતી 
નથી અને કુંની આ ખચગ તેના ોતાના બુંડોભાુંથી કયે છે. (વયકાયી ગ્રાન્ટભાુંથી નશી)  
 

(ડ) અન્મ ખચગ ધ્માને્રેલા ફાફત. 

 અન્મ ખચગને ઉાિનના આધાયે ધ્માન્ભાું રેલાભાું આલે છે.  

 

(ઢ) ગ્રાન્ટનો ડશવાફ 

 વયકાયી અનદુાનો વાથે જોડામેરી ળયતોનુું કુંની ારન કયળે અને અનદુાન પ્રાપ્ત્થળે 

એલી યૂતી ખાતયી શોમ ત્માયે અનદુાનો ધ્માને્ રેલાભાું આલે છે.   

 કુંની, ગજુયાત વયકાય ાવેથી જુદા જુદા શતેઓુ ભાટે ગ્રાન્ટ ભેલે છે અને તેનો ઉમોગ 

ગજુયાત વયકાયના ર્નદેળો મજુફ કયલાભાું આલે છે. કુંની આલાું અનદુાન બુંડોોને તેની 
જલાફદાયી ગણ ે છે અને ચોકકવ શતેઓુ ભાટે આલા બુંડોભાુંથી ખચગ કયે છે અને તે ખચગ આલી 
ગ્રાન્ટ / બુંડો ખાતે ઉધાયે છે. ગ્રાન્ટભાુંથી લધેરી /લણલયામેરી યકભ જીએવએપએવ (ગજુયાત 

વયકાયનુું વાશવ) ાવે થાણરૂે મકૂલાભાું આલે છે. ગ્રાન્ટની આલી લણલયામેરી યકભ ય પ્રાપ્ત 

થમેુું વ્માજ ણ ગ્રાન્ટ તયીકે જ ગણલાભાું આલે છે કોઈ ચોકકવ શતે ુભાટે પ્રાપ્ત થમેરી ગ્રાન્ટ અને 

આલા ચોકકવ શતે ુભાટે કયલાભાું આલેુું ખચગ ગ્રાન્ટની યકભ જેટુું જ શોમ અને ગ્રાન્ટની યકભ કયતાું 
લધ ુશોમ તો તેને તે લગના ખચગ તયીકે ગણલાભાું આલે છે અને તેટરા પ્રભાણભાું તેને કુંનીના નપા 
અને નકુવાન ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે.  

 

  ગ્રાન્ટનો ઉમોગ, તે જે  પ્રોજેકટ ભાટે ભુંજૂય કયલાભાું આલી શોમ તે પ્રોજેકટ ભાટે 

થામ છે. જો કોઈ અન્મ શતે ુભાટે તે લાયલી શોમ તો તે ભાટે ભુંજૂય કયનાય વિાભુંડની યલાનગી 
રેલાની યશ ેછે.  

 

(ત)  યોકાણ  

 યકાણો કે જે  ઝડથી ાકલાના શોમ અને જે, યોકાણની તાયીખથી એક લગ કયતા લધ ુ

વભમ સધુી ધાયણ કયી યાખલાનો ઇયાદો ન શોમ તેને ચા ુયોકાણો તયીકે લગીકૃત કયલાભાું આલે છે. 

ચા ુયકાણો ઓછા ખચે અથલા વ્મક્તતગતયોકાણના આધાયે નક્કી કયલાભાું આલે લાજફી ડકિંભતે 

કયલાભાું આલે છે. રાુંફા યોકાણો ડતય ડકિંભતે કયલાભાું આલે છે. આભછતાું ડકિંભતભાું ઘટાડા અંગેની 
જોગલાઇ કાભચરાઉ ન શોમ એલા પ્રકાયના ઘટાડા ભાટે કયલાભાું આલે છે.    

(થ) કભગચાયીઓના રાબો 
 કભગચાયીઓના ટૂુંકાગાાના રાબોને, તે અંગેની ચકૂલણી જે લગભાું કયલાભાું આલી શોમ તે 

લે કુંનીના નપા અને નકુવાન ખાતે ખચગ તયીકે ડશવાફે રેલાભાું આલે છે.  

 નોકયી યૂી થમા ફાદ કભગચાયીને ચકૂલલાના રાબો તેભજ રાુંફાગાાના રાબો તે અંગેની 
ખયેખય ચકૂલણી જે લગભાું કયલાભાું આલે તે લે કુંનીના નપા અને નકુવાન ખાતે ડશવાફે રેલાભાું 
આલે છે અને ર્નવરૃ્િ રાબ ભાટે કોઈ જોગલાઈ કયલાભાું આલી નથી. 



 

 

 

(દ)  કયજ વુંફુંધી ખચગ :  
 કામગકાયી મડૂી ય કયજ વુંફુંધી ખચગ, કયજ રેલાભાું આવ્્ યુું શોમ તે લગના નપા અનેનકુવાન 

ત્રભાું ઉધાયલાભાું આલે છે. મતૂગ સ્થામી્ ્ ર્ભરકતોના વુંાદન અંગેનુું કયજ વુંફુંધી ખચગ, તે 

ર્ભરકતના ર્નધાગડયત ઉમોગ કયીળકામ તે ભાટે કયલાભાું આલેરી જરૂયી પ્રવરૃ્િઓ યૂીથામ તે 

તાયીખ વધી મડૂીકૃત કયલાભાું આલે છે. ાત્ર અમતૂગ ર્ભરકતોના વુંાદન અથતલા ર્લકાવ અંગેનુું 
કયજ વુંફુંધી ખચગ, તે ર્ભરકત ઉમોગભાું રેલાભાું આલે તે તાયીખ સધુી મડૂીકૃત કયલાભાું આલે છે.  

 

(ધ)  બાડાટા અંગેનો ડશવાફ  

 (૧)  ચા ુટા  
  કુંનીએ કેટરીક મતૂગ ર્ભરકતો ટે આેરી છે અને આલા બાડાટા જ્માું કુંનીએ 

ભાલરકીના રાબોને રગતાું તભાભ જોખભો જાલી યાખ્માું છે તેને ચા ુટા તયીકે લગીકૃત કયલાભાું 
આલે છે. આલા ચા ુટાભાુંથી પ્રાપ્ત્થતી આલકને ટાની મદુત સધુી વીધી યેખાના આધાયે નપા 
અને નકુવાન ખાતે ધ્માન્ભાું રેલાભાું આલે છે. ટાની આ મદુત વભમનો એ બાગ ણ દળાગલે છે 

જેભાું બાડાટાની ર્ભરકતના ઉમોગભાુંથી થમેરો નપો ઘટમો શોમ. પ્રાયુંલબક પ્રત્મક્ષ્્ખચગ, તે જે 

વભમભાું કયલાભાું આવ્્ યુું શોમ તે દયર્ભમાન નપા અને નકુવાન ખાતે ખચગ તયીકે ધ્માને્  રેલાભાું 
આલે છે.   

 

(ય)  નાણાું ટા ( Finance Lease) 

 નાણાું ટા શઠે આલાભાું આલેરી ર્ભરકતો ટાભાું કયલાભાું આલેરાું ચોખ્્ ખાું યોકાણો 
જેટરી યકભે, વયલૈમાની તાયીખે ધ્માન્ભાું રેલાભાું આલે છે. નાણાુંર્ધયાણ વુંફુંધી આલક, નાણાટા 
અંગેના ફાકી ચોખ્્ ખા યોકાણ યના ભતયનો વભમાુંતયે અચ દય દળાગલતી ેટનગ ય આધાડયત 

છે.   

 
 (ન) ળેય દીઠ આલક 

 કુંની, ''ળેય દીઠ આલક'' અંગેના ડશવાફી ધોયણ-ય૦ મજુફ, ળેયદીઠ મૂભતૂ અને ઘટાડરેી 
આલક જણાલે છે. ળેયદીઠ મૂભતૂ આલકની ગણતયી, વુંફુંર્ધત વભમગાા ભાટેના ચોખ્ખા નપા 
અને નકુવાનની યકભનો, તે વભમગાા દયર્ભમાન ફાકી ઈડકલટી ળેવગની 'લેઈટેડ' વયેયાળ વુંખ્મા 
લડ ેબાગાકાય કયીને કયલાભાું આલે છે. ળેયદીઠ ઘટેરી આલકની ગણુતયી, તે વભમગાા ભાટેના 
નપા અથલા નકુવાનનો બાગાકાય, ડયણાભો, ઘટાડા ર્લયોધી (એન્ટી ડાઈલ્યટુીલ) શોમ તે ર્વલામ, 

તભાભ ઘટાડરેા વુંબર્લત ઈડકલટી ળેવગની અવય ભાટે વભામોજન કયલાભાું આવ્મા મજુફના તે 

વભમગાા દયર્ભમાન ફાકીના ઈડકલટી ળેવગની 'લેઈટેડ' વયેયાળ વુંખ્મા લડ ેકયીને કયલાભાું આલે 

છે.  

() આલક યના કયલેયા 
 ચા ુકયલેયા, આ વભમગાા ભાટેની કયાત્ર આલકના વુંદબગભાું ચકૂલલાાત્ર કયની યકભ 

મજુફ નકકી કયલાભાું આલે છે.  



 

 

 ર્લરુંલફત કયલેયા ર્ભરકતો અથલા ર્લરુંલફત કય જલાફદાયીઓ, કયાત્ર આલક અને 

ડશવાફી આલકના તપાલત મજુફ ધ્માનભાું રેલાભાું આલે છે. ર્લરુંલફત કય-ર્ભરકતો અથલા 
ર્લરુંલફત કય - જલાફદાયીઓ, વયલૈમાની તાયીખના યોજ મજુફના કયલેયાના દયો અથલા 
કયલેયાવુંફુંધી કામદાને આધાયે ગણી કાઢલાભાું આલે છે. વભમના તપાલતને કાયણે ઊબી થતી 
ર્લરુંલફત કયલેયા-ર્ભરકતોના વુંદબગભાું બર્લષ્મભાું તે ર્ભરકતની ડકિંભત ઉજલાની યૂતી 
ર્નર્િતતા શોમ તેટરા પ્રભાણભાું તે ધ્માને રેલાભાું આલે છે.  

 જભા રેલાભાું આલેર ન્્ યનૂતભ લૈકક્લ્ક કય (MAT) ત્માયે જ અને તેટરા પ્રભાણભાું જ 

ધ્માને્  રેલાભાું આલે છે જ્માયે વફ યુાલા શોમ કે ર્નડદિષ્ટ્ ્ વભમગાાભાું કુંની વાભાન્મ્
આલક લેયો ચકુલળે. ઇન્્ સ્્ ડટટયટુ ઓપ ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્  ઇન ઇષ્ન્ડમા્ દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું 
આલેર ગામડુંવનોટભાું વભાર્લષ્્ ટ બરાભણો મજુફ એક ર્ભરકત તયીકે ધ્માન્ભાું રલેા ભાટે જ્માયે 

MAT ાત્ર ફને તે લગભાું તે ર્ભરકત નપા અને નકુવાન ખાતાભાું ‘િેડડટ’ થકી ઊબી કયલાભાું આલે 

છે અને ‘‘MAT િેડડટ એન્્ ટાઇટરભેન્્ ટ’’ તયીકે દળાગલલાભાું આલે છે. દયેક વયલૈમાની તાયીખે 
કુંની આલી િેડડટની વભીક્ષા કયે છે અને જરૂય જણામ તો MAT િેડડટ એન્્ ટાઇટરભેન્્ ટની યકભને  

યાઇટ ડાઉન કયે છે. 

 

(પ)  ર્ભરકતોને થમેુું નકુવાન  

 ડશવાફી ધોયણ-ય૮ મજુફ, વયલૈમાની તાયીખે ભીરકતને નકુવાન થલાના વુંકેતો ભે અને 

ર્ભરકતની અથલા મથા પ્રવુંગ એ ર્ભરકત જેનો બાગ શોમ તે યોકડ ઊબી કયતા એકભને ચા ુ

યાખલાની ડકિંભત, તેને લેચલાથી લસરૂ થઇળકેતે યકભ કયતાું લધી જામ ત્માયે તે ર્ભરકતને નકુવાન 

થમુું ગણામ છે. ઉમોગભાું રેલાતી ર્ભરકતની ડકિંભત નક્કી કયલાભાું, મડૂીની બાડયત વયેયાળ 

ડકિંભતનો ઉમોગ કયીને, તે ર્ભરકતના ચા ુઉમોગભાુંથી અેલક્ષત બાર્લ કયલેયા શરેાુંનો યોકડ 

પ્રલાશ અને તેના આખયી ર્નકરભાુંથી ભનાયી યોકડને તેની લતગભાન ડકિંભતભાુંથી ફાદ કયલાભાું 
આલે છે. તેને ચા ુ યાખલા ભાટે ખચાગતી યકભને તેભાુંથી લસરૂ થઇ ળકે તેટરી યકભ સધુી 
ઘટાડલાભાું આલે છે અને આ ઘટાડરેી યકભ નપા અને નકુવાન ત્રકભાું નકુવાની-ખોટ (Impairment 

Loss) તયીકે ધ્માને્ રેલાભાું આલે છે.   

 

 

(ફ) જોગલાઈઓ અને આકક્શ્ભક્જલાફદાયીઓ અને આકક્સ્ભક ર્ભરકતો 
 ભતૂકાની કોઈ ઘટનાના ડયણાભે કુંની ર્લશ્વવનીમયીતે જેનો અંદાજ ફાુંધી ળકે તેલી 
કોઈ લતગભાન કાનનૂી જલાફદાયી ધયાલતી શોમ અને તે જલાફાદયી ર્નટાલલા ભાટે આર્થિક 

રાબોની જરૂડયમાત ઊબી થલાની વુંબાલના શોમ ત્માયે કોઈ જોગલાઈને ધ્માને રેલાભાું આલે છે.  

આસ્્ ર્ભક જલાફદાયીની જાશયેાત ત્માયે કયલાભાું આલે છે જમાયે કોઈ વુંબર્લત અથલા લતગભાન 

જલાફદાયી શોમ, જેના ભાટે વાધનો ખચગલાની જરૂય ડ ેયુંત ુતેની વુંબાલના અગાઉથી જણાઈ ન 

શોમ. જમાયે વુંબર્લત કે લતગભાન જલાફદાયી શોમ અને વાધનોનુું ખચગ કયલાની વુંબાલના બાગ્મે જ 

જણાતી શોમ ત્માયે કોઈ જોગલાઈ કે જાશયેાત કયલાભાું આલતી નથી. 
 



 

 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

(વીઆઇએન : ય૪ુય૦૦ જીજે ૧૯૯૯ એવજીવી ૦૩૯૯) 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ મજુફ નાણાકીમ ત્રકો અંગેની નોંધો 
૨.૦  ળેયમડૂી                       (યકભ રૂર્માભાું)   

 ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

અર્ધકૃત ળેયમડૂી    
રૂ.૧૦નો એક એલા ૦૦૦૦૦૦ ળેવગ  
અગાઉના લે રૂ. ૧૦નો એક એલા ૦૦૦૦૦૦ ળેવગ  
 

,૦૦,૦૦,૦૦૦ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

ઇશ્ય ુકયેરા, વફવબ્સ્િાઈફ્થમેરા અને બયાઇ થમેરા 
રૂ.૧૦નો એક એલા ૦૦૦૦૦૦ ળેવગ  
અગાઉના લે રૂ. ૧૦નો એક એલા ૦૦૦૦૦૦ ળેવગ 
 

,૦૦,૦૦,૦૦૦ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

વયલાો...  ,૦૦,૦૦,૦૦૦ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

 

ય.૧   ટકાથી લધ ુળેવગ ધયાલતા શોમ એલા ળેયધાયકો અંગેની ર્લગતો :  
ળેયધાયકોનુું નાભ  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ટકાલાયી ળેવગની વુંખ્મા ટકાલાયી ળેવગની વુંખ્મા 
ગજુયાતના ભાનનીમ યાજારશ્રી  
 

૧૦૦ ૪૯,૯૯,૯૯૩ ૧૦૦ ૪૯,૯૯,૯૯૩ 

 

ય.ય  અશલેારના વભમગાાની ળરૂઆતભાું અને અંતે ફાકી ળેવગનો ડશવાફ ભે નીચ ેદળાગલલાભાું આવ્મો્છે.  

 ર્લગતો   ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ળેવગની વુંખ્મા (યકભ રૂર્મા)  ળેવગની વુંખ્મા (યકભ રૂર્મા)  



 

 

લગની ળરૂઆતભાું ઇક્તલટી ળેવગ  ૦,૦૦,૦૦૦  ,૦૦,૦૦,૦૦૦  ૦,૦૦,૦૦૦ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

 + : લગ દયર્ભમાન ઇશ્્ ય ુકયેરા ળેવગ  ૦  ૦  ૦  ૦  

- : લગ દયર્ભમાન ફામફેક થલાને કાયણે યદ થમેરા ળેવગ  ૦  ૦  ૦  ૦  

લગના અંતે ઇક્તલટી ળેવગ  ૦,૦૦,૦૦૦  ,૦૦,૦૦,૦૦૦  ૦,૦૦,૦૦૦ ,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

 

ય.૩  ઇક્તલટી ળેવગ વાથે જોડામેરી ળયતો/ અર્ધકાયો  
  કુંની રૂ.૧૦નો એક એલી ડકિંભતના ઈર્ળલટી ળેવગનો એક ભાત્ર લગગ ધયાલે છે. દયેક ઈડકલટી ળેયધાયક ળેયદીઠ એક ભત આલાનો શકક ધયાલે છે.  કુંની 
પડચાભાું જામ એલા પ્રવુંગ ેઈડકલટી ળેયના ધાયકો, તભાભ પ્રપયેન્ળીમર યકભોનુું ર્લતયણ થમા ફાદ કુંનીની ફાકી ફચેરી ર્ભકરતો પ્રાપ્ત કયલા ભાટે શકદાય ફનળે. 

ય.૪  શોલ્ડીંગ/ અ્્ ડટભેટ કુંની અને/અથલા તેની ગૌણ કુંનીઓ/ વશામકોએ ધાયણ કયેરા ળેવગ : શનૂ્મ  

૩.  અનાભત અને યૂાુંત               (યકભ રૂર્માભાું) 
  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

નપા અને નકુવાન ખાત ુ   

છે્્ રા વયલૈમા મજુફ  ૯,૯ય,૮૬,૦૧  ૯,૪ય,૯૬,૪૮ય  

+ લગ ભાટેનો નપો (નકુવાન)  ૧,ય,૧૭,૪૧૪  ૪૯,૮૯,૩ય  

- લગ દયર્ભમાન ર્લર્નમોગો  -  - 

વયલાો... ૧૧,૧૮,૦૩,૪ય૯  ૯,૯ય,૮૬,૦૧૪  

૪.૦  રાફાુંગાાનુું કયજ              (યકભ રૂર્માભાું)  
 ર્લગતો   ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

લફન ચા ુ ચા ુ લફન ચા ુ  ચા ુ 

તાયણલાળ  -  -  -  -  

તાયણ ર્લનાનુું  - - - - 

મદુતી રોન  - - - - 



 

 

(ક) ફેંકો ાવેથી  - - - - 

(ખ) અન્મ ાવેથી      

ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ ાવેથી રોન  ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦  -  ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦  -  

ગજુયાત સ્ટેટ્પામનાન્વીમર્કોો. ાવેથી રોન  -  -  -         -  

વયલાો...  ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦  -  ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦  -  

 

૪.૧  ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ ાવેથી રોન :  

(૧)   કુંનીએ, કુંનીની સ્થાનાના વભમે ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ ાવેથી ભશકેભ અંગેના ખચગ અને પ્રાયુંલબક ખચગ કયલા ભાટે અનિુભે રૂ.૧.૦૦ કયોડ અને 

ય.ય૭ રાખની યકભ ભેલી શતી. આ યકભ ચકૂલલા અંગ ેકુંનીને શજુ સધુી વભથગન / યત ચકૂલણી કયલા અંગનેા ર્નદેળો પ્રાપ્ત થમા નથી. આભ છતાું 
વ્મલસ્થાક ભુંડનુું ભાનવુું છે કે આ યકભ રાુંફા વભમથી ફાકી શોલાથી અને આગાભી ૧ય ભડશનાભાું, રોન આનાય તયપથી આ અંગેની ભાગણી થલાની 
વુંબાલના ન શોલાથી આ ફને્ન યકભોને ‘‘તાયણ ર્લનાની રાુંફાગાાની રોન’’ તયીકે ડશવાફોભાું દળાગલલાભાું આલી છે. આ ફને્ન યકભો તાયણ ર્લનાની છે અને 

તેભના ય કોઈ વ્માજ ચકૂલલાાત્ર નથી.  
   

૫.  રાુંફાગાાની અન્મ જલાફદાયીઓ :           (યકભ રૂર્માભાું)  
   ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

વીકયયુીટી ડડોઝીટ, વભમભમાગદાલાી થાણો અને સ્થલગત્
નાણાું – તાયણ ર્લનાનાું  

૪,ય૪,૪૪,૦૩૬  ૬,૯૧,૯૯,૧૮  

ધુંધા વુંફુંધી ચકુલલાાત્ર *  ય૮,૦૮,૭૦૦  ય૮,૦૮,૭૦૦  

અનેસ્ટ્ભની ડડોઝીટ – તાયણ ર્લનાની  ૧૪,ય૬,૦૧૦  ૧૪,યય,૪૧૦  

વયલાો..  ૪,૬૬,૭૮,૭૪૬ ૭,૩૪,૩૦,૬ય૮ 

   

 *ગજુયાત ઔદ્યોલગક ર્લકાવ ફોડગને ચકુલલાાત્ર યકભનો આભાું વભાલેળ થામ છે.  

.૧  ગજુયાત ઔદ્યોલગક ર્લકાવ ફોડગને ચકૂલલાાત્ર યકભ જુદા જુદા વુંબાલના અભ્માવો અંગેની છે અને તે ઘણા વભમથી ફાકી છે  



 

 

.ય  જાભીનગીયી થાણ અને અનેસ્ટ ભની ડડોઝીટ રાુંફાગાાના પ્રોજેકટવ ભાટેની છે અને વ્મલસ્થાક ભુંડનુું ભાનવુું છે કે આગાભી ૧ય ભડશનાની અંદય તે યત 

ચકૂલલાની વુંબાલના નથી. 
 

૬.  રાુંફા ગાાની જોગલાઇઓ :              (યકભ રૂર્માભાું) 
 ર્લગતો   ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

લફન ચા ુ ચા ુ લફન ચા ુ ચા ુ 

ેન્્ ળન અને યજા ગાય ભાટેની જોગલાઇ (જુઓ નોંધ-૮)  ૬,૩,૯૯૧  -  ૬,૩,૯૯૧  -  

વયલાો...  ૬,૩,૯૯૧  -  ૬,૩,૯૯૧  -  

 

૬.૧ ગજુયાત વયકાયના ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ દ્વાયા પ્રર્તર્નયકુત કયલાભાું આલેરા કભગચાયીઓની ફાફતભાું કુંનીએ યજા ગાય અને ેન્્ ળન ભાટે વુંફુંર્ધત 

એકાઉન્ટન્્ ટ જનયરે જણાલેરી યકભની જોગલાઇ કયી શતી. ગત લગ અગાઉના લે વક્ષભ વિાભુંડ તયપથી જે્વ્મક્તતઓના્યજા ગાય અને ેન્વન્ભાટે 

કુંનીને જાણ કયલાભાું આલી શતી તેભના યજા ગાય અને ેન્વન્ભાટે કુંનીએ રૂ. ૬,૩,૯૯ય/-ના અંદાજી ધોયણે જોગલાઇ કયી શતી. આભ છતાું ચા ુલે 

એકાઉન્ટન્ટ્જનયર તયપથી આથી કોઇ જાણ કયલાભાું ન આલી શોલાના કાયણે કુંનીએ આ લે આ અંગ ેકોઇ જોગલાઇ કયી નથી. વયકાયી ર્લબાગ તયપથી કોઇ 

ર્નદેળ ભળ્મો ન શોલાના કાયણે, વ્મલસ્થાક ભુંડે તેને ખચગ અંગનેી જોગલાઇ ગણલાનુું ચા ુયાખ્યુું છે. વ્મલસ્થાક ભુંડનુું ભાનવુું છે કે આગાભી ૧ય ભડશનાભાું તે 

યત ચકુલલાની વુંબાલના નથી. કુંનીએ ડશવાફી ધોયણ-૧ ‘‘કભગચાયીઓના રાબો’’ની જરૂડયમાત મજુફ, કભગચાયીઓના રાબો ભાટે કોઇ જોગલાઇ કયી નથી.   
 

૭.  ધુંધાવુંફુંધી ચકુલલાાત્ર                                                                                                                                                                   (યકભ રૂર્માભાું)  
   ર્લગતો  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ 

 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ઘુંધા વુંફુંધી ચકુલલાાત્ર   - - 

ભાઇિો એન્ટયપ્રામઝીઝના અને સ્ભોર્એન્ટયપ્રામઝીઝનાું ફાકી 
રેણાું  

- - 

રેણદાયોનાુંકુર ફાકી રેણાું  ૯,૧૭,૭૦,૩ય૮  ૭ય,૪,૦૭ 

ભાઇિો એન્ટયપ્રામઝીઝના અને સ્ભોર્એન્ટયપ્રામઝીઝ્ર્વલામના  - - 

વયલાો...  ૯,૧૭,૭૦,૩ય૮ ૭ય,૪,૦૭  



 

 

 

 

૮.  અન્મ ચા ુજલાફદાયીઓ                                                                                                                                                                      (યકભ રૂર્માભાું ) 
 

    ર્લગત  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

રાુંફાગાાના દેલાની શારભાું ાકતી યકભ  

(જુઓ નોંધ નું. ૪)  

- - 

મડૂી ખચગ ભાટેના રણેદાયો - - 

આગોતયી ભેરી આલક  યય ૩૦ 

અનદુાન બુંડોની ર્વરક (જુઓ નોંધ નું. ય૯)  ૩,૮૬,૪૮,૭૬,૧ય૬  ૩,૭૦,૮૧,૮૮,ય૬  

અન્મ ચા ુજલાફદાયીઓ* ૧૪,૧,૭૮,૪ય૭  ૧૮,ય,૩૩,૭  

વયલાો..  ૪,૦૦,૬૪,૪,૭૪ ૩,૮૯,૦૭,યય,૧૩૦  

   ‘‘અન્મ ચા ુજલાફદાયીઓ’’ભાું લૈધાર્નક રેણાુંનો વભાલેળ થામ છે.  

 

 

 

 

૯. ટૂુંકાગાાની જોગલાઇઓ                                                                                                                                                   (યકભ રૂર્માભાું)  
   ર્લગતો  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ખચગ ભાટે જોગલાઇ  - - 

કયલેયા ભાટે જોગલાઇ ૬૪,૦૪,ય૦૮  ૩૯,૧૪,૪૭ય  

વયલાો... ૬૪,૦૪,ય૦૮ ૩૯,૧૪,૪૭ય 

 

 

 

 

 



 

 

 

૧૧.  ર્લરુંલફત કય- ર્ભરકત (ચોખ્ખી                                                                                                                                  
 ડશવાફી ધોયણ-યયને ધ્માન્ભાું રેતાું વભમના તપાલતને કાયણે ર્લરુંલફત કય-ર્ભરકતના ભશત્ત્લના ઘટક અને લગીકયણભાું નીચેનાનો વભાલેળ થામ છે.  

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્(યકભ રૂર્માભાું) 
     ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

સ્થામી્્ર્ભરકતોને રગતી ર્લરુંલફત કય- ર્ભરકત    

ઉઘડતી ર્વરક  ૪,૯૮,૧૬૧  ,ય૪,૮૭  

લિા : લગ દયર્ભમાન ઉભેયો/ (ફાદફાકી)   (૩,૭૮૩)  (ય૬,૬૯૬)  

વયલાો..  ૪,૪૪,૩૭૮  ૪,૯૮,૧૬૧  
 

 

 

 
    ર્લગતો  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ચોડા મજુફ ડફલ્યુ્ ડીલી  ય૦,,૧૧  ૧૭,૦૧,૦૬૬  

આલકલેયા મજુફ ડફલ્યુ્ ડીલી  ય૭,૬૩,૧૮  ૩ય,૭૭,ય૧  
સ્થામી્્ર્ભરકતો અંગેના ઘવાયાને કાયણે વભમનો તપાલત  ૭,૦૮,૦૪૩  ૧,૭૬,૧૮  

ેન્્ ળન અને યજા ગાય ભાટેની જોગલાઇ (ખ)  ૬,૩,૯૯૧  -  

વયલાો (ક)  + (ખ)  ૧૩,૪૪,૦૩૪  ૧,૭૬,૧૮  

કયલેયા @ 33.063% ૪,૪૪,૩૭૮  ૪,૯૮,૧૬૧  
ચોખ્ખો્ર્લરુંલફત કય ર્ભરકત.  ૪,૪૪,૩૭૮  ૪,૯૮,૧૬૧ 



 

 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ મજુફ નાણાકીમ ત્રકો અંગેની નોંધો 
નોંધ : ૧૦  સ્થામી્્ર્ભરકતો                    (યકભ રૂર્માભાું) 
 

ર્ભરકતનુું 
નાભ 

ગ્રોવ ફબ્રોક્ ઘવાયો નેટ બ્રોક્ 
૧-૪-૧૭ના 
યોજ 

ઉભેયો ઘટાડો ૩૧-૩-ય૦૧૮ના 
યોજ 

૩૧-૦૩-ય૦૧૭ 

સધુી  
લગ ભાટે કાત/ 

વભામોજન 

૩૧-૩-
ય૦૧૮સધુી 

૩૧-૩-
ય૦૧૮ના 
યોજ 

૩૧-૩-
ય૦૧૭ના 
યોજ 

૧.મતૂગ 
ર્ભરકતો :
  

          

કોમ્ટુય્
વીસ્ટભ્ 

ય૮,૬૧,૩૦૬ ૬૭,૮૮૩ - ય૯,ય૯,૧૮૯ ય૪,યય,૪યય ય,૬૪,૪૮૭ (૧,૬૮,ય૭૭) ય,૧૮,૬૩ય ૪,૧૦,૭  ૪,૩૮,૮૮૪  

ઇરેકરીકર 

ઈંસ્ટોરેળન્ 
૭,૪૪,૬૯૩   - ૭,૪૪,૬૯૩  ૭,૦૭,૪૮  -  - ૭,૦૭,૪૮  ૩૭,ય૩  ૩૭,ય૩  

પર્નિચય અને 

જડાણો  
૧૯,૭,૧૩ય  - - ૧૯,૭,૧૩ય  ૧૬,૬૪,૦૭૭ ૭૬,૮૧ (૧,૬૬૭) ૧૬,૮૯,ય૬૧ ય,૮,૮૭૧  ૩,૧૧,૦  

લાશનો-
ભોટયકાય  

૩૬,૬,૬   - ૩૬,૬,૬  ૩ય,ય,૬૭૬ ૧,૦૦,૭૮૧  ૩૧૧ ૩૩,૩,૭૬૮ ૩,૧૧,૭૯૭ ૪,૧ય,૮૮૯  

કચેયી વાધન 

વાભગ્રી  
ય૧,૧ય,૩૬૮  - - ય૧,૧ય,૩૬૮ ૧૭,૪,૭૮૪ ૧,૩૮,૩૪૩ (ય૬,૩૬)  ૧૮,૬૬,૭૭૧ ય,૪,૯૭ ૩,૭,૮૪  

વામકર  

 

ય,૯૦   - ય,૯૦  ય,૯૦  -  - ય,૯૦  -  - 



 

 

ેટા 
વયલાો..  
 

૧,૧૩,૬ય,૦૧૪  ૬૭,૮૮૩  - ૧,૧૪,ય૯,૮૯૭  ૯૮,૦૪,૩૬૭ ,૮૦,૪૬ય (ય,૪,૯૮૯)  ૧,૦૧,૩૮,૮૪૦  ૧ય,૯૧,૦૬  ૧,૭,૬૪૬ 

ય.અમતૂગ 
ર્ભરકતો :  

          

કોમ્ટુય્
વોપટલેય  

૮,૭૭,૧૪૮  - - ૮,૭૭,૧૪૮  ૬,યય,૭૩ ૩૯,૧૮૬ ૧,૭,૪૭  ૮,૧૯,૪૧૪  ૭,૭૩૪ ય,૪,૩૯  

લેફ 

ડલેરભેન્ટ 

ચાજિઝ  

૩,૯૦,૧૪  -  - ૩,૯૦,૧૪  ૧,૪૭,૦૮૩ ૩૯,૭૦૩ ૮,૦૧૭ ય,૭૧,૮૦૩  ૧,૧૮,૩૧  ય,૪૩,૦૭૧ 

ેટા 
વયલાો..  

૧ય,૬૭,૩૦ય  - - ૧ય,૬૭,૩૦ય ૭,૬૯,૮૩૬  ૭૮,૮૮૯ ય,૪ય,૪૯ય ૧૦,૯૧,ય૧૭  ૧,૭૬,૦૮  ૪,૯૭,૪૬૬  

વયલાો...  ૧,ય૬,ય૯,૩૧૬  ૬૭,૮૮૩ - ૧,ય૬,૯૭,૧૯૯ ૧,૦,૭૪,ય૦૩ ૬,૯,૩૧ (૩,૪૯૭)  ૧,૧ય,૩૦,૦૭ ૧૪,૬૭,૧૪૧  ય૦,,૧૧ય  

અગાઉના 
લે  

૧,૧,૩૬,૮૩૦  ૧૦,૯ય,૪૮૬ - ૧,ય૬,ય૯,૩૧૬  ૯૮,૩,૮૬૪ ૯,૯૬,૩૮ (ય,૮,૧૦૧)  ૧,૦,૭૪,ય૦૧ ય૦,,૧૧  ૧૭,૦૧,૦૬૬ 



 

 

 

 

૧૨.૦  રાુંફાગાાની રોન અને ેળગીઓ              (યકભ રૂર્માભાું)   
 

     ર્લગત ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

(તાયણ ર્લનાની અને વદ્ધય) 

વીકયયુીટી ડડોઝીટ  

૪,ય૬૦  ૪,ય૬૦  

વયલાો... ૪,ય૬૦  ૪,ય૬૦ 

 

૧૩.૦  ધુંધાવુંફુંધી ભલાાત્ર  

                ( યકભ રૂર્માભાું) 
    ર્લગત  ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

(તાયણ ર્લનાની અને વદ્ધય)   

છ ભાવથી લધ ુવભમગાા ભાટે  

ય,૮૮,૬,૩૪૪  ૪,૦૪,ય,૬૯૬  

અન્મ  ય૪,૭૪,૧૮  ૬૧,૬,૯૯ય  

વયલાો..   ૩,૧૩,૩૦,૦ય ૪,૬,૮ય,૬૮૮ 

 

૧૪.૦  યોકડ અને ફેંક ફેરેન્વ્્્્્્                           (યકભ રૂર્માભાું) 
   ર્લગત   ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ફેકભાું રેફેન્્ વ :   

         ચા ુખાતાભાું  ય૭,૯૧,૯૩,૧૦૯  ૮૪,૧૯,૬૭,૬૬૦ 

         એવફીઆઇ એસ્્ િો ખાતાભાું (જુઓ નોંધ-૩૮)  ય૧,૮,૪,ય૦૪   

શાથ યની ર્વરક  ૧૧,ય૮૮  ૩,૯૭૩ 
વયલાો... ૪૯,૭૭,૦,૬૦૧ ૮૪,૧૯,૮૦,૬૩૩ 



 

 

 

૧૫.૦  ટૂુંકાગાાની રોન અને ેળગીઓ (યકભ રૂર્માભાું) 
 

 ર્લગત    ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

   (તાયણ ર્લનાની અને વદ્ધય) 

    લૈધાર્નક/ વયકાયી વિાભુંડો ાવેની ર્વરક  

  

આગોતયો આલકલેયો  ય,૮,૩૪,૯૩૯  ય,૮,૩૪,૯૩૯  

ટીડીએવ  ૧,૪૭,૧૪,૪૭ય  ૧૦,ય૧,ય૭૯  

અગાઉથી ચકુલલાભાું આલેર ખચગ  ય૩,૧૬૧  ય૪,૦૭૭  

જીએવએપએવ ાવેની ઇન્્ ટયકોોયેટ થાણો  ય,૯૭,૭,૩૯,૭૮૮  ય,ય૪,૬૩,૭૧,૦૪ય  

રોન અને ેળગીઓ -   

લારેછા કચ્્ છ ટોર યોડ પ્રા. લર.ને ેળગી  ૬,૭૧,૦૦,૬૦૩   

એર એન્ડ્ટી ાવેથી ભલાાત્ર વેપટી પુંડ  ય,૩,૩,૬૦   

એભએવકે પ્રોજેકટ (ડશિંભતનગય) પ્રા. લર.  ય,૩,૧૭ય   

યેરલે અને આયઓફી ખચગભાુંથી ભલાાત્ર  ય,૯,યય,૮૧   

પ્રોજેકટ લકગ  ભાટે રેણદાયોને ેળગીઓ  - - 

અન્મ ેળગીઓ  - ૧૪,૧૧,૮૪,૬૯૦  

કભગચાયી લગગને ેળગીઓ  ૭,ય૧૦  ૩,ય૦૦  

વયલાો... ૩,૧૩,૮,૩૧,૭૬  ય,૪૧,૭૧,૩૯,યય૭ 

 



 

 

૧૬.૦  અન્મ ચા ુર્ભરકતો                                     (યકભ રૂર્માભાું) 
ર્લગત ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ મજુફ ૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના યોજ મજુફ 

ભલાાત્ર વ્માજ  ય૧,ય૧,૪૩  ૧,૩૪,૧ય  

રેણુું યુંત ુપ્રાપ્ત્ન થમેરી આલક    

લધાયાની કોન્વે.્ પી એલીએભ રેણી યુંત ુપ્રાપ્ત્ન થમેરી  ૧૮,૪૩,૩૮,૮૦ ય૯,૮,૧ય,ય 

લધાયાની કોન્વે. પી એભજીએચ રેણી યુંત ુપ્રાપ્ત્ન થમેરી ૧૯,૮૧,ય,૩૦૧  ય૦,૩૬,૩૩,૭  

લધાયાની કન્્ વે. પી આયજેલી રેણી યુંત ુપ્રાપ્ત્ન થમેરી ય૭,૧૯,૯,૮૪૩  ૩ય,૩૩,૮,૦ય૯  

એર એન્ડ્ટી ડય ુડડરીજન્વ્ડય ુ ય,૬૦,૦  - 

કાભદાય ર્લભા મોજના, ૧૯૮૧  - - 

વયલાો..  ૬,૬૮,૬૮,૮૧૭  ૮ય,૭૦,૩૮,૮ય૧ 

 



 

 

૧૭.૦     કાભગીયીઓભાુંથી આલક                                                                                         (યકભ રૂર્માભાું) 
   ર્લગત ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ 

મજુફ 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના 
યોજ મજુફ 

વેલાઓનુું લેચાણ   

ટોર કરેતળનની આલક  ૭,૦,૦૮,૮૩  ૧,ય૯,૯૬૪ 

ટોર કોમ્ેવેવન્ (ર્પ્રર્ભમભ)ની આલક  ૧૭,યય,૦૮,ય૭૪  ૮,૬૮,૯૭,૯૮૩  
ભારવાભગ્રીના યીક્ષણભાુંથી આલક  ૪૩,૧૧,૮૭૮  ય૮,૬૭,૦૧૬  

કન્વેળન પી અને રીઝ પી   ય૦  ૧ય  

પ્રોજેકટ યભીળન પી  ૩૪,૭૭,૯૬૬  ૧૯,૭૦,૦૦૦  

કાભના્વ્માભાું પેયપાય  ૭,૦૮,ય૬,૭ય૧  - 

વયલાો...  ૩ય,૧૩,૩૩,૬૯૪  ૯,૬૩,૬૪,૯૭ 

 

૧૮.૦     અન્મ આલક                     (યકભ રૂર્માભાું) 
ર્લગત ય૦૧૭-૧૮  ય૦૧૬-૧૭  

ભજૂ-બચાઉ ભાગગ (લારચેા-કચ્છ) અંગનેુું 
વ્માજ  

૧૧,૬૭,૮૧૯  - 

પ્રકીણગ આલક  ૮૪,૮૭,૩૧  ૭,૮૯,૧ય૧  
યાઇટ ઓપ કયલાભાું આલેરી પ્રકીણગ 
ર્વરક   

-  ૧,૩૪,૩૦૬ 

ટેન્ડય્ડોક્યભેુન્ટ્પી  ૪,૧૯,૬ય  ૮,૪૭,૮૦૦  

વયલાો... ૧,૦૦,૭૪,૭૮૬  ૧૭,૬,યય૭ 

 

૧૯.૦  પ્રત્મક્ષ્્ખચગ   
ર્લગત ય૦૧૭-૧૮  ય૦૧૬-૧૭  

અભદાલાદ-ધોરેયા ભાગગ અંગેનુું ખચગ  - - 

ફગોદયા-તાયાયુ-લાવદ ભાગગ અંગેનુું ખચગ  ૧,૦ય,૬૭,૩૩  ૩,ય૬,૪૬,૧૧ય  

બરૂચ-દશજે ભાગગને છ ભાગીમ ફનાલલા અંગેનુું 
ખચગ  

૦,૦૦,૦૦૦  -  

કીભ-ભાુંડલી ભાગગ ખચગ  ૩,૬૧,૬૬,૬ય  ૩૯,૬૦,૪૮ય  

ફગોદયા-લટાભણ ય વાફયભતી રુ અંગનેુું 
ખચગ  

- ૭,૯૩,૬૯૩  

સયુત-ફાયડોરી ભાગગ અંગનેુું ખચગ  - ય૦,૬૮,૭  

ભજૂ-બચાઉ ભાગગ અંગેનુું ખચગ  ૧૬,૩૦,૪૧  -  

ભાગોને સુુંદય ફનાલલાનાું કાભો અંગેનુું ખચગ  ય,૭,૮૭  ૩૬,ય૪,૮૧૦  

યાભળગકના કાભના વ્્ માભાું પેયપાય  ૯,ય૬,૪૮  ૧૮,૯૩,૮૬  



 

 

સ્લત્રુંત્્ઇજનેયનુુંખચગ  ૩,૭૦૯,૩ય૭  - 

૩ લીજી એપ પ્રોજેકટ ભાટે ભાચગ ભડશનાનુું 
એકઝેમ્્ પ્ળન ખચગ 

૭,૧૬,ય૩,૦૧ય  - 

વયલાો... ય૬,૯,૯૯,ય૯૯  ૪,૪૯,૮૭,ય૪૦ 

 

 

ય૦.૦  કભગચાયીઓના રાબ અંગનેુું ખચગ   
ર્લગત ય૦૧૭-૧૮  ય૦૧૬-૧૭  

ગાયો અને લેતન  ૧,૭૪,૮૮,૭૭૪  ૧,૬૬,૩૪,૩૦૧  
વયલાો... ૧,૭૭,૮૮,૭૭૪ ૧,૬૬,૩૪,૩૦૧  

 

ય૧.૦  નાણા વ્્ મલસ્્ થા ખચગ   
ર્લગત ય૦૧૭-૧૮  ય૦૧૬-૧૭  

વ્માજ અંગેનુું ખચગ  - - 

વયલાો... - - 

 

૨૨.૦  અન્મ ખચગ    
ર્લગત ય૦૧૭-૧૮  ય૦૧૬-૧૭  

જાશયેાત અંગેનુું ખચગ  ય૩,૩૭,૦૯૪  ૩૬,૧૧,૭૦૩  
યાભળગન ખચગ  ૧૩,૧,૮૦૦  ૮૪,યય,૦૧  
પ્રલાવ ખચગ  ૪,૧,૭૧૦  ૩,૩૧,૩૯  

લીજી, ાલય અને ફતણ  ૮,૮૪,૯૭૭  ૯,૦૧,૭યય  

કાનનૂી વ્્ મલવાર્મક પી  ૭૯,૩૦,૧૭  ૪૪,૭,૪૯૮ 

લશીલટી ખચગ  ૩,૬,૩૮૪  ૩૭,૮૯,૪  

ટેલરપોન ખચગ   ૧,૯૪,૦ય  ય,૩૭,૮૪૮  

ભયાભત અને ર્નબાલ  ખચગ  ૪,૦૮,૯૦૭  ૬,૧૪,૦૦૦  

ઓડડટયોને ચકુલણી (નોંધ-ય)  ૧૦,૭૯,ય૪  ૯,૪૧,૮૭  

ભાર વાભગ્રી યીક્ષણ ખચગ ૧૯,૯૦,૪ય  ૧૪,૬,૦૩  
અન્મ ખચગ  ય,૪ય,૬  યય,૦,૮૩૪  

વયલાો... ય,૩,,ય૩૪  ય,૭૦,૩૩,૦૯૮  

 

૨૩.૦  વભમગાા શરેાુંની ફાફતો                                      
િભ 

નું. 
ર્લગત ય૦૧૭-૧૮  ય૦૧૬-૧૭  

૧.  વભમગાા શરેાનુું ખચગ    

 ટોર અંગે ટીવીએવ ય૦૧૩-૧૪  ૮,૮૧,૭૦૦  -  



 

 

 ઘવાયો  ૧૬,૩ય૦  ય,૮,૧૦૧  
 અગાઉના વભમગાાના અન્મ ખચગ  -  (ય,૯ય,ય૧૬) 

 જાશયેાત ખચગ  -  (૧૦,ય૭,૩૩૪)  

 ેટા- વયલાો..   ૮,૯૮,૦ય૦  (૧૦,૬૧,૪૪૯)  

ય.  અગાઉના વભમગાાની આલક    

 એવએભએવ ઈન્રાસ્રતચય્પ્રા. લર. 

ાવેથી લસરૂાત  

૧,૪૭,૭૮૬ -  

 ડાભયની કાત ાછી લાલી  - ૧૬,ય૭,૭૩૩  
 ેટા- વયલાો..   ૧,૪૭,૭૮૬  ૧૬,ય૭,૭૩૩ 

 વયલાો...   ૬,૪૯,૭૬૬  ,૬૬,ય૮૪  

૨૪.૦  ળેય દીઠ આલક         ( યકભ રૂર્માભાું)  
  ર્લગતો નીચ ેમજુફ છે. 

   ર્લગત ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ 

મજુફ 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના 
યોજ મજુફ 

૧. કયલેયા ફાદ  ૧,ય,૧૭,૧૪૧  ૪૯,૮૯,૩ય  

ય. ઇક્તલટી ળેવગની વુંખ્મા  ૦,૦૦,૦૦૦  ૦,૦૦,૦૦૦  

૩. ળેય દીઠ નોભીનર ડકિંભત  ૧૦  ૧૦  

૪. ળેય દીઠ મૂભતૂ અને ઘટેરી આલક 

(રૂ.)  
ય.૦  ૧.૦૦  

 

૨૫.૦  ઓડડટયોને નીચેની ચકુલણી    
 ઓડીટય મજુફ  

   ર્લગત ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના યોજ 

મજુફ 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના 
યોજ મજુફ 

લૈધાર્નક ઓડીટ પી  ૬,૯૬,ય૦૦  ૭,ય૮,૦૦  

આંતડયક ઓડડટ પી  ૧,૮૮,૮૦૦  ૧,૩ય,ય૦  

ટેકવ ઓડડટ પી   ૧,૯૪,ય૪  ૮૧,૧ય  

વયલાો... ૧૦,૭૯,ય૪  ૯,૪૧,૮૭  

 

૨૬.૦  વુંફુંર્ધત ાટીઓની જાશયેાત   

િભ વુંફુંર્ધત ાટીનુું નાભ વુંફુંધ 

૧.  ગજુયાતના યાજ્માર  ૯૯.૯૯ ટકા ળેય ધયાલે છે.  

ય.  શ્રી નીર્તનકુભાય યર્તરાર ટેર  ર્નમાભક  

૩.  શ્રી ડશયારાર ભેણાત  ભેનેજીંગ ડડયેકટય  

૪.  શ્રી અશ્વીનીકુભાય માદલ   ર્નમાભક  



 

 

.  શ્રી વુંડદ બાનબુાઇ લવાલા   ર્નમાભક  

૬.  શ્રી બયત ર્ત્રલેદી  ર્નમાભક  

૭.  શ્રી કે. ડી. ઉાધ્્ મામ  ર્નમાભક  

૮.  શ્રી સયેુળ ડાહ્યારાર ટેર ર્નમાભક  

૯.  શ્રી મકુુુંદ ગજાનન વપે્ર  ર્નમાભક  

 

 ડશવાફી ધોયણ-૧૮ મજુફ, વુંફુંર્ધત ાટીઓ વાથેની રેલડ-દેલડ નીચે જણાલલાભાું આલી છે:  

િભ વુંફુંર્ધત ાટીનુું નાભ વુંફુંધ રેલડ-દલડ 

૧.  ડશયારાર ભેણાત  ભેનેજીંગ 

ડડયેકટય  

ભેનેજીંગ ડડયેકટયને ચકુલણી રૂ. 
૧૮.૬૦ રાખ (ગત લે રૂ. ૧૬.૫૫ 

રાખ)   

 

  વયલૈમાની તાયીખે વુંફુંર્ધત ાટીને રગતી કોઇ યકભ ફાકી નથી.  
ય૭.૦  જરૂય જણાયુું છે ત્્ માું અગાઉના લગના આંકડા નુ:લગીકૃત કયીને ગોઠલલાભાું આવ્મા્છે.  

ય૮.૦  કેળપરો ત્રક, ડશવાફી ધોયણ-૩ શઠે ર્નડદિષ્ટ્કયલાભાું આલેરી, કેળપરોની યોક્ષ દ્ધર્તથી તૈમાય 

કયલાભાુ્ં આવ્યુુ્ં છે.   

 

    



 

 

૨૯.૦  અનદુાન અને લગ દયર્ભમાન તેના ઉમોગની ર્લગતો  
           કુંનીને નીચનેી ર્લગતે અનદુાન ભળ્માું છે.            (યકભ રૂર્માભાું)  
 

િભ 

નું. 
ડયમોજના  ઉઘડતી ર્વરક પ્રાપ્ત્થમેરી/ 

(યત કચેરી) 
ગ્રાન્ટ્ 
 

કયલાભાું આલેર  

કુર ખચગ 
ગ્રાન્ટ્વાભે 

વભામોજજત 

નપા અને 

નકુવાન ખાતે 

ઉધાયેર 

ફુંધ થતી ર્વરક 

૧.  આય.ઓ.ફી. પુંડ  ૩ય,૬,૮૯,૬૭૭  ૬૯,૧,૧૦ય ૬૯,૧,૧૦ય  ૩૧,૮૭,૭૪,૭  

ય.  છામાયુી આય.ઓ.ફી.  ૧ય,૯,૩,૩૯૭ ૧૩,૯૮,૦૦,૦૦૦ ૧,૪૯,૭,ય૦૦ ૧,૪૯,૭,ય૦૦ - ૧૧,૦૯,૬૦,૧૯૭ 

૩.  નેનો અભદાલાદ ર્લયભગાભ 

ભાલમા ટોર-લે  લી.જી.એપ.  

૮,૮,૩૮,૭૧૬ - - - - ૮,૮,૩૮,૭૧૬ 

૪.  બરૂચ-દશજે પુંડ (લેરસ્ન)       ૦,૦૦,૦૦૦
  

- - - - ૦,૦૦,૦૦૦ 

૫.  બરૂચ-દશજે પુંડ  

(ગજુયાત વયકાયનુું પુંડ)  

૧ય,૮,૦૪,૦૮૩  - - - - ૧ય,૮,૦૪,૦૮૩ 

૬.  અંદાજત્ર વદય – ૩ (ગજુયાત 

વયકાયનુું લશીલટી ખચગ ભાટેનુું 
પુંડ) (જી.એવ.આય.ડી.વી.)  

ય૪,૦,૦૦૦  - - - - ય૪,૦,૦૦૦  

૭.  અંદાજત્ર વદય-૬ (ગજુયાત 

વયકાયનુું પુંડ યુંત ુ

જી.એવ.આય.ડી.વી. ભાટે નશીં.)  

ય,૦૦૦  - - - - ય,૦૦૦  

૮.  ગજુયાત વયકાયનુું જભીન 

વુંાદન ભાટેનુું પુંડ  

૧,૪,૦૩,૧૯૬  - - - - ૧,૪,૦૩,૧૯૬  



 

 

૯.  ગ્રાન્ટ્પુંડ યનુું વ્માજ  ૯૬,૩૩,૪,૬ય૪   ૧૮,૯૪,૮૯,૮૭૬  - - - ૧,૧૪,ય૮,૪૪,૦૦ 

૧૦.  ાનભ મોજના ાવેથી ર્વિંચાઇ 

પુંડ (એચ.જી.એવ. યોડ)  

૧,૪૭,૪ય૭  - - - - ૧,૪૭,૪ય૭  

૧૧.  લી.જી.એપ. યટુીરીટી ળીપટીંગ 

પુંડ  

ય૭,૦૬,૪૦,૪૪  -  ૪૮,૭૩,૬૩ ૪૮,૭૩,૬૩ - ય૬,૭,૭૬,૮૯૧ 

૧૨.  લી.જી.એપ. ફાુંધકાભ બુંડો  ૧૮,૮,૩૩,૦૦૦ - - - - ૧૮,૮,૩૩,૦૦૦ 

૧૩. ગજુયાત વયકાય ભાગગ ખાનગી 
કયણ બુંડો 

૧,ય૪,૯,૪ય,૦૮૭ ૩૮,૪૦,૦,૦૦૦ ૩૮,૪૦,૦,૦૦૦ ૩૮,૪૦,૦,૦૦૦ - ૧,ય૪,૯,૪ય,૦૮૭  

૧૪. યટુીરીટી ળીપટીંગ અને 

આનુાુંલગક વલાઓ ભાટે 

ગજુયાત વયકાયનુું પુંડ 

૩૬,૧ય,૩૩ય  - - - -  ૩૬,૧ય,૩૩ય  

૧૫. સયુત ફાયડોરી દાસ્્ તાન ભાટે 

કેન્દ્ર્નુું યોડ પુંડ  

૩૬,૭૮,૭૯,૬૪૯  ૧૩,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૧,૬૪,૧૯,૪૭ય  ૧,૬૪,૧૯,૪૭ય  - ૩૪,૧૪,૬૦,૧૭૭ 

૧૬. ટોર મકુ્તત ભાટે ગજુયાત 

વયકાયની ગ્રાન્ટ્ 
(૩,૪૪,૧૧૭)  ૧,૦૭,૮૪,૯૭,૮૬૩ ૧,૧,૦૧,ય૦,૮૭  ૧,૦૭,૮૪,૯૭,૮૬૩  -  (૩,૪૪,૧૧૭)  

૧૭. ૧૯-જીએવઆયડીવીને ગજુયાત 

વયકાયની ગ્રાન્ટ્ 

- ય,૩૬,૭૭,૦૦૦ ૩૩,૦,૯૩૯ ૩૩,૦,૯૩૯  ય,૦૩,૭૧,૦૬૧ 

  ૩૭,૦૮,૧૮૮,ય ૧,૮૦,૬,૬૯,૭૩૯ ૧,૭ય,૦૬,૦,૧૧ ૧,૬૪,૬,૭૬,ય૦૦ - ૩,૮૬,૪૮,૭૬,૧ય 

નોંધ -૧ :  *આ લગ ય૦૧૭-૧૮ ભાટે ટોર મકુ્તત ભાટે ગજુયાત વયકાય તયપથી ભલાાત્ર યકભ ભાટેની જોગલાઇને કાયણે છે, જે તા.૦ય-૦૬-ય૦૧૭ના યોજ પ્રાપ્ત્થઇ છે.    

 *અંદાજત્ર વદય-૧૬ – ગજુયાત વયકાયનુું ભાગગ ખાનગીકયકણ બુંડો શઠેની રૂ. ૩૧,૩૪,૯૭,૮૬૩.૦૦ની લધાયાની ગ્રાન્ટ, ગજુયાત વયકાયના ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગના તા. ૩૧-
૦૩-ય૦૧૮ના ત્ર િભાુંક : ફજટ/૧૦ય૦૧૮/ખથી ભુંજૂયી ભળ્મા મજુફ, અંદાજત્ર વદય-ય૦ ટોર મકુ્તત ભાટે ગજુયાત વયકાયની ગ્રાન્ટ્શઠે તફદીર્  કયલાભાું આલી શતી અને અંદાજત્ર 

વદય –ય૦ – ટોર મકુ્તત ભાટે ગજુયાત વયકાયની ગ્રાન્ટ્શઠેના રૂ. ૭,૧૬,ય૩,૦૧ય.૦૦ના ફાકીના ખચગ વાભે ોતાનુું બુંડો લાયલભાું આવ્યુુ્ં શત ુું.  



 

 

૩૦.૦  આકક્શ્ભક્જલાફદાયીઓ      (યકભ રૂર્માભાું) 
    ર્લગત ૩૧ભી ભાચગ ય૦૧૮ના 

યોજ મજુફ 

 

૩૧ભી ભાચગ, ય૦૧૭ના 
યોજ મજુફ 

કુંની વાભેના એલા દાલાજેને દેલા તયીકે 

સ્્ લીકાયલાભાું નથી આવ્્ મા  
૩,ય૧,૭૮ય,૦૦  ૩,ય૧,૭૮ય,૦૦  

 

૩૦ .૧ આલકલેયા ર્લબાગ ે આકાયણી લગ ય૦૧૧-૧ય ભાટે રૂ.૩૩,૯૭,૮,ય૮૦/-ની ભાગણી ઊબી કયી શતી. 
કુંનીએ પ્રથભ અીર અર્ધકાયી વભક્ષ અીર કયી શતી અને જે અંગે કોઇ આલક થઇ ન શતી તે ખચગની 
ફાફત ર્વલામ તેનુું ડયણાભ કુંનીની તયપેણભાું આવ્્ યુું શતુું. વુંફુંર્ધત ડશવાફી લગ ભાટે કુંનીને રૂ. 
૧,૬,૬ય,૪૮૦/-નુું યીપુંડ ભળ્યુું છે. આભ છતાું આલકલેયા ર્લબાગે ઉયના અીર વિાર્ધકાયીને અીર 

કયી છે, જેનુું ડયણાભ કુંનીની તયપેણભાું આ્્ યુું છે. ભાન. વીઆઇટી (અીર)ના હકુભ વાભે ર્લબાગ ે

આઇ.ટી.એટી વભક્ષ અીર કયી છે.  

 

૩૦.ય આલકલેયા ર્લબાગે આકાયણી લગ ય૦૧૦-૧૧ ભાટે રૂ.૩૯,૭ય,૯૬,૭૭૦/-ની ભાગણી ઊબી કયી શતી. કુંની 
પ્રથભ અીર અર્ધકાયી વભક્ષ અીર કયી શતી અને તેનુું ડયણાભ કુંનીની તયપેણભાું આવ્્ યુું શતુું. 
વુંફુંર્ધત ડશવાફી લગ ભાટે કુંનીને રૂ. ૧,૬૦,૧૮,૬૦૦/-નુું યીપુંડ ભળ્યુું છે. આભ છતાું આલકલેયા ર્લબાગ ે

વીઆઇટી (અીર)ને અીર કયી છે, જે ડતય છે. 

 

૩૦.૪ નીચેના રલાદી કેવો ર્નગભ વભક્ષ ડતય છે. જેભાું ર્નગભે ર્લલાદ ઊબો કમો છે.  

ક્ષકાયનુું નાભ ર્લલાદ ક્યાું અર્નલણિત છે. ય૦૧૭-૧૮ ય૦૧૬-૧૭ 

યણજીત ટોર યોડ પ્રા. લર.  ર્લલાદ ર્નયાકયણ-રલાદી 
ુંચની કામગલાશી ચા ુછે.  

રૂ. ૯.૯૦ કયોડ 

લિા વ્માજ  

રૂ.૯.૯૦ કયોડ 

લિા વ્માજ 

યણજીત ટોર યોડ પ્રા.લર.  એલોડગ જાશયે કયલાભાું 
આવ્મો્છે જેને 

જી.એવ.આય.ડી.વી.એ 

નાભદાય કોભર્ળિમર કોટગ  
વભક્ષ ડકામો છે.  

રૂ. ૪ કયોડ  રૂ. ૪ કયોડ  

એભ.એવ. ખયુાના 
ઇન્્ રાસ્્ રકચય એન્ડ્ટોર 

યોડ પ્રા.લર.  

એલોડગ જાશયે કયલાભાું 
આવ્મો્છે જેને 

જી.એવ.આય.ડી.વી.એ 

નાભદાય કોભર્ળિમર કોટગ  
વભક્ષ ડકામો છે.  

રૂ. ય૪.૧૭ કયોડ 

લિા વ્માજ  

રૂ.ય૧.૧૭ કયોડ 

લિા વ્માજ  



 

 

એભ.એવ. ખયુાના 
ઇન્્ રાસ્્ રકચય એન્ડ્યોર 

યોડ પ્રા.લર.  

કન્્ વેળનેમયે, ર્નગભ દ્વાયા 
કયલાભાું આલેરા જુદા જુદા 
અથગઘટનોના આધાયે પીની 
ગણતયી અંગે ર્લલાદ ઊબો 
કમો છે. જેને ડયણાભે 

ફાફત રલાદને વોંલાની 
ભાુંગણી થઇ છે. રલાદી 
કામગલાશી ચા ુછે.  

રૂ.ય.૮ કયોડ અને 

યીકયીંગ 

(આલતગનો ચા)ુ  

રૂ. ય.૮ કયોડ અને 

યીકયીંગ  

એભ.એવ.કે. પ્રોજેકટ (કીભ 

ભાુંડલી કોડયડોય) પ્રા. લર.  

સ્થ ઉરબ્ધ્ન શોલાના 
કાયણે થમેરા ર્લરુંફને 

ડયણાભે કન્્ વેળનેમયે 

નકુવાનની લસરૂાત અંગે 
ર્લલાદ ઊબો કમો છે. 

ર્લરુંલફત વી.ઓ.ડી.ના 
વુંદબગભાું ણ આલકભાું 
થમેરા નકુવાન અંગે લધ ુ

ર્લલાદ ઊબો કયલાભાું 
આવ્મો્છે. સભેુબમાગ ઉકેર 

ભાટે લાટાઘાટો કયલાનો 
પ્રસ્્ તાલ મકૂલાભાું આવ્મો્
છે, જે ર્નષ્્ પ જળે તો આ 

ફાફત રલાદને વોંલાભાું 
આલે એવુું ફને.  

 રૂ. ૧૧૧.૪ કયોડ 

લિા વ્માજ  

બરૂચ-દશજે ભાગગ  ગજુયાત બ્બ્રક લકગવ 

કોન્્ રાતટવ ડીસ્પ્યટુ 

આફીરેળન ડરબ્્ યનુર, 

અભદાલાદ, જે ભાગગ અને 

ભકાન ર્લબાગના યેટ-

ટેન્્ ડયની ફાફતભાું 
ક્ષેત્રાર્ધકાય ધયાલે છે. તેની 
વભક્ષ આફીરેળન (રલાદી) 
કેવ પાઇર કયલાભાું આવ્મો્
છે. કેવની સનુાલણી ચારે છે.   

રૂ. ૪.૪૬ કયોડ  રૂ. ૪.૪૬ કયોડ  

 

૩૧. લગ દયર્ભમાન મડૂીકૃત કયલાભાું આલેર કયજ વુંફુંધી ખચગ – શનૂ્મ (અગાઉના લે – શનૂ્મ)  

૩ય. વુંગભેન્ટ યીોટીંગ (ઘટક અંગેની જાણ કયલા ફાફત) 



 

 

આ કુંની ભાત્ર એક ઘટક વાથે જોડામેરી છે અને તે છે ભાગો અને રુોનો ર્લકાવ અને તેભનાું ર્નબાલ 

કાભો. ડશવાફી ધોયણો-૧૭ના વુંદબગભાું આ ફાફતો એક મખુ્મ ઘટક ફને છે. તેથી ડશવાફી ધોયણ-૧૭ મજુફ 

જાશયેાત કયલી જરૂયી નથી.  
૩૩. આલયી રેલાભાું આલેરા તભાભ ડશવાફો વડશત ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ, ગજુયાત ઔદ્યોલગક ર્લકાવ 

ર્નગભ, પ્રડકણગ દેલાદાયો, પ્રડકણગ રેણદાયોની તાયણ ર્લનાની રોન, રોન અને ેળગીઓ તેભજ અન્મ ફાકી 
ર્વરકો વડશતની ર્વરક વભથગનને અધીન છે. ર્નમાભક ભુંડના ભતે ચા ુ ર્ભરકતો, રોન અને 

ેળગીઓની અંદાજી ડકિંભત વાભાન્મણે અશીં દળાગલલાભાું આવ્મા મજુફની છે.   

 

૩૪. કુંનીને વપ્રામવગ્ાવેથી ‘‘ભાઇિો, સ્ભોર્એન્ડ્ર્ભડડમભ એન્ટયપ્રાય્ઝીઝ્ડલેરભેન્ટ્એકટ-ય૦૦૬’’ 

શઠે તેભના દયજ્જજા અંગે કોઇ ભાડશતી ભી નથી. તેથી નીચેની ફાફતો જાશયે કયલાભાું આલી નથી.  
 (ક)  ડશવાફી લગના અંતે વપ્રામવગને મકુલાની અને ફાકી યકભ  

 (ખ)  લગ દયર્ભમાન ચકુલેર વ્માજ  

 (ગ)  ડશવાફી લગના અંતે ચકુલલાાત્ર વ્માજ  

 (ઘ)  ડશવાફી લગના અંતે ઊાજિત અને લણચકુલામેર વ્માજ  

 

 અર્ધર્નમભ શઠે વ્્ રામવગ ાવેથી તેભની્ ક્સ્થર્ત્(સ્ટેટ્વ) અંગે વભથગન ભેલલાના પ્રમાવો 
કુંની કયી યશી છે. 

 
૩. જીએવએપએવ ાવે યશરેી ડપકવ ડડોઝીટ્વ અને લરક્તલડ ડડોઝીટ્વ ય ભેુું રૂ. 

૧૮,૯૪,૮૯,૮૭૬.૦૦નુું (ગત લે રૂ. ૧૭,ય૭,૬૭,૪૩૬.૦૦) વ્માજ ગ્રાન્ટ્પુંડ ખાતે જભા રેલાભાું આવ્્ યુું છે. 

કાયણ કે આ ડડોઝીટો ગજુયાત વયકાય તયપથી ભેરાું અનદુાનોભાુંથી મકૂલાભાું આલી છે.  

 

૩૬.  નાણાકીમ લગ ય૦૧-૧૬ દયર્ભમાન ર્નગભે એર. એન્ડ્ટી. વાથે લધાયાના કન્વેવનેય્એગ્રીભેન્ટ કમાગ છે, 

જેને ધ્માન્ભાું રઇને ર્નગભે ચા ુનાણાકીમ લગભાું ૩ લીજીએપ ભાગગને રગતાું કાભોના્ વ્માભાું રૂ. 
શનૂ્મનો એકુંદય વકાયાત્ભક્પેયપાય કમો છે. (૧-૧૬ભાું રૂ. ૯,૮૮,૮૭,૯૦૮.). એલીએભ એર. એન્ડ્ટી. 
પ્રોજેકટનુું વેટરભેન્ટ્ ચા ુ લે કયલાભાું આવ્યુુ્ં શોલાથી કુંનીએ કાભના્ વ્માભાું થમેરા 
રૂ.૧૦,૭,૯૪,૮૮૧.૦૦ના નકાયાત્ભક્પેયપાયની આલકને ધ્માન્ભાું રીધી છે. કાભભાું થમેરા વકાયાત્ભક્
પેયપાયના રૂ. ૩,૪૯,૬૮,૧૬૦.૦૦ના ખચગને ધ્માન્ભાું રઇ તેને ચા ુનાણાકીમ લે આખયી રૂ આપ્યુુ્ં છે.  

 

૩૭.  ર્નગભના તભાભ કભગચાયીઓ આઉટ વોવીંગ, કયાય આધાડયત અથલા ગજુયાત વયકાય ાવેથી 
પ્રર્તર્નયકુ્તતના ધોયણે યાખલાભાું આવ્્ મા છે, તેથી કુંનીએ ડશવાફી ધોયણ-૧ ‘‘કભગચાયીઓના રાબો’’ 
મજુફ કોઇ જોગલાઇ કે જાશયેાત કયલાની જરૂય શોતી નથી.   

 
૩૮. જીએવઆયડીવીએ એભએવકે પ્રોજેકટ (કીભ ભાુંડલી કોડયડોય) પ્રા. લર. વાથે, તે પ્રોજેકટ જીએવઆયડીવીને 

તે જેલો છે તેલા જ ધોયણે તબ્દીર કયી દેલા ભાટે ફીઝનેળ રાન્વપય્એગ્રીભેન્ટ ય૩ભી ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ 

કમો છે, જે અન્લમે્એલી વુંભર્ત વધાઇ છે કે કન્વેવનેય્કીભ ભાુંડલી પ્રોજેકટ જીએવઆયડીવીને રૂ. ૩૩ 
કયોડની એક લખત કયલાની ચકુલણીના દયે વોંી દેળે. આ ચકુલણી ણૂગતા-૧ અને ણૂગતા-યના ફે જુદા 



 

 

જુદા તફકે્ક અનિુભે રૂ. ય૧.૮ કયોડ અને ૧૧.૧ કયોડ ફ ેશતાભાું કયલાની શતી. રૂ. ય૧.૮ કયોડ પ્રથભ 

શતો ય૮ ભાચગ, ય૦૧૮ના યોજ અને રૂ. ૧૧.૧ કયોડનો ફીજો શતો તા. ૧૩ભી જૂન, ય૦૧૮ના યોજ 

જીએવઆયડીવી અને એભએવકે પ્રોજેકટ (કીભ ભાુંડલી કોડયડોય) પ્રા. લર.ના વુંયકુત એસ્્ િો ખાતા 
(એવીફીઆઇ)ભાું જભા કયલાભાું આવ્મો્છે.   

   

અભાયા વભાન તાયીખના અશલેાર મજુફ  

 

વીંઘલી્એન્ડ્ભશતેા         ર્નમાભક ભુંડના નાભે અને તેભના 
લતી  
ચાટગડગ એકાઉન્ટન્ટ્ 
ેઢી નોંધણી નું. -૦ય૪૬૪ ડફલ્યુ્  લતી 
 

(કાયુાભ ગિુય)  

બાગીદાય         (એચ. આય. ભેણાત)               (બયત ર્ત્રલેદી)  
વભ્મ દ નું. ૧૩૦૦૯        (લશીલટી વુંચારક)    ર્નમાભક  

       ડીઆઇએન-૦૦૬ય૬૩       ડીઆઇએન- ૦૬૮૭૧૭૭૭ 

 

સ્થ : ગાુંધીનગય                 (ડદ્રષ્ષ્ટ્લેવાવી)  
તા. ય૯ભી જૂન, ય૦૧૮                  કુંની વેિેટયી   
 

 



 

 

 

 

 

લશીલટી અશલેાર 

 

ય૦૧૭-ય૦૧૮ 

 
 

 

 

 

કુંની અર્ધર્નમભ ય૦૧૩ની કરભ-૩૯ 
 

 

 

 

 

 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

લગ ૩૧-૦૩-ય૦૧૮ અંર્તત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તૈમાય કયનાય          એવ. ફી. લવાલા  
          વલચલ  

          ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ  

 



 

 

 

ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ 

ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ 

ગજુયાત વયકાયનુું ઉિભ 

લશીલટી અશલેાર 

 

૧.  સ્થાનાનો ઉદે્દળ :  

 યાજ્મ વયકાયે ખાનગી ક્ષેત્રની બાગીદાયીથી યાજ્મભાું આધાય ભાખાકીમ સરુ્લધાઓ ર્લકવાલલાનો 
અલબગભ આનાવ્મો છે. ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડની મખુ્મ પ્રવરૃ્િઓ ખાનગી ક્ષેત્રની 
બાગીદાયીથી ભાગો અને રૂો તૈમાય કયલાની છે. આ વુંદબગભાું ભાગો અને રૂોને રગતા પ્રોજેતટવના વુંબાલના 
અશલેારો તૈમાય કયલા, લફલ્ડ-ઓયેટ-રાન્વપય (ફીઓટી) આધાડયત પ્રોજેકટવ ભાટે ફીડીંગ ડોક્યભેુન્ટવ 

તૈમાયકયલા/ ખાનગી જાશયે બાગીદાયીના ભોડરના આધાયે ગજુયાત વયકાયની લામાફીરીટી ગે પન્ડીંગ મોજના 
ભાટે ફીરડીંગ ડોકયભેુન્ટવ તૈમાય કયલા અને આ ભાટે જરૂયી ભુંજૂયીઓ ભેલલા ભાટે ગજુયાત ઇન્રાસ્રકચય 

ડલેરભેન્ટ ફોડગ (જીઆઇડીફી) તથા ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ વાથે ર્નકટનો વશમોગ ભેલીને કાભગીયી 
કયલાનો વભાલેળ થામ છે.  

 લધભુાું, ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડ,ે ફી.ઓ.ટી. ધોયણ ેભાગોની સધુાયણા અને ભાગો 
શોા કયલાની કાભગીયી શાથ ધયલાની શોમ છે અને આ કાભગીયી ફી.૧ અને ફી-ય ધોયણે ણ શાથ ધયલાની 
શોમ છે. તેભ જ ભાગગ અને ભકાન ર્લબાગ દ્વાયા વોંલાભાું આલે તેલી અન્મ તભાભ કાભગીયી ણ કયલાની શોમ છે.   

 

ય.  મખુ્મ શતેઓુ  

-  ખાનગી ક્ષેત્રના યોકાણ વાથે ભાગો અને રૂોને રગતા પ્રોજેકટ તૈમાય કયલા  
 -  પ્રોજેકટવ ભાટે વુંબાલના અભ્માવો તૈમાય કયલા  
 -  અભ્માવભાું કયલાભાું આલેરી બરાભણોના આધાયે ફીઓટી આધાડયત પ્રોજેકટ તમૈાય કયલા ભાટે 

યાજ્મ વયકાય અને જીઆઇડીફી વાથે યાભળગ કયલો અને વુંફુંર્ધત પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધયલી.  
-  જીઆઇડી એકટ ૧૯૯૯ની જોગલાઇઓ મજુફ જાશયે ફોરીઓ ભુંગાલલાની કાભગીયી શાથ ધયલી 
અને પ્રોજેકટવ ભાટેના ફીડય નક્કી કયલા.  

૩.  મડૂી વુંફુંધી ભાખુું  
-  ળેય મડૂી :  ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડની અર્ધકૃત ળેયમડૂી રૂ. ૦૦ રાખ છે. જે 

યેૂયૂી બયાઇ થમેરી છે.  

-  લગ ૧૯૯૯ભાું ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ ર્લકાવ ર્નગભ લરર્ભટેડને ઇક્તલટી બુંડો તયીકે યાજ્મ વયકાયે 

રૂ.૧ કયોડનો પાો આપ્મો છે.  

૪.   પ્રવરૃ્િઓની વભીક્ષા  
 આની કુંનીની સ્થાના, ઓછાભાું ઓછા જાશયે બુંડો વાથે, જાશયે-ખાનગી બાગીદાયીથી તેભ જ અન્મ 

યીતે ભાગો તમૈાય કયલાના મખુ્મ ઉદે્દળ વાથે, વુંણૂગણ ેગજુયાત વયકાયની ભાલરકીની કુંની તયીકે કયલાભાું 
આલી શતી. આ કુંની ફાુંધકાભ લેૂની પ્રવરૃ્િઓ વડશત, આલી ડયમોજનાઓને રગતી તભાભ પ્રકાયની 
પ્રવરૃ્િઓ શાથ ધયે છે. લગ ય૦૧૭-૧૮ દયર્ભમાન કુંનીએ મખુ્મત્લે નીચે મજુફની ડયમોજનાઓ/ પ્રવરૃ્િઓ શાથ 

ધયી છે.  



 

 

-  વુંચારન અને ર્નબાલ શઠે કુર ૮ ડયમોજનાઓ- છામાયુી આયઓફી, ડશિંભતનગય ફામાવ, ભજૂ-

નખત્રાણા, કીભ- ભાુંડલી અને ડીવા- થલાડા- ગુુંદેયી તથા ૩ લીજીએપ ભાગગ ડયમોજનાઓની કાભગીયી 
ચા ુછે અને ર્નબાલ કાભગીયી કયલાભાું આલી છે.   

- છાયુીનો કન્વેળન કયાય તા. ય૯-૦૯-ય૦૧૭ના યોજ વભાપ્ત થમો છે. ડયમોજનાની સરુ્લધાઓ 

જીએવઆયડીવીએ ોતાના શસ્્ તક રઇને ભા. અને ભ. ર્લબાગ, ગજુયાત વયકાયને વોંી દીધી છે.   

-  ફગોદયા- લરવાડ ભાગગને છ ભાગીમ ફનાલલા ભાટેના કન્વેળન એગ્રીભેન્ટ ૧૩-૦ય-ય૦૧૧ના યોજ 

કન્વેવનેય્વાથે કયલાભાું આવ્્ મા શતા, જે જરૂયી પ્રગર્ત ન થલાના કાયણે વભાપ્ત કયલાભાું અને ડતા 
મકૂલાભાું આવ્્ મા છે. ભાગગનુું ફાકીનુું કાભ ફે ેકેજભાું રુૂું કયલા ભાટે ‘‘ભોડીપાઇડ એન્્ યઇુટી’’ના આધાયે 

નલાું ટેન્્ ડવગ ભુંગાલલાભાું આવ્્ માું શતાું. ટેન્ડય્ભુંજૂય કયલાની પ્રડિમા ચા ુછે, જે યૂી થમેથી કાભ ળરૂ 
કયલાભાું આલળે.  

-  ભજૂ- બચાઉ ભાગગ ડયમોજના ભાટેના કન્વેળન એગ્રીભેન્ટ તા. ૧ય-૦૭-ય૦૧૧ના યોજ કયલાભાું આવ્મા્
શતા. આ કાભ ચા ુશતુું અને તેના ય દેખયેખ ર્નમુંત્રણ યાખલાભાું આલતુું શતુું અને ડયમોજના વુંફુંધી 
ફાફતો ય ધ્માન્ આલાભાું આલતુું શત,ુ જેથી તે ઝડથી યૂી કયી ળકામ.  

- એભએવકે પ્રોજેકટ્વ (ડકભ ભાુંડલી કોડયડોય) પ્રા. લર.ની કાભગીયી ોતાના શસ્્ તક રેલાની પ્રડિમા શાથ 

ધયલાભાું અને યૂી કયલાભાું આલી છે.  

-  જીએવઆયડીવી દ્વાયા છ-ભાગીમ ફનાલલાનુું કાભ (રગબગ ૧ ભાઇર રુંફાઇના ભાગગ કાભો) રુૂું 
કયલાભાું આવ્યુુ્ં છે. દાસ્તાન્પાટક-સયુત ફાયડોરી ભાગગ ખાતે ચાયભાગીમ આયઓફી પ્રલેળોનુું કાભ ચા ુ

યહ્ુું શતુું.   
-  વચાણા આયઓફી ખાતે નલાું ભુંજૂય થમરાું કાભ ભાટે કન્વલ્ટન્ટ નીભલાની, ડડઝાઇન અને ટેન્ડય્તૈમાય 

કયલાની તથા જભીન વુંાદન ફાુંધકાભ લેૂની પ્રવરૃ્િઓની કાભગીયી ચારી યશી છે.    

 

.  ર્નમાભક ભુંડ : 

 

 વભીક્ષા શઠેના લગ દયર્ભમાન નીચે મજુફના પેયપાયો કયલાભાું આવ્મા છે.  

 અશલેારની તાયીખે ર્નમાભક ભુંડની ર્લગત નીચે મજુફ છે.   

િભ નું. 
 

નાભ, ર્તાનુું નાભ, વયનામુું શોદ્દો ર્નભણ ૂુંકની 
તાયીખ 

શોદ્દો છોડયાની 
તાયીખ 

૧.  શ્રી નીર્તનકુભાય યર્તરાર ટેર, શ્રી યર્તરાર 

ભુંગમરાર ટેરના તુ્ર  

વયનામુું : નુંફય-૮, ભલણચુંદ્ર્ભલણચુંન્્ દ્ર, બાગ-૪, 

સયુધાયા વકગર ાવે, થરતેજ, અભદાલાદ, 

ગજુયાત-૩૮ય૦૦૯  

ર્નમાભક  ય૦-૬-ય૦૧૪  - 

ય.  શ્રી ડશયારાર ભેણાત, શ્રી રૂજીબાઇ ભેણાતના 
તુ્ર  

વયનામુું : ૧૭, ઘવુા વોવામટી, જમ અંફે નગય 

નજીક, થરતેજ, અભદાલાદ, ગજુયાત-૩૮૦૦૪.  

લશીલટી 
ર્નમાભક  

૭-૬-ય૦૧૪  - 



 

 

૩.  શ્રી અર્શ્વની કુભાય માદલ,  

શ્રી યાજેન્દ્રપ્રવાદ માદલના તુ્ર  

વયનામુું : ફુંગરા નું. ય૧/એ, ‘ખ’ ટાઇ, 

વેકટય-૧૯, ગાુંધીનગય, ગજુયાત-૩૮ય૦૧૯  

ર્નમાભક  ય૧-૧૦-ય૦૧૬  - 

૪.  શ્રી વુંદી બાનબુાઇ લવાલા,  
શ્રી બાનબુાઇ લવાલાના તુ્ર  

વયનામુું : ‘ખ’-૧૮, વેકટય-૧૯,  

ગાુંધીનગય, ગજુયાત-૩૮ય૦૧૯  

ર્નમાભક  ૦૭-૦૯-ય૦૧૬  - 

.  શ્રી અનીરકુભાય માદલ,  

શ્રી બગલતી પ્રવાદ માદલના તુ્ર  

વયનામુું : એ-૧૭, આય.ફી.આઇ. ઓપીવવગ 
કલાટવગ, ભો ભા, ઉરટદાનગય, કરકિા- 
૭૦૦૦૬૭, લેસ્ટ ફેંગાર  

ર્નમાભક  ય-૦૭-ય૦૧૬  યય-૧ય-ય૦૧૭ 

૬. શ્રી બયતબાઇ જમુંર્તરાર ર્ત્રલેદી, શ્રી 
જમુંર્તરાર યાભજીબાઇ ર્ત્રલેદીના તુ્ર  

વયનામુું : પ્રોટ્ નું. ૧૧-ય, વેકટય-૩વી, ૬/૯, 

ગાુંધીનગય, ગજુયાત-૩૮ય૦૧૬  

ર્નમાભક  ૧૦/૦૧/૨૦૧૮ - 

૭.  શ્રી સયેુળબાઇ ડાહ્યાબાઇ ટેર, શ્રી ડાહ્યાબાઇ 

રુૂોિભદાવ ટેરના તુ્ર  

વયનામુું : ય, ળાલરન ફુંગરોઝ, વોભેશ્વય ાકગ  
આઇ-યની વાભે, ગરુાફ ટાલય નજીક, થરતેજ, 

અભદાલાદ, ગજુયાત-૩૮૦૦૪  

ર્નમાભક  ય૬-૬-ય૦૧૪  - 

૮.  શ્રી મકુુુંદ ગજાનન વપે્ર, ગજાનન રક્ષ્ભણ 

વાયેના તુ્ર,  

વયનામુું : ૧૩૯-૧૪૦, ઘ ઓડપિડ ફુંગરોઝ, નુંદ 

વોવામટીની વાભે, જૂનોાદયા યોડ, લડોદયા, 
ગજુયાત -૩૯૦૦ય૦, ગજુયાત.  

ર્નમાભક  ય૭-૮-ય૦૦૯  - 

 

૬.  લશીલટી ભાખુું  
 લગ દયર્ભમાન આ વુંગઠનભાું ૨૬ વ્મક્તતઓ કાભ કયતી શતી.  
૭.  વભાન  

 લગ ય૦૧૭-૧૮ દયર્ભમાન કુંનીએ થાણો યના વ્માજ, પ્રોજેકટ ડલેરભેન્ટ પી, પ્રીભીમભ, ફીડ 

પ્રોવેવીંગ પી લગેયે જેલા સ્ત્રોતોભાુંથી રૂ. ૩૩.૪૧ રાખની આલક કયી છે. લગ દયર્ભમાન કુંનીએ કુર રૂ. ૯.૮૧ રાખનુું 
ખચગ કયુું છે જેભાું વુંબાલના અભ્માવો તૈમાય કયલાનો ખચગ, ભાગગના કાભનો ઘવાયો લગેયેનો વભાલેળ થામ છે.  
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GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 
(CIN:U45200GJ1999SGC035995) Reg. Off. -Ground Floor, Nirman Bhavan, Sector-10 A, 

Gandhinagar, Gujarat 382010 
 

Board’s Report 
To, 
The Members, 
Your Directors have pleasure in presenting the 19th Annual Report on the business and 
operations of the Company and the audited financial accounts for the year ended 31st March, 
2018. 

 

1. Financial  Summary or  Highlights/Performance of  the Company(Standalone): 

 

The Company’s financial performance, for the year ended March 31, 2018, is summarized below: 
 

(Amount in Lacs) 
 

Particulars 2017-18 2016-17 

REVENUE 

Revenue from Operation 3213.33 963.65 

Other Income 100.75 17.65 

Total Revenue 3314.08 981.30 

EXPENSES 

Other Operative and Administrative Expenses 3124.43 886.55 

Depreciation & Amortization Expenses 6.39 9.96 

Total Expenses 3130.82 896.51 

Profit Before Tax 183.25 84.79 

Tax Expenses   

(a) Current Tax (64.04) (40.29) 

(b Deferred Tax Liability (Asset) (0.54) (0.27) 

(c) Excess Provision Written Off  -- 

Net Profit After Tax 118.67 44.23 

Prior Period Adjustments 6.50 5.66 

Profit for the Year 125.17 49.89 

Earning/(Loss) per share 2.50 1.00 

 
 
 
 
 
 

 



 

2. Brief description of the Company’s working during the year: 

 

Your Company was established as a wholly owned Company of Government of Gujarat 

with a prime objective of developing roads on PPP mode as well as the other feasible 

modes involving optimally least public fund. The Company undertakes all the activities 

related to such projects including pre-construction activities. 

 

During the year 2017-18 under the review; the Company has mainly carried out the 

following projects/activities: 

 

 Total 8 projects – Chhayapuri ROB, Himmatnagar Bypass, Bhuj Nakhatrana, Kim 

Mandvi and Deesa – Panthawad – Gundri & 3 VGF Road Projects under Operation and 

Maintenance were taken care of. 

 

 The Concession period of Chhayapuri has come to an end on 29/09/2017, the project 

facilities are taken over by GSRDC and handed over to the R & B Dept, GoG. 

 

 The Concession Agreements for the project of Six laning of Bagodara Vasad Road was 

executed with Concessionaire on 13-02-2011 was terminated owing to non- 

achievement of required progress and abandoned. New tenders were invited to 

complete the balance work of the road in two packages on Modified Annuity basis. 

The work will be commenced after approval of tender which is in process. 

 

 The Concession Agreements for the Bhuj- Bhachau Road Project was signed on 12-

07-2011. The work was under progress and it was monitored and issues related to 

the project were addressed so as to pave the way for their earliest completion.  

 

 The process of taking over of business of MSK Projects (Kim Mandavi Corridor) Pvt. 

Ltd. was taken up and completed. 

 

 User fee collection on Bharuch- Dahej Road which is developed to six lane 

configuration by GSRDC is ongoing (in force from 16th February, 2017), resulting into 

an additional source of income to the Corporation. 

 

 The work of 4 laning of Surat Bardoli Road (Road Works of approx. 15 m length) was 

completed. The work of Four Lane ROB Approaches at Dastan Fatak – Surat Bardoli 

Road remained under progress.  

 

 Consultant is appointed, designs and tenders are prepared & pre-construction 

activities like land acquisition is ongoing for newly approved work at Sachana ROB.  

 
 

3. Dividend: 

With a view to plough back the profits, your Directors do not recommend any dividend 
for the year ended on 31st March, 2018. 

 
 
 
 



 

4. Transfer  to  Reserves: 

 

The Board of Director transfer net profit of the year of Rs. 125.17 Lacs (Approx) to 

Reserve & Surplus accounts. 
 
 

5. Material Changes and Commitment If Any Affecting The Financial Position of The 

Company occurred between the end of the financial year to which this financial 

statements relate and the date of the Report: 

 

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company 

occurred between the ends of the financial year to which this financial statement relate 

on the date of this report. 
 

6. Share  Capital: 

Authorised Share Capital of the Company is Rs. 5,00,00,000/- (Rupees Five Crores) 

divided into 50,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each and Issued, Subscribed & Paid up 

Share Capital of the Company is Rs. 5,00,00,000/- (Rupees Five Crores) as on 31st March, 

2018. 

 

7. Directors and Key Managerial Personnel: 

During the year under review, the following change of directors has been made. The Details 

of Board of Directors as on report date is: 

 

Sr. No. Name, Father 

Name, Address 

DIN/PAN Designation Date of 

Appointment 

Date of 

Cessation 

1. Shri Nitinkumar 
Ratilal Patel  
S/o Shri Ratilal 
Maganlal Patel 
 

Address:  

No 8- Manichandra 
Part-4,  
Nr. Surdhara Circle, 
Thaltej, 
Ahmedabad  
Gujarat-380059 

06936838 Director 20/06/2014 Continue 

 

2. 
Shri Hiralal Menat 
S/o Shri Rupjibhai 
Menat 
 

Address:  

17, Ghusa Society, 
Nr. Jay Ambe Nagar 
Thaltej, 
Ahmedabad 
Gujarat- 380054 

00656263 Managing 

Director 

07/06/2014 30/06/2018 



 

 

 

3. 
Shri Paras K. 

Sanghvi 

S/o Shri 
Kishorchandra 

Sanghvi 

 

Address: 
C/O, Plot Number 
1010/1,  
Sector 2/d,  
Gandhinagar  
Gujarat- 382007  

08181388 Managing 

Director 

01/07/2018 Continue 

4. Shri Ashwini 
Kumar Yadav 
S/o Shri Rajendra 
Prasad Yadav 
 
Address: 
Bungalow No. 
215/A KH Type, 
Sector 19, 
Gandhinagar 
Gujarat- 382019  

06581753 Nominee 
Director 

21/10/2016 Continue 

5. Shri Sandeep 
Bhanubhai Vasava 
S/o Shri 
Bhanubhai Vasava 
 
Address:  
KH-18, Sector -19, 
Gandhinagar 
Gujarat- 382019  

02037918 Nominee 
Director 

07/09/2016 Continue 

6. Shri Anil Kumar 
Yadav 
S/o Shri Bhagwati 
Prasad Yadav 
 
Address: 
A-17, RBI Officers 
Quarters,  
5th  Floor, 
Ultadanga, 
Kolkata -700067 
West Bengal 

07205558 Nominee 
Director 

25/07/2016 22/12/2017 

7. Shri Bharatbhai 
Jayantilal Trivedi 
S/o Shri Jayantilal 
Ramjibhai Trivedi  
 

06871777 Director 10/01/2018 31/07/2018 



Address:  
511-2, Sec 3C, 6/9, 
Gandhinagar 
Gujarat-382016 

8. Shri Sureshbhai 

Dahyabhai Patel 
S/o Shri Dahyabhai 

Purushottamdas 
Patel 
 

Address:  
25, Shalin Bunglows,  
Opp. Someshwara 
Park - III,  
Nr. Gulab Tower, 
Thaltej, 
Ahmedabad 

Gujarat - 380054 

01666959 Director 26/06/2014 Continue 

9. Shri Mukund 

Gajanan Sapre  

S/o Gajanan 

Laxman Sapre 
 

Address:  

139-140,  

The Orchid 

Bunglows, 

Opp. Nand Soc.,  

Old Padra Road, 

Vadodara, 

Gujarat - 390020 

00051841 Director 27/08/2009 Continue 

10. Smt. Drishti Gaurav 

Vesasi D/o Shri 

Jitendra Pandya 

 

Address:  

61, Dwarkesh 

Tower, Bodakdev, 

Ahmedabad 

Gujarat - 380054 

BAYPP 
7451H 

Secretary 29/09/2016 Continue 

 
 
 

8.  Particulars of  Employees: 

 

As Gujarat State Road Development Corporation Limited is not a Listed Company 

therefore Section  197  (12)  and  Companies  (Appointment  and  Remuneration  of  

Managerial Personnel) Rules, 2014, statement of particulars of employees is not 

applicable to the Company. 



 
 
 
 

9. Meetings: 

 
During  the  year  total  Five  Board  Meetings  were  convened  and  held  on  
28/06/2017, 19/09/2017, 18/11/2016, 15/12/2017, 10/01/2018, 28/03/2018 
respectively. The intervening gap between the Meetings was within the period prescribed 
under the Companies Act, 2013. 

 
10.  Board Evaluation: 

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, Gujarat State Road Development 

Corporation Limited is a State Government Company. Appointments of Board of 

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

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

Act. 
 
 

11.  Auditors: 

 
The  Auditors, M/S  Singhvi & Mehta Associates,  Chartered Accountant, Ahmedabad 
were  appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2017-18 by the 
Comptroller and Auditor General of India, Letter No. CA.V/COY/GUJARAT, 
GSRDCL(1)/328 dated 25/07/2017 for the F.Y. 2017-18. 

 
 

12.  Auditors Report: 

The Independent Auditors Report does not contains any qualification. Notes to Accounts 
and Auditors remarks in their report are self- explanatory and do not call for any further 
comments. 

 
 

13.  Internal Audit & Controls: 

Internal Auditors, M/s T.N. Shah & Co., Chartered Accountants, Reports findings are 
discussed with the process owners and suitable corrective actions taken as per the 
directions on an ongoing basis to improve efficiency in operations. 

 
 

14.  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 I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. Material changes and commitment if any affecting the financial position of the   
company occurred between the end of the financial year to which this financial 
statements relate and the date of the report: 

 

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company 
occurred during the financial year to which these financial statements relate on the date 
of this report. 

 
 

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

 

17. Particulars of loans, guarantees or investments under section 186: 

Details of Loans: NIL 
 

Details of Investments:-NIL 
 

Details of Guarantee / Security Provided: NIL 

*The required details have been shown in the relevant part of the financial      
statements. 

 

 
18. Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties: 

 

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

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

during the F.Y. 2017-18 is NIL. 
 
 

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. 

 

Your 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, the Company has not received any complaint of harassment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

20. Conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and 
outgo 

 

The provisions of Section 134(m) of the Companies Act, 2013 do not apply to our 
Company. There was no foreign exchange inflow or Outflow during the year under 
review. 

 
 

21. Corporate Social Responsibility (CSR) 
 

The disclosures as per Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) 
Rules, 2014 shall not applicable to Gujarat State Road Development Corporation Ltd. 

 
 

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 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. Acknowledgement 
 

Your Directors are pleased to place on record their appreciation for the continued 

patronage received from the Roads & Buildings Dept.  Government of  Gujarat,  Gujarat 
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Annexure -      I 
 
 
 

FORM NO. MGT 9 
 

EXTRACT OF ANNUAL RETURN 
 
 
 

As on financial year ended on 31.03.2018 
 
 
 

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

 
 
 

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS: 
 

 

1. CIN U45200GJ1999SGC035995 

2. Registration Date 12/05/1999 

3. Name of the Company GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION 

LIMITED 

4. Category/Sub- 

category of the 

Company 

Company limited by shares 
 

State Government Company 

5. Address of the 

Registered office & 

contact details 

Ground Floor, Nirman Bhavan, Sector-10 A 
Gandhinagar, Gujarat - 382010. 

Phone: +91-79-23252912, 23252915  

Fax: +91-79-23252090 

E-mail: gsrdcl@gmail.com Website: www.gsrdc.com 

 6. Whether listed 

company 

NO 

7. Name, Address & 

contact details of the 

Registrar & Transfer 

Agent, if any. 

NA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:gsrdcl@gmail.com
http://www.gsrdc.com/


 

 

 

 

 

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY 

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company 

shall be stated) 
 

 

S. No. Name and Description of 

main products / services 

NIC Code of the 

Product/service 

% to total turnover of the 

company 

1 Construction (Road 

Development) 

45 82.38% 

 

 

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

 

A. Category-wise Share Holding: 
 
 

Category of 

Shareholders 

No. of Shares held at the beginning 

of the year[As on 31-March-2017] 

No. of Shares held at the end of the 

year[As on 31-March-2018] 

% 

Change 

during 

the year 

 Demat Physical Total  % of 

 Total     

Shares 

Demat Physical Total % of 

Total 

Shares 

 

A. 
 

Promoters 

         

(1) Indian          
a) Individual/ 
HUF 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

b) Central 
Govt 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

c) State 
Govt(s) 

Nil 50,00,000 50,00,000 100 Nil  50,00,000  50,00,000 100 Nil 

d) Bodies 
Corp. 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

e) Banks / FI Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

f) Any other Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Total 
shareholding 
of Promoter 
(A) 

Nil 50,00,000  50,00,000 100 Nil  50,00,000 50,00,000 100 Nil 

          
B. Public 

 

Shareholding 

         

1. Institutions          

a) Mutual 
Funds 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

b) Banks / FI Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 
c) Central 
Govt 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 



 

 

 

d) State 
Govt(s) 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

e) Venture  
Capital Funds 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

f) Insurance 
Companies 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

g) FIIs Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 
h) Foreign 
Venture 
Capital Funds 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

i) Others 
(specify) 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Sub-total Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

(B)(1):-          

2. Non- 

Institutions 
         

a) Bodies 
Corp. 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 
i) Indian Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

ii) Overseas Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

b) Individuals Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

i) Individual 

shareholder

s holding 
nominal 

share 
capital up to 

Rs. 1 lakh 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

ii) Individual 

shareholder

s holding 
nominal 

share 
capital in 

excess of Rs 
1 lakh 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

c) Others 
(specify) 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Non Resident 

Indians 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Overseas 
Corporate 

Bodies 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Foreign 
Nationals 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Clearing 
Members 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Trusts  Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Foreign 
Bodies - DR 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Sub-total 

(B)(2):- 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

 

 



 

 

 

Total Public 

Shareholding 

(B)=(B)(1)+ 

(B)(2) 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

C. Shares 

held by 

Custodian 
for GDRs 

& ADRs 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Grand Total 

(A+B+C) 

 
Nil 

 
50,00,000 

 
50,00,000 

 
100 

 
Nil 

  
50,00,000 

 
50,00,000 

 
100 

 
Nil 

 
 

B) SHAREHOLDING OF PROMOTER 

 
Sr.
No. 

Particulars Shareholding at the 

beginning of the year 
 
(As on 01.04.2017) 

Shareholding at the end of 

the year 
 

(As on 31.03.2018) 

% 
change 
in 
shareh 
olding 
during 
the year 

No. of 

Shares 

% 

of total 

Shares 

of the 

com 

pany 

%of 

Shares 

Pledg 

ed / 

encu 

mbered 

to total 

shares 

No. of 

Shares 

% 

of total 

Shares 

of the 

com 

pany 

%of 

Shares 

Pledg 

ed / 

encu 

mbered 

to total 

shares 

1. Honorable Governor of Gujarat 49,99,993 100 NIL 49,99,993 100 NIL NIL 

2. Shri Ashwani Kumar jointly 

with Honorable Governor of 
Gujarat 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 

3. Shri S. B. Vasava jointly with 

Honorable Governor of Gujarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Shri P. R. Pateliya jointly with 

Honorable Governor of Gujarat 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 

5. Smt. N. K. Patel jointly with 

Honorable Governor of Gujarat 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 

6. Shri A. N. Mistry jointly with 

Honorable Governor of Gujarat 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 

7. Shri N.G. Parmar jointly with 
Honorable Governor of Gujarat 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 

 

 



 

 

 

8. Shri K.M. Patel jointly with 
Honorable Governor of Gujarat 

 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

1 
 

NIL 
 

NIL 
 

NIL 

 TOTAL 50,00,000 100 NIL 50,00,000 100 NIL NIL 

 

C) CHANGE IN PROMOTERS’ SHAREHOLDING (PLEASE SPECIFY, IF THERE IS NO CHANGE) 
 
 

Sr.
No. 

Particulars Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

 At the beginning of the year 50,00,000 100 50,00,000 100 

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

NIL NIL NIL NIL 

 At the end of the year 50,00,000 100 50,00,000 100 

 

 
 

D) SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS: 
 

      (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): 
 
 
 

Sr. 
No. 

For Each of the Top 10 
Shareholders 

Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

 At the beginning of the year NIL NIL NIL NIL 

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

NIL NIL NIL NIL 

 At the end of the year NIL NIL NIL NIL 



 

 

 
 
 

E) SHAREHOLDING OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL: 
 
 
 

Sr. 
No. 

Shareholding of each 
Directors and each Key 
Managerial Personnel 

Shareholding at the 

beginning of the year 

Cumulative Shareholding 

during the year 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

No. of 
shares 

% of total 
shares of the 

company 

 At the beginning of the year NIL NIL NIL NIL 

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

NIL NIL NIL NIL 

 At the end of the year NIL NIL NIL NIL 

 

 

 

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

(Rupees in Lacs) 
 
 Secured 

Loans 
excluding 
deposits 

Unsecured 
Loans 

Deposits Total 
Indebtedness 

Indebtedness at the beginning 

of the financial year 

    

i) Principal Amount NIL 100.00 NIL 100.00 

ii) Interest due but not paid NIL NIL NIL NIL 

iii) Interest accrued but not due NIL NIL NIL NIL 

Total (I +ii +iii) NIL 100.00 NIL 100.00 

Change in Indebtedness 

during the financial year 

    

* Addition NIL NIL NIL NIL 

* Reduction NIL NIL NIL NIL 

 



 

 

Net Change NIL NIL NIL NIL 

Indebtedness at the end of the 

financial year 

    

i) Principal Amount NIL 100.00 NIL 100.00 

ii) Interest due but not paid NIL NIL NIL NIL 

iii) Interest accrued but not due NIL NIL NIL NIL 

Total (I +ii +iii) NIL 100.00 NIL 100.00 

 

 

IV. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL. 

 A. RENUNERATION TO MANAGING DIRETOR, WHOLE-TIME DIRETORS AND /OR MANAGER: 

 

 

 

 

Sr. 
No. 

Particulars of Remuneration Name of MD 
 

Hiralal Menat 

Total 

Amount 

  MD ---- ---- ---  

1 Gross salary 18.60 
Lacs 

NIL NIL NIL NIL 

 (a) Salary as per provisions contained 

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

1961 

NIL NIL NIL NIL NIL 

 (b) Value of perquisites u/s 17(2) 

Income-tax Act, 1961 (Medical 

Reimbursement) 

NIL NIL NIL NIL NIL 

 (c) Profits in lieu of salary under 

section 17(3) Income- tax Act, 1961 

NIL NIL NIL NIL NIL 

2 Stock Option NIL NIL NIL NIL NIL 

3 Sweat Equity NIL NIL NIL NIL NIL 

4 Commission 

- as % of profit 

- others, specify… 

NIL NIL NIL NIL NIL 

5 Others, please specify NIL NIL NIL NIL NIL 

 Total (A) 18.60 
Lacs 

NIL NIL NIL NIL 

 Ceiling as per the Act NIL NIL NIL NIL NIL 

 



 

 

 

B.  REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS 
 
 
 

Sr. 
No. 

Particulars of Remuneration Name of Directors Total 

Amount 

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

1. Independent Directors NA NA NA NA NA 

Fee for attending board 

committee meetings 

NA NA NA NA NA 

Commission NA NA NA NA NA 

Others, please specify NA NA NA NA NA 

Total (1) NA NA NA NA NA 

2. Other Non-Executive 

Directors 

NA NA NA NA NA 

Fee for attending board 

committee meetings 

NA NA NA NA NA 

Commission NA NA NA NA NA 

Others, please specify NA NA NA NA NA 

 Total (2) NA NA NA NA NA 

 Total (B)=(1+2) NA NA NA NA NA 

 Total Managerial 

Remuneration 

NA NA NA NA NA 

 Overall Ceiling as per the Act NA NA NA NA NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

C.  REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN 

MD/MANAGER/WTD 

 
 

Sr. 
No. 

Particulars of Remuneration Key Managerial Personnel 

  CEO CS CFO Total 

1. Gross salary NIL 5.60 Lacs NIL NIL 

(a) Salary as per provisions 

contained in section 17(1) of the 

Income-tax Act, 1961 

NIL NIL NIL NIL 

(b) Value of perquisites u/s 17(2) 

Income-tax Act, 1961(Medical 

Reimbursement) 

NIL NIL NIL NIL 

(c) Profits in lieu of salary under 

section 17(3) Income-tax Act, 1961 

NIL NIL NIL NIL 

2. Stock Option NIL NIL NIL NIL 

3. Sweat Equity NIL NIL NIL NIL 

4. Commission NIL NIL NIL NIL 

 -  as % of profit NIL NIL NIL NIL 

 others, specify… NIL NIL NIL NIL 

5. Others, please specify NIL NIL NIL NIL 

 Total NIL 5.60 Lacs NIL NIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENALTIES / PUNISHMENT 
 
 
 

 
For and on behalf of the Board 

Gujarat State Road Development Corporation Limited 
 
 
 
 

Date: 27/09/2018 
 

Place: Gandhinagar                                                                                                    Nitinbhai Patel 
Chairman 

                                                                                                                       

Type Section of 

the 

Companies 

Act 

Brief 
Description 

Details of 
Penalty/ 
Punishment/ 
Compounding 
Fees imposed 

Authority 
[RD/ NCLT/ 
COURT] 

Appeal 
made, if any 
(give 
Details) 

A. COMPANY 

Penalty      

Punishment      

Compounding   
 

  

B. DIRECTORS                                         

Penalty   
 

  

Punishment      

Compounding   
 

  

C. OTHER OFFICERS IN DEF 

Penalty      

Punishment      

Compounding      



Form No. MGT-11 
Proxy form 

 

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

(Management and Administration) Rules, 2014] 
 

Name of the Member(s) 

Registered Address 

E-mail Id Folio No /Client ID DP ID 

I/We, being the member(s) of                   shares of the above named company hereby appoint 
 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

 
 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

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

19th Annual General Meeting / Extra-Ordinary General Meeting of the company, to be held on the         

28th day of September, 2018 at 4.00 p.m. at Ground Floor, Nirman Bhavan, Sector-10 A, 

Gandhinagar, Gujarat 382010 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as 

are indicated below: 
 

Resolution No. 
 

Sr. 

No. 

Resolution(S) Vote 

For Against 

1. Adoption of Statement of Profit & Loss, Balance Sheet, Report of 

Director’s and Auditor’s for the financial year 31st March, 2018. 
  

2. To fix remuneration of Statutory Auditor of the Company for F.Y. 

2018-19, appointed by C&AG. 
  

3. To approve increase in Borrowing Power under Section 180(1)(C) 
Companies Act, 2013 up to Rs. 2000 Crore.  

  

* Applicable for investors holding shares in Electronic form. 
 
 

Affix Revenue 

Stamps 



 

 

Signed this        day of        20   
 
 
 
 
 

Signature of Shareholder           Signature of Proxy holder                                       Signature of the 
shareholder 

 
 
 

Note: 

 

across Revenue Stamp 

 

1) This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the 

Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. 
 

2) The proxy need not be a member of the company 



 

LETTER HEAD 
 

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

 

 
 

Annual General Meeting on 28th September, 2018 
 
 

Full name of the members attending    

(In block capitals) 

Ledger Folio No./Client ID No.                                       No. of shares held:    
 

Name of Proxy    
 

(To be filled in, if the proxy attends instead of the member) 
 

I hereby record my presence at the        Annual General Meeting of the                                            . , 

Address, on    
 
 
 
 

(Member’s /Proxy’s Signature) 
 
 
 
 

Note: 
 
 
 

1) Members are requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting, since further 

copies will not be available. 
 
 
 

2) The Proxy, to be effective should be deposited at the Registered Office of the Company not less 

than FORTY EIGHTHOURS before the commencement of the meeting. 
 
 
 

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

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

determined by the order in which the names stand in the Register of Members. 
 
 
 

5)  The  submission  by  a  member  of  this  form  of  proxy  will  not  preclude  such  member  from 

attending in person and voting at the meeting. 



Confidential
By Regd. Post

Accountant General (E&KSA), Gqfarat

Tdrfrqtq.n (qr.W {r.fr.t.q.), {srtre
Offlce of the

No. ES-I/A/cs./GSRD c/20r7 -rB/ g g+
z4leslis

To
The Managing Director,
Gujarat State Road Development Corporation Limited
Nirman Bhavan, Ground Floor,
Sector 10/A, Gandhinagar- 382010

Subject: Audit of accounts of Gujarat State Road Development corporation Limitedfor the year ended 31 March Z}Lg.

Sir,

tificate' of the Comptroller and Auditor
the Companies Acf 2013 on the accounts

tion Limited for the period ended 31
I General Meeting of the Company.

six copies of the printed accounts may please be sent to this office-

Receipt of this letter with its encrosures may prease be acknowredged.

yours faithfully,

Sr. Dy. Accountant ES_I)Encl:As above

Mm qq{, ftr{TI{I, ei[EEfEr,qlE - 380 009. Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009.

*t I Phone : 079-2(/;037 13, 26561327, 2640587 4, 26561282, 26560892
** I Fax:079-26561853 E-mail : agaugujaratl@cag.gov.in



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTTON 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2Or3 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2O1B

The preparation of financial statements of the Gujarat State Road Development
Corporation Limited for the year ended 31 March 2078 in accordance with the
financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013
(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory
Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under
Section 139 [5) of the Act are responsible for expressing opinion on the
financial statements under Section I43 of the Act based on independent audit
in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143

[10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit
Report dated 29 fune 2018.

I, pn behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a
supplementary audit under Section 743 (6) (a) of the Act of the financial
statements of Gujarat State Road Development Corporation Limited for the
year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out in
dependently without access to the working papers of the Statutory Auditors
and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company
personnel and a selective examination of some of the accounting records.
Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following
significant matters under Section I43 (6) (b) of the Act which have come to my
attention and which in my view are necessary for enabling a better
understanding of the financial statements and the related Audit Report:

Comments on disclosure
Contingent Liabilities: (Note No. 30) t 321.58 crore

1. The Arbitration cases of JMC Infra B&R Infra Bharat Deesa Toll Roads
Private Limited and Welspun Ltd. are still pending for settlement in different
forums. However, the same have neither been disclosed under the head of
Contingent Liabilities nor provided for. The disclosure made by the Company
in the Notes to Accounts lNote No. 30.3] is deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Pr. Accountant General (E&RSA), Gujarat

Place:Ahmedabad
Date:



 

 
SINGHVI & MEHTA 
                   CHARTERED ACCOUNTANTS 

111, UNIVERSITY PLAZA, VIJAY CHAR RASTA, NAVRANGPURA, AHMEDABAD (GUJ) DIAL: (O) 30615933 (M)-93-282-55933 

 

BEHIND MEDICAL AUDITORIUM, 166-A, SECTOR-D, SHASTRI NAGAR, JODHPUR  (O) 2637350 (R) 2633787 (M) 94-141-39933 

e-mail :singhvimehta_ca@rediffmail.com 
 

        INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
  
TO 
THE MEMBERS 
GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 
GANDHINAGAR (GUJARAT) 
 

Report on the Standalone Financial Statements 
We have audited the accompanied standalone financial statements of GUJARAT STATE ROAD 
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, which comprises of the Balance Sheet as on 31st 
March, 2018 and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow statement for the year ended 
31st March, 2018 and a summary of significant Accounting Policies and other explanatory 
information. 
 
Management’s Responsibility for the Standalone 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 and presentation of these 
standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial 
performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles 
generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the 
Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes 
maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for 
safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other 
irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and 
estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of 
adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and 
completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the 
financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.  
 
Auditor’s Responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our 
audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing 
standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions 
of the Act and the Rules made there under.  
 
We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 
143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial 
statements are free from material misstatement.  
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the 
disclosures in the standalone financial statements. The procedures selected depend on the 
auditor‟s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 
standalone 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 



 

 
SINGHVI & MEHTA 
                   CHARTERED ACCOUNTANTS 

111, UNIVERSITY PLAZA, VIJAY CHAR RASTA, NAVRANGPURA, AHMEDABAD (GUJ) DIAL: (O) 30615933 (M)-93-282-55933 

 

BEHIND MEDICAL AUDITORIUM, 166-A, SECTOR-D, SHASTRI NAGAR, JODHPUR  (O) 2637350 (R) 2633787 (M) 94-141-39933 

e-mail :singhvimehta_ca@rediffmail.com 
 

standalone financial statements that give a 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 the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting 
estimates made by the Company‟s Directors, as well as evaluating the overall presentation of the 
standalone financial statements.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion on the standalone financial statements. 

Opinion 

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, 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; 

 
a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018; 
b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and 
c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date. 

 
Emphasis of Matter 

(1) We draw attention to the Note No. 30 to the standalone financial statements 

which describes the uncertainty related to the outcome of litigation against the 

Company. 

(2) We draw attention to Note No. 34 to the standalone financial Statement 

regarding non disclosure of dues to Micro, Small and Medium Enterprises as 

required by Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006. 

(3) We draw attention to the Note No. 36 to the standalone financial statements 

which describes accounting of negative change in scope of project work relating 

to 3 VGF roads by L&T in terms of additional concessionaries agreement 

between GSRDC and L&T. 

(4) We draw attention to the Note No. 38 to the standalone financial statements 

which describes business transfer agreement entered between the GUJARAT 

STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED and MSK project (Kim 

Mandvi corridor) Private limited on 23rd March, 2018. 

 

Our Opinion is not modified in respect of above matters. 
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  Other Matter 

 

  We have placed reliance on technical/commercial evaluation by the management in respect of 

 categorization of various projects, their development, allocation of costs incurred on them, 

 treatment of capitalization etc. 

  

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 Companies 
Act, 2013, we give in the “Annexure A” a statement on the matters specified in paragraphs 
3 and 4 of the Order.  

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, the aforesaid Standalone 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 31st  
March, 2018, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is 
disqualified as on 31st March, 2018, 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 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, in our 
opinion and to the best of our information and according to the explanations given 
to us:  
i.  The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial 

position in its financial statements. Refer Note 30 to the financial statements; 
ii.  The Company has made provision, as required under the applicable law or 

accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term 
contracts including derivative contracts; and 

iii.  There has been no amounts, required to be transferred, to the Investor 
Education and Protection Fund by the Company. 
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3. As required by section 143(5) of the Act, Directions and Sub directions are annexed as per 

“Annexure C”. 
 
 
  FOR SINGHVI & MEHTA 
  CHARTERED ACCOUNTANTS 
        FRN 002464W 

 
 

PLACE : GANDHINAGAR     (KALURAM GURJAR) 
DATED: 29TH JUNE,2018               PARTNER 

      M. NO. 130095 
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“Annexure A” to the Independent Auditors’ Report  

 
The annexure referred to in paragraph 1 under the heading „Report on Other Legal & 
Regulatory Requirements‟ of our draft report of even date to the standalone financial 
statements of GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED for the 
year ended  31st March, 2018, we report that: 

                               FIXED ASSETS 
1 (a) 

 
 
(b) 
 
 
 
(c) 

The Company is maintaining proper records showing full particulars, 
including quantitative details and situation of fixed assets. 
 
According to information provided by the management, fixed assets have 
been physically verified by the management at reasonable intervals and 
no material discrepancies were noticed. 
 
The Company does not have any freehold Property and Leasehold 
Property in its Fixed Assets. 
 

               INVENTORIES 
2  Since the company is not holding any Inventories therefore clause (ii) of 

paragraph 3 of “the Order” is not applicable to the Company. 
 

   
        LOANS & ADVANCES 
 3  The Company has not granted any loans, secured or unsecured to 

companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in 
the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. 
Accordingly, clause (iii)(a) , (iii)(b) & (iii)(c)  of paragraph 3 of “the Order” 
is not applicable to the Company. 

             
       LOANS, INVESTMENT & GURANTEES 

4  According to information & explanation given to us, company has not 
given any loan or provided any guarantee to any person specified under 
section 185 of Companies Act 2013.  
 

Further, the company has deposited excess funds available out of grant 
with GSFS as per Government of Gujarat GR No. JNV-10-2011-182910-A 
dated 29.10.2016 for which the company has complied with the provisions 
of section 186 of Companiesp  Act, 2013. Total deposits with GSFS as on 
31st March, 2018 is Rs. 297,57,39,788.00. The company has not made 
any investment nor given any loan or provided any guarantee to anybody 
corporate other than GSFS as specified under section 186 of Companies 
Act 2013.          

  
 

  FIXED DEPOSITS 
5  According to the information and explanations given to us, the Company 

has not accepted any deposits therefore directive issued by the Reserve 
Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other 
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relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed 
there under, clause (v) of paragraph 3 of “the Order” is not applicable to 
the Company.  

   
6  COST AUDIT RECORDS 
  The Central Government has not prescribed maintenance of cost records 

under section 148(1) of the Companies Act, 2013 therfore clause (v) of 
paragraph 3 of “the Order” is not applicable to the Company. 

   
STATUTORY DUES 

7 (a) According to the information and explanations given to us and the records 
of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally 
regular in depositing the undisputed applicable statutory dues including 
provident fund, employees‟ state insurance, income-tax, sales-tax, service 
tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, GST, cess and any 
other statutory dues, as applicable with the appropriate authorities except 
following which are outstanding for more than six month as on 31st 
March, 2018 
1. Income Tax (TCS) of Rs. 11.29 Lakhs 
2. Interest on TCS of Rs. 8.56 Lakhs 
3. C.G.S.T. of Rs. 1.74 Lakhs 
4. S.G.S.T. of Rs. 1.74 Lakh 
 

 (b) According to the information and explanation given to us there are no 
disputed amounts payable in respect of income tax, sales tax, service tax, 
duty of customs, duty of excise, value added tax, cess except as stated 
below:- 

   

                                                                                                                                                                      
Name of the 
status 

Nature of 
dues 

Amount 
under 
dispute not 
yet 
deposited(R
s. ) 

Period to 
which the 
amount 
relates AY 

Forum where 
the dispute is 
pending 

Income Act 
1961 

Income Tax 
Including 
interest and 
penalty as 
applicable 

39,72,96,77
0 

2010-2011 ITAT 

Income Act 
1961 

Income Tax 
Including 
interest and 
penalty as 
applicable 

33,97,85,28
0 

2011-2012 ITAT 
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DEFAULT IN PAYMENT OF DUES 

8  According to the records of the Company examined by us and the 
information and explanations given to us, the Company does not have 
dues to any financial institution or bank or debenture holders as at the 
balance sheet date. Loan from R&B Department, Government of Gujarat, 
of Rs. 100,00,000.00 is outstanding as on 31.03.2018, There is no 
direction by government of Gujarat with respect to repayment of Loan 
and interest thereon therefore we are not in a position to comment upon 
default in repayment of the same.   

 
 
 

  
FUND RAISED BY PUBLIC ISSUE/ FOLLOW ON OFFER / TERM 
LOAN 

9  In our opinion and according to the information and explanations given to 
us, term loans were applied for the purpose for which the loans were 
obtained. The Company did not raise any money by way of initial public 
offer or further public offer (including debt instruments). 
 

  FRAUD 
10  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 any fraud on the company by 
it‟s officers / employees has been noticed or reported during the year.  

   
MANAGERIAL REMUNERATION 

11  The Company has not provided / paid any managerial remuneration as 
specified under section 197 of The Companies Act 2013 during the year.  
Therefore, clause (xi) of paragraph 3 of the order is not applicable to the 
company. 
 

 
 

  
NIDHI COMPANY 

12  The company is not a Nidhi Company as defined under section 406 of 
companies Act 2013. Therefore, clause (xii) of paragraph 3 of the order is 
not applicable to the company. 

  
 
 

 
 
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY 

13  As per the information and explanation given to us, all transactions with 
related parties are in compliance with the provision of section 177 and 
section 188 of Companies Act, 2013. The relevant disclosure as required 
by AS 18 “Related Parties” has been made as per Note No. 26 in the 
Financial Statements. 
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PREFERENTIAL ALLOTMENT / PRIVATE PLACEMENT OF SHARE / 
ISSUE OF DEBENTURE 

14  During the year company has not made Preferential Allotment/private 
placement of shares/Issue of Debentures therefore clause (xiv) of 
paragraph 3 of the order is not applicable to the company. 

   
 
NON CASH TRANSACTIONS WITH DIRECTORS  

15  As per the information and explanation given to us, company has not 
entered in to any non cash transactions with directors or persons 
connected with him. 

   
NBFC REGISTRATION 

16  The Company is not required to registered under section 45-IA of the 
Reserve Bank of India Act, 1934 as NBFC. Therefore, clause (xvi) of 
paragraph 3 of “the order” is not applicable to the Company. 

 

 
  FOR SINGHVI & MEHTA 
  CHARTERED ACCOUNTANTS 
        FRN 002464W 

 
 

PLACE : GANDHINAGAR     (KALURAM GURJAR) 
DATED: 29TH JUNE,2018               PARTNER 

      M. NO. 130095 
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“Annexure B” to the Independent Auditor’s Report of even date on the Standalone 
Financial Statements of GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION 
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 STATE ROAD 
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (“the Company”) as of 31st March, 2018 in 
conjunction with our audit of the standalone 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. 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 judgement, including the 
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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 (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 authorizations of management and directors of 
the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of 
unauthorized 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, 2018, 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 SINGHVI & MEHTA 
  CHARTERED ACCOUNTANTS 
        FRN 002464W 

 
 

PLACE : GANDHINAGAR     (KALURAM GURJAR) 
DATED: 29TH JUNE,2018               PARTNER 

      M. NO. 130095 
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ANNEXURE C AS REFERRED TO IN INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE 
ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF GUJARAT STATE ROAD 
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018  

a) Directions under Section 143(5) of The Companies Act, 2013: 
 

1. Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold 
respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title / 
lease deeds are not available? 
The Company does not have any freehold Property and Leasehold Property in its 
Fixed Assets. 
 
2. Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/ loan/ interest etc. if yes, 
the reasons there for and the amount involved. 
 
There are no such cases of waiver of debts / loan / interest etc. 
 
3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & 
assets received as gift / grant(s) from Govt. or other authorities. 
 
The Company does not own any inventory lying with third party. Further 
company has not received any asset as gift / grant from Govt. or other 
authorities. 

 
 

b) Sector Specific Sub-directions under Section 143 (5) of The Companies Act, 2013: 

 

           Infrastructure Sector 
1. Whether the company has taken adequate measures to prevent encroachment of 
idle land owned by it. Whether any land of the Company is encroached, under litigation, 
not put to use or declared surplus? Details may be provided. 
Yes. 
2. Whether the system in vogue for identification of projects to be taken up under 
Public Private Partnership is in line with the guidelines/ policies of the Government? 
Comment on deviation if any. 
Yes. 
3. Whether system for of work vis-à-vis the milestones stipulated in the agreement is in 
existence and the impact of cost escalation, if any, revenues/ losses from contracts, etc., 
have been monitoring the execution properly accounted for in the books. 
Yes. 
4. Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ State agencies 
were properly accounted for/utilized? List the cases of deviations. 
No, Government grant accounts have not been reconciled since long therefore 
we are not in a position to comment upon.  
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5. Whether the bank guarantees have been revalidated in time? 
Yes, wherever it is considered necessary. 
6. Comment on the confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term 
deposits, bank accounts and cash obtained. 
No confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term deposits, 
bank accounts obtained. 
7. The cost incurred on abandoned projects may be quantified and the amount actually 
written-off shall be mentioned. 
There is no such project which has abandoned during the financial year 2017-
18. 

 

  FOR SINGHVI & MEHTA 
  CHARTERED ACCOUNTANTS 
        FRN 002464W 

 
 
 

PLACE : GANDHINAGAR     (KALURAM GURJAR) 
DATED: 29TH JUNE,2018               PARTNER 

      M. NO. 130095 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Amount in Rs.)

` `

2 5,00,00,000                5,00,00,000                      

3 11,18,03,429               9,92,86,014                      

Sub Total 16,18,03,429            14,92,86,014                   

4 1,00,00,000                1,00,00,000                      

5 4,66,78,746                7,34,30,629                      

6 6,35,991                     6,35,991                           

Sub Total 5,73,14,737               8,40,66,620                     

7 9,17,70,328                72,45,057                         

8 4,00,64,54,574            3,89,07,22,131                  

Short Term Provisions 9 64,04,208                   40,29,082                         

Sub Total 4,10,46,29,110         3,90,19,96,270                

4,32,37,47,276         4,13,53,48,904                

Fixed Assets

10 12,91,057                   15,57,647                         

10 1,76,085                     4,97,467                           

11 4,44,378                     4,98,161                           

12 54,260                       54,260                             

Sub Total 19,65,780                  26,07,535                         

13 3,13,30,502                4,65,82,688                      

14 49,77,50,601               84,19,80,633                     

15 3,13,58,31,576            2,41,71,39,227                  

16 65,68,68,817               82,70,38,821                     

Sub Total 4,32,17,81,496         4,13,27,41,369                

4,32,37,47,276         4,13,53,48,904                

Significant Accounting Policies and Notes form an integral part of finncial statements

As per our report of even date attached

FOR SINGHVI & MEHTA FOR GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT 

CHARTERED ACCOUNTANTS CORPORATION LIMITED

FRN 02464W

(KALURAM GURJAR) (H. R. MENAT) (BHARAT TRIVEDI)

                    PARTNER MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

             M. NO. 130095 DIN: 00656263 DIN: 06871777

PLACE:-GANDHINAGAR

DATED:-29TH JUNE,2018

(DRISHTI VESASI)

COMPANY SECRETARY

Cash and cash Equivalents

Other Current Assets

Short Term Loans and Advances

Total 

As at 

31st March, 2018

Deferred Tax Assets

Long term Loans and Advances

Current Assets
Trade Receivables

Other Long Term Liabilities

Long Term Provisions

Non-Current Liabilities

Current Liabilities

Share Capital

Reserves and Surplus

Long Term Borrowings

i.  Tangible Assets

ii. Intangible Assets

Trade Payables

Other Current Liabilities

Total 

ASSETS

Non-Current Assets

Gujarat State Road Development Corporation Limited

(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Balance Sheet as at 31st March, 2018

EQUITY AND LIABILITIES

Shareholders' funds

As at 

31st March, 2017
Note No.



` `

I

17 32,13,33,694            9,63,64,975                

18 1,00,74,786              17,65,227                   

33,14,08,480         9,81,30,202               

II

19 26,95,99,299            4,49,87,240                

20 1,74,88,774              1,66,34,301                

21 -                            

10 6,39,534                  9,96,538                     

22 2,53,55,234              2,70,33,098                

31,30,82,841         8,96,51,177               

III 1,83,25,639            84,79,026                  

IV -                            

V Prior Period Items 23 6,49,766                  5,66,284                     

VI 1,89,75,405            90,45,310                  

VII -                         -                            

VIII 1,89,75,405            90,45,310                  

IX

64,04,208                40,29,082                   

(53,783)                   (26,696)                      

-                            

X 1,25,17,414            49,89,532                  

XI

2.50                        1.00                           

2.50                        1.00                           

Significant Accounting Policies and Notes form an integral part of finncial statements

As per our report of even date attached

FOR SINGHVI & MEHTA FOR GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT 

CHARTERED ACCOUNTANTS CORPORATION LIMITED

FRN 02464W

(KALURAM GURJAR) (H. R. MENAT) (BHARAT TRIVEDI)

              PARTNER MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

      M. NO. 130095 DIN: 00656263 DIN: 06871777

PLACE:-GANDHINAGAR

DATED:-29TH JUNE,2018

(DRISHTI VESASI)

COMPANY SECRETARY

Exceptional Items

PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND 

TAX

Extraordinary Items

Diluted

1. Current Tax

2. Deferred Tax

3. Previous Year Tax

NET PROFIT AFTER TAX

EARNINGS PER SHARE

Basic 

TAX EXPENSES

NET PROFIT BEFORE TAX

3. Finance Costs

4. Depreciation and Other Expenses

5. Other Expenses

Total

PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Note No.
 Year 2017-18  Year 2016-17 

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2018
             (Amount in Rs.) 

2. Employee Benefit Expenses

INCOME

Total

1. Revenue from Operations

2. Other Income

1. Direct Expenses

EXPENDITURES



(Amount in Rs.)

A.

Net Profit before Taxes as per Profit & Loss Account 1,89,75,405            90,45,310             

Adjustments For: Non Cash and Non operating Items

Depreciation 6,55,856                7,38,436               

Finance Cost -                       

Interest Income -                       

1,96,31,261         97,83,746           

Adjustment for Working Capital Changes: 

Trade Payables 8,45,25,271            72,45,057             

Other Current Liabilities 11,86,32,273          44,41,59,614         

Short Term Provisions 23,75,126              (61,86,498)            

Trade Receivables 1,52,52,186            81,84,900             

Short Term Loans and Advances (72,50,96,557)         5,57,69,667          

Other Current Assets 17,01,70,004          (10,96,28,957)       

(31,45,10,436)     40,93,27,528     

Less: Taxes Paid 28,99,830.00          -                       

(31,74,10,266)     40,93,27,528     

B.

Purchase of Fixed Assets (67,883)                  (10,92,486)            

Interest Received from GSFS Deposits- -                       

(67,883)                (10,92,486)         

C. 

Interest paid on GSFS Loan -                        -                       

Repayment of Long Term Borrowings -                        -                       

Repayment of Other Long Term Liabilities (2,67,51,883)          1,82,57,251          

(2,67,51,883)       1,82,57,251        

Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year 84,19,80,633          41,54,88,340         

Cash & Cash Equivalents at the end of the year 49,77,50,601       84,19,80,633     

Notes: 

Significant Accounting Policies and Notes form an integral part of financial statements

As per our report of even date attached

FOR SINGHVI & MEHTA FOR GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT 

CHARTERED ACCOUNTANTS CORPORATION LIMITED

FRN 02464W

(KALURAM GURJAR) (H. R. MENAT)

                    PARTNER MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

             M. NO. 130095 DIN: 00656263 DIN: 06871777

PLACE:-GANDHINAGAR

DATED:-29TH JUNE,2018

(DRISHTI VESASI)

COMPANY SECRETARY

Cash Flow From Financing Activities

NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Cash Flow Statement for the year ending 31st March, 2018

Particulars
Year 2016-17

Cash Flow From Operating Activities

Operating Profit Before Working Capital Changes

NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Flow From Investing Activities

Year 2017-18

42,64,92,293     

(1) Cash flow statement has been prepared following indirect method as prescribed in Accounting Standard -3," 

Cash Flow Statement" issued under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies 

(Accounts) Rules, 2014

(2) Details of Components of Cash and Cash Equivalents are available as per Note No. 14   

(34,42,30,032)     

(BHARAT TRIVEDI)

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH OR CASH 

EQUIVALENTS



Gujarat State Road Development Corporation Limited 

(CIN: U45200GJ1999SGC035995) 

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 

1. Significant Accounting Policies 

 

A. Basis of Preparation of Financial Statements 

The financial statements have been prepared in accordance with the Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP) in India under the historical cost conventions 

on accrual basis, unless otherwise stated, GAAP comprises applicable Accounting 

Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 

of The Companies (Accounts) Rules, 2014, other pronouncements of the Institutes 

of Chartered Accountants, relevant applicable provisions of the Companies Act, 

2013. The accounting policies have been consistently adopted by the Company and 

are consistent with those used in the previous year.  

The company undertakes Road Development Projects on behalf of the Government. 

The expenditure incurred for the purpose is adjusted against the grant as per the 

administrative approval given by the Government. Road so constructed being the 

assets of the Government and in absence of the Direction of the Government to 

adjust Road Project Cost if any against the Grant, the expenditure is charged to 

Profit & Loss Account. 

 

B. Use of Estimates 

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted 

Accounting Principles (GAP) in India requires management to make estimates and 

assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the 

disclosures of contingent liabilities on the date of financial statements and reported 

amounts of revenue and expenses of that year. 

Although these estimates are based upon management's best knowledge of current 

events and actions, accounting estimates could change from period to period. Actual 

results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made 

as the management becomes aware of changes in circumstances surrounding the 

estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the 

period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the 

notes to accounts to the financial statements.  

 

C. Cash Flow Statement 

Cash and cash equivalents for the purpose of cash flow statement comprise cash at 

bank and in hand and short-term investments with an original maturity period of 

three months or less. 

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net profit before tax is 

adjusted before the effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or 

accruals of past or future cash receipts and payments and items of income or 



expenses associated with investing or financing flows. The cash flows from 

operating, investing and financing activities of the Company are segregated. 

 

D. Prior Period and Extra Ordinary Items 

Prior period items and Extra Ordinary items having material impact on the financial 

affairs of the Company are disclosed separately.  

 

E. Event Occurring after Balance Sheet Date 

Material adjusting events (that provides evidence of condition that existed at the 

balance sheet date) occurring after the balance sheet date are recognized in the 

financial statements. Non adjusting events (that are inductive of conditions that 

arose subsequent to the balance sheet date) occurring after the balance sheet date 

that represents material change and commitment affecting the financial position are 

disclosed in the Director's report. 

 

E. Fixed Assets 

(i) Tangible Assets 

Fixed assets are stated at their original cost of acquisition less accumulated 

depreciation and impairment losses. Cost comprises of all costs incurred to bring the 

assets to their location and working condition and includes all expenses incurred up 

to the date of commercial utilization.  

Subsequent expenditure related to an item of fixed assets is added to its book value 

only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously 

assessed standard of performance. All other expenses on existing fixed assets, 

including day-to-day repair and maintenance expenditure and cost of replacing 

parts, are charged to statement of Profit and Loss for the period during which such 

expenses are incurred.  

Gains or Losses arising from de-recognition of Fixed Assets are measured as the 

difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and 

are recognized in the statement of Profit and Loss. 

 

 (ii) Intangible Assets 

Intangible assets are stated at cost of acquisition net of recoverable taxed less 

accumulated amortization and impairment loss, if any. The cost comprises purchase 

price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition 

for the intended use and net charges on foreign exchange contracts and 

adjustments arising from exchange rate variations attributable to the intangible 

assets. 

 

G. Depreciation/Amortizations 

Depreciation/amortization in respect of all fixed assets has been calculated following 

written down value method. Depreciation is provided based on the useful life of the 

assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. On addition/ 



deductions of assets during the period depreciation has been provided on pro-rata 

basis.  

 

Depreciation of assets having value of less than Rs. 5,000/- are provided @ 100%.  

Amortization is done as per AS-26 "Intangible Assets" over 10 years.  

 

 

 

H. Construction Contracts 

Contract revenue associated with the construction of road are recognized as revenue 

by reference to the stage of completion of the projects at the balance sheet date. 

The stage of completion of project is determined by the proportion that contact cost 

incurred for work performed up to the balance sheet date bears to the estimated 

total contracts.  

 

I. Revenue Recognition  

Revenue arising out of various contracts are recognized on accrual basis as per the 

terms of the contract except in the cases where the ability to assess the ultimate 

collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim 

(because of disputes raised by the contractor) particularly with respect to, Project 

Development Fees, Excess Revenue Sharing then such revenue is recognized on 

realization basis. 

 

The Corporation has following kinds of Income:  

Revenue from Services 

1. Project Development Fees 

2. Additional Concession Fees 

3. Material Testing Charges 

4. Tender Document Fees 

Other Income 

5. Interest  

6. Dividend  

 

1. Revenue from Project Development Fees 

Revenue from Project Development Fees is recognized in accordance with terms 

of the relevant concession Agreement which is accounted as income on pro rata 

basis of tenure of project completion.  

 

2. Revenue from Additional Concession Fees 

Revenue from Additional Concession Fees is recognized in accordance with terms 

of the relevant concession agreement which is accounted as income on accrual 

basis.  

 



3. Material Testing Charges, Supervision Charges, Tender Document Fees, Bid 

Security Fees, Misc. Income, Other Recovery, Road Damage imposed, Penalty 

receipt are recognized as and when realized in absence of ability to assess the 

ultimate collection with reasonable certainty.  

 

4. Interest  

Interest income is recognized on time proportionate basis. 

The interest earned on deposit made with Gujarat State Financial Services 

Limited (Government of Gujarat Enterprise) consists of deposit made out of the 

unutilized grant and own fund which is maintained under common pool account 

of Deposits. Interest Income earned during the year is apportioned between 

Grant Funds and Own Funds on the basis of Average of the Opening and Closing 

of such Balances. Interest income so earned to the extent of on the deposit of 

unutilized fund of the grant is treated as Current Liability under the head "Grant 

Funds" and may be required to be surrendered as per the direction of 

Government of Gujarat and Interest on deposit of own fund is treated as income 

of the year and accordingly credited to Profit & Loss Account.  

 

Payments and Receipts in relation to Grants received for Viability Gap Funding 

Schemes are directly debited and credited against the said grant fund.  

 

5. Dividend Income  

Dividend income is recognized when the right to receive is established. 

 

J. Direct Expenditure Recognition 

Direct Expenses includes expenses in relation to Construction and Development of 

Roads and Bridges, Beautification work of Roads on accrual basis for which no 

grants are received and are required to be funded by the company from its own 

funds and not from Government Grant Funds 

.  

K. Other Expenses Recognition 

Other Expenses are recognized on accrual basis. 

 

L. Accounting of Government Grants 

Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the 

Company will comply with the condition attached thereto and that the grant will be 

received.     

 

 The company receives various grants from Government of Gujarat for various 

purposes to be utilized as per the directions of Government of Gujarat. The company 

treats such grant funds as its liability and makes expenses out of such funds for 

specific purposes, which are debited to such grants/fund accounts. Unutilized 



amount of funds are kept as deposits with Gujarat State Financial Services Limited 

(Government of Gujarat Enterprise).  Interest on deposits of such unutilized amount 

of grant is also treated as grant. The grant received for any specific purpose and the 

expenditure on such specific purpose if not matching with the amount of grant 

received and exceeds the amount of grants received is treated as expenses of the 

year and to that extent debited to Statement of Profit & Loss of the Company. 

 

Grants are used for the project for which they are sanctioned and in any case if 

required to be used for other project then permission is taken from the sanctioning 

authority. 

 

M. Investments 

Investments that are readily realizable and are intended to be held for not more 

than one year from the date, on which investments are made, are classified as 

current investments. All other investments are classified as long-term investments. 

Current investments are carried at lower of cost or fair value determined on an 

individual investment basis. Long term investments are carried at cost. However 

provision for diminution in value is made for diminution other than temporary in 

nature.  

 

N. Employee Benefits 

Short Term employee benefits are recognized as an expense in the profit and loss 

account of the year in which such actual payment is made.  

 

Post employment and other long term employee benefits are recognized as an 

expense in the profit and loss account for the year when actual payment is made 

and no other provisions are made in respect of retirement benefits. 

 

O. Borrowing Costs 

Borrowing costs on working capital is charged to the statement of profit and loss in 

the year of incurrence. Borrowing costs that are attributable to the acquisition of 

tangible fixed assets are capitalized till the date of substantial completion of the 

activities necessary to prepare the relevant asset for its intended use. Borrowing 

costs that are attributable to the acquisition or development of qualifying intangible 

assets are capitalized till the date they are put to use. 

 

P. Accounting for Leases 

(i) Operating Lease 

The company has leased certain tangible assets and such leases where the company 

has substantially retained all the risks and rewards of ownership are classified as 

operating leases. Lease income on such operating leases are recognized in the 

Statement of Profit & Loss on a straight-line basis over the lease term which is 

representative of the time pattern in which benefit derived from the use of the 



leased asset is diminished. Initial direct costs are recognized as an expense in the 

Statement of Profit & Loss in the period in which they are incurred. 

 

(ii) Finance Lease 

The assets given under the finance lease are recognized in the balance sheet date at 

an amount equal to the net investment in the leases. The recognition of finance 

income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the net 

investment outstanding in respect of the finance lease. 

 

Q. Earnings per Share 

The Company reports basic and diluted Earnings per Share (EPS) in accordance with 

Accounting Standard- 20 "Earning per Share". The basic EPS is computed by dividing 

the net profit or loss for the period by the weighted average number of equity 

shares outstanding during the period. Diluted EPS is computed by dividing the net 

profit or loss for the period by the weighted average number of equity shares 

outstanding during the period as adjusted for the effects of all dilutive potential 

equity shares, except where the results are anti-dilutive. 

 

R. Taxes on Income 

Current tax is determined as the amount of tax payable in respect of taxable income 

for the period.  

 

Deferred Tax Assets or Deferred Tax Liability is recognized on timing difference 

being the difference between taxable income and accounting income. Deferred Tax 

Assets or Deferred Tax Liabilities are measured using the tax rates and tax laws that 

have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet Date. Deferred 

Tax Assets arising from timing differences are recognized to the extent there is a 

reasonable certainty that the assets can be realized in future. 

 

The Minimum Alternative tax (MAT) credit is recognized as an asset only when and 

to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income 

tax during the specified period. In the year in which the MAT credit becomes eligible 

to be recognized as an asset in accordance with the recommendations contained in 

guidance note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the said 

asset is created by way of a credit to the Profit and Loss Account and shown as MAT 

Credit Entitlement. The Company reviews such credits at each balance sheet date 

and writes down the carrying amount of MAT Credit Entitlement, if warranted. 

 

S. Impairment Of Assets 

An asset is considered as impaired in accordance with AS-28 when at the balance 

sheet date, there are indications of impairment and the carrying amount of the 

asset, or where applicable the cash generating unit to which the asset belongs, 

exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of the asset’s net selling price and 



the value in use). In assessing the value in use, the estimated future pre-tax cash 

flow expected from the continuing use of the asset and its ultimate disposal are 

discounted to their present value using a weighted average cost of capital. The 

carrying amount is reduced to the recoverable amount and the reduction is 

recognized as an impairment loss in the Statement of Profit and Loss.  

 

T. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present 

obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of 

economic benefits will be required to settle the obligation at the reporting date. 

Where no reliable estimate can be made, a disclosure is made as contingent liability. 

A disclosure for a contingent liability is also made when there is a possible obligation 

or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of 

resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of 

which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is 

made.  

 



(Amount in Rs.)

`

5,00,00,000               5,00,00,000                       

Issued, Subscribed and Paid up Capital

5,00,00,000               5,00,00,000                       

5,00,00,000             5,00,00,000                     

% No of Shares % No of Shares

1 Hon. Governor of Gujarat 100 49,99,993 100 49,99,993

No of Shares ` No of Shares `

50,00,000           5,00,00,000               50,00,000           5,00,00,000                       

Add: Shares Issued During the Year -                    -                           -                    -                                   

Less: -                    -                           -                    -                                   

50,00,000           5,00,00,000               50,00,000           5,00,00,000                       

2.4 Shares held by holding/ultimate company and/ or their subsidaries/ assocaites: NIL

As per Last Balance Sheet 9,92,86,015               9,42,96,483                       

Add: 1,25,17,414               49,89,532                         

Less: -                           -                                   

11,18,03,429           9,92,86,015                     

As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Total:>

As at  31st March, 2017
Name of the Shareholder

2.2 Reconciliation of Shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period: 

50,00,000 Equity Shares of  ` 10 each

Total:>

3

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

Reserves and Surplus

Profit & Loss Account

2.3 Terms/Rights Attached to Equity Shares

The company has only one class of equity shares having a face value of  Rs. 10 per share.Each equity shareholder is entitled to one vote per share. 
In the event of liquidation of the company, the holders of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the company, after distribution 

of all preferential amounts

Particulars
As at  31st March,2018 As at  31st March, 2017

Shares Cancelled or Bought Back during the 

Equity Shares at the end of the year

Equity Shares at the beginning of the year

As at  31st March,2018

Appropriations during the year

Profit/(Loss) during the year

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017
Share Capital2

Authorised Share Capital: 

2.1

(50,00,000 Equity Shares of  ` 10 each in previous year)

(50,00,000 Equity Shares of  ` 10 each in previous year)

Details of Shareholders holding more than 5% shares:

50,00,000 Equity Shares of  ` 10 each



(Amount in Rs.)

Non-Current Current Non-Current Current

-                    -                           -                    -                                   

-                    -                           -                    -                                    

-                    -                           -                    -                                   

1,00,00,000        1,00,00,000        

-                    -                           -                    -                                   

1,00,00,000      -                           1,00,00,000      -                                    

1,00,00,000      -                           1,00,00,000      -                                    

4,24,44,036               6,91,99,518                       

28,08,700                 28,08,700                         

Earnest Money Deposits- Unsecured 14,26,010                 14,22,410                         

4,66,78,746             7,34,30,628                     

* Includes Payable to Gujarat Industrial Development Board

5.2

Security Deposits, Time Deposits and Withheld Monies-Unsecured

5 Other Long Term Liabilities
As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Secured Long term Borrowings

Unsecured Long Term Borrowings:

(a) From Banks

(b) From Others

Loan from Roads & Building Dept.

The company has borrowed an amount of Rs. 1,00,00,000/- for the purpose of incurring establishment expenditure and preliminary expenditure

respectively from Road & Building Department, Government of Gujarat at the time of incorporation of the company. The company does not have any

confirmation/direction for repayment of this amount till date. However, in perception of the management as the amount is outstanding since long and

there is unlikely of any demand being raised from the lender within next 12 months, the amount is shown as "Unsecured Long Term Borrowings" in the

accounts. The amount is unsecured and no interest is payable on the same.

Loan from Gujarat State Financial Services

Total:>

4.1 Loan from Road & Building Department

(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

4 Long Term Borrowings
As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Gujarat State Road Development Corporation Limited

5.1

Trade Payable*

Total:>

Amount payable to Gujarat Industrial Development Board is with respect to various feasibility studies and outstanding since long.

Security Deposit and Earnest Money Deposit are for Long Term Projects and in the perception of Management the same are not likely to be repaid 

within next 12 months



(Amount in Rs.)

` `

6,35,991                   6,35,991                           

6,35,991                  6,35,991                           

6.1

All the employeesof the Corporation are outsourced , contractual or on deputation from Government of Gujarat therefore the Co.

is not required to make provisions and Disclosures as per Accounting Standard-15, "Employee Benefits".

` `

9,17,70,328               72,45,057                         

Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises -                           -                                   

9,17,70,328             72,45,057                         

` `

22                            30                                    

3,86,48,76,126          3,70,81,88,526                  

14,15,78,427             18,25,33,575                     

4,00,64,54,574        3,89,07,22,130                

64,04,208                 39,14,472                         

64,04,208                39,14,472                         

Opening Balance 4,98,161                   5,24,857                           

Add: Addition/(Deduction) during the year (53,783)                     (26,696)                             

4,44,378                  4,98,161                           

20,55,115                 17,01,066                         

27,63,158                 32,77,251                         

7,08,043                   15,76,185                         

6,35,991                   -                                   

13,44,034                 15,76,185                         

4,44,378                   4,98,161                           

4,44,378                   4,98,161                           

6 Long Term Provisions
As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Total outstanding dues of creditor other than micro enterprises and small 

enterprises 

Total:>

Provisions for Pensions & Leave Salary

Total:>

7 Trade Payables
As at 

31st March, 2018

In respect of the employees deputed from Govt. of Gujarat , Road & Building Department, the company had made provision of amount communicated

by the respective Accountant General's Office for Leave Salary and Pension. For such Persons in respect of whom the company has received intimation

for pension and leave salary from competent authority, in the year prior to the previous year, the company had made provision for such benefits on

estimated basis of Rs.6,35,991/-. However no further amount for the said expenses have been provided in the current year for want of any intimation

from the Accountant General's Office. In absence of any direction from the Government Department the Management has continued to consider the

same as provision for expenses. In the perception of the Management the same is not repayable in next 12 months.

Income Received in Advance

Balance of Grant Funds(Refer Note No: 29)

Total:>

9 Short Term Provisions

Other Current Liabilities*

8 Other Current Liabilities
As at 

31st March, 2018

*The other current liabilities are inclusive of Statutory Dues

As at 

31st March, 2017

11 Deferred Tax Assets (Net)

As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

In view of Accounting Standard 22, the significant component and classification of Deferred Tax Asset on Account of Timing Difference comprises the 

following:

As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Provision for Taxation

Total:>

Deferred Tax Liabilities related to Fixed Assets

Total:>

WDV as per books

WDV as per Income Tax

Timing Difference Due to Depreciation on Fixed Assets

Provisions for Pensions & Leave Salary (B)

Total (A + B)

Tax @33.063%

Net Deferred Tax Asset

As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017



10.  FIXED ASSETS (Amount in Rs.)

 As at

01.04.2017
 Additions  Deductions 

As at

31.03.2018

Up to

31.03.2017
 For the year 

 

Deductions/Adj

ustments 

Up to

31.03.2018

As at

31.03.2018

As at

31.03.2017

I. Tangible Assets

Computer System 28,61,306          67,883           -                29,29,189        24,22,422.00            2,64,487.00        (1,68,277.00)       25,18,632.00         4,10,557            4,38,884          

Electrical Installations 7,44,693            -                7,44,693          7,07,458.00              -                   -                    7,07,458.00           37,235              37,235            

Furniture and Fixtures 19,75,132          -                -                19,75,132        16,64,077.00            76,851.00          (51,667.00)         16,89,261.00         2,85,871            3,11,055          

Vehicles-Motor Car 36,65,565          -                36,65,565        32,52,676.00            1,00,781.00        311.00               33,53,768.00         3,11,797            4,12,889          

Office Equipments 21,12,368          -                -                21,12,368        17,54,784.00            1,38,343.00        (26,356.00)         18,66,771.00         2,45,597            3,57,584          

Cycle 2,950                -                2,950               2,950.00                  -                   -                    2,950.00                -                   -                 

1,13,62,014     67,883         -                1,14,29,897     98,04,367              5,80,462.00     (2,45,989)         1,01,38,840.00      12,91,056        15,57,646      

II. Intangible Assets -                 

Computer Software 8,77,148            -                -                8,77,148          6,22,753.00              39,186.00          1,57,475.00        8,19,414.00           57,734              2,54,395          

Web Development 

Charges
3,90,154            -                -                3,90,154          1,47,083.00              39,703.00          85,017.00           2,71,803.00           1,18,351            2,43,071          

12,67,302        -               -                12,67,302        7,69,836.00           78,889.00        2,42,492.00     10,91,217.00         1,76,085          4,97,466        

Total:> 1,26,29,316     67,883         -                1,26,97,199     1,05,74,203.00      6,59,351.00     (3,497.00)         1,12,30,057.00      14,67,141        20,55,112      

Previous year 1,15,36,830     10,92,486    -                1,26,29,316     98,35,764              9,96,538          (2,58,101)         1,05,74,201           20,55,115        17,01,066      

Gross Block Depreciation Net Block

Particulars

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018



(Amount in Rs.)

Security Deposit 54,260                      54,260                              

54,260                     54,260                              

(Unsecured and Considered Good)

For the period exceeding 6 months 2,88,56,344               4,04,25,696                       

Others 24,74,158                 61,56,992                         

3,13,30,502             4,65,82,688                     

Cash and cash Equivalents

Balances with Banks: 

In current Accounts 27,91,94,109             84,19,76,660                     

In SBI Escrow Account( Refer note No. 38 ) 21,85,45,204             

11,288                      3,973                                

49,77,50,601           84,19,80,633                   

` `

(Unsecured and Considered Good)

Balance with Statutory/Government Authorities

Advance income tax 2,85,34,939               2,85,34,939                       

Tax deducted at source 1,47,14,472               10,21,279                         

Prepaid Expenses 23,161                      24,077                              

Intercorporate deposits with GSFS 2,97,57,39,788          2,24,63,71,042                  

Loans and Advances

    Advance to valechha kutchh toll road Pvt. Ltd. 6,71,00,603               

Safety fund receivable from L&T 2,35,53,650               

MSK Project(Himmatnagar) Pvt. Ltd. 2,35,172                   

Receivable from Railway for ROB Expense 2,59,22,581               

Advances to Creditors for Project Work -                           -                                   

Other Advances -                           14,11,84,690                     

Staff Advances 7,210                        3,200                                

3,13,58,31,576        2,41,71,39,227                

` `

Interest Receivable 21,21,543                 15,34,512                         

Income Due but not Received

Additional Conce. Fee AVM Due But Not Received 18,43,38,580             29,85,12,525                     

Additional Conce. Fee HGS Due But Not Received 19,81,52,301             20,36,33,755                     

Additional Conce. Fee RJV Due But Not Received 27,19,95,843             32,33,58,029                     

L&T Due Deligance Due A/c 2,60,550                   

Employee Insurance Scheme, 1981 -                                   

65,68,68,817           82,70,38,821                   

(Unsecured and Considered Good)

13 Trade Receivables
As at 

31st March, 2018

12 Long Term Loans and Advances
As at 

31st March, 2018

Total:>

Total:>

16 Other Current Assets
As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Total:>

15 Short Term Loans and Advances
As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

14 Cash and Bank Balances
As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Cash on Hand

As at 

31st March, 2017

Total:>

Total:>

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

As at 

31st March, 2017



(Amount in Rs.)

2017-18 2016-17

` `

7,05,08,835           51,29,964          

17,22,08,274          8,63,97,983       

43,11,878              28,67,016          

20                         12                    

34,77,966              19,70,000          

Change in scope of work 7,08,26,721           

32,13,33,694       9,63,64,975     

 

2017-18 2016-17

` `

11,67,819              

84,87,315              7,83,121            

-                       1,34,306            

Tender Documents Fees 4,19,652                8,47,800            

1,00,74,786         17,65,227        

2017-18 2016-17

` `

-                   

15,02,67,533          3,26,46,112       

50,00,000              -                   

3,61,66,652           39,60,482          

-                       7,93,693            

-                       20,68,557          

16,30,415              -                   

2,75,875                36,24,810          

9,26,485                18,93,586          

Independent engineer expenditure 37,09,327              -                   

Exemption Expenses of March Month f or 3 VGF project 7,16,23,012           

26,95,99,299       4,49,87,240     

.

2017-18 2016-17

`

Salaries and Wages 1,74,88,774           1,66,34,301       

1,74,88,774         1,66,34,301     

2016-17 2015-16

` `

-                       -                   

-                       -                   

Total:>

20 Employee Benefit Expenses

Total:>

21 Finance Costs

Interest Expenses

Total:>

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

17 Revenue from Operations

Sale of Services: 

Total:>

19 Direct Expenses

Ahmedabad- Dholera Way Expenses

18 Other Income

Concession Fees and Lease Fees

Toll Collection Income

Material Testing Income

Total:>

Interest on Bhuj Bhachau Road(Valecha 

Kuchchh)

Project Permission Fees

Miscellaneous Income

Bhuj Bhachau Road Expeses

Toll Compensation (Premiume) Income

Change in Scope of Work of Consultant

Beautification Works Expenses

Bagodara- Tarapur- Vasad Road Expenses

Sundry Balances written off

Bharuch- Dahej Road Expenses

Surat- Bardoli Road Expenses

Kim Mandvai Road Expenses

Sabarmati Bridge on Bagodara-Vataman Road Expenses



(Amount in Rs.)

2017-18 2016-17

` `

23,37,094              36,11,703          

13,15,800              84,22,501          

4,15,710                3,31,359            

8,83,977                9,01,722            

79,30,517              44,75,498          

35,56,384              37,89,455          

1,94,502                2,37,848            

4,08,907                6,14,000            

10,79,245              9,41,875            

19,90,542              14,56,303          

52,42,556              22,50,834          

2,53,55,234         2,70,33,098     

8,81,700                

16,320                  2,58,101            

-                       (2,92,216)          

-                       (10,27,334)         

8,98,020              (10,61,449)      

-                       

-                       

Recovery from SMS Infrs pvt ltd 15,47,786              

-                       16,27,733          

15,47,786            16,27,733        

6,49,766              5,66,284          Total:>

II. Prior Period Income

Reversal of Deduction for Bitumene

Other Prior Period Expenses

23 Prior Period Items

TCS on toll 2013-2014

Legal & Professional Fees

Administrative Expenses

Total:>

I. Prior Period Expenditure

Telephone Expenses

Repairs & Maintenance Expenses

Payment to Auditors(Refer Note: 25)

Other Expenses

Material Testing Charges

22 Other Expenses

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

Advertisement Expenses

Travelling Expenses

Electricity, Power and Fuel Expenses

Advertising Expenses

Consultancy Expenses

Depriciation



        (Amount in Rs.)

The details are as under

1 Profit after Tax 1,25,17,414           49,89,532               

2 No of Equity Shares 50,00,000              50,00,000               

3 Nominal Value per Equity Shares 10                         10                         

4 Basic and Diluted Earnings Per Share 2.50 1.00

25 Payment to Auditors

As an auditor ` `

6,96,200                7,28,500                

1,88,800                1,32,250                

1,94,245                81,125                   

10,79,245           9,41,875              

26 Related Party Disclosure

Sr No Name of the Related Party

1 Governor of Gujarat

2 Shri Nitinkumar Ratilal Patel

3 Shri Hiralal Menat

4 Shri Ashwini Kumar Yadav

5 Shri Sandeep Bhanubhai Vasava

6 Shri Bharat Trivedi

7 Shri K D Upadhay

8 Shri Sureshbhai Dahyabhai Patel

9 Shri Mukund Gajanan Sapre

As per Accounting Standard 18, the disclosure of transactions with related parties are given as below:

Sr No Name of the Related Party

No amount is outstanding which pretains to related parties at the balance sheet date 

27 The previous year figures are regrouped and rearranged wherever necessary

28

Tax Audit Fees

Relationship

Holder of 99.99% of shares

Director

Managing Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

The cash flow statement has been prepared and presented according to the Indirect Method of Cash flow prescribed by Accounting Standard 3

Relationship Related Party Transactions

Gujarat State Road Development Corporation Limited
(CIN: U45200GJ1999SGC035995)

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

As at 

31st March, 2018
24 Earning Per Share

As at 

31st March, 2018

As at 

31st March, 2017

Total:>

Statutory Audit Fees

Internal Audit Fees

Remuneration to Managing Director of Rs. 18.60 Lacs (Previous Year  

Rs.   16.55 Lakhs ) 
1 Managing DirectorHiralal Menat



29      

 Sr No  Project  Opening Balance  

 Grant Received/ 

(Returned) 

 Total Expenditure 

Incurred 

 Adjusted Against 

Grant 

 Debited 

to 

Statement 

of Profit & 

Loss  Closing Balance 

1        ROB Fund 32,56,89,677             -                        69,15,102               69,15,102               -           31,87,74,575         

2        Chhayapuri ROB 12,59,35,397             -                        1,49,75,200            1,49,75,200            -           11,09,60,197         

         3 Nano Ahmedabad Viramgam Maliya Tollway VGF 8,58,38,716               -                        -                        -                        -           8,58,38,716           

4        Bharuch-Dahej Fund(Welspun) 50,00,000                  -                        -                        -                        -           50,00,000              

         5 Bharuch Dahej GoG Fund 12,58,04,083             -                        -                        -                        -           12,58,04,083         

6         Budget head 3(GoG Fund for Administrative Expenses-GSRDC) 24,50,000                  -                        -                        -                        -           24,50,000              

         7 Budget head 6(GoG Fund But Not for GSRDC) 2,000                        -                        -                        -                        -           2,000                     

8        GoG Fund for Land Acquisition Fund 1,54,03,196               -                        -                        -                        -           1,54,03,196           

         9 Interest on Grant Fund 95,33,54,624             18,94,89,876          -                        -                        -           1,14,28,44,500     

10       Irrigation fund From Panam Yojana(HGS Road) 1,47,427                   -                        -                        -                        -           1,47,427                

       11 VGF Utility Shifting Fund 27,06,40,454             48,63,563               48,63,563               -           26,57,76,891         

12       VGF Construction Fund 18,58,33,000             -                        -                        -                        -           18,58,33,000         

       13 GoG Road Privatisation Fund 1,24,59,42,087          38,40,05,000          38,40,05,000          38,40,05,000          1,24,59,42,087     

14       GoG Fund for Utility Shifting and Ancillary Services 36,12,332                  -                        -                        -           36,12,332              

       15 Central Road Fund Surat Bardoli Dastan 36,78,79,649             13,00,00,000          15,64,19,472          15,64,19,472          -           34,14,60,177         

16       GOG Grant for Toll Exemption* (53,44,117)                1,07,84,97,863        1,15,01,20,875        1,07,84,97,863        (53,44,117)            

17       19-GSRDC Government grant -                           2,36,77,000            33,05,939               33,05,939               2,03,71,061           

3,70,81,88,525       1,80,56,69,739    1,72,06,05,151    1,64,56,76,200    -          3,86,48,76,125     

 * Note:- It is on account of provision for amount receivable from Government of Gujarat towards toll exemption.

Details of Grant and Utilization during the year

  *The excess grant of Rs. 31,34,97,,863.00 under Head 16 – GoG Road Privatization Fund was transferred to Head 20 – GoG Grant for Toll Exemption as approved by Roads & Buildings 

Department, GoG Letter no. Budget/102018/3/B dated 31/03/2018 and own funds are utilized against the remaining expenditure of Rs. 7,16,23,012.00 under Head 20 – GoG Grant for Toll 

Exemption.



30 Contingent Liabilities

2017-18 (Rs.) 2016-17 (Rs.)

Claims against the company not acknowledged as 3,21,57,82,050    3,21,57,82,050       

30.1

30.2

30.3

(Amount in Rupees)

Name of Party Forum where Dispute is pending
2017-18 2016-17

Ranjit Project Pvt. Ltd
Rs. 9.90 Crore + 

Interest

Rs. 9.90 Crore + 

Interest

Ranjit Toll Road Pvt. Ltd. Rs. 45 Crore Rs. 45 Crore

M S Khurana Infrastructure & Toll Road 

Pvt Ltd

Rs. 24.17 Crore+ 

interest

Rs. 24.17 Crore+ 

interest

M S Khurana Infrastructure & Toll Road 

Pvt Ltd

Rs. 2.8 Crore and 

recurring

Rs. 2.8 Crore and 

recurring

MSK Projects (Kim Mandavi Corridor) 

Pvt Ltd
-

Rs. 111.54 Crore+ 

interest

Bharuch Dahej Road Rs. 54.46 Crore Rs. 54.46 Crore

31

32 Segment Reporting

33

34 Details of dues to Micro, Small and Medium Enterprise as defined under MSMED Act, 2006

a) Amount due and outstanding to suppliers at the end of accounting year,

b) Interest paid during the year,

c) Interest payable at the end of accounting year,

d) Interest accured and unpaid at the end of the accounting year, have not been given.

Arbitration case if filed before the Gujarat Public

Works Contracts dispute Arbitration Tribunal,

Ahmedabad having jurisdiction for the item Rate

tender of R&B Department. The case is on trial.

Dispute Resolution: Arbitration TribunalProceedings

are on going.

The Income Tax Department had raised a demand of Rs.  339785280 for AY 2011-12. The company had preferred an appeal before first appelate 

authority, and the outcome of which was in favour of the company except in respect of expenditures for which no income is earned. The Company 

has received refund for the said AY of Rs. 15662480. However, the department has preferred the apppeal to CIT (Appeals), and the outcome of 

which was in favour of company. The department preferref an appeal before ITAT against the order of Hon. CIT(Appeal), which is pending.

The Income Tax Department has also raised a demand of Rs. 397296770 for AY 2010-11. The company had preferred an appeal before first appelate 

authority, and the outcome of which was in favour of the company and company has received refund for the said AY Rs. 16018600 during the F.Y. 

2015-16 . However, the Income Tax  department as well as the Company has filed an appeal against it to ITAT against the order of Hon. CIT 

(Appeals), which is pending.

Following Arbitration Cases are pending against the corporation, which are disputed by the corporation:

Award is declared which is challanged by GSRDC

before the Hon'ble Commercial court

Award is declared which is challanged by GSRDC

before the Hon'ble Commercial court

Concessionaire has raised dsipute regarding

calculation of fee on the basis of different

interpretation done by corporation which resulted in

invocation of Arbitration. The Arbitral proceeding is

in progress.

Concessionaire has raised dsipute regarding

recovery of damage due to delay incurred due to

non availability of site. Further dispute regarding

revenue loss in context to delayed COD is also

raised. Negotiation for amicable resolution is

proposed failing which Arbitration may be invoked

The Company is engaged in one segment only which is of Road and Bridges Development and Maintenance Work. These, in the context of 

Accounting Standard 17 on the Segment Reporting, are considered to constitute one single primary segment . Hence disclosures as per Accounting 

Standard 17 are not required..

Borrowing cost capitalised during the year Rs. NIL (Previous year NIL)

The balances of Unsecured Loan of Road & Bulding Department, Gujarat Industries Development Board, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Loans & 

Advances and any other Outstanding Balances including all squared up accounts are subject to confirmation. In the opinion of Board of Directors, the 

current assets, loans and advances are approximately of the value stated, if released in the ordinary course of business.

The Company has not received any intimation from suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 

2006 and hence disclosure regarding:

The company is making efforts to get the confirmation from the suppliers as regards their status under the Act.
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As per our report of even date attached

FOR SINGHVI & MEHTA FOR GUJARAT STATE ROAD DEVELOPMENT 

CHARTERED ACCOUNTANTS CORPORATION LIMITED

FRN 02464W

(KALURAM GURJAR) (H. R. MENAT)

              PARTNER MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

      M. NO. 130095 DIN: 00656263 DIN: 06871777

PLACE:-GANDHINAGAR

DATED:- 29TH JUNE,2018

(DRISHTI VESASI)

COMPANY SECRETARY

(BHARAT TRIVEDI)

GSRDC has entered into a business transfer agreement with MSK project (Kim Mandvi corridor) Private limited to transfer the project to GSRDC on as 

is where is basis on 23rd March, 2018 vide which it was agreed that the concessionaire would handover the Kim Mandvi project to GSRDC at the one 

time payment of Rs. 33.00 Crore. The said payment was to be made in two tranches of Rs. 21.85 crore & Rs. 11.15 crore at the stage of 

achievement of completion 1 & completion 2 respectively. First tranche of Rs. 21.85 crore was deposited in joint escrow Account(SBI) held by GSRDC 

& MSK project(Kim Mandvi corridor) Private limited on 28th March, 2018 and second tranche of 11.15 crore was deposited on 13th June, 2018.

The Corporation has entered into an additional concession agreement with L&T during the FY 2015-16, In view of the same the Corporation has

made provision for positive change in scope of work relating to 3 VGF Road aggreegating to Rs.NIL in current Financial Year (Rs. 9,88,87,908.55 in

FY 15-16).As the settlement of AVM L&T project made in current year, company has recognized income of negative change in scope of work by Rs.

10,57,94,881.00 and expenditure of positive change in scope of work by Rs 3,49,68,160.00 as the same is finalised/realised in current financial year.

Interest of Rs. 18,94,89,876.00 (Previous year : Rs. 17,27,68,436.00) received on Fixed Depsoits and Liquid Deposits with GSFS is credited to Grant

Fund as the Deposits are out of Grants received from Government of Gujarat.

All the employeesof the Corporation are outsourced , contractual or on deputation from Government of Gujarat therefore the Co. is not required to 

make provisions and Disclosures as per Accounting Standard-15, "Employee Benefits".
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Gujarat State Road Development Corporation Ltd 

(A Govt of Gujarat Undertaking) 
Administrative Report  

 
 

1. Aim of Establishment:  
 
The State Government has taken an approach to increase development of 
infrastructure in the State through private sector participation. Main 
activities of GSRDC relate to development of roads and bridges through 
private sector participation. Preparation of feasibility studies for road and 
bridge projects, preparation of bidding documents for projects on Build, 
Operate & Transfer (BOT) basis/Viability Gap Funding Scheme of 
Government of Gujarat on Public Private Partnership (PPP) Model  and 
working in close co-ordination with Gujarat Infrastructure Development 
Board (GIDB) and Roads and Buildings Departments for necessary approvals 
in the above matters.  
 
Further ahead, GSRDC has to undertake the work of Improvement and 
Widening of Road on BOT Basis and also has to undertake the work on B1-B2 
basis and all other works entrusted by Roads and Buildings Dept. 

 
 
2. Main Objectives :  

 
 Develop road and bridge projects with private sector investment. 
 Preparation of feasibility studies for projects. 
 On the recommendation of studies, interact with the State Government 

and GIDB to develop projects on BOT basis and undertake related 
activities. 

 Undertake public bidding as per provisions of GID Act, 1999 and finalise 
the bidder for projects. 

 
 

3. Capital Structure :  
 
 Share Capital: Authorised Share Capital of GSRDC is Rs. 500 lakhs which 

is fully paid-up. 
 State Government has contributed Rs. 1 crore as Equity Fund to GSRDC in 

the year 1999. 
 
 
 



4. Review of Activities :  
 
Your Company was established as a wholly owned Company of Government 

of Gujarat with a prime objective of developing roads on PPP mode as well 

as the other feasible modes involving optimally least public fund. The 

Company undertakes all the activities related to such projects including pre-

construction activities. 

 

During the year 2017-18 under the review; the Company has mainly carried 

out the following projects/activities: 

 

 Total 8 projects – Chhayapuri ROB, Himmatnagar Bypass, Bhuj 

Nakhatrana, Kim Mandvi and Deesa – Panthawad – Gundri & 3 VGF Road 

Projects under Operation and Maintenance were taken care of. 

 

 The Concession period of Chhayapuri has come to an end on 29/09/2017, 

the project facilities are taken over by GSRDC and handed over to the R & 

B Dept, GoG. 

 

 The Concession Agreements for the project of Six laning of Bagodara 

Vasad Road was executed with Concessionaire on 13-02-2011 was 

terminated owing to non- achievement of required progress and 

abandoned. New tenders were invited to complete the balance work of 

the road in two packages on Modified Annuity basis. The work will be 

commenced after approval of tender which is in process. 

 

 The Concession Agreements for the Bhuj- Bhachau Road Project was 

signed on 12-07-2011. The work was under progress and it was 

monitored and issues related to the project were addressed so as to pave 

the way for their earliest completion.  

 

 The process of taking over of business of MSK Projects (Kim Mandavi 

Corridor) Pvt. Ltd. was taken up and completed. 

 

 User fee collection on Bharuch- Dahej Road which is developed to six lane 

configuration by GSRDC is ongoing (in force from 16th February, 2017), 

resulting into an additional source of income to the Corporation. 

 

 The work of 4 laning of Surat Bardoli Road (Road Works of approx. 15 m 

length) was completed. The work of Four Lane ROB Approaches at Dastan 

Fatak – Surat Bardoli Road remained under progress.  

 

 



 Consultant is appointed, designs and tenders are prepared & pre-

construction activities like land acquisition is ongoing for newly approved 

work at Sachana ROB.  

 
5. Board of Directors:  

 
During the year under review, the change in the directors and the details of 
the Board of Directors is mentioned hereunder: 
 

Sr. No. Name, Father’s Name and 
Address of Director 

Designation Date of 
Appointment 

Date of 
Cessation 

1. Shri Nitinkumar Ratilal Patel  
S/o Shri Ratilal Maganlal 
Patel 
 
Address: No 8-Manichandra 
Part-4, Nr. Surdhara Circle, 
Thaltej, Ahmedabad - 
380059  
Gujarat 

Director 20/06/2014 - 

2. Shri Hiralal Menat  
S/o Shri Rupjibhai Menat 
 
Address: 17, Ghusa Society, 
Nr. Jay Ambe Nagar, Thaltej,  
Ahmedabad - 380054  
Gujarat 

Managing 
Director 

07/06/2014 - 

3. Shri Ashwini Kumar Yadav 
S/o Shri Rajendra Prasad 
Yadav 
 
Address: Bungalow No. 
215/A KH Type, Sector 19, 
Gandhinagar 
 Gujarat -382019  

Nominee 
Director 

21/10/2016 - 

4. Shri Sandeep Bhanubhai 
Vasava 
S/o Shri Bhanubhai Vasava 
 
Address: KH-18, Sector -19, 
Gandhinagar  
Gujarat- 382019  

Nominee 
Director 

07/09/2016 - 

5. Shri Anil Kumar Yadav 
S/o Shri Bhagwati Prasad 
Yadav 
 
Address: 
A-17, RBI Officers Quarters,  
5th  Floor, Ultadanga, 

Nominee 
Director 

25/07/2016 22/12/2017 



Kolkata -700067  
West Bengal 

6. Shri Bharatbhai Jayantilal 
Trivedi 
S/o Shri Jayantilal Ramjibhai 
Trivedi 
 
Address: 511-2, Sec 3C 6/9, 
Gandhinagar – 382016  
Gujarat 

Director 10/01/2018 - 

7. Shri Sureshbhai Dahyabhai 
Patel 
S/o Shri Dahyabhai 
Purushottamdas Patel 
 
Address: 25, Shalin Bunglows,  
Opp. Someshwar Park - III, 
Nr. Gulab Tower, Thaltej, 
Ahmedabad - 380054  
Gujarat 

Director 26/06/2014 - 

8. Shri Mukund Gajanan Sapre 
S/o Shri Gajanan Laxman 
Sapre 
 
Address: 139-140,  
The Orchid Bunglows,  
Opp. Nand Soc.,  
Old Padra Road  
Vadodara - 390020  
Gujarat 

Director 27/08/2009 - 

 
 

6. Administrative setup:  
 
26 Persons were working in the organisation during the year. 

 
7. Conclusion:  

 
During the year 2017-18, Company has earned Rs. 33.14 Crore as income 
from various sources like Interest on Deposits, Project Development Fees, 
Bid Processing Fees etc. During the year, the Company has incurred an 
amount of Rs. 9.81 Crore as total expenditure which includes feasibility study 
expenses, depreciation etc. 




