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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર  

૧૭મો િાર્ષિક અહિેાલ ૨૦૧૭ – ૨૦૧૮ 

                                                            (મૂળ અાંગ્રેજી પરથી અિુિાદ)  

અિુક્રમવિકા  વિયામક માંડળ  

(તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૧ િી વથથવતએ) અિ.ુ ક્ર. વિગત પાિા િાં. 

૧ કોપોરેટ માવહતી  શ્રીમતી સુિયિા તોમર (આઇ.એ.એસ.) 

અધ્યક્ષ  

૨ થથવગત કરેલ ૧૭મી િાર્ષિક સામાન્ય સભાિી 

િોટટસ  

૩ શ્રી બી. પી. ચૌહાિ, (આઇ.એ.એસ.) 

વિયામક  

૩ વિયામક માંડળિો અહેિાલ ૭ શ્રી એ.પી. ગઢિી 

વિયામક  

૪ સી એન્ડ એજી દ્વારા મળેલ ટીકા-ટટપ્પિીઓ ૧૭ શ્રી આર. બી. ખેર  

ઇન્ચાજિ િહીિટી સાંચાલક 

૫ થિતાંત્ર ઓટડટરોિો અહેિાલ  ૪૧  

૬ સરિૈયુાં  ૫૩  

૭ આિક અિે ખચિ ખાતુાં  ૫૫  

૮ િોંધપાત્ર વહસાબી િીવતઓ અિે વહસાબી 

િોંધો  

૫૭  

૯ પ્રોક્સી પત્રક(એમજીટી-૧૧) ૮૩  

૧૦. હાજરી રસીદ ૮૪  

મખુ્ય બેંકરો: 

૧. યવુિયિ બનૅ્ક ઑફ ઇવન્ડયા 

૨. દિેા બનૅ્ક  

ઓટડટરો: 

મ.ે વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી  

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્ટ, અમદાિાદ 

રવજથટડિ ઑટફસ:  

બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ,  ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦. 

ઈ-મેઇલ: md-gskvn@gujarat.gov.in 

િેબસાઇટ: http://sje.gujarat.gov.in/gskvn 

ફોિ િાંબર: ૦૭૯-૨૩૨૫૧૪૯૭, ૨૩૨૫૬૪૧૫. ફેક્સ િાંબર:૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૭૮. 
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 
(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ,  ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦. 

િોટટસ 
પ્રવત,  

શેરધારકશ્રીઓ, 

 આથી િોટટસ આપિામાાં આિે છે કે, ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમિા શેરધારકોિી િાિાાંકીય િષિ 

૨૦૧૭-૧૮ માટેિી  મલુતિી રહેલી ૧૭મી િાર્ષિક સાધારિ સભા ગુરૂિાર,  તારીખ ૨૦મી જાન્યઆુરી, ૨૦૨૨િા 

રોજ ૧૧:૦૦ કલાક,ે કવમટી હૉલ, સામાવજક ન્યાય અિ ેઅવધકારીતા વિભાગ, બ્લૉક િાં. ૫, ૯મો માળ, સવચિાલય, 

ગાાંધીિગર ખાતે િીચેિા સામાન્ય કામકાજ માટે મળશે:     

સામાન્ય કામકાજ 

૧.  તારીખ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ િા રોજ મુજબિુાં  ઓટડટ કરેલા િાિાાંકીય વિિેદિો (થટેન્ડઅલોિ) એટલ ેકે 

ઓટડટ કરેલ સરિૈયુાં, તારીખ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ િા રોજ પૂિિ થતાાં િષિ માટેિુાં િફા અિે િુકસાિિુાં 

વિિેદિ, વહસાબ પરિી િોંધો, વહસાબી િીવતઓ, અિુસૂવચઓ, તેિા પરિી જોગિાઈઓ અિે ઓટડટરોિો 

અહેિાલ કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬) હેઠળ કમ્પ્ટપ્રોલર અિે ઓટડટર જિરલ ઑફ 

ઇવન્ડયાિી ટટકા-ટટપ્પિીઓ સાથે, તેિા પર વિયામક માંડળિો અહેિાલ મેળિિા, અપિાિિા અિે માંજૂર 

કરિા બાબત.   

૨. િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટે િૈધાવિક ઓટડટરોિુાં મહેિતાણાં િક્કી કરિુાં.  

વિયામક માંડળ માટ ે અિ ે એમિા િતી 

ગજુરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વિગમ 

સહી/-  

(આર.બી.ખરે) 

િહીિટી સાંચાલક  

િોંધ:- 

૧.  એક સભ્ય જે હાજર રહેિા અિે િોટ આપિા હકદાર છે તે પોતાિી બદલીમાાં હાજરી આપિા માટે અિે 

િોટ આપિા માટે પ્રોક્સીિી વિમણૂક કરિા માટે હકદાર છે અિે પ્રોક્સીએ સભ્ય હોિાિી જરૂર િથી. 

પ્રોક્સીએ અસરકારક બિી રહેિા માટે બેઠકિા અડતાલીસ (૪૮) કલાક પહેલાાં કરતાાં િધુ મોડાાં િહીં તે રીતે 

કાંપિી દ્વારા પ્રાપ્ત થિા જોઇએ. વલવમટેડ કાંપિીઓ, માંડળીઓ, વિગેરેિા િતીથી રજૂ કરિામાાં આિલે 

પ્રોક્સીઝિે ઉવચત ઠરાિો/અવધકવૃત, લાગુ થિાપાત્ર હોય તે રીત ેસમથિિ મળી રહે તે જરૂરી છે.  

૨.  એક વ્યવક્ત ૫ચાસ (૫૦) કરતાાં િધુ સભ્ય િતી અિે કાંપિીિા કુલ શેર મૂડીમાાં એકાંદરે દસ (૧૦) ટકાથી િધ ુ

પ્રોક્સી તરીકે વિયુક્ત થઈ શક ે િહીં. જો કોઇ પ્રોક્સીિે ૧૦% થી િધારે શેર ધરાિતા મતદાિ અવધકાર 

ધરાિતા સભ્યિા પ્રોક્સી બિિાિો પ્રથતાિ કરિામાાં આિે, તો તેિા ટકથસામાાં આિા પ્રોક્સી અન્ય કોઈ પિ 

સભ્ય અથિા શરેધારકિા પ્રોક્સી તરીક ેભૂવમકા ભજિશે િહીં.  

૩.  સભ્યોિે તમેિી પૂિિ ભરેલી અિે તેિી અાંદર ઉલ્લવેખત વિગતો પર હથતાક્ષર કરેલી હાજરી રસીદ લાિિા 

માટે વિિાંતી કરિામાાં આિે છે.  



4 

 

૪.  વહસાબોિા સાંદભિમાાં કોઈ માવહતી ઇચ્છતા સભ્યોિે િહેલાસરિી તારીખ ેકાંપિીિે લખિા માટે વિિાંતી 

કરિામાાં આિ ેછે, જેથી વ્યિથથાપિ બેઠક ખાતે માવહતીિે તયૈાર રાખી શક.ે 

પટરવશષ્ટ: અ 

સામાન્ય કારોબારિા સાંબાંધમાાં થપષ્ટીકરિ  

મદુ્દા ક્રમાાંક ૧ :  

તારીખ ૩૧ મી માચિ, ૨૦૧૮ સધુીિાાં િાિાાંકીય િષિિા સમયગાળા માટ ેકાંપિીિા િાિાાંકીય પત્રકો (થટને્ડઅલોિ) 

એટલ ેક,ે ઓટડટ કરલે પાકુાં સરિયૈુાં, તથા તજે સમયગાળા માટિેુાં  તારીખ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ િા રોજ પૂિિ થયલે 

િષિ માટ ેિફા અિે િુકસાિિુાં પત્રક, વહસાબો પરિી િોંધ, વહસાબી િીવતઓ, અિસુવૂચઓ, તિેાાં પરિી જોગિાઈઓ 

અિે ઓટડટરિા અહિેાલ સાથ ેકાંપિીઓિા અવધવિયમિી કલમ ૧૪૩(૬) હઠેળ કમ્પ્ટપ્રોલર અિે ઓટડટર જિરલ 

ઑફ ઇવન્ડયાિી ટીકા-ટટપ્પિીઓ અિ ેવિયામક માંડળિો અહિેાલ થિીકારિો, વિચારિામાાં લિેો અિ ેમાંજૂર કરિો. 

િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮િા ઓટડટ થયેલા િાિાાંકીય િાર્ષિક વહસાબ વિયામક માંડળિી તારીખ ૩૦/૦૩/૨૦૨૧િા 

રોજ મળેલી બેઠકમાાં રજૂ કરિામાાં આવ્યા હતા. ત્યારપછી, િૈધાવિક ઓટડટરોિા અહેિાલ સાથે િાિાાંકીય પત્રકો 

સીએન્ડએજીિે તેમિા ઓટડટ માટે મોકલિામાાં આવ્યા હતા. સીએન્ડએજીએ તેમિી સપ્લીમને્ટરી ઓટડટ પૂિિ કયુું છે 

અિે િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટે તમેિા પત્ર ક્રમાાંક એસ.સલે/એસ-૨/ટટપ્પિીઓ/જીએસકેિીએિ/૨૦૧૭-૧૮/ઓડબલ્યુ 

ક્રમાાંક-૨૩૧, તારીખ ૧૬/૦૯/૨૦૨૧થી તેમિી ટટપ્પિીઓ મોકલી આપી હતી. તેથી,  ટુાંકી િોટટસ સાથ ેિાિાાંકીય 

િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટેિી િાર્ષિક સામાન્ય સભા બોલાિિામાાં આિી છે.   

સભ્યશ્રીઓિી માંજૂરી મળી ગયા પછી િાર્ષિક અહેિાલ વિધાિસભામાાં રજૂ કરિાિો હોય છે.  

દરખાથત: 

ઉપરોક્ત માવહતીિે વિચારિામાાં લેિાયા પછી, સુધારાઓ સાથે કે તેિા વિિા, િીચેિો ઠરાિ પસાર કરિા માટે 

સભ્યોિે વિિાંતી કરિામાાં આિે છે.  

સવૂચત ઠરાિ: 

“એિુાં ઠરાિિામાાં આિ ેછે કે ઓટડટ કરેલા િાિાાંકીય પત્રકો (થટેન્ડઅલોિ) એટલે કે તારીખ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા 

રોજ ઓટડટ કરેલુાં સરિૈયુાં, ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ િા રોજ પૂિિ થયલે િષિ માટે િફા અિે િુકસાિિુાં પત્રક, વહસાબો 

પરિી િોંધો, વહસાબી િીવતઓ, અિુસૂવચઓ, જોગિાઈઓ અિે તેિાાં પરિો ઓટડટરિા અહેિાલ સાથે કાંપિીિા 

અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬) હેઠળ કોમ્પ્ટપ્રોલર એન્ડ ઓટડટર જિરલ ઓફ ઇવન્ડયાિી ટટપ્પિીઓ અિે 

વિયામક માંડળિો અહેિાલ, આથી પ્રાપ્ત કરિામાાં આિ ે છે, વિચારિા હેઠળ લેિામાાં આિે છે, અિે થિીકારિામાાં 

આિે છે.   

મદુ્દા ક્રમાાંક ૨ : 

િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટ ેિધૈાવિક ઓટડટરોિુાં મહેિતાણાં વિચારિામાાં લિેુાં અિ ેિક્કી કરિુાં.   

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૩૯િી જોગિાઈઓ મુજબ, કાંપિીિા િૈધાવિક ઓટડટરોિી વિમણૂક 

કોમ્પ્ટપ્રોલર એન્ડ ઓટડટર જિરલ ઓફ ઇવન્ડયા દ્િારા કરિાિી હોય છે. કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ 
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૧૪૨(૧)િી જોગિાઈ મુજબ િૈધાવિક ઓટડટરિુાં મહેિતાણાં િાર્ષિક સાધારિ સભામાાં શરેધારકો દ્વારા િક્કી કરિાિુાં 
હોય છે.  

સીએન્ડએજીએ પત્ર ક્રમાાંક સીએ.િી/સીઓિાય/ ગુજરાત, જીજીએસએએફએ (૧)/૮૭૩, તારીખ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ 

થી મસેસિ વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિીએ (ડબલ્યુઆર૦૦૮૦), ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ, અમદાિાદિે િાિાાંકીય િષિ 

૨૦૧૮-૧૯ માટે કાંપિીિા િૈધાવિક ઓટડટર તરીકે વિયુક્ત કયાિ.  

સભ્યોિે િીચેિા ઠરાિિે (સુધારા સાથે અથિા તેિા વિિા) “સામાન્ય ઠરાિ” તરીકે પસાર કરિાિી વિિાંતી કરિામાાં આિ ેછે.  

સવૂચત ઠરાિ: 

“એિુાં ઠરાિિામાાં આિ ેછે વિગમિુાં વિયામક માંડળ િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટ ેસીએન્ડએજી, િિી ટદલ્લી દ્િારા 

વિયુક્ત કાંપિીિા િૈધાવિક ઓટડટરિા મહેિતાિાિે િક્કી કરિા માટે અવધકૃત છે અિે આથી જાહેર કરિામાાં આિે છે.”   
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પ્રવત, 

શેરધારકો, 

૧.  શ્રીમતી સિુયિા તોમર (આઇ.એ.એસ.) 

અવધક મખુ્ય સવચિશ્રી, સામાવજક ન્યાય અિે અવધકાટરતા વિભાગ  

શેરધારક  

૨.  શ્રી બી. પી. ચૌહાિ (આઇ.એ.એસ.) 

વિયામકશ્રી, અિુસૂવચત જાવત કલ્યાિ  

શેરધારક  

૩.  શ્રી આર. બી. ખરે  

િહીિટી સાંચાલકશ્રી, ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વિગમ  

શેરધારક  

૪.  શ્રી ટદિશે પરમાર   

સાંયકુ્ત સવચિશ્રી,  સામાવજક ન્યાય અિે અવધકાટરતા વિભાગ  

શેરધારક  

૫. શ્રી આર. જે. ખરાડી  

સાંયકુ્ત સવચિશ્રી, સામાવજક ન્યાય અિે અવધકાટરતા વિભાગ  

શેરધારક  

૬.  શ્રી એ. પી. ગઢિી,  

િાિાાંકીય સલાહકારશ્રી, સામાવજક ન્યાય અિ ેઅવધકાટરતા વિભાગ 

શેરધારક  

૭.  શ્રી જે.પી. પટલે  

િાયબ સવચિ (સ.ક.) સામાવજક ન્યાય અિે અવધકાટરતા વિભાગ 

શેરધારક 

૮.  શ્રી અાંકરુ ઉપાધ્યાય (ઇન્ચાજિ)   

ઉપ સવચિશ્રી, (બજેટ) સામાવજક ન્યાય અિે અવધકાટરતા વિભાગ 

શેરધારક 

૯.  શ્રી___________________, માિિીય રાજ્યપાલશ્રી, ગુજરાત રાજ્યિા પ્રવતવિવધશ્રી, રાજ ભિિ, 

ગાાંધીિગર  
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ,  

ગાાંધીિગર-૩૮૨ ૦૧૦. 

____________________________________________________________________________________________________ 

વિયામક માંડળિો અહિેાલ  

પ્રવત, 

સભ્યશ્રીઓ, 

તમારા વિયામકો કાંપિીિા કારોબાર અિે કામગીરીઓિી સાથે માચિ ૩૧, ૨૦૧૮િા રોજ પૂિિ થતાાં િાિાાંકીય િષિ 

માટેિા વહસાબો પરિા તેમિા બોડિિો અહેિાલ રજૂ કરતા હષિિી લાગિી અિુભિી રહ્ાાં છે.  

૧. કાંપિીિો િાિાાંકીય સાર અથિા હાઇલાઇ્સ/ કાયિદખેાિ  

તારીખ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજ પૂિિ થતાાં િષિ માટે, કાંપિીિો િાિાાંકીય કાયિદેખાિિો સાર િીચે મુજબ છે:  

    (રકમ રૂવપયા લાખમાાં) 

વિગત ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

1. અ. આિક:   

કામગીરીમાાંથી આિક  ૭૧૩.૬૬ ૮૧૮.૭૨ 

અન્ય આિકો  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કલુ આિકો ૭૧૩.૬૬ ૮૧૮.૭૨ 

2. બ. ખચિ:   

કમિચારી લાભ ખચિ  ૨૫.૮૦ ૨૫.૦૧ 

િહીિટી ખચિ  ૧૬૭.૧૬ ૧૫૧.૭૩ 

અન્ય ખચિ  ૭.૬૨ ૦.૮૦ 

િાિાાંકીય ચાર્જીસ  ૧૬૩.૩૦ ૧૩૬.૨૮ 

ઘસારો અિે ઋિમુવક્ત ખચિ  ૧૯.૨૬ ૭.૭૬ 

કલુ ખચિ  ૩૮૩.૧૪ ૩૨૧.૫૯ 

ક. અસાધારિ િથતઓુ અિ ેકર (અ-બ) પહલેાાં િફો/ 

િુકસાિ  

૩૩૦.૫૨ ૪૯૭.૧૩ 

ડ. ઓછાાં: અગાઉિા સમયગાળાિી ગોઠિિો ૧૫.૫૯ - 
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૨. િષિ દરવમયાિ કાંપિીિી કામગીરીિુાં સાંવક્ષપ્ત િિિિ : 

આપિુાં વિગમ ગુજરાત રાજ્યમાાં સફાઈ કામદારો અિે તેમિાાં પટરિારોિા ઉત્થાિ માટે કાયિ કરી રહ્ુાં છે. આ 

વિગમ, રાષ્ટ્રીય સફાઈ કામદાર ફાઇિાન્સ અિે વિકાસ કોપોરેશિ, િિી ટદલ્લી પાસથેી વધરાિો મેળિે છે અિે 

ગુજરાતમાાં લાભાથીઓિે વધરાિોિુાં ટર-ફાઇિાવન્સાંગ કરે છે.   

૨.૧     વિગમ દ્વારા િીચિેી યોજિાઓ લાગ ુકરિામાાં આિી છે: 

(રૂવપયા લાખમાાં) 

અ.ક્ર. યોજિા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

લાભાથીઓ રકમ લાભાથીઓ રકમ 

૧.  સીધા વધરાિ ૪૩૪ ૪૯૦.૫૧ શૂન્ય શૂન્ય 

૨.  ડૉ. આાંબેડકર કામદાર 

આિાસ યોજિા  

૧૪૩૬ ૪૩૪.૩૦ ૧૯૨૩ ૫૨૭.૨૪ 

૩. સેવિટરી માટિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪. વિમા કિચ  

(જૂથ વિમા યોજિા) 

૨ ૨.૦૦ ૭ ૭.૦૦ 

૫. કૌશલ્ય વિકાસ યોજિા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૬. શૈક્ષવિક વધરાિ  ૪ ૪૪.૧૦ ૭ ૩૯.૭૨ 

કલુ  ૧૮૭૬ ૯૭૦.૯૨ ૧૯૩૭ ૫૭૩.૯૬ 

કરિરેાઓ પહલેાિા િફો/િુકસાિ (ક-ડ)  ૩૧૪.૯૩ ૪૯૭.૧૩ 

કર ખચિ   ---- 

(અ) હાલિા કર  -- ---- 

(બ) અગાઉિા િષોિા કર  -- ---- 

કર પછીિા સમયગાળા માટિેો િફો  ૩૧૪.૯૩ ૪૯૭.૧૩ 

શેર દીઠ આિકો    

-મૂળભૂત/ વિથયાંટદત  ૨૨.૩૫ ૩૫.૨૮ 

-શેસિિુાં એકાંદર મૂલ્ય  ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 
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જીએસકેિીએિિી વિવિધ યોજિાઓ અાંગેિી જાગૃવત સફાઈ કામદારોિા જૂથોમાાં વજલ્લા મુલાકાતો, પેમ્પ્ટફલેટ 

વિતરિ, જાહેરાતો, વિગેરે દ્િારા કરિામાાં આિ ેછે.  

વિયામક માંડળ આપિા વિગમિ ેવિવિધ અિુદાિો માટે કેન્ર સરકાર અિે રાજ્ય સરકારિે આભારી છે.  

િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાિ, કારોબારિા પ્રકારમાાં કોઇ ફેરફાર િથી.  

૩.  ટડવિડન્ડ: 

િાિાાંકીય િષિ દરવમયાિ કાંપિીએ રૂ. ૩૧૪.૯૩ લાખિો િફો અર્જીત કયો છે. જોકે, તમારા વિયામકો માચિ 

૩૧,૨૦૧૮ િા રોજ પૂિિ થતાાં િષિ માટે કોઇપિ ટડવિડન્ડ ભલામિ કરી િથી.  

૪.  થાપિ:   

તમારી કાંપિીએ િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાિ જાહરે જિતા, બેન્ક અથિા અન્ય કોઇપિ િાિાાંકીય સાંથથા 

પાસેથી કોઇપિ થાપિ થિીકારી િથી. 

 ૫.  અિામતો: 

િાિાાંકીય િષિ દરવમયાિ, તમારી કાંપિીએ રૂ. ૩૧૪.૯૩ લાખિો િફો કયો છે. િફાિી આ સમગ્ર રકમિે શીષિ 

અિામત, અિે અવધશેષ ખાતા હેઠળ અવધશેષ તરીકે દશાિિિામાાં આિી છે. તથેી, માચિ ૩૧, ૨૦૧૮ િા રોજિી 

વથથવતએ અિામતો અિે અવધશેષિુાં કુલ રૂ. ૩૭૬૨.૭૦ લાખ છે.  

૬.  િામમાાં ફેરફાર:  

િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાિ, કાંપિીિા િામમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આવ્યો િથી. 

  ૭.  શેર મડૂી : 

વિગમિી અવધકૃત શેર મૂડી રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂવપયા િીસ કરોડ પૂરા)િે પ્રત્યેક રૂ. ૧૦૦/-િા એિાાં 

૨૦,૦૦,૦૦૦ ઇવક્િટી શેસિમાાં વિભાવજત કરિામાાં આિી છે અિે જારી કરિામાાં આવ્યાાં છે, વિગમિી 

સબથક્રાઇબ્ડ અિે પેઇડ અપ શરે મૂડી રૂ. ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦/- (રૂવપયા ચૌદ કરોડ િિ લાખ િીસ હજાર પૂરા)િે 

માચિ ૩૧, ૨૦૧૮િી વથથવતએ પ્રત્યેક રૂ. ૧૦૦/-િા એિાાં ૧૪,૦૯,૨૦૦ ઇવક્િટી શેસિમાાં વિભાવજત કરિામાાં 

આવ્યાાં છે.    

૮.  વિયામકો અિ ેપ્રમખુ પ્રબાંધકીય કમિચારીઓ: 

૧લી એવપ્રલ ૨૦૧૭થી અહેિાલિી તારીખ સુધી સમય –સમય પર રાજ્ય સરકારિા આદેશાિુસાર વિયામક 

માંડળમાાં જે ફેરફાર ઉદ  ભવ્યાાં છે તે પટરવશષ્ઠ – અ મુજબ છે. 

૯.  કમિચારીઓિી વિગતો: 

ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ એ વલથટેડ કાંપિી િથી તેથી કાંપિી (પ્રબાંધકીય કમિચારીિી વિમણૂક અિે 

િળતર) વિયમો, ૨૦૧૪િી કલમ ૧૯૭(૧૨) મુજબ, કમિચારીઓિી વિગતોિુાં વિિેદિ વિગમિ ેલાગ ુથિાપાત્ર 

િથી.  
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૧૦.  બઠેકો:  

બેઠક તેમજ એજન્ડાિી સૂચિા તૈયાર કરિામાાં આિી હતી અિ ેવિયામકોિે અગાઉ આપિામાાં આિી હતી. િષિ 

દરવમયાિ બૉડિિી ચાર બેઠકો બોલાિિામાાં આિી હતી અિે ૦૩/૦૪/૨૦૧૭, ૦૮/૦૮/૨૦૧૭, 

૨૧/૧૨/૨૦૧૭ અિે ૦૯/૦૩/૨૦૧૮િા રોજ આયોવજત કરિામાાં આિી હતી.  

૧૧. બૉડિિુાં મલૂ્યાાંકિ:  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી જોગિાઈઓ અિુસાર, ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ રાજ્ય સરકારિુાં 

એક વિગમ છે. વિયામક માંડળિી વિમણૂક રાજ્ય સરકાર દ્િારા કરિામાાં આિે છે. માંત્રાલયિી તારીખ 

૦૫.૦૬.૨૦૧૫િી અવધસૂચિા મુજબ, સરકારી કાંપિી (વિગમ)િે અવધવિયમિી કલમ-૧૩૪(૩)િી જોગિાઈ 

(પી)માાંથી મવુક્ત આપિામાાં આિી છે.  

૧૨. ઓટડટરોિો અહિેાલ અિ ેસીએન્ડએજી અહિેાલ: 

અ) ઓટડટરોિો અહિેાલ: 

િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વિગમિા િૈધાવિક ઓટડટરો વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી, ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ, 

અમદાિાદિો અહેિાલ આ િાર્ષિક અહેિાલ સાથ ેઅલગથી મૂકિામાાં આવ્યો છે.  

 

િૈધાવિક ઓટડટરિા અહેિાલિી પાત્રતાિા પ્રત્યુત્તરિે પટરવશષ્ઠ-બ તરીકે મકૂિામાાં આવ્યો છે. 

 બ) િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટ ેસીએન્ડએજીિો અહિેાલ: 

િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮િા વહસાબો પર િૈધાવિક ઓટડટરિા અહેિાલિી સમીક્ષા કયાું પછી, 

સીએન્ડએજીએ કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬)(બ) હેઠળ તેમિા પત્ર ક્રમાાંક ટેક એસ.સલે/ 

એસ-૨/ટટપ્પિીઓ/ જીએસકેિીએિ/૨૦૧૭-૧૮/ઓડબલ્યુ ક્રમાાંક-૨૩૧ તારીખ ૧૬/૦૯/૨૦૨૧ થી 

તેિી ટટપ્પિીઓ જારી કરી છે. તે ટટપ્પિીઓિે પટરવશષ્ઠ – ક તરીકે આ િાર્ષિક અહેિાલ સાથે મકૂિામાાં 

આિી છે.  

સીએન્ડએજીિી ટટપ્પિીઓ અિે તે પરત્િે સાંચાલક માંડળ દ્િારા અપાયેલા પ્રત્યુત્તરિે પટરવશષ્ઠ – ડ મજુબ 

આ િાર્ષિક અહેિાલિી સાથે મકૂિામાાં આવ્યા છે.  

સીએન્ડએજીએ પત્ર ક્રમાાંક ટેક.એસ.સેલ/એસ-૨/ટટપ્પિીઓ/જીએસકેિીએિ/૨૦૧૭-૧૮/ઓડબલ્યુ 

ક્રમાાંક-૨૩૨, તારીખ ૧૬/૦૯/૨૦૨૧થી મહત્િપૂિિ ઓટડટ વિરીક્ષિો જારી કયાું છે જેિા પ્રત્યુત્તર 

સીએન્ડએજીિ ે આપિામાાં આવ્યાાં છે અિે તેિે બૉડિ સમક્ષ મૂકિામાાં આવ્યા છે. સીએન્ડએજી દ્િારા 

ઇવચ્છત છે તે મુજબ ચાલુ િષિિા વહસાબોિ ેઆખરી ઓપ આપતી િખત ેસુધારાત્મક પગલાઓ લેિામાાં 

આિશે.   

૧૩. આાંતટરક ઓટડટ અિ ેવિયાંત્રિો: 

આાંતટરક ઓટડટર એસ.એ. પઠાિ એન્ડ કાંપિી, ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સિા અહેિાલોિા તારિોિી ચચાિ પ્રટક્રયાિા 

માવલકો સાતે કરિામાાં આિી અિે કામગીરીમાાં કાયિક્ષમતાિા સુધાર માટે ચાલુ ક્રમિા આધારે વિદેશિો મુજબ 

યોગ્ય સુધારાત્મક પગલાાં લેિામાાં આવ્યાાં. 
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૧૪. િાર્ષિક િળતરિુાં વિષ્કષિિ:  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ-૯૨અિે કાંપિી (વ્યિથથાપિ અિે િહીિટ) િા વિયમો, ૨૦૧૪ અિુસાર 

જરૂટરયાત મુજબ િાર્ષિક િળતરિા વિષ્કષિિ આ િાર્ષિક અહેિાલિા ભાગરૂપે એમજીટી-૯માાં પટરવશષ્ટ – ઈ 

તરીકે મકૂિામાાં આવ્યાાં છે.  

૧૫. ભૌવતક ફેરફારો અિ ેપ્રવતબધ્ધતાઓ:  

સમીક્ષા હેઠળિા િષિ દરવમયાિ કાંપિીિી િાિાાંકીય વથથવતિ ેઅસર કરતાાં કોઇપિ ભૌવતક ફરેફારો અિે 

પ્રવતબદ્ધતાઓ િથી.  

૧૬. ચાલ ુસાંબાંવધત વથથવત અિ ેભવિષ્યમાાં વિગમિી કામગીરીઓિે પ્રભાવિત કરતા વિયમિો અથિા અદાલતો અથિા 

ટરબ્યિુલ્સ દ્વારા િષિ દરવમયાિ પસાર કરિામાાં આિલે િોંધપાત્ર અિ ેિથતતુ: આદશેો.   

ચાલુ સાંબાંવધત વથથવત અિે ભવિષ્યમાાં વિગમિી કામગીરીઓિ ે પ્રભાવિત કરતા વિયમિો અથિા અદાલતો 

અથિા ટરબ્યુિલ્સ દ્િારા િષિ દરવમયાિ કોઇ િોંધપાત્ર અિે િથતુત: આદેશો પસાર કરિામાાં આિેલ િથી.   

૧૭. કલમ ૧૮૬ હઠેળ વધરાિો, બાહેંધરીઓ અથિા રોકાિોિી વિગતો:   

વધરાિોિી વિગતો : શૂન્ય  

 રોકાિોિી વિગતો : શૂન્ય               

પૂરી પાડિામાાં આિેલ બાહેંધરી/ અિામતિી વિગતો : શૂન્ય  

૧૮. કરારોિી વિગતો અથિા સાંબાંવધત પક્ષકારો સાથિેી વ્યિથથાઓ:  

દરેક કરાર અથિા કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ-૧૮૮ િી પેટા-કલમ (૧)માાં સાંદર્ભિત સાંબવધત પક્ષકારો 

સાથે વિગમ દ્વારા કરિામાાં આિેલ વ્યિથથાઓ સવહત ત્રાવહત પરાંતુક હેઠળ વિવચચત અાંતરિા લેિડ-દેિડિા 

વ્યિહારોિી વિગતો શૂન્ય છે.   

૨૦. ઊજાિ સાંરક્ષિ, ટકે્િોલૉજીિો સમાિશે અિે વિદશેી મરુાિી આિક અિે જાિક: 

અ. ઊજાિ સાંરક્ષિ  

વિગમિી કામગીરીઓ ઊજાિ સઘિ િથી. તમે છતાાં, વિગમ હાંમેશા ઊજાિિ સાંરક્ષિિી જરૂટરયાત વિશે 

સભાિ રહ્ુાં છે અિે તેિાાં િપરાશમાાં ઘટાડા દ્િારા અથિા તો ન્યૂિતમ બગાડ દ્િારા મહત્તમ સાંભવિત 

મયાિદા સુધી સતતપિે ઊજાિિા સાંરક્ષિ માટે પ્રયત્િરત રહ્ુાં છે. પત્રક ‘અ’ માાં ઊજાિિા સાંરક્ષિિા સાંબાંધોમાાં 

વિગતોિી જાહેરાત લાગુ થિાપાત્ર િથી.  

બ. ટકે્િોલૉજી સમાિશેિ  

ચાલુ િષિમાાં વિગમે કોઇ ટેક્િોલૉજીિો સમાિશે કયો િથી.  

ક.  વિદશેી મરુાિી આિક અિ ેજાિક  

સમીક્ષા હેઠળિા િષિમાાં વિદેશી મુરાિો કોઇ જ આિક અિે જાિકિો પ્રિાહ થયો િથી.  

૨૧. કોપોરટે સામાવજક જિાબદારી (સીએસઆર):  

કાંપિી (કૉપોરેટ સામાવજક જિાબદારી િીવતઓ) વિયમો, ૨૦૧૪િા વિયમ-૯ મુજબ વિગમિ ેઆ જાહેરાત 

કરિી લાગ ુથિાપાત્ર િથી.   
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૨૨. વિયામકોિી જિાબદારીઓિુાં વિિદેિ:  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૩૪િી પેટા-કલમ (૩)િી કલમ (ક) માાં સાંદર્ભિત વિયામકોિી 

જિાબદારીઓિુાં વિિેદિ, જિાિે છે ક ે-  

અ)  િાર્ષિક અહેિાલોિે તયૈાર કરિામાાં, વિષય-સામગ્રી પ્રથથાિોથી સાંબાંવધત યોગ્ય થપષ્ટીકરિિી સાથે લાગુ 

થિાપાત્ર વહસાબી ધોરિોિે અિુસરિામાાં આવ્યાાં છે.      

બ)  વિયામકો એિી વહસાબી િીવતઓિી પસાંદગી કરી છે અિે સતત રીત ેતેિે લાગુ કરી છે અિે વિિિયો કયાું 

છે અિે અાંદાજો કયાું છે જે એટલાાં િાજબી અિે સમજદાર છે કે તે િાિાાંકીય િષિિા અાંતે કાંપિીિી 

બાબતોિી વથથવતિો અિે તે સમયગાળા માટે વિગમિા િફા અિે િુકસાિિો સાચો અિે વ્યાજબી 

વચતાર આપી શકે;  

 

ક)  વિયામકોએ કાંપિીિી અથક્યામતોિી સુરક્ષા માટે અિે છેતરવપાંડી તેમજ અન્ય અવિયવમતતાઓિ ે

અટકાિિા અિે તેિ ેશોધિા માટે આ અવધવિયમિી જોગિાઇઓ અિુસાર પયાિપ્ત વહસાબી િોંધોિી 

જાળિિી માટે યોગ્ય અિે પૂરતી કાળજી લીધી છે;  

ડ)  વિયામકોએ આ િાર્ષિક વહસાબો ચાલુ પેઢીિા આધારે તૈયાર કયાું છે; અિે  

ઈ)  વિયામકોએ તમામ લાગુ થિાપાત્ર કાયદાઓિી જોગિાઇઓ સાથ ે અિુપાલિિી અિે એ કે આિી 

પ્રિાલીઓ પયાિપ્ત હોય અિે અસરકારક રીત ેસાંચાલિ કરતી હોય તેિી ખાતરી કરિા માટે યોગ્ય પ્રિાલી 

ગોઠિી છે.  

૨૨. રોકાિકારોિા વશક્ષિ અિે સાંરક્ષિ ભાંડોળમાાં રકમોિી તબદીલી:  

કાંપિી અવધવિયમ, ૧૯૫૬િી કલમ ૨૦૫(ક) હેઠળ અથિા કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૨૫ હેઠળ 

સાત િષિિા સમયગાળા માટે તમારાં વિગમ કોઇ પિ ભાંડોળોિી વબિ-ચુકિિી અથિા વબિ-દાિો ધરાિતુાં િથી. 

તેથી, એિાાં કોઇ ભાંડોળો િથી જેિે રોકાિકાર વશક્ષિ અિે સાંરક્ષિ ભાંડોળ (આઇઈપીએફ)માાં તબદીલ કરિાિી 

જરૂર પડે.   

૨૩. થિીકવૃત: 

વિયામક માંડળે તેિી પ્રશાંસાિી િોંધ ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અિે વિવિધ બેંકોિ ેતેમિા સહકાર માટે 

મોકલી આપી છે. બૉડિ દ્િારા વિગમિા કમિચારીઓ અિે િહીિટી વિયામકો દ્િારા સમીક્ષા હેઠળિા િષિ 

દરવમયાિ તમામ થતરોએ મૂલ્યિાિ યોગદાિિી પિ િોંધ કરી છે.  

 

ગજુરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વિગમિા  

વિયામક માંડળ માટ ેઅિ ેતમેિા િતી  

થથળ: ગાાંધીિગર  

તારીખ:  ૨૦/૦૧/૨૦૨૨  

 

    િહીિટી સાંચાલક             વિયામક  
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, બ્લોક િાં-૧,  કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨ ૦૧૦. 

 

 

 

જોડાિ  વિષય-સામગ્રી  

અ તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૭થી અહેિાલિી તારીખ સુધીમાાં મુખ્ય સાંચાલકીય કમિચારી અિે વિયામક 

માંડળમાાં ફેરફારિી વિગતો  

બ િૈધાવિક ઓટડટરિા અહેિાલિી લાયકાતિો પ્રત્યુત્તર  

ક િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટે સીએન્ડએજીિો અહેિાલ  

ડ સીએન્ડએજીિી ટટપ્પિીઓ અિે તેિી સામે સાંચાલક માંડળિો પ્રત્યુત્તર  

ઈ પત્રક એમજીટી-૯ માાં િાર્ષિક ટરટિિિી તારીજ  

 

 

જોડાિ - અિકુ્રમવિકા  
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨ ૦૧૦. 

જોડાિ – અ 

તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી અહિેાલિી તારીખ સધુી મખુ્ય વ્યિથથાપકીય કમિચારીઓ અિ ેવિયામક માંડળમાાં ફેરફારોિી 

વિગતો:  

અ.ક્ર. િામ, વપતાિુાં િામ, સરિામુાં ડીઆઇએિ હોદ્દો વિમણૂકિી 

તારીખ 

સમાવપ્તિી 

તારીખ 

૧. શ્રી સરુેશચાંર સી. મકિાિા  ૦૭૧૨૫૭૩૬ વિયામક ૧૪/૧૧/૨૦૧૪ ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ 

૨. શ્રી ક.ેડી. કાપડીયા, આઇએએસ ૦૭૦૮૭૧૪૭ વિયામક ૦૫/૦૯/૨૦૧૪ ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 

૩. શ્રી કમલશે શાહ  ૦૭૧૮૧૮૨૯ વિયામક ૦૨/૦૭/૨૦૧૪ ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 

૪. શ્રી ક.ે એચ. પાંડયા ૦૩૫૮૮૦૫૭ અધ્યક્ષ અિે 

િહીિટી સાંચાલક 

૨૨/૦૬/૨૦૧૬ ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 

૫. શ્રી િાગરાજ મવુિઅપ્પા  ૦૫૧૮૪૮૪૮ વિયામક ૦૧/૧૦/૨૦૧૩ ૩૧/૦૭/૨૦૧૬ 

૬. શ્રી ક.ે િારાયિ  - વિયામક ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ 

૭. શ્રી શ્યામ કપૂર  ૦૨૬૪૩૪૧૬  વિયામક ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ચાલ ુ

૮. શ્રી મિહરભાઈ ઝાલા  ૦૭૦૮૦૩૪૨  વિયામક ૧૪/૧૧/૨૦૧૪  ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ 

૯. ક.ુ કુાંજલ પાઠક  ૦૭૬૨૫૩૮૯ વિયામક ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ ૦૭/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૦. શ્રી એિ.એલ. બગડા  ૦૮૫૫૭૨૮૮ િહીિટી વિયામક ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯  

૧૧. શ્રી મિોજ અગ્રિાલ, આઇએએસ  ૦૭૧૮૯૨૫૫ અધ્યક્ષ ૦૧/૦૨/૨૦૨૧ ૨૩/૦૬/૨૦૨૧  

૧૨. 
શ્રીમતી સિુયિા તોમર, આઇએએસ  

૦૩૪૩૫૫૪૩  અધ્યક્ષ અિે 

વિયામક  

૨૩/૦૬/૨૦૨૧ ચાલુ  

૧૩. શ્રી આર.બી. ખરે  - િહીિટી સાંચાલક ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ચાલુ  

૧૪. શ્રી એ.પી. ગઢિી  ૦૮૯૫૦૩૬૮  વિયામક ૧૭/૧૨/૨૦૨૦ ચાલ ુ

૧૫. શ્રી બી.પી.ચૌહાિ, આઇએએસ  - વિયામક  - ચાલ ુ
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ,  કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨ ૦૧૦. 

જોડાિ-બ   

િૈધાવિક ઓટડટરોિા અહિેાલિી લાયકાતિો જિાબ   

અ.ક્ર. િધૈાવિક ઓટડટરિી લાયકાત ૂ સાંચાલક માંડળ દ્િારા જિાબ  

૧. કાંપિીિી બેંક બુક્સ બેંકિા પત્રક સાથે રૂ. 

૬,૮૬,૪૯,૯૮૫.૦૫/- િો તાલમલે બસેાડતી િથી 

(ઓટડટ કરેલા િાર્ષિક વહસાબો માટે િોંધ XXVIII જુઓ). 

આ તફાિત અસાંયવમત ઉઘડતી વસલકોિે કારિ ે છે. 
તફાિતોિી ચોક્કસ પ્રકૃવત ઓળખિામાાં આિી િ હોિાથી, 

અમારા માટ ે આિક અિે ખચિિા વિિેદિ અિે/અથિા 

સરિૈયા પર અસર/અસરિી ખાતરી કરિી શક્ય િથી. 

અમે વભન્િતાિા કારિોિે સુવિવચચત કરી શકતા 

િથી અિે તફાિતોિુાં સમાધાિ થઈ શકે ત ે માટે 

અમે યોગ્ય સમયે બેંક સમાધાિિી કિાયત હાથ 

ધરીશુાં. 

 

૨. િતિમાિ અથકયામતો અિે િતિમાિ જિાબદારીઓિા 

આાંકડામાાં ડેવબટ બેલને્સ રૂ. ૧૫,૦૧,૯૮,૭૨૩.૯૦/- અિે 

ક્રેટડટ બેલને્સ ૬૧,૫૦,૫૦,૮૪૮.૯૨/- િો સમાિેશ થાય 

છે જે ૩ િષિથી િધ ુ જૂિાાં છે તેમજ આગામી ૧૨ 

મવહિાિી અાંદર  પુિઃપ્રાવપ્ત/ ટડથચાજિિી ખાતરી 

અવિવચચત છે. વિગમે રકમિે વબિ-ચાલુ તરીકે િગીકૃત કરી 

િથી.  વિગમે અમારી સમક્ષ એિી રજૂઆત કરી હતી કે ત ે

શીષિ-િાર ચોક્કસ િગીકરિ સુવિવચચત કરિા માટે સક્ષમ 

િથી અિે તથેી, અવતશ્યોવક્ત  અિે/અથિા અલ્પોવક્તિી 

અસર િતિમાિ જિાબદારીઓ/અથકયામતો અિે/અથિા 

વબિ-ચાલુ જિાબદારીઓ અિે વબિ-ચાલુ અથકયામતો 

ચોક્કસપિે સુવિવચચત કરિાિે પાત્ર િથી. 

અમે જૂિા બાકી વસલકોિ ે િહેલામાાં િહેલી તક ે

વિપટાિિા  માટે પૂરતા પગલાાં લઈશુાં. 

૩. રૂ. ૫,૩૨,૭૧૧/- િી રકમ અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ 

હેઠળ મૂડીગત અિામતમાાં અિુદાિ હથતાાંતરિ હેઠળ દેખાય 

છે તે સમાધાિયુક્ત િથી અિે તેિી પુવષ્ટ થઈ િથી. 
ઉલ્લેવખત િથતુિી વિગતો ઉપલબ્ધ િ હોિાથી, અમે 

િાિાાંકીય વિિદેિો પર તેિી અસરિે સુવિવચચત કરિામાાં 

સક્ષમ િથી. 

રૂ. ૫,૩૨,૭૧૧/- િી રકમ અન્ય િતિમાિ 

જિાબદારીઓ હેઠળ મડૂીગત અિામતમાાં 

અિુદાિ હથતાાંતરિ હેઠળ દેખાય છે તે 

સમાધાિયુક્ત િથી અિે તેિી પુવષ્ટ થઈ િથી. 
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૪ વિગમિી થથાયી અથકયામતોિે ક્રમાાંટકત કરિામાાં આિી 

િથી અિે િષિ દરવમયાિ સાંચાલક માંડળ દ્િારા ભૌવતક રીત ે

ચકાસિામાાં આિી િથી. વિગમ થથાયી અથક્યામતોિુાં પત્રક  

જાળિતુાં િથી. પટરિામથિરૂપ, વિગમિા વહસાબી 

ચોપડાઓમાાં દખેાતી થથાયી અથક્યામતો વિગમિા પટરસર 

ખાત ે હાજર િાથતવિક થથાયી અથક્યામતોિી સાથે મેળ 

ખાતી િથી.  

આથી અમ ેપુવષ્ટ કરીએ છીએ કે વિગમિી થથાયી 

અથક્યામતોિે અિુક્રવમક રીત ે ક્રમ આપિામાાં 

આવ્યાાં િથી અિે િષિ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાિ 

ભૌવતક રીત ે ખરાઈ કરિામાાં આિી િથી 

પટરિામથિરૂપ વિગમિા વહસાબી ચોપડાઓમાાં 

દેખાતી થથાયી અથક્યામતો વિગમિા કાયાિલયમાાં 

ઉપલબ્ધ િાથતવિક થથાયી અથક્યામતોિી સાથે 

મેળ ખાતી િથી. જોકે, તેિે ઓટડટ પૂિિ થયા 

પછી તેિુાં પાલિ કરિામાાં આિી હતી.   
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જોડાિ – ક 

િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટ ેસીએન્ડએજીિી ટટપ્પિીઓ  

 



18 
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જોડાિ – ડ 

સીએન્ડએજીિી ટટપ્પિીઓ પરત્િ ેસાંચાલક માંડળિો જિાબ:  

અ.ક્ર. સીએન્ડએજી દ્િારા ટટપ્પિીઓ  સાંચાલક માંડળ દ્િારા જિાબ  

૧. અ. િફાકારકતા પર ટટપ્પિીઓ  

૧. અગાઉિા સમયગાળાિી િથતુ (િોંધ ૧૭) 

રૂ. ૧૫.૫૯ લાખ.   

ઉપરોક્તમાાં રૂ.૧૮.૩૦ લાખિા વ્યાજિો સમાિેશ થતો 

િથી જેિ ે અગાઉિા િષિ (૨૦૧૬-૧૭)િા વહસાબોમાાં 

'અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ' હેઠળ વિવિધ 

યોજિાઓિી વબિખર્ચિત સરકારી અિુદાિ તરીકે 

દશાિિિાિે બદલે જીએસકેસીએિિી પોતાિી આિક તરીક ે

ભૂલથી દશાિિિામાાં આિી હતી.  એએસ ૫િી જરૂટરયાત 

મુજબ ચાલુ િષિિા ખાતાઓમાાં પિ તિે ે સુધારિામાાં 

આવ્યુાં િ હતુાં. આ ભૂલ િવહાં સુધારિાિા પટરિામે 

૩૧/૦૩/૨૦૧૮િા રોજ ‘અિામત અિે અવધશેષ’ હેઠળ 

પુરાાંતિા પત્રકિી અવતશ્યોવક્ત અિે સરિૈયામાાં ‘અન્ય ચાલૂ 

જિાબદારીઓ’ હેઠળ રૂ. ૧૮.૩૦ લાખિી પુરાાંતિી 

અલ્પોવક્ત સુધાયાિ વિિાિી રહી જિા પામી છે.  

આપિા માન્ય વિરીક્ષિિો અમારા દ્િારા થિીકાર કરિામાાં 

આિે છે. અમ,ે આથી થિીકાર કરીએ છીએ કે િાિાાંકીય 

િષિ૨૦૧૭-૧૮ માટેિા વહસાબી ચોપડાઓમાાં િાિાાંકીય િષિ 

૨૦૧૬-૧૭િી આપિી ટટપ્પિી પર ધ્યાિચકૂથી અમે અસર 

આપિાિુાં ચૂકી ગયા છીએ. આ મુદ્દા પર અમે અમારા 

િૈધાવિક ઓટડટરોિો અવભપ્રાય પિ માાંગ્યો િથી. તથેી, 

અમારા પક્ષ ેથયેલી ભૂલિે થિીકારિામાાં આિ ેછે. જોકે, અમ ે

આપિે ખાતરી આપીએ છીએ કે િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૮-

૧૯િા ઓટડટ કરેલા િાિાાંકીય પત્રકોમાાં તેિુાં યોગ્ય રીત ેધ્યાિ 

રાખિામાાં આિશે.     

૨. અ. િીચિેી બાબતોિી વબિ-તયૈારી પર ટટપ્પિીઓ  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ મુજબ એક વ્યવક્ત, િાિી 

અિે ડોરમેટ કાંપિી વસિાય દરેક કાંપિીએ તૈયાર કરિુાં 

જરૂરી છે. જો કે, જીએસકેિીએિ જે વિવિધ સરકારી 

યોજિાઓ હેઠળ વધરાિ/અિુદાિિા વિતરિિા વ્યિસાય 

સાથ ેસાંકળાયેલુાં છે તે રોકડ પ્રિાહિુાં વિિેદિ તૈયાર કરતુાં 

િથી. આ કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ િી જોગિાઈઓિા 

ઉલ્લાંઘિમાાં પટરિમ્પ્ટયુાં છે. 

અમે આટલા િષોથી રોકડ પ્રિાહ પત્રક તૈયાર કરી રહ્ા િથી 

અિે રજૂ કરી રહ્ાાં િથી અિે અત્યાર સુધી અમિ ે તમારી 

કચેરી તરફથી પિ આ સાંદભિમાાં કોઈ ટટપ્પિી મળી િથી. 

જો કે, તમ ેભવિષ્યમાાં અિે િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૮-૧૯િા 

ઓટડટ દરવમયાિ આ મુદ્દાિ ે માન્ય રીતે વિદેશ કરિામાાં 

આવ્યો હોિાથી; અમ ેસુવિવચચત કરીશુાં કે તિેે અમારા દ્િારા 

તૈયાર કરિામાાં આિે છે અિે અમારા ઓટડટરોિા અવભપ્રાય 

અિે પ્રમાવિકરિ માટે અમારા દ્િારા તમેિે રજૂ કરિામાાં 

આિે છે.આપિા માન્ય વિરીક્ષિિી િોંધ લિેામાાં આિી છે.  

૩. બ. અન્ય ટટપ્પિીઓ : 

 

આિક બાજુ :  

 

કામગીરીઓમાાંથી આિક (િોંધ ૧૧) રૂ. ૭૧૩.૬૬ લાખ  

કૃપા કરીિે િીચિેી સાંબાંવધત હકીકતો િોંધો: 

૧. પ્રાપ્ત કરિામાાં આિેલ અિુદાિ વિયવમત અિુદાિ 

પ્રકારિુાં છે અિે કાંપિીિી આિકિો મખુ્ય થત્રોત અિુદાિ છે, 

અમારા અવભપ્રાય મુજબ અિુદાિિે “કામગીરીઓમાાંથી 

આિક” માાં યોગ્ય રીત ેઅહેિાવલત કરિામાાં આિેલ અિુદાિ 

સરકારી અિુદાિો પરિા એએસ-૧૨ અિુસાર છે.  
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કામગીરીઓિી આિકમાાં િહીિટી અિુદાિ અિે 

ઠક્કરબાપા અિુદાિમાાંથી રૂ. ૨૦૧૭.૮૬ લાખિી 

આિકિો સમાિેશ થાય છે. સરકારી અિુદાિ માટેિા 

વહસાબ-એએસ-૧૨ મુજબ મહેસૂલ સાંબાંવધત આિા 

અિુદાિિે િફા અિે િુકસાિ પત્રકમાાં જમા તરીક ે

અલગથી અથિા 'અન્ય આિક' જેિા સામાન્ય શીષિક 

હેઠળ રજૂ કરિી જોઈએ. િૈકવલ્પક રીતે, તેમિ ેસાંબાંવધત 

ખચિિા અહેિાલ-લખેિમાાં કપાત કરિામાાં આિે તેમ બિી 

શકે છે. એકસાથે અિુદાિો કુલ આિકિા ૩૦ ટકા થતાાં 

હોિાથી, તેિે િફા-િુસાિ ખાતામાાં જમા તરીકે તેિા 

પોતાિા શીષિ હેઠળ થપષ્ટપિે દશાિિિી જોઇએ એટલે કે, 

‘િહીિટી અિુદાિ અિે ઠક્કરબાપા અિુદાિમાાંથી આિક’. 

એએસ ૧૨િુાં વબિ-અિુપાલિ કામગીરીઓિા 

અવતશ્યોવક્તપૂિિ વિિેદિમાાં અિે ‘િહીિટી અિુદાિ અિે 

ઠક્કરબાપા અિુદાિ’માાં અિુક્રમે રૂ. ૨૧૭.૮૬ લાખિા 

અલ્પોવક્તપૂિિ વિિેદિમાાં પટરિમ્પ્ટયુાં છે.  

૨. અિુદાિોિા વિગતિાર િપરાશ માટે અમે િડોદરા 

મ્પ્ટયુવિવસપલ કોપોરેશિ પાસેથી ઠક્કરબાપા અિુદાિ 

સાંબાંધી સુસાંગત માવહતીિી માાંગિી કરી હતી જે 

આજિી તારીખ સુધી વિલાંવબત છે.   

૩.  ઉપરોક્ત હકીકતોિે ધ્યાિમાાં લેતા, અમારો અવભપ્રાય 

છે કે અિુદાિિા પ્રકારમાાં પુિરાિતિિ થતુાં હોિાથી અિે 

કાંપિીિી આિકિો મુખ્ય થત્રોત સરકારી અિુદાિ હોિાથી 

અિે િડોદરા મ્પ્ટયુવિવસપલ કોપોરેશિિી કેટલીક માવહતીિા 

અાંતરિે કારિ,ે "કામગીરીઓમાાંથી આિક" હેઠળ દશાિિલે 

રકમ સરકારી અિુદાિ પરિા એએસ-૧૨ મુજબ સાચી 

છે. 
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨ ૦૧૦. 

જોડાિ-ઈ  

પત્રક ક્રમાાંક એમ.જી.ટી. – ૯  

િાર્ષિક ટરટિિિી તારીજ  

તારીખ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ અાંવતત િાિાાંકીય િષિિા રોજ મજુબ  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૯૨(૩)  અિે કાંપિી (વ્યિથથાપિ અિ ેિહીિટ) વિયમો, ૨૦૧૪િા વિયમ 

૧૨(૧) અિસુાર.  

1. િોંધિી અિ ેઅન્ય વિગતો:- 

૧. સીઆઇએિ યુ૯૧૯૯૦જીજે૨૦૦૧એિપીએલ૦૪૦૧૪૪  

૨. િોંધિીિી તારીખ  ૨૪મી ઑક્ટોબર ૨૦૦૧  

૩. કાંપિીિુાં િામ  ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વિગમ  

૪. કાંપિીિી શ્રેિી/ પેટા શ્રિેી  જાહેર કાંપિી.  

૫. િોંધાયેલી કચેરીિુાં સરિામુાં અિે 

સાંપકિિી વિગતો  
બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર 

૧૦/એ, ગાાંધીિગર (ગુજરાત રાજય) 

૬. કાંપિી વલથટેડ છે ?  િા 

૭. જો કોઇ રવજથરાર, અિે રાન્સફર 

એજન્ટ હોય તો તેિુાં િામ, સરિામુાં 

અિે સાંપકિ વિગતો.   

લાગુ પડતુાં િથી.  

 

2. કાંપિીિી મખુ્ય વ્યાપારી પ્રિવૃત્તઓ: - (કાંપિીિા કુલ ટિિઓિરિા 10% કે િધુિો ફાળો આપતી બધી જ 

વ્યાપારી પ્રિવૃત્તઓ જિાિિી) 

અ.ક્ર. મખુ્ય પદેાશો/ સિેાઓિુાં િિિિ ઉત્પાદિ/સેિાઓિો એિ.આઇ.સી. કોડ  કાંપિીિા કલુ ટિિઓિરિા %  

૧. િાિાાંકીય અિે િીમા સેિા  ૬૨ ૧૦૦%  
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3. ધારિ, ગૌિ અિ ેસહયોગી કાંપિીઓિી વિગતો:- 

 [જેિા માટ ેમાવહતી ભરિામાાં આિી રહી છે ત ેકાંપિીઓિી સાંખ્યા] 

અ.ક્ર. કાંપિીિુાં િામ અિ ેસરિામુાં  સી.આઇ.એિ/ જી.એલ.એિ  ધારિ/ ગૌિ/ સહયોગી  

 શૂન્ય  શૂન્ય શૂન્ય 

4. કાંપિીિી શરે મડૂી, ટડબને્ચસિ અિ ેઅન્ય અિામતો:- 

1. શેર મડૂી:- 

અ) અવધકતૃ મડૂી:- 

શસેિિો િગિ  શસેિિી સાંખ્યા શેર દીઠ એકાંદર મલૂ્ય 

(રૂ.) 

શસેિિુાં કલુ એકાંદર મલૂ્ય (રૂ.) 

ઈવક્િટી શસેિ:-       

િષિિા આરાંભે  ૨૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦  

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંતે  ૨૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

પસાંદગીિા શયેર:-    

િષિિા આરાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વબિિગીકતૃ શરે:-    

િષિિા આરાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા આરાંભ ેકલુ અવધકતૃ મડૂી  ૨૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦ ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

િષિિા અાંત ેકલુ અવધકતૃ મડૂી ૨૦,૦૦,૦૦૦ ૧૦૦  ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 
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બ) જારી કરિામાાં આિલે શયેર મડૂી:- 

શસેિિો િગિ શસેિિી સાંખ્યા શેર દીઠ એકાંદર મલૂ્ય (રૂ.) શસેિિુાં કલુ એકાંદર મલૂ્ય 

(રૂ.) 

ઈવક્િટી શસેિ:-    

િષિિા આરાંભે  ૧૪,૦૯,૨૦૦ 100 ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંતે  ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

પસાંદગીિા શયેર:-    

િષિિા આરાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા પ્રારાંભ ેકલુ જારી કરિામાાં આિલે શરે 

મડૂી  

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦  ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે કલુ જારી કરિામાાં આિલે શરે 

મડૂી 

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦  ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 
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ક) જારી કરિામાાં આિલે શયેર મડૂી:- 

શસેિિો િગિ  શસેિિી સાંખ્યા શેર દીઠ એકાંદર મલૂ્ય 

(રૂ.) 

શસેિિુાં કલુ એકાંદર મલૂ્ય (રૂ.) 

ઈવક્િટી શસેિ:-    

િષિિા આરાંભે  ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંતે  ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

પસાંદગીિા શયેર:-    

િષિિા આરાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા પ્રારાંભ ેકલુ જારી કરિામાાં આિલે શરે 

મડૂી  

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે કલુ જારી કરિામાાં આિલે શરે 

મડૂી 

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

ડ ) ભરપાઇ થયલેી શરે મડૂી :- 

શસેિિો િગિ શસેિિી સાંખ્યા શેર દીઠ એકાંદર મલૂ્ય 

(રૂ.) 

શસેિિુાં કલુ એકાંદર મલૂ્ય (રૂ.) 

ઈવક્િટી શસેિ:-       

િષિિા આરાંભે  ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર      

૧. િધારો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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શસેિિો િગિ શસેિિી સાંખ્યા શેર દીઠ એકાંદર મલૂ્ય 

(રૂ.) 

શસેિિુાં કલુ એકાંદર મલૂ્ય (રૂ.) 

i. પવબ્લક ઇશ્ય ુ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii. પ્રાઇિેટ પ્લેસમેન્ટ/ પ્રેફરેવન્શયલ 

એલોટમને્ટ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii. ઈએસઓએસ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iv. થિેટ ઈવક્િટી  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

v. રૂપાાંતરિ – પ્રેફરેવન્શયલ શેસિ/ 

ટડબેન્ચસિ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય  

vi. ઈવક્િટીમાાં રૂપાાંતરિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય  

vii. જીડીઆર/ એડીઆર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય  

viii. અન્ય, કૃપા કરી થપષ્ટ કરો......  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય  

૨. ઘટાડો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i.  બાય-બૅક  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii.  જપ્તી (ફોરફીચર)  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii. જપ્તી થયલે શેરિુાં ટર-ઇશ્યુ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iv. ઘટાડો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

v. અન્ય, કૃપા કરી થપષ્ટ કરો...... શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિિા પ્રારાંભ ે કલુ ભરપાઇ થયલેી 

શેર મડૂી  

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (િધારો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફાર (ઘટાડો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ેકલુ ભરપાઇ થયલેી શરે 

મડૂી 

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

1. િષિ દરવમયાિ થટૉક વથપ્લટ/ દૃઢીકરિ (શસેિિા દરકે િગિ માટ)ે :- 

 

શસેિિો િગિ  વથપ્લટ/ દૃઢીકરિ પહલેાાં વથપ્લટ/ દૃઢીકરિ પછી  

શેસિિી સાંખ્યા  શૂન્ય શૂન્ય 

શેર દીઠ ફેસ મૂલ્ય  શૂન્ય શૂન્ય 
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ટડબને્ચસિ :- 

ટડબને્ચસિિો પ્રકાર ટડબને્ચસિિી સાંખ્યા  ટડબને્ચસિ દીઠ એકાંદર 

મલૂ્ય (રૂ.)   

ટડબને્ચસિિુાં કલુ એકાંદર 

મલૂ્ય (રૂ)    

વબિ-વિવિમયક્ષમ (દરકે પ્રકાર માટ)ે:-    

િષિિા પ્રારાંભે  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો (િધારો/ ટરડેમ્પ્ટપશિ ) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંતે  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

આાંવશક-વિવિમયક્ષમ (દરકે પ્રકાર માટ)ે:- શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા પ્રારાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો (િધારો/ ટરડેમ્પ્ટપશિ ) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પૂિિ-વિવિમયક્ષમ (દરકે પ્રકાર માટ)ે:- શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા પ્રારાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો (િધારો/ રૂપાાંતટરત ) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ટડબેન્ચસિિી કુલ રકમ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા પ્રારાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો 

(િધારો/ ટરડેમ્પ્ટપશિ/રૂપાાંતરિ ) 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

2. અન્ય અિામતો :- 

અિામતોિો પ્રકાર અિામતોિી 

સાંખ્યા 

દરેક એકમિુાં 

એકાંદર મલૂ્ય (રૂ.) 

કલુ એકાંદર મલૂ્ય 

(રૂ.) 

દરેક એકમિુાં પઇેડ 

અપ મલૂ્ય (રૂ.) 

કલુ પેઇડ અપ 

મલૂ્ય (રૂ.) 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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3. અિામતોિા પ્રીવમયમ ખાતા : - 

જેિાાં પર પ્રીવમયમ પ્રાપ્ત કરિામાાં આવ્યુાં છે ત ે

અિામતિો િગિ 

અિામતોિી 

સાંખ્યા 

એકમ દીઠ પ્રીવમયમ (રૂ.) કલુ પ્રીવમયમ (રૂ.) 

ઈવક્િટી પર પ્રીવમયમ  

[દરકે પ્રકાર માટ ેથપષ્ટ કરો] 

      

િષિિા પ્રારાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો    

૧. િધારો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i. પવબ્લક ઈશ્ય ુ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii. પ્રાઇિેટ પ્લસેમેન્ટ/ પ્રેફરેવન્શયલ એલોટમેન્ટ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii. ઈએસઓએસ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iv. રૂપાાંતરિ  – પ્રેફરેવન્શયલ શેસિ/ ટડબેન્ચસિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

v. ઈવક્િટીમાાં રૂપાાંતરિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

vi. જીડીઆર/ એડીઆર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

vii. અન્ય, કૃપા કરી થપષ્ટ કરો...... શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨. ઘટાડો   શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i) બૉિસ શેસિિે જારી કરિા માટે યુટટલાઇઝેશિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii) …………………………….. શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

iii) ……………………………… શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

અન્ય અિામતો પર પ્રીવમયમ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા પ્રારાંભે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૧) િધારો – િિા ઇશ્યુ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨) ઘટાડો – ટરડેમ્પ્ટપ્શિ પર પ્રીવમયમ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા આાંરભે કલુ અિામતોિુાં પ્રીવમયમ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિ દરવમયાિ ફરેફારો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િધારો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઘટાડો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ેકલુ અિામતોિુાં પ્રીવમયમ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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4.  ટિિઓિર અિ ેકાંપિીિી સાંપવત્તિુાં કલુ મલૂ્ય (અવધવિયમમાાં વ્યાખ્યા કરિામાાં આવ્યા મજુબ):- 

1. ટિિઓિર: 

1. િાિાાંકીય િષિિા અાંતે ટિિઓિર: રૂ. ૭,૧૩,૬૬,૭૬૫/-. 

2. કાંપિીિી કુલ સાંપવત્ત: 

3. િાિાાંકીય િષિિા અાંતે કુલ સાંપવત્ત: રૂ. ૫૧,૭૨,૪૭,૦૮૭/-. 

4. શેર ધારિિી પદ્ધવત (કલુ ઈવક્િટીિી ટકાિારી તરીક ેઈવક્િટી શેર મડૂી બ્રકેઅપ):-  

1. શ્રિેીિાર શરે ધારિ:- 

શરેધારકોિી 

શ્રેિી 

િષિિા પ્રારાંભ ેધારિ કરિામાાં આિેલ શેસિિી સાંખ્યા   

[૦૧-એવપ્રલ-૨૦૧૭િા રોજિી વથથવતએ] 

િષિિા અાંત ેધારિ કરિામાાં આિેલ શસેિિી સાંખ્યા   

[૩૧-માચિ-૨૦૧૮િા રોજિી વથથવતએ] 

િષિ 

દરવમયાિ 

ટકાિારીમાાં 

ફરેફાર 
  ડીમટે ભૌવતક કલુ કલુ 

શેસિિી 

ટકાિારી 

ડીમટે ભૌવતક કલુ શરેિી 

ટકાિારી 

અ. પ્રમોટસિ                   

(૧) ભારતીય          

અ) 

વ્યવક્તગત/ 

એચયુએફ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બ) કેન્ર 

સરકાર  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ક) રાજ્ય 

સરકાર (રો)   

શૂન્ય 
૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય 

ડ) વિગમ 

માંડળો  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઈ)બેન્ક/ 

િાિાાંકીય 

સાંથથાઓ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ફ) અન્ય  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પ્રમોટરિુાં કલુ 

શરે ધારિ 

(અ)   

શૂન્ય 

૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ ૧૦૦ શૂન્ય 
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 બ. જાહરે 

શરેધારિ           

૧. સાંથથાઓ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

અ) 

મ્પ્ટયુચ્યુઅલ ફાંડ 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બ) બેન્કો/ 

િાિાાંકીય 

સાંથથાઓ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ક) કેન્ર 

સરકાર  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ડ) રાજ્ય 

સરકાર (રો)  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઈ) િેન્ચર 

કેપીટલ ફાંડ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ફ) િીમા 

કાંપિીઓ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ગ) વિદેશી 

રોકાિ 

કાંપિીઓ   

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

હ) વિદેશી 

િેન્ચર 

કેપીટલ ફાંડ્સ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ઇ) અન્ય 

(થપષ્ટ કરો)  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પટેા 

સરિાળો 

(બ) (૧) :- 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨. વબિ-સાંથથાઓ          

અ) વિગમ/માંડળો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

i) ભારતીય  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii) પરદેશી શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બ) વ્યવક્તઓ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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i) રૂ. ૧ લાખ સુધીિી 

એકાંદર શેર મૂડી ધરાિતા 

વ્યવક્તગત શેરધારકો  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ii) રૂ. ૧ લાખથી િધુિી 

એકાંદર શેર મૂડી ધરાિતા 

વ્યવક્તગત શેરધારકો 

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ક) અન્ય (થપષ્ટ કરો) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વબિ-વિિાસી ભારતીયો શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પરદેશિી કૉપોરેટ કાંપિીઓ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વિદેશી િાગટરકો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ક્લીઅરરાંગ સભ્યો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

રથટો   શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

વિદેશી માંડળો - ડીઆર શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

પટેા સરિાળો (બ)(૨):- શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કુલ જાહેર શેરધારિ 

(બ)=(બ)(૧)+ (બ)(૨) 
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ક. જીડીઆર તમેજ 

એડીઆર માટ ેકથટોટડયિ 

દ્િારા ધારિ કરાયેલા શેસિ  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કલુ સરિાળો (અ+બ+ક) શનૂ્ય ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય ૧૪,૦૯,૨૦૦ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ ૧૦૦ શનૂ્ય 
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2. પ્રમોટસિિુાં શરે ધારિ*:- 

અ.ક્ર. 
શેરધારકિુાં િામ 

 

િષિિા પ્રારાંભ ેશરેધારિ 

(૦૧.૦૪.૨૦૧૭િા રોજિી 

વથથવતએ) 

િષિિા પ્રારાંભ ેશરેધારિ 

(૩૧.૦૩.૨૦૧૮િા રોજિી 

વથથવતએ) 
િષિ 

દરવમયાિ 

શેર 

ધારિમાાં 

ફેરફારિી 

ટકાિારી 

શસેિિી સાંખ્યા કાંપિીિા 

કલુ 

શસેિિી 

ટકાિારી 

કલુ શસેિિા 

પ્લજે્ડ/ 

એન્કબ્ડિ 

શસેિિી 

ટકાિારી 

શસેિિી સાંખ્યા કાંપિીિા 

કલુ 

શસેિિી 

ટકાિારી 

કલુ શસેિિા 

પ્લજે્ડ/ 

એન્કબ્ડિ 

શસેિિી 

ટકાિારી 

૧. માિિીય રાજ્યપાલ, 

ગુજરાત રાજ્ય સાંયુક્ત 

રીતે શ્રી રાજ ભિિ, 

ગાાંધીિગર સાથ ે 

૧૪૦૯૧૯૨ શૂન્ય શૂન્ય ૧૪૦૯૧૯૨ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨. મુખ્ય સવચિ, 

સામાવજક ન્યાય અિે 

અવધકાટરતા વિભાગ, 

સવચિાલય, ગાાંધીિગર, 

સાંયુક્ત રીતે માિિીય 

રાજ્યપાલ, ગજુરાત 

રાજ્ય સાથ ે

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૩. વિયામક અિુસૂવચત 

જાવત વિકાસ, 

ગાાંધીિગર સાંયુક્ત રીતે 

માિિીય રાજ્યપાલ, 

ગુજરાત રાજ્ય સાથ ે

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪.  િાિાાંકીય સલાહકાર, 

િાિાાં વિભાગ (એસજે 

એન્ડ ઈડી) ગાાંધીિગર 

સાંયુક્ત રીતે માિિીય 

રાજ્યપાલ, ગજુરાત 

રાજ્ય સાથ ે

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૫. િહીિટી વિયામક, 

જીએસકેિીએિ, 

સવચિાલય, ગાાંધીિગર 

સાંયુક્ત રીતે માિિીય 

રાજ્યપાલ, ગજુરાત 

રાજ્ય સાથ ે

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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૬. િાયબ સવચિ 

(ઇન્ક્િાયરી) સામાવજક 

ન્યાય અિે અવધકાટરતા 

વિભાગ, સવચિાલય, 

ગાાંધીિગર, સાંયકુ્ત રીતે 

માિિીય રાજ્યપાલ, 

ગુજરાત રાજ્ય સાથ ે

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૭. િાયબ સવચિ 

(એસડબલ્યુ) સામાવજક 

ન્યાય અિે અવધકાટરતા 

વિભાગ, સવચિાલય, 

ગાાંધીિગર, સાંયકુ્ત રીતે 

માિિીય રાજ્યપાલ, 

ગુજરાત રાજ્ય સાથ ે

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૮. ઉપ સવચિ, (બજેટ), 

સામાવજક ન્યાય અિે 

અવધકાટરતા વિભાગ, 

સવચિાલય, ગાાંધીિગર, 

સાંયુક્ત રીતે માિિીય 

રાજ્યપાલ, ગજુરાત 

રાજ્ય સાથ ે 

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૯. સાંયુક્ત સવચિ, 

સામાવજક ન્યાય અિે 

અવધકાટરતા વિભાગ, 

સવચિાલય, ગાાંધીિગર, 

સાંયુક્ત રીતે માિિીય 

રાજ્યપાલ, ગજુરાત 

રાજ્ય સાથ ે 

૧ શૂન્ય શૂન્ય ૧ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કલુ ૧૪,૦૯,૨૦૦ શનૂ્ય શનૂ્ય ૧૪,૦૯,૨૦૦ શનૂ્ય શનૂ્ય શનૂ્ય 

* ઉપરોક્ત વ્યવક્તગત અવધકારીઓ સરકારી િૉવમિી તરીકે માિિીય રાજ્યપાલ, ગુજરાત રાજ્ય સાથ ેસાંયુક્ત રીતે શેર 

ધારિ કર ે છે અિે અવધકારીઓિી બદલી અિે વિમણૂકિા આધારે શેર હથતાાંતટરત કરિામાાં આિશે/ બદલિામાાં 

આિશ.ે 
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3. પ્રમોટસિિા શરેધારિમાાં ફરેફાર (જો તમેાાં કોઇ ફરેફાર િ હોય, તો કપૃા કરી થપષ્ટ કરો):- 

વિગતો િષિિા આરાંભ ેશેર ધારિ 

૦૧.૦૪.૨૦૧૭ 

િષિ દરવમયાિ સાંવચત શરે ધારિ 

૩૧.૦૩.૨૦૧૮ 

શસેિિી સાંખ્યા કાંપિીિા કલુ શસેિિી 

ટકાિારી 

શસેિિી સાંખ્યા કાંપિીિા કલુ શસેિિી 

ટકાિારી 

િષિિા પ્રારાંભે  શૂન્ય શૂન્ય -- -- 

િધારા/ ઘટાડાિા કારિો (ઉદા. 

તરીકે ફાળિિી/ તબદીલ/ 

બૉિસ/ થિેટ ઈવક્િટી 

વિગેરે)િી થપષ્ટતા કરતા િષિ 

દરવમયાિ પ્રમોટસિિા શેર 

ધારિમાાં તારીખ િાર િધારો/ 

ઘટાડો:    

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

4. ટોચિા દસ શરેધારકોિી શરેધારિિી પટેિિ :- 

     (વિયામકો, પ્રમોટસિ અિ ેજીડીઆર અિ ેએડીઆરિા ધારકો વસિાય) 

ટોચિા પ્રત્યકે ૧૦ શેરધારકો માટ ે િષિિા આરાંભ ેશેરધારિ 

૦૧.૦૪.૨૦૧૭ 

િષિ દરવમયાિ સાંવચત શરેધારિ 

૩૧.૦૩.૨૦૧૮ 

શસેિિી સાંખ્યા કાંપિી િા કલુ 

શસેિિી ટકાિારી 

શસેિિી સાંખ્યા કાંપિી િા કલુ શસેિિી 

ટકાિારી 

િષિિા પ્રારાંભે  શૂન્ય શૂન્ય -- -- 

િધારા/ ઘટાડાિા કારિો (ઉદા. 

તરીકે ફાળિિી/ તબદીલ/ 

બૉિસ/ થિેટ ઈવક્િટી વિગેરે)િી 

થપષ્ટતા કરતા િષિ દરવમયાિ 

પ્રમોટસિિા શેર ધારિમાાં તારીખ 

િાર િધારો/ ઘટાડો:    

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

િષિિા અાંત ે શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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5. દેિાિો બોજો: - બાકી રહેતાાં/ ઉપાર્જિત પરાંતુ ચૂકિિી માટે બાકી િહીં રહેતાાં વ્યાજ સવહત કાંપિી પર દેિાિો બોજો  

  

થાપિો સવહત 

સુરવક્ષત વધરાિો  
અસરુવક્ષત વધરાિો થાપિો દેિાિો કલુ બોજો  

િાિાાંકીય િષિિા પ્રારાંભ ેદિેાિો બોજો  

i) મુદ્દલ રકમ  શૂન્ય ૮૫,૯૪,૭૦,૮૦૪ શૂન્ય ૮૫,૯૪,૭૦,૮૦૪ 

ii) વ્યાજ બાકી પરાંતુ ચૂકિિી કરિામાાં આિતી િથી  શૂન્ય ૨,૮૯,૧૧,૨૮૪  શૂન્ય ૨,૮૯,૧૧,૨૮૪ 

iii) વ્યાજ ઉપાર્જિત પરાંતુ બાકી  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કલુ ( i+ ii+ iii) શૂન્ય ૮૮,૮૩,૮૨,૦૮૮  શૂન્ય ૮૮,૮૩,૮૨,૦૮૮ 

િાિાાંકીય િષિ દરવમયાિ દિેાિા બોજામાાં ફરેફાર  

* ઉમેરો શૂન્ય ૧૧,૦૯,૭૫,૧૪૪ શૂન્ય ૧૧,૦૯,૭૫,૧૪૪ 

* ઘટાડો શૂન્ય (૧૦,૦૧,૩૭,૮૪૬) શૂન્ય (૧૦,૦૧,૩૭,૮૪૬) 

ચોખ્ખો ફરેફાર  શૂન્ય ૧,૦૮,૩૭,૨૯૮  શૂન્ય ૧,૦૮,૩૭,૨૯૮  

િાિાાંકીય િષિિા અાંત ેદેિાિો બોજો  

i) મુદ્દલ રકમ શૂન્ય ૮૭,૦૩,૦૮,૧૦૨  શૂન્ય ૮૭,૦૩,૦૮,૧૦૨  

ii) વ્યાજ બાકી પરાંતુ ચૂકિિી કરિામાાં આિતી િથી  શૂન્ય ૪,૦૯,૨૨,૦૮૪  શૂન્ય ૪,૦૯,૨૨,૦૮૪  

iii) વ્યાજ ઉપાર્જિત પરાંતુ બાકી  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કલુ (i+ii+iii) શૂન્ય ૯૧,૧૨,૩૦,૧૮૬  શૂન્ય ૯૧,૧૨,૩૦,૧૮૬  

6. વિયામકો અિ ેમખુ્ય વ્યિથથાપકીય કમિચારીઓિા મહિેતાિા:- 

અ. િહીિટી વિયામક, પિૂિકાલીિ વિયામકો અિ/ેઅથિા વ્યિથથાપકિુાં મહિેતાણાં :- 

અ.ક્ર. મહેિતાિાિી વિગતો એમડી/ડબલ્યટુીડી/વ્યિથથાપકિુાં િામ કલુ રકમ 

૧.  કુલ પગાર        

(અ) આિક-િેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ 

૧૭(૧)માાં રહેલી જોગિાઈઓ મુજબ પગાર  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(બ) આિક-િેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ 

૧૭(૨) હેઠળ અિુલાભોિુાં મલૂ્ય  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(ક) આિક-િેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ 

૧૭(૩) હેઠળ પગારિે બદલે િફાિી રકમ  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨.  થટોકિા વિકલ્પો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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૩.  થિેટ ઈવક્િટી  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪.  કમીશિ  

- િફાિી ટકાિારી તરીક ે 

- અન્ય થપષ્ટ કરો...  

  

  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૫.  અન્ય થપષ્ટ કરો  

  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  કુલ (અ) 

  

  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  અવધવિયમ મજુબ મયાિદા  

  

  

શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બ. અન્ય વિયામકોિુાં મહિેતાણાં:- 

અ.ક્ર. મહેિતાિાિી વિગતો વ્યિથથાપકિુાં િામ કલુ રકમ 

૧.  થિતાંત્ર વિયામકો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સવમવતિી બેઠકોમાાં હાજરી માટેિુાં શુલ્ક  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કમીશિ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

અન્ય, કૃપા કરીિે થપષ્ટ કરો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કુલ (૧) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨.  અન્ય વબિ-કાયિકારી વિયામકો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સવમવતિી બેઠકોમાાં હાજરી માટેિુાં શુલ્ક શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

કમીશિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

અન્ય, કૃપા કરીિે થપષ્ટ કરો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  કુલ (૨) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  કુલl (બ)=(૧+૨) શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  કુલ સાંચાલકીય મહેિતાણાં  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  અવધવિયમ મજુબ એકાંદર મયાિદા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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ક. એમડી/વ્યિથથાપક વસિાયિા પ્રમુખ વ્યિથથાપકીય કમિચારીઓિા મહિેતાિાાં:- 

અ.ક્ર. મહેિતાિાિી વિગતો પ્રમખુ વ્યિથથાપકીય કમિચારીઓ  

    સીઈઓ સીએસ સીએફઓ કુલ 

૧. કુલ પગાર  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(અ) આિક-િેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ ૧૭(૧)માાં રહેલી 

જોગિાઈઓ મજુબ પગાર 
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(બ) આિક-િેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ ૧૭(૨) હેઠળ 

અિુલાભોિુાં મલૂ્ય  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

(ક) આિક-િેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ ૧૭(૩) હેઠળ પગારિે 

બદલે િફાિી રકમ  
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૨.  થટોકિા વિકલ્પો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૩.  થિેટ ઈવક્િટી  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૪.  કમીશિ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 - િફાિી ટકાિારી તરીકે  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 7. અન્ય થપષ્ટ કરો … શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

૫. અન્ય, કૃપા કરી થપષ્ટ કરો  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

  કુલ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

8. દાંડ/ સજા/ અપરાધોિી માાંડિાળ: -  

પ્રકાર કાંપિી ધારાિી 

કલમ 

સાંવક્ષપ્ત િિિિ દાંડ/ સજા/ લાદિામાાં 

આિલે શલુ્કિી 

માાંડિાળિી વિગતો 

સત્તામાંડળ 

(આરડી/ 

એિસીએલટી/ 

કોટિ) 

જો કોઇ અપીલ 

કરિામાાં આિી 

હોય તો (વિગત 

આપિી) 

અ. કાંપિી  

દાંડ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સજા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ગુિાિી માાંડિાળ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

બ. વિયામકો  

દાંડ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 
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સજા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ગુિાિી માાંડિાળ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ક. ત્રટુટમાાં હોય તિેા અન્ય અવધકારીઓ  

દાંડ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

સજા  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ગુિાિી માાંડિાળ  શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

 

ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમિા 

વિયામક માંડળ માટ ેઅિ ેતમેિાાં િતી,   

તારીખ:૨૦/૦૧/૨૦૨૨ 

થથળ: ગાાંધીિગર                                                        

 

િહીિટી સાંચાલક    વિયામક                 
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થપીડ પોથટ દ્િારા               ક્રમાાંક: Tech. S. Cell/S-2/Comments/GSKVN/2017-18/OW No. 231 

કાયાિલય મુખ્ય મહાલેખાકાર (લેખા પરીક્ષા-I), ગુજરાત  

એિેક્સી ભિિ, રેસ કોસિ માગિ, પોથટ બેગ ક્રમાાંક ૨૭, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ 

ટેલીફોિ: +૯૧-૨૮૧-૨૪૪૬૮૩૬-૩૭, ફેક્સ: +૯૧-૨૮૧-૨૪૭૬૯૨૧  

ઈ-મેઇલ:pagau1Gujarat@cag.gov.in  

તારીખ: ૧૬/૦૯/૨૦૨૧   

પ્રવત,  

િહીિટી સાંચાલક,  

ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ,  

બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, બ્લૉક િાં. ૧,  

કમિયોગી ભિિ, સકે્ટર ૧૦ એ,  

ગાાંધીિગર – ૩૮૨૦૧૦  

વિષય:  ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગરિા વહસાબોિા સાંદભિમાાં ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૭ િા રોજ 

સમાપ્ત થતા િષિ માટ ે કાંપિી અવધવિયમ ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬) (બ) હેઠળ ભારતિા વિયાંત્રક અિે 

મહાલેખાકારિી ટટપ્પિી.  

મહોદય,  

 ૩૧મી માચિ ૨૦૧૮િા રોજ સમાપ્ત થતા િષિ માટે ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગરિા 

વહસાબોિા સાંદભિમાાં કાંપિી અવધવિયમ ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬) (બ) હેઠળ ભારતિા વિયાંત્રક અિે 

મહાલેખાકારિી ટટપ્પિી જે સાંલગ્િ છે, કાંપિીિી િાર્ષિક સાધારિ સભા સમક્ષ રજૂ કરિા માટે કૃપા કરી તેિુાં 

અિલોકિ કરો. 

કાંપિી અવધવિયમ ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૬) (બ) હેઠળ કાંપિીએ િાર્ષિક સાધારિ સભામાાં ભારતિા 

કોમ્પ્ટપ્રોલર અિે ઓટડટર જિરલિા ટીકા ટટપ્પિો એ જ રીતે અિે એ જ સમયે રજૂ કરિા જરૂરી ક્છે કે જે રીતે અિે 

જે સમય ેકાંપિીિા ઓટડટરોિો અહેિાલ રજૂ કરિામાાં આિે છે. િાર્ષિક સાધારિ સભા સમક્ષ ભારતિા કોમ્પ્ટપ્રોલર 

અિે ઓટડટર જિરલિા ટીકા ટટપ્પિોિે કઈ તારીખ ેરજૂ કરિાિા છે તેિી જાિ આ કચેરીિે સમયસર કરિા વિિાંતી 

છે.  

અમારા કામ અિે રેકૉડિ માટે વહસાબોિી ૬ છાપેલી િકલો સમયસર મોકલી આપિા વિિાંતી છે. આ પત્ર 

તેિી સાથેિા જોડાિો મળ્યાિી પહોંચ પાઠિિા વિિાંતી છે.       
            

     આપિો વિચિાસુ   

સાંલગ્િક – ઉપર મુજબ                       સહી/- 

         ઉપ-મહાલેખાકાર 

(લેખા પરીક્ષા પ્રબાંધિ સમૂહ - I)  
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૩૧ માચિ ૨૦૧૮િા રોજ પૂિિ થયલેા િષિ માટ ેગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગરિા વહસાબો પર 

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩ (૬) (બ) હઠેળ ભારતિા કોમ્પ્ટપ્રોલર અિે ઓટડટર જિરલિી 

ટટપ્પિીઓ. 

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

૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજ પૂરા થયેલ િષિ માટ ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર 

(જીએસકેિીએિ)િા વહસાબી પત્રકો કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ (“અવધવિયમ”) માાં સૂચિેલ િાિાાંકીય અહેિા લેખિ 

માળખા અિુસાર  તૈયાર કરિાિી જિાબદારી વિગમિા વ્યિથથાપિિી છે. કાંપિી અવધવિયમિી કલમ – ૧૩૯(૫) 

હેઠળ ભારતિા કોમ્પ્ટપ્રોલર અિે ઓટડટર જિરલ દ્િારા વિયુક્ત કરિામાાં આિેલા િૈધાવિક ઓટડટરોિી જિાબદારી છે 

કે તેઓ અવધવિયમિી કલમ  - ૧૪૩(૧૦) હઠેળ સૂચિિામાાં આિેલ ધોરિો અિુસાર થિતાંત્ર ઓટડટ પર આધાટરત 

અવધવિયમિી કલમ ૧૪૩ હેઠળ િાિાાંકીય વિિેદિો પર પોતાિા અવભપ્રાય વ્યક્ત  કરે. તારીખ ૨૯ જૂિ, ૨૦૨૧િા 

રોજ તેમિા ઓટડટ અહેિાલથી તેઓએ ઉક્ત કાયિ પૂિિ કરેલ છે તેમ જિાિેલ છે.  

મેં ભારતિા કૉમ્પ્ટપ્રોલર અિે ઓટડટર જિરલ િતી અવધવિયમિી કલમ ૧૪૩ (૬) (બ) હેઠળ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ 

િા રોજ પૂરા થતા િષિ માટે ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર (જીએસકેિીએિ)િા િાિાાંકીય 

વિિેદિોિુાં પૂરક ઓટડટ હાથ ધયુું હતુાં. આ પૂરક ઓટડટ િૈધાવિક ઓટડટરોિા કાયિિા દથતાિેજોિી સુલભતા મેળવ્યા 

વિિા થિતાંત્ર રીતે હાથ ધરિામાાં આવ્યુાં હતુાં અિે પ્રાથવમક રીત ે િૈધાવિક ઓટડટરો અિે કાંપિીિા કમિચારીઓિી 

પૂછપરછો સુધી મયાિટદત હતુ અિે કેટલીક વહસાબી િોંધોિી પસાંદગીપૂિિકિી તપાસ પૂરતુાં મયાિટદત હતુાં.  

મારા પૂરક ઓટડટ પર આધાટરત, હુાં અવધવિયમિી કલમ ૧૪૩(૬)(બ) હેઠળ િીચેિી િોંધપાત્ર બાબતોિે હાઇલાઇટ 

કરિા માાંગ ુછુાં જે મારા ધ્યાિ પર આિી છે અિે જે, મારા મતે, િાિાાંકીય વિિેદિો અિે સાંબાંવધત ઓટડટ અહેિાલિી 

સારી સમજ કેળિિા માટે આિશ્યક છે. 

 અ.  િફાકારકતા પર ટટપ્પિીઓ: 

૧.  પૂિેિા સમયગાળાિી િથત ુ(િોંધ ૧૭) રૂ. ૧૫.૫૯ લાખ  

ઉપરોક્તમાાં રૂ.૧૮.૩૦ લાખિા વ્યાજિો સમાિેશ થતો િથી જેિ ે અગાઉિા િષિ (૨૦૧૬-૧૭)િા 

વહસાબોમાાં 'અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ' હઠેળ વિવિધ યોજિાઓિી વબિખર્ચિત સરકારી અિુદાિ તરીકે 

દશાિિિાિે બદલે જીએસકસેીએિિી પોતાિી આિક તરીકે ભૂલથી દશાિિિામાાં આિી હતી.  એએસ-૫િી 

જરૂટરયાત મુજબ ચાલુ િષિિા ખાતાઓમાાં પિ તેિ ેસુધારિામાાં આવ્યુાં િ હતુાં. આ ભૂલ િવહાં સુધારિાિા 

પટરિામે ૩૧/૦૩/૨૦૧૮િા રોજ ‘અિામત અિે અવધશષે’ હેઠળ પુરાાંતિા પત્રકિી અવતશ્યોવક્ત અિે 

સરિૈયામાાં ‘અન્ય ચાલૂ જિાબદારીઓ’ હેઠળ રૂ. ૧૮.૩૦ લાખિી પુરાાંતિી અલ્પોવક્ત સુધાયાિ વિિાિી રહી 

જિા પામી છે. 

 

૨.  રોકડ પ્રિાહ પત્રક પર ટટપ્પિીઓ:  

 રોકડ પ્રિાહ પત્રકિી વબિ-તયૈારી  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ મુજબ એક વ્યવક્ત, િાિી અિે ડોરમટે કાંપિી વસિાય દરેક કાંપિીએ તૈયાર કરિુાં 

જરૂરી છે. જો કે, જીએસકેિીએિ જે વિવિધ સરકારી યોજિાઓ હેઠળ વધરાિ/અિુદાિિા વિતરિિા 

વ્યિસાય સાથે સાંકળાયેલુાં છે ત ેરોકડ પ્રિાહિુાં વિિેદિ તૈયાર કરતુાં િથી.  

આ કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ િી જોગિાઈઓિા ઉલ્લાંઘિમાાં પટરિમ્પ્ટયુાં છે. 
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૩.  અન્ય ટટપ્પિીઓ:  

 આિક બાજુ  

કામગીરીઓમાાંથી આિક (િોંધ ૧૧) રૂ. ૭૧૩.૬૬ લાખ 

કામગીરીઓિી આિકમાાં િહીિટી અિુદાિ અિે ઠક્કરબાપા અિુદાિમાાંથી રૂ. ૨૦૧૭.૮૬ લાખિી 

આિકિો સમાિેશ થાય છે. સરકારી અિુદાિ માટેિા વહસાબ-એએસ-૧૨ મુજબ મહેસલૂ સાંબાંવધત આિા 

અિુદાિિે િફા અિે િુકસાિ પત્રકમાાં જમા તરીકે અલગથી અથિા 'અન્ય આિક' જેિા સામાન્ય શીષિક 

હેઠળ રજૂ કરિી જોઈએ. િૈકવલ્પક રીત,ે તેમિે સાંબાંવધત ખચિિા અહેિાલ-લેખિમાાં કપાત કરિામાાં આિ ેતેમ 

બિી શક ેછે. એકસાથે અિુદાિો કુલ આિકિા ૩૦ ટકા થતાાં હોિાથી, તેિે િફા-િુસાિ ખાતામાાં જમા તરીકે 

તેિા પોતાિા શીષિ હેઠળ થપષ્ટપિે દશાિિિી જોઇએ એટલે કે, ‘િહીિટી અિુદાિ અિે ઠક્કરબાપા 

અિુદાિમાાંથી આિક’. એએસ ૧૨િુાં વબિ-અિુપાલિ કામગીરીઓિા અવતશ્યોવક્તપૂિિ વિિેદિમાાં અિે 

‘િહીિટી અિુદાિ અિે ઠક્કરબાપા અિુદાિ’માાં અિુક્રમે રૂ. ૨૧૭.૮૬ લાખિા અલ્પોવક્તપૂિિ વિિેદિમાાં 

પટરિમ્પ્ટયુાં છે.  

 

ભારતિા કોમ્પ્ટપ્રોલર અિે 

ઓટડટર જિરલ માટ ેઅિ ેતમેિા િતી 

 

સહી/- 

(યશિાંત કમુાર) 

મખુ્ય મહાલખેાકાર (ઓટડટ – I) 

ગજુરાત, રાજકોટ 

થથળ: રાજકોટ  

તારીખ: ૧૬-૦૯-૨૦૨૧. 
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિેદી               પાંકજ જે. વત્રિેદી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

થિતાંત્ર ઓટડટરિો અહેિાલ  

પ્રવત,  

સભ્યશ્રીઓ,  

ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ,  

ગાાંધીિગર.   

 અમે આ સાથિેા ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વિગમ (“કાંપિી”)િા િાિાાંકીય પત્રકોિુાં ઓટડટ કયુું છે, 

જેમાાં ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજિી વથથવત પ્રમાિેિુાં સરિૈયુાં અિે ત્યાર ેપૂરા થયેલા િષિ માટેિા આિક અિે ખચિિા 

વહસાબિુાં પત્રક તથા િોંધપાત્ર વહસાબી િીવતઓ અિે અન્ય થપષ્ટીકરિાત્મક માવહતી (હિે પછી અહીં “િાિાાંકીય 

પત્રકો” તરીકે સાંદર્ભિત કરિામાાં આિશે) િો સમાિેશ થાય છે.  

થટને્ડઅલોિ િાિાાંકીય પત્રકો માટ ેિિથથાપકોિી જિાબદારી 

  કાંપિી (વહસાબો) વિયમો, ૨૦૧િા વિયમ ૭ સાથે િાાંચતા, અવધવિયમિી કલમ ૧૩૩ હેઠળ વિર્દિષ્ટ કરેલાાં 

વહસાબી ધોરિો સવહત, ભારતમાાં સામાન્ય રીતે થિીકૃત વહસાબ લખેિ વસદ્ધાાંતો અિુસાર, કાંપિીિી િાિાાંકીય 

વથથવત, િાિાાંકીય કામગીરીિુાં સાચુાં અિે ઉવચત વચત્ર આપિાર આ િાિાાંકીય પત્રકોિી તયૈારી અાંગે કાંપિી અવધવિયમ, 

૨૦૧૩ (“અવધવિયમ”) િી કલમ ૧૩૪(૫) માાં જિાિેલી બાબતો માટે કાંપિીિુાં વિયામક માંડળ જિાબદાર છે. 

કાંપિીિુાં વિયામક માંડળ કાંપિીિી અથકયામતોિી સુરક્ષા કરિા માટે અિે કપટ તથા અન્ય અવિયવમતતાઓ શોધી 

કાઢિા અિે રોકિા માટ,ે યોગ્ય વહસાબ લખેિ િીવતઓિી પસાંદગી અિે એમિે લાગુ કરિા અાંગે ઉવચત અિે વિિેકી 

વિિિયો અિે અાંદાજો કરિા અિે પયાિપ્ત આાંતટરક વિયાંત્રિ કરિા, અમલ કરિા અિે વિભાિિા, કપટ કે ભલૂિે લીધ ે

તાવત્િક ખોટાાં વિિેદિોથી મુક્ત સાચુાં અિે ઉવચત વચત્ર આપિા, િાિાાંકીય પત્રકોિી તૈયારી અિે પ્રથતુવતકરિિે 

સુસાંગત વહસાબી રેકડિિી ચોકસાઈ અિે પટરપૂિિતા સુવિવચચત કરિા માટે અસરકારક રીત ેકાયિરત પયાિપ્ત આાંતટરક 

વિયાંત્રિ કરિા જિાબદાર છે.  

ઓટડટરોિી જિાબદારી  

અમારી જિાબદારી અમ ેકરલેા ઓટડટ પર આધાટરત આ િાિાાંકીય પત્રકો પર અમારો અવભપ્રાય આપિાિી છે. અમ ે

અવધવિયમિી જોગિાઈઓ, વહસાબલેખિ અિે ઓટડટ કરિાિા ધોરિો અિે અવધવિયમ તથા ત ે હેતુ માટે 

બિાિિામાાં આિેલ વિયમોિી જોગિાઈઓ હેઠળ ઓટડટ અહેિાલમાાં સમાવિષ્ટ કરિી જરૂરી બાબતોિે ધ્યાિમાાં 

લીધી છે.  
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અમે અવધવિયમિી કલમ ૧૪૩(૧૦) હેઠળ વિર્દિષ્ટ કરેલ ઓટડટ કરિા અાંગેિા ધોરિો અિુસાર ઓટડટ કયુું છે. ત ે

ધોરિો એ જરૂરી બિાિ ેછે કે અમે િૈવતક જરૂટરયાતોિુાં અિુપાલિ કરીએ. િાિાાંકીય પત્રકો તાવત્િક ખોટાાં કથિોથી 

મુક્ત છે ક ેકેમ તે અાંગે ઉવચત ખાતરી મેળિિા અમે ઓટડટિુાં આયોજિ કરીએ છીએ અિે ઓટડટ કરીએ છીએ.  

ઓટડટમાાં રકમો તથા િાિાાંકીય પત્રકોમાાં એિા પ્રકટીકરિ વિશે ઓટડટ પુરાિા મેળિિા માટેિી કામગીરીિી 

કાયિપદ્ધવતિો સમાિેશ થાય છે. કપટ કે ભૂલિે લીધે િાિાાંકીય પત્રકો તાવત્િક ખોટાાં કથિોિા જોખમિા મલૂ્યાાંકિ 

સવહત પસાંદ કરેલી કાયિપદ્ધવત ઓટડટિા વિિિય પર આધાર રાખે છે. તે જોખમી મલૂ્યાાંકિો કરિામાાં, ઓટડટર, 

સાંજોગોિે ઉપયુક્ત ઓટડટ કાયિપદ્ધવત ઘડિા માટે સાચુાં અિે ઉવચત વચત્ર પૂરૂાં પાડે તેિા કાંપિીિા િાિાાંકીય પત્રકો 

તૈયાર કરિા સાથે સુસાંગત આાંતાટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિિે વિચારિામાાં લે છે. ઓટડટમાાં ઉપયોગ કરિામાાં આિેલ 

વહસાબી િીવતઓિી ઉપયુક્તતાિા મૂલ્યાાંકિિો અિે કાંપિીિા વિયામકો દ્િારા કરાયેલ વહસાબી અાંદાજોમાાં 

િાજબીપિા તમેજ િાિાાંકીય પત્રકોિા એકાંદર પ્રથતુતીકરિિો પિ સમાિેશ થાય છે.  

અમે માિીએ છીએ કે અમારા દ્િારા મેળિિામાાં આિલેા ઓટડટ પુરાિા, િાિાાંકીય પત્રકો પરિા અમારા ઓટડટ 

અવભપ્રાયો માટે આધાર પૂરો પાડિા માટે પુરતાાં અિે યોગ્ય છે.  

લાયક અવભપ્રાય માટિેો આધાર 

૧.  કાંપિીિી બેંક બુક રૂ. ૬,૮૬,૪૯,૯૮૫.૦૫ િા બેંક થટેટમેન્ટ સાથે મેળ ખાતી િથી (ઓટડટ કરેલા િાર્ષિક 

વહસાબોિી િોંધ XXVIII જુઓ). આ તફાિત વબિસમાધાિયુક્ત ઉઘડતી વસલકિે કારિ ે છે. તફાિતિી 

ચોક્કસ પ્રકૃવત ઓળખાઈ િ હોિાથી, આિક અિે ખચિિા વિિેદિ અિે/અથિા સરિૈયા પર પ્રભાિ/અસરિે 

સુવિવચચત કરિુાં અમારા માટે શક્ય િથી. 

૨.  િતિમાિ અથકયામતો અિે િતિમાિ જિાબદારીઓિા આાંકડામાાં રૂ. ૧૫,૦૧,૯૮,૭૨૩.૯૦િી ઉધાર 

બાજુિી વસલકોિો સમાિેશ થાય છે અિે િતિમાિ વસલક રૂ. ૬૧,૫૦,૫૦,૮૪૮.૯૨ જે ૩ િષિથી િધુ 

જૂિી છે તમેજ આગામી ૧૨ મવહિામાાં પુિઃપ્રાવપ્ત/ છુટકારાિી ખાતરી અવિવચચત છે. કાંપિીએ રકમિ ે

વબિ-ચાલુ તરીકે િગીકૃત કરી િથી. કાંપિીએ અમિે રજુઆત કરી છે ક ે તે ચોક્કસ સદર-િાર િગીકરિ 

સુવિવચચત કરિામાાં સક્ષમ િથી અિે તેથી, િતિમાિ જિાબદારીઓ/અથકયામતો અિે/અથિા વબિ-િતિમાિ 

જિાબદારીઓ અિે વબિ-િતિમાિ અથકયામતોિા અવતશ્યોવક્તપૂિિ અિ/ેઅથિા અલ્પોવક્તિી અસર 

ચોક્કસપિે સુવિવચચત કરી શકાય તેિી િથી. 

૩. અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ હેઠળ મૂદ્દલ અિામતમાાં અિુદાિ હથતાાંતરિ હેઠળ દેખાય છે ત ે રૂ. 

૫,૩૨,૭૧૧/- િી રકમ સમાધાિયુક્ત િથી અિે તેિી પુવષ્ટ કરિામાાં આિી િથી. ઉલ્લવેખત િથતુિી વિગતો 

ઉપલબ્ધ િ હોિાથી, અમે િાિાાંકીય વિિેદિો પર તેિી અસરિ ેસુવિવચચત કરિામાાં સક્ષમ િથી. 

૪.  કાંપિીિી થથાિર અથકયામતોિ ેક્રમાાંટકત કરિામાાં આિી િથી અિે િષિ દરવમયાિ વ્યિથથાપિ દ્િારા ભૌવતક 

રીતે ચકાસિામાાં આિી િથી. કાંપિી થથાિર સાંપવત્તિુાં પત્રક જાળિતી િથી. પટરિામ થિરૂપ, કાંપિીિા 

વહસાબોિા ચોપડામાાં દખેાતી થથાિર અથકયામતો કાંપિીિા પટરસર ખાતે હાજર િાથતવિક થથાિર 

અથકયામતો સાથે મેળ ખાતી િથી. 

અવભપ્રાય   
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 અમારા મતે અિે અમારી શ્રેષ્ઠ માવહતી તથા અમિે અપાયેલા ખુલાસાઓ અિુસાર, ઉપર લાયક અવભપ્રાય 

ફકરાિા આધારે િિિિેલ બાબતિી અસરો વસિાય, ઉપરોક્ત િાિાાંકીય વિિદેિો અવધવિયમ દ્િારા જરૂરી રીતે જરૂરી 

માવહતી આપ ેછે અિે ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ િા રોજ કાંપિીિી બાબતોિી વથથવતિો અિે તે તારીખે સમાપ્ત થયેલા 

િષિ માટે તેિા અવધવશષ્ટિો ભારતમાાં સામાન્ય રીતે થિીકૃત વહસાબી વસદ્ધાાંતોિ ેઅિુરૂપ સાચો અિે ન્યાયી દૃવષ્ટકોિ 

આપે છે. કાંપિી એક કલ્યાિકારી કાંપિી હોિાથી અિે તેિે આિકિેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ ૧૨અ(અ) હેઠળ 

મુવક્ત આપિામાાં આિી છે, કાંપિી ઓટડટરિા અહેિાલ આદશે, ૨૦૧૬ હેઠળ અહેિાલલખેિિી આિશ્યકતાઓ આ 

કાંપિીિ ેલાગ ુપડશ ેિહીં. 

 આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિો પરિા અમારા અહેિાલ માટે, કૃપા કરીિે આ ઓટડટ અહેિાલિા ‘જોડાિ – 

અ’િો સાંદભિ લો.  

 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટે 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

તારીખ: ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ 

સહી/-                   થથળ: ગાાંધીિગર  

(બી. જે. વત્રિેદી)  

ભાગીદાર  

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦  

યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬  
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

થિતાંત્ર ઓટડટરિા અહેિાલિુાં જોડાિ-અ  

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ (“અવધવિયમ”)િી કલમ ૧૪૩િી પટેા-કલમ  ૩િી ક્લમ (i) હઠેળ આાંતટરક િાિાાંકીય 

વિયાંત્રિો પર અહિેાલ  

અમે ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ સુધીિુાં અિે ત ેતારીખ ેસમાપ્ત થયેલા િષિ માટ ેકાંપિીિા િાિાાંકીય વિિેદિોિા અમારા 

ઓટડટિા સાંયોજિમાાં ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમિા િાિાાંકીય અહેિાલો પર આાંતટરક િાિાાંકીય 

વિયાંત્રિોિુાં ઓટડટ કયુું છે. 

આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિો માટ ેવ્યિથથાપિિી જિાબદારી 

ઇવન્થટ્યૂટ ઓફ ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ ઓફ ઇવન્ડયા દ્િારા જારી કરાયેલ િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક 

િાિાાંકીય વિયાંત્રિો પરિી માગિદર્શિકા િોંધમાાં જિાિેલ આાંતટરક વિયાંત્રિિા આિશ્યક ઘટકોિે ધ્યાિમાાં લઈિે કાંપિી 

દ્િારા થથાવપત િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ માપદાંડો પર આાંતટરક વિયાંત્રિો પર આધાટરત આાંતટરક િાિાાંકીય 

વિયાંત્રિોિે થથાવપત કરિાિી અિે જાળિિા માટે કાંપિીિુાં વ્યિથથાપિ જિાબદાર છે.  આ જિાબદારીઓમાાં પયાિપ્ત 

આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિી સાંરચિા, અમલીકરિ અિ ે જાળિિી સવહત કાંપિીિી િીવતઓિુાં પાલિ, તેિી 

સાંપવત્તિી સુરક્ષા, છેતરવપાંડી અિે ભૂલોિી રોકથામ અિે શોધ, એકાઉવન્ટાંગ રેકોડ્સિિી ચોકસાઈ અિે સાંપિૂિતા અિે 

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ જરૂરી વિચિસિીય િાિાાંકીય માવહતીિી સમયસર તૈયારીિો સમાિેશ થાય છે જે 

તેિા વ્યિસાયિા સુવ્યિવથથત અિે કાયિક્ષમ આચરિિ ેસુવિવચચત કરિા માટે અસરકારક રીતે કાયિ કરી રહ્ા હતા.  

ઓટડટરિી જિાબદારી 

અમારા ઓટડટિા આધારે િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર કાંપિીિા આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોમાાં અવભપ્રાય વ્યક્ત 

કરિાિી અમારી જિાબદારી છે. અમે આઇસીએઆઇ દ્િારા જારી કરાયલે અિ ેકાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ 

૧૪૩ (૧૦) હેઠળ વિધાિટરત માિિામાાં આિતા િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિા 

ઑટડટ પરિી માગિદશિિ િોંધ ("માગિદશિિ િોંધ") અિ ે ઓટડટ પરિા ધોરિો અિુસાર, આાંતટરક િાિાાંકીય 

વિયાંત્રિોિા ઑટડટિ ે લાગ ુ પડતી હદ સુધી, અમારાં ઑટડટ હાથ ધયુું હતુાં, બાંિે આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિા 

ઑટડટિે લાગ ુપડ ેછે અિે, બાંિે ઇવન્થટ્યટૂ ઓફ ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ ઓફ ઇવન્ડયા દ્િારા જારી કરિામાાં આિેલ છે. 

તે ધોરિો અિે માગિદશિિ િોંધ માટે જરૂરી છે ક ેઅમ ેિૈવતક જરૂટરયાતોિુાં પાલિ કરીએ અિે િાિાાંકીય અહેિાલ 

લેખિ પર પયાિપ્ત આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિો થથાવપત અિે જાળિિામાાં આવ્યા હતા કે કેમ અિે જો આિા 

વિયાંત્રિો તમામ ભૌવતક બાબતોમાાં અસરકારક રીતે સાંચાવલત થાય છે ક ેકેમ ત ેઅાંગ ેિાજબી ખાતરી મેળિિા માટે 

અમે યોજિા બિાિીએ અિે ઑટડટ કરીએ. 
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

અમારા ઓટડટમાાં િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિી પ્રિાલીિી પયાિપ્તતા વિશેિા 

ઓટડટ પુરાિા મેળિા માટ ે કાયિપદ્ધવતઓ લાગુ કરિાિો અિે તેિી કામગીરીિી અસરકારકતાિો સમાિશે થાય છે. 

િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિા અમારા ઓટડટમાાં  િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર 

આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિી સમજ મેળિિાિો, તાવત્િક િબળાઈ પ્રિત ેછે તે જોખમિુાં મૂલ્યાાંકિ કરિાિો, અિે 

મૂલ્યાાંકિ કરેલા જોખમિા આધારે આાંતટરક વિયાંત્રિિી સાંરચિા અિે કામગીરીિી અસરકારકતાિુાં પરીક્ષિ કરિાિુાં 

અિે મૂલ્યાાંકિ કરિાિો સમાિશે થાય છે. પસાંદ કરિામાાં આિેલ કાયિપદ્ધવતઓ ઓટડટરિા વિિિય, સવહત િાિાકીય 

પત્રકોિા ભૌવતક રીત ેખોટાાં વિિેદિોિા જોખમોિા મૂલ્યાાંકિ પર આધાટરત હોય છે, પછી ભલે ત ેકપટ અથિા ત્રુટટિે 

લીધે હોય.   

અમે માિીએ છીએ કે અમારા દ્િારા મેળિિામાાં આિલેા ઓટડટ પુરાિા, અિે કાંપિીિા આાંતટરક ઓટડટરોિા કામ પર 

અમારો ભરોસો કાંપિીિી િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિી પ્રિાલી પરિા અમારા 

ઓટડટ અવભપ્રાયો માટે આધાર પૂરો પાડિા માટ ેપુરતાાં અિે યોગ્ય છે.  

િાિાાંકીય અહિેાલ લખેિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિો અથિ  

િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર કાંપિીિા આાંતટરક વિયાંત્રિો એ િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિિી વિચિસિીયતા અિે 

સામાન્ય રીત ેથિીકૃત વહસાબી વસદ્ધાાંતો અિુસાર બાહ્ હેતઓુ માટ ેિાિાાંકીય વિિેદિોિી તયૈારી સાંબાંધી િાજબી 

ખાતરી પૂરી પાડિા માટ ેસાંરવચત પ્રટક્રયા છે. િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર કાંપિીિા આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિએ 

િીવતઓ અિે કાયિપદ્ધવતઓિે સામેલ કર ે છે જે (૧) રેકોડિિી જાળિિીથી સાંબાંવધત છે જે, િાજબી વિગતમાાં, 

કાંપિીિી સાંપવત્તિા વ્યિહારો અિે વિકાલોિે ચોક્કસ અિે િાજબી રીતે પ્રવતવબાંવબત કરે; (૨) િાજબી ખાતરી પૂરી 

પાડે કે સામાન્ય રીતે થિીકૃત વહસાબી વસદ્ધાાંતો અિુસાર િાિાાંકીય વિિેદિો તૈયાર કરિાિી પરિાિગી આપિા માટે 

જરૂરી તરીક ે વ્યિહારો રેકોડિ કરિામાાં આિ ે છે, અિે કાંપિીિી પ્રાવપ્તઓ અિે ખચિ કાંપિીિા વ્યિથથાપિ અિે 

વિયામકોિી અવધકૃતતાઓ અિુસાર જ કરિામાાં આિ ેછે; અિે (૩)  કાંપિીિી અથકયામતોિા અિઅવધકૃત સાંપાદિ, 

ઉપયોગ અથિા વિકાલિ ે અટકાિિા અથિા સમયસર શોધી કાઢિાિી િાજબી ખાતરી પૂરી પાડ ે જે િાિાાંકીય 

વિિેદિો પર તાવત્િક અસર પાડી શક ેછે.  

િાિાાંકીય અહિેાલ લખેિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિી સહજ મયાિદાઓ 

અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિી સહજ મયાિદાઓ સવહત મેળાપીપિા અથિા વિયાંત્રિોિા 

અયોગ્ય રીતે વબિઅસરકારક બિાિિાિા વ્યિથથાપિિી સાંભાિિાિે કારિે, ત્રુટટ અથિા કપટિે લીધે તાવત્િક 

ગેરવિિેદિો  અહેિાલ  લખેિ  પર  આાંતટરક  િાિાાંકીય  વિયાંત્રિોિી  સહજ મયાિદાઓ સવહત મેળાપીપિા અથિા  
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વિયાંત્રિોિા અયોગ્ય રીત ે વબિઅસરકારક બિાિિાિા વ્યિથથાપિિી સાંભાિિાિે કારિે, ત્રુટટ અથિા કપટિે લીધે 

તાવત્િક ગેરવિિેદિો  ઉદ  ભિ ે તેમ બિી શકે છે અિે શોધી શકાતાાં િથી. ઉપરાાંત, ભવિષ્યિા સમયગાળા માટ ે

િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પરિા આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિોિા કોઈપિ મલૂ્યાાંકિિા અાંદાજો એ જોખમિ ેઆધીિ 

છે કે િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પરિા આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિો શરતોમાાં ફેરફારિે કારિ ેઅપૂરતા બિી શકે છે, 

અથિા તે િીવતઓ અથિા કાયિપદ્ધવતઓ સાથે અિુપાલિિી માત્રા બગડે તમે બિી શકે છે. 

અવભપ્રાય 

અમારા થિતાંત્ર ઓટડટરિા અહેિાલમાાં જિાવ્યા મુજબ, રૂ.૬,૮૬,૪૯,૯૮૫.૦૫િી વબિસમાધાિયુક્ત બેંક 

વસલકોિી પાત્રતાિે આધીિ, કાંપિી પાસે તમામ ભૌવતક બાબતોમાાં, ઇવન્થટટયૂટ ઓફ ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ ઓફ 

ઇવન્ડયા દ્િારા જારી િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિિા ઓટડટ પરિી માગિદશિિ િોંધમાાં 

જિાિિામાાં આિેલા આાંતટરક વિયાંત્રિિા આિશ્યક ઘટકોિે ધ્યાિ ેલઈિ ેકાંપિી દ્િારા થથાવપત િાિાાંકીય અહેિાલ 

લેખિ પર આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિિા આધારે, િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર પયાિપ્ત આાંતટરક િાિાાંકીય 

વિયાંત્રિોિી પ્રિાલી છે અિે િાિાાંકીય અહેિાલ લેખિ પર આિા આાંતટરક િાિાાંકીય વિયાંત્રિો ૩૧મી માચિ, 

૨૦૧૮િી વથથવતએ અસરકારક રીતે કાયિરત છે.   

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટે 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

તારીખ: ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ 

સહી/-                   થથળ: ગાાંધીિગર  

(બી. જે. વત્રિેદી) 

ભાગીદાર  

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦      યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬ 
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

જોડાિ – ૧ 

ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

  કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૫) હેઠળ િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટે લાગુ થિાપાત્ર વિદેશો  

અ.ક્ર. વિદેશો  અવભપ્રાય  

૧.  શુાં કાંપિીએ અિુક્રમ ે ફ્રીહોલ્ડ અિે લીઝહોલ્ડ 

વમલકતો માટે ટાઇટલ/લીઝ ડીડ્સ વક્લયર કયાિ છે? 

જો િા, તો કૃપા કરીિે ફ્રીહોલ્ડ અિે લીઝહોલ્ડ 

જમીિિો વિથતાર જિાિો કે જેિા માટેિા 

ટાઇટલ/લીઝ ડીડ ઉપલબ્ધ િથી? 

કાંપિીિ ે તેિી પ્રિૃવત્તઓ કરિા માટ ે રાજ્ય સરકાર 

દ્િારા કમિયોગી ભિિમાાં જગ્યા ફાળિિામાાં આિી છે. 

કાંપિીએ અન્ય કોઈ થથાિર વમલકત હથતગત કરી 

િથી. 

૨.  શુાં દેિાાં/લોિ/વ્યાજ માફી/રાઈટ ઓફ વિગેરે માટેિા 

કોઈ કેસ છે.જો હા, તો તેિા કારિો અિે તેમાાં 

સામલે રકમ જિાિો. 

કાંપિીએ રાજ્ય સરકારિી માગિદર્શિકા અિુસાર એક 

િખતિી પતાિટ યોજિાિા ભાગરૂપે િાિાાંકીય િષિ 

૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાિ લાભાથીઓિા ટકથસામાાં 

રૂ.૪૧,૧૧,૦૮૭.૬૭ િુાં વ્યાજ અિે રૂ. 

૧૦,૦૧,૩૮૬.૮૨િુાં  દાંડાત્મક વ્યાજ માફ કયુું છે 

૩.  તૃતીય પક્ષો પાસે પડેલી ઇન્િેન્ટરીઝ અિે સરકાર 

અથિા અન્ય સત્તાવધકારીઓ તરફથી ભેટ/ 

અિુદાિ(િો) તરીકે પ્રાપ્ત થયેલી સાંપવત્તઓ માટ ે

યોગ્ય રેકોડિ રાખિામાાં આિે છે કે કેમ? 

કાંપિી ઇન્િેન્ટરીઝમાાં વ્યિહાર કરતી િથી. વથથર 

અથકયામતોિા સાંદભિમાાં, કાંપિી વથથર અથકયામતો 

રવજથટર જાળિતી િથી, વથથર અથકયામતો ક્રમાાંટકત 

િથી અિે વ્યિથથાપિ  દ્િારા ચકાસિામાાં આિતી 

િથી. 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટ ે

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

તારીખ: ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ 

સહી/-                   થથળ: ગાાંધીિગર  

(બી. જે. વત્રિેદી) 

ભાગીદાર  

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦      યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬ 
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

જોડાિ – II  

ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩(૫) હેઠળ ક્ષેત્ર-લક્ષી પેટા-વિદેશો 

કલ્યાિકારી કાંપિીઓ  

અ.ક્ર. વિદેશો  અવભપ્રાય  

૧.  બાકી લેિાાંિી પતાિટ અિે તે અાંતગિત વિથતરિ 

માટ ે કોઈપિ યોજિાિી રજૂઆત કાંપિી/સરકારિી 

િીવત/માગિદર્શિકાિુાં પાલિ કરે છે કે કેમ. 

હા, એક િખતિી પતાિટ યોજિા રાજ્ય સરકારિી 

સૂચિા મુજબ હતી. 

૨.  શુાં દરેક યોજિા માટ ે એજન્સીઓ પાસેથી મળેલ 

ભાંડોળ યોજિાિી ચોક્કસ માગિદર્શિકા અિુસાર 

ગિિામાાં આવ્યુાં છે અિે તેમિી વસલકિુાં સમયાાંતરે 

સમાધાિ કરિામાાં આવ્યુાં છે અિે જો કોઈ િાિાાંકીય 

વિિેદિમાાં યોગ્ય રીત ે વહસાબ કરિામાાં આવ્યો હોય 

તો વિસાંગતતાઓ િોંધિામાાં આિી છે. 

હા, િાિાાંકીય વિિેદિોિી િોંધ ક્રમાાંક VII અિે IX 

માાં ઉલ્લેવખત અમારા અિલોકિોિે છે અિે આ 

ઓટડટ કરેલા િાર્ષિક વહસાબિો એક ભાગ છે. 

૩.  શુાં કાંપિી પાસે લાભાથીઓ પાસથેી મળેલી 

ચુકિિીિી વિવિયોગ માટેિી િીવત છે અિે િીવત ત ે

યોજિા માગિદર્શિકાિુાં પાલિ કરે છે ક ે જેિા હેઠળ 

લાભાથીિે ભાંડોળ મળ્યુાં હતુાં. 

હા, િાિાાંકીય વિિેદિોિી િોંધ ક્રમાાંક VII અિે IX 

માાં ઉલ્લેવખત અમારા અિલોકિોિે છે અિે આ 

ઓટડટ કરેલા િાર્ષિક વહસાબિો એક ભાગ છે. 

૪.  શુાં કાંપિીએ લાભાથીિો ખચિિો વહથસો રોકડમાાં 

અથિા શ્રમ યોગદાિ તરીક ે મેળવ્યો છે. જો 

લાભાથીિો ખચિિો વહથસો શ્રમ યોગદાિ તરીક ે

પ્રાપ્ત થાય છે, તો શુાં મજૂર યોગદાિિુાં મલૂ્યાાંકિ 

યોગ્ય રીતે કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં અિે કાંપિીિા 

કાંપિીએ િથતિુા થિરૂપમાાં લાભાથીિો ખચિમાાં 

વહથસો મેળવ્યો િથી. 
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અ.ક્ર. વિદેશો  અવભપ્રાય  

ચોપડામાાં તેિો વહસાબ આપિામાાં આવ્યો હતો? 

૫.  શુાં કાંપિીએ સરકાર દ્િારા સબવસડીિી અિુદાિ માટે 

સમયસર દાિાઓ સમયસર રજૂ કયાિ હતા. જો 

દાિાઓ વિલાંબથી દાખલ કરિામાાં આવ્યા હોય, તો 

કાંપિીિા ચોપડામાાં તેિો યોગ્ય વહસાબ કરિામાાં 

આવ્યો છે ક ેકેમ? 

હા, દાિાઓ સરકારિે સમયસર રજૂ કરિામાાં આવ્યા 

હતા અિે કોઈ વિલાંબ જોિા મળ્યો િ હતો. 

 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટે 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

તારીખ: ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ 

સહી/-                   થથળ: ગાાંધીિગર  

(બી. જે. વત્રિેદી) 

ભાગીદાર  

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦      યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬ 
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

અ. મૂળભૂત વિગતો  

(i)  કાંપિીિુાં િામ  ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ  

(ii)  શાખા/એકમિુાં િામ  લાગુ થિાપાત્ર િથી  

(iii)  વહસાબોિુાં િષિ  ૨૦૧૭-૧૮  

(iv)  િૈધાવિક ઓટડટસિિુાં િામ  વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી  

(v)  ભાગીદારો, સીએ કમિચારીઓ અિે અન્ય 

કમિચારીઓિુાં િામ જેમિ ેખરખેર કાંપિીિુાં 

ઓટડટ કયુું છે.  

શ્રી બી.જે. વત્રિેદી, િટરષ્ઠ ભાગીદાર  

શ્રી રજિીકાાંત બી, વત્રિેદી, સીઈઓ  

શ્રી વચરાગ માશર, ઓટડટ મેિજેર  

શ્રી ધ્રુિ વત્રિેદી, ઓટડટ મેિેજર  

િામ ઓટડટ પર વ્યવતત કરેલા 

માિિ ટદિસો 

ચૂકિેલ/ ચૂકિિીપાત્ર 

ટીએ/ડીએ/ 

ચૂકિેલ/ ચૂકિિીપાત્ર વખથસા 

બહારિા ખચિ 

(અ) ભાગીદારો  ૭  શૂન્ય  ૨,૦૦૦ 

(બ) સીએ કમિચારીઓ  શૂન્ય  શૂન્ય શૂન્ય 

(ક) અન્ય કમિચારીઓ  ૧૨ શૂન્ય ૬,૦૦૦ 

 

બ. કાંપિી દ્વારા ઓટડટરોિે ચૂકિિી કરિામાાં આિેલ/ ચૂકિિીપાત્ર ઓટડટ ફી અિે અન્ય મહેિતાિા  

િૈધાવિક ઓટડટસિિુાં 

િામ  

વિમણૂક પત્ર સાથે જોડેલ 

જોડાિ – II માાં ઉલ્લવેખત 

ઓટડટ ફી  

કાંપિી દ્િારા ખરેખર 

ચૂકિિામાાં આિલેી 

ઓટડટ ફી  

અન્ય મહેિતાિાાં/ ચૂકિલે ફી/ ઓટડટરિે 

ચૂકિિી  પાત્રિી વિગતો  

વિભાકર જે. વત્રિેદી 

એન્ડ કાંપિી  

૪૦,૦૦૦/-  ૪૦,૦૦૦/-  

િત્તા જીએસટી  

કરિેરા ઓટડટ  શૂન્ય  

   િેટ ઓટડટ  શૂન્ય  

   છ માવસક/ વત્રમાવસક 

િાિાાંકીય સમીક્ષા  

શૂન્ય  

   અન્ય  શૂન્ય  

   કુલ  શૂન્ય  
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

ભારતિા સી એન્ડ એજીિી િવૈતક સાંવહતાિા અિુપાલિ અાંગિેી ઘોષિા 

હુાં, ભગીરથ જે. વત્રિેદી, વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિીિા ભાગીદાર, આથી જાહેર કરૂાં છુાં કે:  

1. મેં એસએઆઇ ભારતિી િૈવતક સાંવહતા િાાંચી છે અિે સમજ્યો છુાં   

2. હુાં એસએઆઇિી ભારતિી િૈવતક સાંવહતાિુાં સમથિિ કરીશ અિે તેિુાં પાલિ કરીશ  

3. હુાં ઓટડટ કરેલા એકમમાાં કોઇપિ અાંગત અથિા વ્યાિસાવયક વહત ધરાિતો િથી.   

એસએઆઇ ભારતિા પ્રવતવિવધ તરીકે, હુાં િીચેિાિુાં પાલિ કરિાિી બાાંયધરી આપુાં છુાં:  

1. હુાં, મિે સોંપાયલે ઓટડટિે ન્યાયી, ઇમાિદારીપૂિિક, સમયસર રીતે અિે સક્ષમ રીતે હાથ ધરીશ.  

2. હુાં ઓટડટિા ક્રમમાાં એકઠી કરિામાાં આિેલ બધી માવહતીિી કડક ગોપિીયતા જાળિીશ.  

3. હુાં ઓટડટ કરેલ એકમિા કોઇપિ અવધકારી સાથે અયોગ્ય િતિણૂક અથિા આચરિ કરીશ િહીં.  

4. હુાં ઓટડટ કરેલ એકમ પાસથેી પ્રત્યક્ષ રીત ેઅથિા પરોક્ષ રીતે વગફ્ટ્સ અિે આવતથ્ય સવહત કોઇપિ પ્રકારિ 

પ્રલોભિોિો થિીકાર કરીશ િહીં.   

 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટે 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

તારીખ: ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ 

સહી/-                   થથળ: ગાાંધીિગર  

(બી. જે. વત્રિેદી) 

ભાગીદાર  

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦   
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વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ 

૨૦૩, આર.કે.હાઉસ, ૨જો માળ, ‘વશલ્પ’ વબવલ્ડાંગિી પાછળ, ઑફ સી.જી.રોડ 

િિરાંગપુરા, અમદાિાદ, ૩૮૦ ૦૦૯. ફોિ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ ફેક્સ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૭૩૪ 

ઈમેઇલ : vjtcomp@yahoo.com 

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

ભગીરથ જે. વત્રિદેી               પાંકજ જે. વત્રિદેી 

એમ.કૉમ, એફ.સી.એ            એમ.કૉમ, એફ.સી.એ 

 પૂિિતા પ્રમાિપત્ર  

અમે ૩૧/૦૩/૨૦૧૮િા રોજ પૂરા થયલેા િષિ માટે ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમિા ખાતાઓિુાં ઓટડટ 

ભારતિા સી એન્ડ એજી દ્િારા કાંપિી અવધવિયમ,૨૦૧૩િી કલમ ૧૪૩ (૫)  હેઠળ જારી કરાયલેા વિદેશો/પેટા-

વિદેશો અિુસાર કયુું છે અિે પ્રમાવિત કરીએ છીએ કે અમે અમિ ેજારી કરેલા તમામ વિદેશો/પેટા-વિદેશોિુાં પાલિ 

કયુું છે. 

 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટ ે

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

તારીખ: ૨૯-૦૬-૨૦૨૧ 

સહી/-                   થથળ: ગાાંધીિગર  

(બી. જે. વત્રિેદી) 

ભાગીદાર  

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦               યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬ 
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર 

૩૧ માચિ, ૨૦૧૮િા રોજિુાં સરિૈયુાં  

 

વિગત િોંધ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮િા રોજ  મજુબ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭િા રોજ  મજુબ 

 રૂવપયા  રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા 

(I) ઈવક્િટી અિ ેજિાબદારીઓ  

(૧) શરેધારકિા ભાંડોળો 

     

    (અ) શેર મૂડી  ૧ ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦  ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦  

    (બ) અિામત અિે પુરાાંત  ૨ ૩૭,૬૩,૨૭,૦૮૭ ૫૧,૭૨,૪૭,૦૮૭ ૩૪,૪૮,૩૩,૩૨૪ ૪૮,૫૭,૫૩,૩૨૪ 

(૨) ફાળિિી થતાાં સધુી શરે અરજી 

િાિાાં  

- ૯૦૦ - ૯૦૦ 

(૩) વબિ-િતિમાિ જિાબદારીઓ  ૩     

    (ક)  લાાંબા-ગાળાિા ઉછીિા લીધેલા િાિાાં   ૯૧,૧૨,૩૦,૧૮૬  ૮૮,૮૩,૮૨,૦૮૮  

    (ખ) વિલાંવબત કર જિાબદારીઓ 

(ચોખ્ખી)  

 -  -  

    (ગ) અન્ય લાાંબા ગાળાિી 

જિાબદારીઓ  

 -  -  

    (ઘ) લાાંબા-ગાળાિી જોગિાઈઓ   - ૯૧,૧૨,૩૦,૧૮૬ - ૮૮,૮૩,૮૨,૦૮૮ 

(૪) િતિમાિ જિાબદારીઓ  ૪     

    (ક)  ટુાંકા-ગાળાિા ઉછીિા લીધેલા િાિાાં   -    

    (ખ) િેપાર ચૂકિિાપાત્ર   -    

    (ગ) અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ   ૯૩,૬૦,૮૪,૯૨૦  ૮૨,૭૫,૧૫,૨૬૨  

    (ઘ) ટુાંકા ગાળાિી જોગિાઈઓ   - ૯૩,૬૦,૮૪,૯૨૦ - ૮૨,૭૫,૧૫,૨૬૨ 

   ૨,૩૬,૪૫,૬૩,૦૯૩ ૨,૨૦,૧૬,૫૧,૫૭૪ 

(II) અથક્યામતો  

(૧) વબિ-િતિમાિ અથક્યામતો  

     

(ક) થથાિર અથક્યામતો  ૫     

   (i)  મૂતિ અથક્યામતો   ૨૧,૩૧,૮૧૦  ૩૧,૫૮,૮૪૪  

   (ii)  અમૂતિ અથક્યામતો   -  -  

  (iii)  ચાલુ મૂડી કાયિ પ્રગવતમાાં   -  -  

  (iv) વિકાસ હેઠળ અમૂતિ અથક્યામતો   -  -  

(ખ) વબિ-િતિમાિ મૂડી રોકાિો   -  -  

(ગ) વિલાંવબત કર અથક્યામત   -  -  

(ઘ) લાાંબાગાળાિા વધરાિો અિે 

પેશગીઓ  

૬ ૧,૦૯,૬૯,૮૨,૧૧૧  ૧,૦૨,૬૨,૩૪,૯૭૬  

(ચ) અન્ય વબિ-િતિમાિ અથક્યામત   - ૧,૦૯,૯૧,૧૩,૯૨૧ - ૧,૦૨,૯૩,૯૩,૮૨૦ 
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વિગત િોંધ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮િા રોજ  મજુબ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭િા રોજ  મજુબ 

 રૂવપયા  રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા 

(૨) િતિમાિ અથક્યામતો       

(ક) િતિમાિ મૂડી રોકાિો   ૯૯,૮૪,૭૭,૬૫૫  ૮૭,૭૫,૨૪,૬૯૧  

(ખ) માલસામગ્રીઓ  ૭ -  -  

(ગ) િેપાર મળિાપાત્ર   -  -  

(ઘ) રોકડ અિે રોકડ સમકક્ષ  ૮ ૨૨,૯૩,૯૭,૬૧૮  ૨૫,૮૦,૫૭,૦૩૪  

(ચ) ટુાંકા ગાળાિા વધરાિો અિે 

પેશગીઓ  

૯ ૧૪,૫૫,૪૫૨  ૨૨,૫૮,૪૦૫  

(છ) અન્ય િતિમાિ અથક્યામતો  ૧૦ ૩,૬૧,૧૮,૪૪૭ ૧,૨૬,૫૪,૪૯,૧૭૨ ૩,૪૪,૧૭,૬૨૪ ૧,૧૭,૨૨,૫૭,૭૫૪ 

   ૨,૩૬,૪૫,૬૩,૦૯૩  ૨,૨૦,૧૬,૫૧,૫૭૪ 

પ્રાસાંવગક જિાબદારી  

િોંધપાત્ર વહસાબી િીવતઓ  

વહસાબ પરિી િધારાિી િોંધ  

૧૮ 

બ 

૧૯ 

 ૮,૧૧,૮૫,૩૫૦   

 

સાથે જોડેલા અમારા અહેિાલ મુજબ                                      બૉડિ માટે અિે તેિા િતી 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટે 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

 

 

   સહી/-                                   

(ભાગીદાર)   

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦  

યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬

  

થથળ: ગાાંધીિગર  

તારીખ:૨૯.૦૬.૨૦૨૧  

 

 

સહી/- 

(િહીિટી સાંચાલક) 

 

 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૩૦.૦૩.૨૦૨૧ 

 

 

 

સહી/- 

(અધ્યક્ષ) 

 

 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૩૦.૦૩.૨૦૨૧ 
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર 

૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજ પિૂિ થયલે િષિ માટ ેઆિક અિે ખચિિુાં પત્રક  

વિગત િોંધ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮િા રોજ  મજુબ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭િા રોજ  મજુબ 

રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

(I) આિક      

     આિક ૧૧ ૭,૧૩,૬૬,૭૬૫    

    અન્ય આિક  ૧૨  ૨૦  ૮,૧૮,૭૨,૩૧૫  

                  કલુ આિક    ૭,૧૩,૬૬,૭૮૫ ૨૦ ૮,૧૮,૭૨,૩૩૫ 

(II) ખચિ      

    કમિચારી લાભ ખચિ  ૧૩ ૨૫,૭૯,૮૪૯  ૨૫,૦૧,૪૯૪  

    િહીિટી ખચિ  ૧૪ ૧,૬૭,૧૫,૯૫૮  ૧,૫૧,૭૨,૭૫૪  

    અન્ય ખચિ  ૧૫ ૭,૬૧,૯૨૨ ૨,૦૦,૫૭,૭૨૯ ૭૯,૯૮૦ ૧,૭૭,૫૪,૨૨૮ 

(III) વ્યાજ, ઘસારો અિ ે

ઋિમવુક્ત  પહલેાાં  

કમાિી – ઈબીડીઆઇટીએ (I-II)  

 ૫,૧૩,૦૯,૦૫૬ ૬,૪૧,૧૮,૧૦૭ 

       િાિાાંકીય ચાજિ   ૧૬ ૧,૬૩,૩૦,૩૭૩  ૧,૩૬,૨૮,૪૩૬  

        ઘસારો અિે ઋિમુવક્ત ખચિ  ૫ ૧૯,૨૫,૮૧૯  ૭,૭૬,૪૬૫  

                  કલુ ખચિ    ૧,૮૨,૫૬,૧૯૨  ૧,૪૪,૦૪,૯૦૧ 

 (IV) અપિાદરૂપ બાબતો અિે 

કરિરેા પહલેાાં િફો/ (િુકસાિ)  

 - ૩,૩૦,૫૨,૮૬૪  ૪,૯૭,૧૩,૨૦૬ 

         અપિાદરૂપ બાબતો    -  

         પૂિેિા સમયગાળાિા 

સમાયોજિો  

૧૭ ૧૫,૫૯,૧૦૧ ૧૫,૫૯,૧૦૧ -  

(V) કરિરેા પહલેાાં િફો /   ૩,૧૪,૯૩,૭૬૩  ૪,૯૭,૧૩,૨૦૬ 
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વિગત િોંધ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮િા રોજ  મજુબ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭િા રોજ  મજુબ 

રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

(િુક્સાિ) – પીબીટી  

      કર ખચિ:        

       િતિમાિ ખચિ  -  -  

      વિલાંવબત ખચિ   -  -  

 કર પછીિા સમયગાળા માટ ેિફો / 

(િકુસાિ)  

 - ૩,૧૪,૯૩,૭૬૩ - ૪,૯૭,૧૩,૨૦૬ 

     શેર દીઠ કમાિી   -  -  

            મૂળ/ઓછી થયેલ   - ૨૨.૩૫ - ૩૫.૨૮ 

            શેરિુાં અાંટકત મૂલ્ય   - ૧૦૦.૦૦ - ૧૦૦.૦૦ 

 

સાથે જોડેલા અમારા અહેિાલ મુજબ                                      બૉડિ માટે અિે તેિા િતી 

 

વિભાકર જે. વત્રિદેી એન્ડ કાંપિી માટે 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

 

   સહી/-                                   

(ભાગીદાર)   

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦  

યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬

  

થથળ: ગાાંધીિગર  

તારીખ:૨૯.૦૬.૨૦૨૧  

 

સહી/- 

(િહીિટી સાંચાલક) 

 

 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૩૦.૦૩.૨૦૨૧ 

 

 

સહી/- 

(અધ્યક્ષ) 

 

 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૩૦.૦૩.૨૦૨૧ 
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર 

૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજ પિૂિ થયલે િષિ માટ ેિાિાાંકીય વિિદેિોિી િોંધ  

િોંધ ક્રમાાંક ૦૧ – શરે મડૂી  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ 

મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ 

મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

અવધકતૃ શસેિ  

           પ્રત્યેક રૂ. ૧૦૦િો એિા 

૫,૦૦,૦૦૦ શેસિ  

  

૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

  

૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ 

જારી કરેલા, િોંધાયલેા અિ ેભરાયલેા  શસેિ  

          પ્રત્યેક રૂ. ૧૦૦િો એિા 

૧૪૦૯૨૦૦ ઈવક્િટી શેસિ   

          (અગાઉિા િષિિા ૫,૦૦,૦૦૦) 

પૂરેપૂરા ભરાયેલા  

    

 

   

૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

  

 

૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

  ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦  ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

 

ક.  અહિેાલ લખેિ સમયગાળાિી શરૂઆતમાાં અિ ેિષિિા અાંત ેબાકી શરેિો વહસાબ-મળે 

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ 

મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ 

મજુબ 

શેરિી સાંખ્યા  રૂવપયા શેરિી સાંખ્યા રૂવપયા 

ઈવક્િટી શરે:  

           સમયગાળાિી શરૂઆતમાાં  

 

૧૪,૦૯,૨૦૦ 

- 

૧૪,૦૯,૨૦૦ 

 

૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

- 

૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦  

 

૧૪,૦૯,૨૦૦ 

- 

૧૪,૦૯,૨૦૦ 

 

૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

- 

૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ 

           પૂરેપૂરા ભરાયલે તરીકે િષિ 

દરવમયાિ જારી કરેલા  

          સમયગાળાિા અાંત ેબાકી  
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ખ.  ઈવક્િટી શરે સાથ ેજોડાયલે શરતો/ અવધકારો  

      કાંપિી પાસે શેર દીઠ રૂ. ૧૦૦િા સમમૂલ્યિા ઇવક્િટી શેરિો એક જ િગિ છે. ઈવક્િટી શેરિો દરેક ધારક શેરદીઠ 

એક મત માટે હકદાર છે. કાંપિી         

      ટડવિડાંડ ભારતીય રૂવપયામાાં જાહેર કરે છે અિે ચૂકિે છે. વિયામક માંડળે સૂવચત કરેલ ટડવિડાંડ, આગામી સામાન્ય 

સભામાાં શેરધારકોિી માંજૂરીિે આવધિ છે. 

       ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજ પૂરા થયલેા િષિ દરવમયાિ વિયામક માંડળ ેકોઈ ટડવિડાંડ જાહેર કયુું િથી, 

(અગાઉિા િષે – શનૂ્ય)  

ગ.  કાંપિીમાાં પાાંચ ટકાથી િધ ુશેર ધારિ કરિાર શેરધારકોિી વિગતો  

વિગત તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ 

મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ 

મજુબ 

શેરિી સાંખ્યા  % શેરિી સાંખ્યા % 

         પૂરપેૂરા ભરાયલેા દરેક રૂ. ૧૦૦/-િા 

ઈવક્િટી શરે  

       ગુજરાતિા માિિીય રાજ્યપાલશ્રી  

 

૧૪,૦૯,૨૦૦ 

 

૧૦૦.૦૦ 

 

૧૪,૦૯,૨૦૦ 

 

 

૧૦૦.૦૦ 

 

 

ઘ.  વિકલ્પો હઠેળ ઈશ્ય ુકરિા માટ ેઅિામત રાખિામાાં આિલે શરે: શનૂ્ય  

 

ચ.  જારી કરિામાાં આિલે શરેિી એકાંદર સાંખ્યા, અહિેાલિી તારીખ પછી તરત આગળિા પાાંચ િષિિી મદુત 

દરવમયાિ પરત લાિિા માટ ેરોકડ અિ ે 

     શરેિા અિજે માટ ેજારી કરેલા બૉિસ શરેિી એકદાંર સાંખ્યા: શનૂ્ય  

 

છ.  રૂપાાંતરિિી િહલેામાાં િહલેી તારીખ ેજારી કરલેા ઈવક્િટી/ પ્રેફરન્સ શરેમાાં રૂપાાંતર કરિાપાત્ર જામીિગીરીઓ: 

શૂન્ય  

જ.  અમાન્ય ઠરેિિામાાં આિલે શરે: શૂન્ય  
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િોંધ ક્રમાાંક ૦૨ – અિામતો અિે પુરાાંત  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ 

મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ 

મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

સામાન્ય અિામત  

           છેલ્લા િાિાાંકીય પત્રક મુજબ વસલક  

 

૩૪,૪૭,૭૬,૯૯૪ 

 

૨૯,૫૦,૬૩,૭૮૮ 

           ઉમેરો: સમયગાળા માટેિો િફો  ૩,૧૪,૯૩,૭૬૩ ૪,૯૭,૧૩,૨૦૬ 

           ઓછા: તબદીલ    

સામાન્ય અિામતિી બાંધ વસલક (ક)  ૩૭,૬૨,૭૦,૭૫૭ ૩૪,૪૭,૭૬,૯૯૪ 

શેર પ્રીવમયમ  - - 

મડૂી અિામત    

         છેલ્લા િાિાાંકીય પત્રક મુજબ વસલક  ૫૬,૩૩૦ ૫૬,૩૩૦ 

         ઉમેરો: િષિ દરવમયાિ પ્રાપ્ત કરેલ 

અિુદાિ  

- - 

         ઓછા: િષિ દરવમયાિ કરેલ માાંડિાળ  - - 

મડૂી અિામતિી બાંધ થતી વસલક (ખ)  ૫૬,૩૩૦ ૫૬,૩૩૦ 

અિામતો અિ ેપુરાાંતિુાં કલુ  ૩૭,૬૩,૨૭,૦૮૭ ૩૪,૪૮,૩૩,૩૨૪ 

 

િોંધ ક્રમાાંક ૦૩ – લાાંબા ગાળાિી ઉછીિી લીધેલ રકમો  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

ક) બૉન્ડ/ ટડબેન્ચર  -  -  

1. તારિિાળી લોિ      

            બેન્ક પાસેથી  -  -  

            ઇવન્ડયા ઇન્ફ્રાથરક્ચર ફાઇિાન્સ 

કાંપિી વલ.  

    

ખ) વિલાંવબત ચુકિિી જિાબદારીઓ  -  -  
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વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

2. વબિતારિિાળી લોિ      

           રાષ્ટ્રીય સફાઈ કમિચારી િાિાાં અિે 

વિકાસ વિગમ (એિએસકેએફડીસી) પાસેથી  

    

     ઉઘડતી વસલક  ૨,૧૦,૩૭,૫૯,૧૬૬  ૧,૮૧,૨૭,૧૫,૫૯૬  

     ઉમેરો: િષિ દરવમયાિ  ૧,૦૯,૭૫,૧૪૪  ૨૯,૧૦,૪૩,૫૭૦  

 ૨,૧૧,૪૭,૩૪,૩૧૦  ૨,૧૦,૩૭,૫૯,૧૬૬  

     ઓછાાં: પરત ભરપાઈ      

     ઉઘડતી વસલક  ૧,૩૫,૦૪,૭૬,૭૭૧  ૧,૦૦,૦૦,૮૯,૨૭૧  

     ઉમેરો: િષિ દરવમયાિ  ૧૦,૦૧,૩૭,૮૪૬  ૩૫,૦૩,૮૭,૫૦૦  

      ૧,૪૫,૦૬,૧૪,૬૧૭  ૧,૩૫,૦૪,૭૬,૭૭૧  

      વસલક  ૬૬,૪૧,૧૯,૬૯૩  ૭૫,૩૨,૮૨,૩૯૫  

      ઉમેરો: ઉપાર્જિત વ્યાજ અિે લેણાં  ૪,૦૯,૨૨,૦૮૪  ૨,૮૯,૧૧,૨૮૪  

      બાંધ થતી વસલક  ૭૦,૫૦,૪૧,૭૭૭ ૭૦,૫૦,૪૧,૭૭૭ ૭૮,૨૧,૯૩,૬૭૯ ૭૮,૨૧,૯૩,૬૭૯ 

       ગુજરાત સરકાર પાસથેી      

       છેલ્લા િાિાાંકીય વિિેદિ મુજબ 

વસલક  

૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯  ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯  

       ઉમેરો: િષિ દરવમયાિ -  -  

        બાંધ થતી વસલક  ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯ ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯ ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯ ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯ 

        થિરોજગાર લોિ ગુજરાત સરકાર   ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦  - 

  ૯૧,૧૨,૩૦,૧૮૬  ૮૮,૮૩,૮૨,૦૮૮ 
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ, ગાાંધીિગર 

૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮િા રોજ પિૂિ થયલે િષિ માટ ેિાિાાંકીય વિિદેિોિી િોંધ 

િોંધ ક્રમાાંક ૦૪ – અન્ય િતિમાિ જિાબદારી  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

ઠક્કરબાપા પિુ:થથાપિ અિદુાિ      

  ઉઘડતી વસલક  ૧,૯૭,૦૫,૫૪,૦૦૦  ૧,૮૬,૧૭,૨૪,૦૦૦  

  ઉમેરો: પ્રાવપ્ત  ૧૦,૮૮,૩૦,૦૦૦  ૧૦,૮૮,૩૦,૦૦૦  

  પેટા-કુલ  ૨,૦૭,૯૩,૮૪,૦૦૦  ૧,૯૭,૦૫,૫૪,૦૦૦  

  ઉમેરો: વ્યાજ  ૯,૨૩,૭૩,૯૮૪  ૪,૩૪,૬૯,૨૭૧  

  પેટા-કુલ  ૨,૧૭,૧૭,૫૭,૯૮૪  ૨,૦૧,૪૦,૨૩,૨૭૧  

  ઓછા: વિવિયોગ      

          વ્યિસાય લોિ સહાયકી  ૩૭,૩૫,૭૮,૦૯૩  ૩૬,૨૬,૩૭,૦૯૩  

          રહેઠાિ અિે ઘરિી સહાયકી  ૭૬,૮૦,૬૭,૨૬૬  ૭૧,૯૩,૨૯,૨૬૬  

          વ્યિસાય લોિ સીમાાંત િાિા  ૧૫,૫૪,૧૪,૦૨૩  ૧૬,૨૧,૭૨,૯૩૫  

          સેવિટરી માટિ લોિ સીમાાંત િાિા  ૩,૦૨,૦૮૦  ૩,૦૨,૦૮૦  

          પુથતક વિતરિ  ૧,૦૧,૧૫૦  ૧,૦૧,૧૫૦  

          િીમા કિર પ્રીવમયમ  ૧,૪૩,૧૭,૦૭૪  ૧,૪૩,૧૭,૦૭૪  

          કુટુાંબ પિુ:થથાપિ સહાય  ૩,૦૦,૦૦૦  ૩,૦૦,૦૦૦  

          કાયિક્રમ ફાળો  ૯,૦૦૦  ૯,૦૦૦  

          પ્રચાર ખચિ  ૧,૪૯,૫૦૦  ૧,૪૯,૫૦૦  

          વિિાસોિુાં સમારકામ  (૫૪,૭૪,૪૪૪)  (૫૪,૭૪,૪૪૪)  

         સવેિટરી તાલીમ ફી  ૧૨,૫૪૬  ૧૨,૫૪૬  

          ્યુશિ અભ્યાસક્રમ ફી  ૩૩,૯૦૦  ૩૩,૯૦૦  

          મોજિી ખચિ  ૧૬,૧૦,૯૮૩  ૧૬,૧૦,૯૮૩  

          રહેઠાિિા મકાિિી લોિ  ૧૬,૫૪,૦૮,૨૩૪  ૧૬,૮૬,૭૯,૦૭૭  
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વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

          રહેઠાિિા મકાિિો ફાળો – ઔડા  ૮,૦૦,૦૦૦  ૮,૦૦,૦૦૦  

          રહેઠાિિા મકાિિો ફાળો – ગજુ. 

હાઉ. બોડિ  

૮,૮૦,૦૦૦  ૮,૮૦,૦૦૦  

          મૂડી અિામત ખાતે તબદીલ 

અિુદાિ  

૫,૩૨,૭૧૧  ૫,૩૨,૭૧૧  

          મૃત્યુ િળતર ખચિ ૮,૦૦,૦૦૦    

          મળિાપાત્ર ખચિ  ૧૦,૦૨,૮૯,૦૧૮  ૮,૬૦,૦૨,૦૬૦  

  પેટા કુલ  ૧,૫૭,૭૧,૩૧,૧૩૪  ૧,૫૧,૨૩,૯૪,૯૩૧  

  બાંધ થતી વસલક  ૫૯,૪૬,૨૬,૮૫૦ ૫૯,૪૬,૨૬,૮૫૦ ૫૦,૧૬,૨૮,૩૪૦ ૫૦,૧૬,૨૮,૩૪૦ 

એિએસએલઆરએસ અિદુાિ:      

  ઉઘડતી વસલક  ૨૦,૬૮,૫૯,૦૦૦  ૨૦,૬૮,૫૯,૦૦૦  

  ઉમેરો: પ્રાવપ્ત -  -  

  પટેા કલુ  ૨૦,૬૮,૫૯,૦૦૦  ૨૦,૬૮,૫૯,૦૦૦  

  ઉમેરો: વ્યાજ  ૧૩,૯૨,૧૮,૭૪૫  ૧૨,૪૮,૪૩,૬૭૮  

  પટેા-કલુ  ૩૪,૬૦,૭૭,૭૪૫  ૩૩,૧૭,૦૨,૬૭૮  

         ઓછાાં: વિવિયોગ      

         બેન્કોિે સહાયકી ચુકિિી  ૫,૫૬,૨૭,૮૬૮  ૫,૫૬,૨૭,૮૬૮  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

         સેવિટરી માટિ લોિ સીમાાંત િાિા  ૩,૪૬,૯૨૦  ૩,૪૬,૯૨૦  

         તાલીમ યોજિા ચુકિિીઓ  ૨૧,૩૬,૪૭૮  ૨૧,૩૬,૪૭૮  

         તાલીમાથીઓિે િૃવત્તકા  ૨૯,૮૬,૪૪૮  ૨૯,૮૬,૪૪૮  

         સેવિટરી માટેિી સબસીડી  ૧૪,૫૧,૩૪૩  ૧૪,૫૧,૩૪૩  

  પટેા-કુલ  ૬,૨૫,૪૯,૦૫૭  ૬,૨૫,૪૯,૦૫૭  
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વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

  બાંધ થતી વસલક  ૨૮,૩૫,૨૮,૬૮૮ ૨૮,૩૫,૨૮,૬૮૮ ૨૬,૯૧,૫૩,૬૨૧ ૨૬,૯૧,૫૩,૬૨૧ 

    એસઆરએમએસ અિદુાિ:      

          ઉઘડતી વસલક ૭,૩૫,૦૩,૭૩૭  ૭,૩૫,૦૩,૭૩૭  

          ઉમેરો: િષિ દરવમયાિ પ્રાવપ્ત ૦  ૦  

          ઓછા: અિુદાિિુાં ટરફાંડ  ૦  ૦  

          પેટા-કુલ  ૭,૩૫,૦૩,૭૩૭  ૭,૩૫,૦૩,૭૩૭  

          ઉમેરો: િષિ માટેિુાં વ્યાજ ૩,૧૨,૪૩,૬૪૬  ૩,૧૨,૩૪,૦૮૪  

          પેટા-કુલ ૧૦,૪૭,૪૭,૩૮૩  ૧૦,૪૭,૩૭,૮૨૧  

          ઓછા: વિવિયોગ      

                  અગ્રીમ ્યુશિ અભ્યાસક્રમ 

ફી  

૧,૧૨,૩૯,૨૫૦  ૧,૧૨,૩૯,૨૫૦  

                  આકારિી અિે મોજિી ફી ૩,૧૦,૦૦૦  ૩,૧૦,૦૦૦  

                  તાલીમાથીઓિી િૃવત્તકા  ૭૩,૮૯,૭૩૦  ૭૩,૮૯,૭૩૦  

                  કને્ર સરકારિી સહાયકી  ૪,૪૨,૩૮,૭૫૦  ૪,૪૨,૩૮,૭૫૦  

                   ટૂલ ટકટ  ૨૩,૮૫,૦૦૦  ૨૩,૮૫,૦૦૦  

          પટેા કુલ  ૬,૫૫,૬૨,૭૩૦  ૬,૫૫,૬૨,૭૩૦  

          બાંધ થતી વસલક  ૩,૯૧,૮૪,૬૫૩ ૩,૯૧,૮૪,૬૫૩ ૩,૯૧,૭૫,૦૯૧ ૩,૯૧,૭૫,૦૯૧ 

કૌશલ તાલીમ અિદુાિ      

          ઉઘડતી વસલક  ૬૫,૯૫,૩૦૦  ૬૫,૦૨,૮૦૦  

          ઉમેરો: પ્રાવપ્ત  -  ૯૨,૫૦૦  

          પેટા-કુલ ૬૫,૯૫,૩૦૦  ૬૫,૯૫,૩૦૦  

           ઓછા: વિવિયોગ     

                 અભ્યાસક્રમ ફી ૩,૦૫,૭૦૦  ૩,૦૫,૭૦૦  

          પેટા કુલ  ૩,૦૫,૭૦૦  ૩,૦૫,૭૦૦  
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વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

          બાંધ થતી વસલક  ૬૨,૮૯,૬૦૦ ૬૨,૮૯,૬૦૦ ૬૨,૮૯,૬૦૦ ૬૨,૮૯,૬૦૦ 

હાથથી સફાઈ કરિાર માટ ેઅિદુાિ   ૫૨,૮૩,૧૨૦  ૫૩,૮૩,૧૨૦ 

અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ     

વ્યિસાય િેરો  ૧,૧૪૦  ૧,૩૪૦  

જી.પી.એફ.  ૯૬  ૯૬  

સીપીએફ કમિચારી  ૧૧,૮૬૧  ૧૧,૮૬૧  

ક્રેટડટ સોસાયટી  -  -  

પ્રોવિડન્ટ ફાંડ જોગિાઈ  ૮,૦૦૦  ૧૩,૮૦૦  

રાજ્ય સરકાર કમિચારી જૂથ િીમો  ૨૫૦  ૨૫૦  

મકાિિુાં ભાડુાં  ૭૬૦  ૭૬૦  

ભાડા કપાત  

 

 

૬,૬૭૦  ૬,૬૭૦  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

આિકિેરો  -  ૧૮,૫૦૦  

િિ ચૂકિેલ ખચિ  ૨૪,૦૬,૮૦૯  ૧૨,૪૫,૦૩૨  

ટીડીએસ ૧૯૪સી કરાર  -  -  

ઈએસઆઇ ફાંડ અિે ઈએસઆઇ બચત ફાંડ  -  ૪૦૦  

ટીડીએસ કપાત  (૧,૧૩૯)  (૨,૩૧૯)  

એચ. આર. શ્રીમાળી  ૨૦૦  ૨૦૦  

સેવિટરી માટિ માટે અિુદાિ  ૨૨,૯૦,૦૦૦  ૨૨,૯૦,૦૦૦  

ચેક/ડીડી રદ્દ કરેલ ખાતા  ૧૧,૨૧,૯૬૮  ૧૧,૨૧,૯૬૮  



65 

 

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા રોજ મુજબ  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા રોજ મુજબ 

રૂવપયા  રૂવપયા રૂવપયા રૂવપયા 

ડૉ. િાય. એમ. મૈત્રક  ૮૨  ૮૨  

આટરફ શેખ  ૭૮  ૭૮  

અન્યો પાસેથી પેશગી  ૫,૦૫૦  ૫,૦૫૦  

જામીિ અિામત  ૪,૫૦૦  ૪,૫૦૦  

પ્રકીિિ લેિદાર  ૩,૦૮,૦૭૨  ૨,૪૯,૬૧૦  

મકાિ બાાંધકામ પેશગી  ૨,૦૦૦  ૧૨,૦૦૦  

વ્યાજ સહાયકી (એિએસકેએફડીસી)  ૭,૮૬,૯૭૩  ૭,૮૬,૯૭૩  

લાભાથીઓિે િીમો  ૧,૦૦,૦૦૦  ૧,૦૦,૦૦૦  

 ૭૦,૫૩,૩૭૦ ૭૦,૫૩,૩૭૦ ૫૮,૬૬,૮૫૧ ૫૮,૬૬,૮૫૧ 

પ્રકીિિ લેિદાર-લોિિી વધરાિ વસલક  - ૧૮,૬૩૯ - ૧૮,૬૩૯ 

 - ૯૩,૬૦,૮૪,૯૨૦ - ૮૨,૭૫,૧૫,૨૬૨ 
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િોંધ ક્રમાાંક ૦૬ – લાાંબા ગાળાિા મદુતી વધરાિો અિ ેપશેગીઓ   

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

મડૂી પેશગી    

તારિમાાંથી, સારી ગિાયેલી  ૦ ૦ 

તારિ વિિાિી, સારી ગિાયેલી  ૦ ૦ 

જામીિ અિામત  ૦ ૦ 

અન્ય લોિ અિ ેપશેગીઓ    

     તારિ વિિાિી સારી ગિાયેલી ૦ ૦ 

     સામગ્રી માટે પેશગીઓ ૦ ૦ 

      મહેસૂલ સત્તામાંડળ પાસ ેવસલક  ૦ ૦ 

      લાભાથીઓિે લોિ  ૦ ૦ 

           ઉઘડતી વસલક  ૧,૨૭,૩૭,૬૦,૧૧૧ ૧,૨૬,૮૦,૭૮,૭૩૦ 

          ઉમેરો: િષિ દરવમયાિ વિતટરત  ૫,૯૪,૭૬,૪૬૭ ૫૬,૮૧,૩૮૧ 

      પેટા કલુ  ૧,૩૩,૩૨,૩૬,૫૭૮ ૧,૨૭,૩૭,૬૦,૧૧૧ 

          ઉમેરો: વ્યાજ વહસાબ    

          ઉઘડતી વસલક ૨૭,૩૮,૦૧,૯૪૮ ૨૪,૬૪,૦૭,૦૦૨ 

                ઉમેરો: િષિ માટે ચાજિ કરેલ ૪,૪૦,૪૬,૩૨૭ ૨,૭૩,૯૪,૯૪૬ 

          પેટા કલુ ૩૧,૭૮,૪૮,૨૭૫ ૨૭,૩૮,૦૧,૯૪૮ 

                લોિ િસુલાત ૩,૩૦૩ ૩,૩૦૩ 

          કલુ ક       ૧,૬૫,૧૦,૮૮,૧૫૬ ૧,૫૪,૭૫,૬૫,૩૬૨ 

          ઓછા: ઈએમઆઇ િસુલાત    

          ઉઘડતી વસલક  ૫૨,૧૩,૩૦,૩૮૬ ૪૯,૬૪,૭૮,૮૬૪ 

               ઉમેરો: િષિ માટેિી િસુલાત  ૩,૨૭,૭૫,૬૫૯ ૨,૪૮,૫૧,૫૨૨ 

          કલુ ખ  ૫૫,૪૧,૦૬,૦૪૫ ૫૨,૧૩,૩૦,૩૮૬ 

         લાભાથીઓિ ેચોખ્ખી લોિ (ક-ખ) ૧,૦૯,૬૯,૮૨,૧૧૧ ૧,૦૨,૬૨,૩૪,૯૭૬ 

 ૧,૦૯,૬૯,૮૨,૧૧૧ ૧,૦૨,૬૨,૩૪,૯૭૬ 
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િોંધ ક્રમાાંક ૦૭ – િતિમાિ રોકાિ  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

જીએસએફએસ પાસ ેવસલક    

     થથાયી થાપિ ખાતામાાં  ૯૯,૮૪,૭૭,૬૫૫ ૮૭,૭૫,૨૪,૬૯૧ 

     કૉલ મિી ખાતામાાં  ૦ ૦ 

 ૯૯,૮૪,૭૭,૬૫૫ ૮૭,૭૫,૨૪,૬૯૧ 

િોંધ ક્રમાાંક ૦૮ – રોકડ અિ ેબેન્ક વસલકો  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

રોકડ અિ ેરોકડ સમકક્ષ    

      હાથ પરિી વસલક  ૧૧,૦૨૫ ૮,૪૧૧ 

બને્કોમાાં વસલક    

      બેન્કોમાાં ચાલુ ખાતામાાં  ૨,૫૪,૮૮૦ ૨,૫૪,૮૮૦ 

      બેન્કોમાાં બચત ખાતામાાં  ૨૩,૧૧,૮૨,૮૫૬ ૨૫,૬૩,૪૪,૮૮૬ 

      મુદતી થાપિમાાં તેમાાં ઉપાર્જિત વ્યાજ સવહત  -૨૦,૫૨,૫૪૩ ૧૪,૪૭,૪૫૭ 

      માગિથથ ભાંડોળ  ૧,૪૦૦ ૧,૪૦૦ 

 ૨૨,૯૩,૯૭,૬૧૮ ૨૫,૮૦,૫૭,૦૩૪ 

િોંધ ક્રમાાંક ૦૯ – ટુાંકા ગાળાિા વધરાિો અિ ેપશેગીઓ  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

કમિચારીઓિે લોિ    
       સારી ગિાયેલી:    
       અિાજ પેશગી ૭,૨૭૨ ૫,૨૭૨ 
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વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

       તહેિાર પેશગી  ૧૨,૭૫૦ ૧૨,૭૫૦ 

       કમિચારી પેશગી  ૨૪,૧૮૧ ૨૪,૧૮૪ 

       પ્રિાસ પશેગી  ૨૫,૫૮૪ ૨૫,૫૮૪ 

       ટપાલ પશેગી  ૮૮૧ ૮૮૧ 

       પેટા-કુલ  ૭૦,૬૭૧ ૭૦,૬૭૧ 

પેટા-કલુ    

       િેપાર થાપિો    

        પટેા-કુલ  ૧૩,૫૦૦ ૧૧,૦૦૦ 

 ૧૩,૫૦૦ ૧૧,૦૦૦ 

અન્ય લોિ અિ ેપશેગીઓ    

        િટાિલેા ચેક િસુલ કરિાપાત્ર  ૧,૬૩,૫૦૦ ૧,૬૩,૫૦૦ 

        ઓછા: જોગિાઈ  -૧,૬૩,૫૦૦ -૧,૬૩,૫૦૦ 

         ૦ ૦ 

        િીજળીકરિ માટે પેશગી  ૨૫,૦૦૦ ૨૫,૦૦૦ 

        દિે એસોવસએ્સ  ૨૫,૦૦૦ ૨૫,૦૦૦ 

         પેટા-કુલ  ૫૦,૦૦૦ ૫૦,૦૦૦ 

         ઓછા: ખચિ માટેિી જોગિાઈ -૫૦,૦૦૦ -૫૦,૦૦૦ 

         પેટા-કુલ  ૦ ૦ 

                એક્સ ઍવન્જ. એસ.સી. ડીએિ, 

ગાાંધીિગરિે પેશગી  

૨,૯૪,૫૪૭ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

         પગાર કપાત  ૧૫,૦૭૮ ૧૫,૦૭૮ 

         અધયક્ષિે પેશગી  ૯,૦૦૦ ૯,૦૦૦ 

         સીપીએફ કપાત  -૧૩,૩૫૦ -૧૩,૩૫૦ 

         િસુલ કરિાિી િધારાિી ચુકિિી  ૩૪૯ ૩૪૯ 

         ઉપલક વહસાબ  ૬,૦૧૬ ૬,૦૧૬ 

         રફ્રાંજ બિેીટફટ કર  ૬,૬૮૭ ૬,૬૮૭ 

         પીિીક ેમહેસાિા  ૨,૦૦૦ ૨,૦૦૦ 

         ઇન્ડેક્ષ ફર્િિચર કોન્રાકટર  ૨,૨૮,૦૮૦ ૨,૨૮,૦૮૦ 

 અવગ્રમ આિકિેરો  ૮,૨૨,૮૭૪ ૮,૨૨,૮૭૪ 

પેટા-કુલ  ૧૩,૭૧,૨૮૧ ૨૧,૭૬,૭૩૪ 

કલુ સરિાળો ૧૪,૫૫,૪૫૨ ૨૨,૫૮,૪૦૫ 
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િોંધ ક્રમાાંક ૧૦ – અન્ય િતિમાિ અથક્યામતો  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

   

જીએસએફસી પાસેથી પ્રાવપ્તપાત્ર વ્યાજ  ૩,૩૨,૨૬,૫૨૯ ૩,૧૫,૪૦,૦૦૦ 

મળિાપાત્ર રજાિુાં રોકડમાાં રૂપાંતર ૧૨,૧૦,૦૮૦ ૧૨,૧૦,૦૮૦ 

મળિાપાત્ર જૂથ િીમો  ૧,૬૭,૫૪૪ ૧,૬૭,૫૪૪ 

અગાઉથી ચકુિલે િીમો  ૧૫,૧૪,૨૯૪ ૧૫,૦૦,૦૦૦ 

કલુ સરિાળો  ૩,૬૧,૧૮,૪૪૭ ૩,૪૪,૧૭,૬૨૪ 

િોંધ ક્રમાાંક ૧૧ – આિક  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

વ્યાજ    

    લાભાથીઓિે લોિ અાંગે    

           એજન્સીઓ પાસેથી    

           લાભાથીઓ પાસેથી  ૨,૫૯,૩૫,૨૩૯ ૨,૭૩,૯૪,૯૪૬ 

    અન્ય અાંગે    

           બેન્કમાાં થાપિો પર  - - 

           બેન્કોમાાં બચત ખાતા પર  ૭૭,૪૨,૭૧૩ ૫૪,૪૪,૬૯૫ 

           જીએસએફસી થાપિ પર  ૧,૧૫,૭૩,૪૮૩ ૨,૩૩,૩૭,૮૨૨ 

           આિકિેરા ટરફાંડ પર  - - 

અિુદાિ    

    િહીિટી અિુદાિ  ૭૫,૦૦,૦૦૦ ૧,૦૨,૦૦,૦૦૦ 

    પરત ભરપાઈ – ઠક્કરબાપા અિુદાિ  ૧,૪૨,૮૬,૯૫૮ ૧,૫૪,૯૪,૮૫૨ 

    પરત ભરપાઈ – હાથેથી સફાઈ કરિારાઓિે 

અિુદાિ  

- - 

    અિુદાિ હેઠળ ઘસારો  ૦ ૦ 

કલુ સરિાળો  ૭,૧૩,૬૬,૭૬૫ ૮,૧૮,૭૨,૩૧૫ 
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િોંધ ક્રમાાંક ૧૨ – અન્ય આિક  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

અપ્રત્યક્ષ આિક  - - 

આરટીઆઇ ફી  ૨૦ ૨૦ 

પૂિિ મુદત આિક  - - 

ટેન્ડર ફી  - - 

મોટર કારિા િેચાિ પર િફો  - - 

પ્રકીિિ આિક -  - - 

કલુ સરિાળો  ૨૦ ૨૦ 

િોંધ ક્રમાાંક ૧૩ – કમિચારી લાભ ખચિ  

વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

પગાર અિે િેતિ (મૂળ પગાર)  ૨૩,૦૦,૫૮૪ ૧૪,૮૭,૫૬૪ 

    ઘરભાડા ભથ્થુાં  ૧,૧૬,૫૪૧ ૨,૫૨,૪૧૯ 

    મોંઘિારી ભથ્થુાં  ૧,૪૦,૧૬૪ ૬,૮૮,૬૭૭ 

    તબીબી ભથ્થુાં  ૭,૨૦૦ ૯,૦૦૦ 

    અન્ય ભથ્થાાં  - ૧,૧૩૬ 

પગાર - પટરયોજિા અિે િસૂલાત અિે અન્ય 

કમિચારીગિ  

- - 

    રજા પગાર અિે પેન્શિ  - - 

    િેતિ ચાર્જીસ - - 

    સીપીએફ વિયોક્તા    - - 

    સીપીએફ યોગદાિ  - - 

    બૉિસ  - ૩,૪૫૪ 

    સીએલએ (શહેર ભથ્થુાં)  ૫,૭૬૦ ૬,૩૯૦ 

    પટરિહિ ભથ્થુાં  ૯,૬૦૦ ૨૨,૫૦૦ 
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વિગતો તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ િા 

રોજ મજુબ  

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ િા 

રોજ મજુબ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

    હિાલા ભથ્થુાં  - ૩૦,૩૫૪ 

    ખાસ પગાર  - - 

    ધોલાઈ ભથ્થુાં  - - 

    રજા પ્રિાસ ભથ્થુાં  - - 

    વ્યિસાયી અિે ખાસ સેિાઓિી ચુકિિી  - - 

    તબદીલી ભથ્થુાં  - - 

કલુ સરિાળો  ૨૫,૭૯,૮૪૯ ૨૫,૦૧,૪૯૪ 

િોંધ ક્રમાાંક ૧૪ – િહીિટી ખચિ  

વિગતો ૨૦૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા રૂવપયા 

િાહિ ખચિ    

    િાહિ િીમો  ૪૬,૮૧૫ ૪૭,૦૭૫ 

    િાહિ મરામત  ૧,૮૩,૭૫૦ ૧,૭૯,૬૭૦ 

    પેરોલ-ડીઝલ (ઈંધિ ખચિ)  ૫,૮૧,૨૧૮ ૮,૪૧,૯૧૭ 

    ટોલ ટેક્સ  ૨૪૫  

    મોટર િાહિ ભાડા ખચિ  ૧૫,૭૦૦ - 

પેટા કલુ (ક)  ૮,૨૭,૭૨૮ ૧૦,૬૮,૬૬૨ 

મરામત અિ ેવિભાિ    

    કચેરીિા સાધિોિી મરામત    

    મરામત – અન્ય  - - 

પેટા-કલુ (ખ)  - - 

અન્ય િહીિટી ખચિ    

    સાફસુફી ખચિ  - ૯ ,૫૦૦ 

    મકાિ ખચિ  - - 

    સુશોભિ ખચિ  - - 

    જૂથ િીમા ખચિ  - - 

    મકાિ ભાડા ખચિ (અધ્યક્ષ)  - - 

    િીમા ખચિ    

    ચા અિે અલ્પાહાર ખચિ  ૩૩,૯૬૫ ૧,૨૨,૯૦૧ 
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વિગતો ૨૦૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા રૂવપયા 

    ટપાલ અિે કુટરયર ખચિ  ૨,૮૮,૭૯૦ ૧૦,૩૩,૮૭૩ 

    મુરિ અિે લેખિસામગ્રી  ૮,૩૧,૪૩૮ ૪,૦૨,૯૯૪ 

    એમસીએ ટફવલાંગ ફી  - - 

    થટેમ્પ્ટપ ડ્યુટી ખચિ - - 

    િીમા પ્રીવમયમ  ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૧૫,૦૦,૦૦૦ 

    િતિમાિપત્ર અિે સામવયકો  ૩,૦૦૧ ૧૦,૪૫૫ 

    ખાદ્ય ખચિ  - - 

    માિિ બળ ખચિ (આઉટ સોર્સુંગ ખચિ)  ૧,૧૮,૪૭,૭૨૦ ૯૦,૦૭,૪૬૮ 

    િીજળી ખચિ ૨,૫૧,૮૮૬ ૧,૯૭,૦૨૭ 

    મોબાઇલ વબલ ખચિ  ૧૪,૦૩૧ - 

    મોબાઇલ ફોિ ખચિ  - - 

    પુરથકાર ખચિ  ૧,૫૬,૦૦૦ ૩,૬૬,૦૦૦ 

     વિદ્યાથી સન્માિ ખચિ  - - 

     ટેલીફોિ ખચિ  ૪૦,૪૨૭ ૫૫,૫૦૮ 

     ગિિેશ ખચિ  - - 

     બેઠક ખચિ  ૧૩,૪૬૮ - 

     બેઠક ફી  ૧૮,૦૦૦ ૧,૦૪,૪૦૦ 

     કચેરી િિીિીકરિ ખચિ  - - 

    પરચુરિ ખચિ  - ૮,૭૪૬ 

    કચેરી ખચિ  ૩૩,૩૭૨ ૧૭,૬૯૬ 

પેટા-કલુ (ગ)  ૧,૫૦,૩૨,૦૯૮ ૧,૨૮,૩૬,૫૬૮ 

પ્રિાસ અિ ેિાહિ    

    પ્રિાસ ભથ્થા ખચિ  ૪,૫૫,૮૭૫ ૭,૨૩,૩૭૯ 

    િાહિ ખચિ  ૧,૫૩૦ - 

  પેટા-કલુ (ઘ)  ૪,૫૭,૪૦૫ ૭,૨૩,૩૭૯ 

કાિૂિી અિ ેવ્યાિસાવયક    

     કાિૂિી અિે વ્યાિસાવયક  ૧,૭૬,૫૬૦ ૨,૮૮,૪૧૩ 

      ઓટડટ ફી (આાંતટરક)  ૧૪,૦૦૦ ૧૪,૦૦૦ 

 પેટા-કલુ (ચ)  ૧,૯૦,૫૬૦ ૩,૦૨,૪૧૩ 

ઓટડટરોિુાં મહિેતાણાં    

       ઓટડટ ફી (િૈધાવિક)  ૬૦,૦૦૦ ૪૦,૦૦૦ 

       વખથસા ખચિ (િૈધાવિક ઓટડટર 

માટે)  

- - 
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વિગતો ૨૦૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા રૂવપયા 

પેટા-કલુ (છ) ૬૦,૦૦૦ ૪૦,૦૦૦ 

વિયામકોિ ેચકુિિી અિ ેબઠેક ખચિ    

        બેઠક ખચિ  - - 

        િતિમાિપત્ર ભથ્થુાં  - ૭,૨૦૦ 

         ટેલીફોિ ભથ્થુાં  ૭,૫૦૦ ૩૦,૫૦૦ 

માિદ પગાર  ૭૦,૦૦૦ ૧,૬૪,૦૩૨ 

અન્ય ભથ્થાાં  ૭૦,૬૬૭ ૦ 

પેટા-કલુ (જ) ૧,૪૮,૧૬૭ ૨,૦૧,૭૩૨ 

કલુ સરિાળો ૧,૬૭,૧૫,૯૫૮ ૧,૫૧,૭૨,૭૫૪ 

 

િોંધ ક્રમાાંક ૧૫– અન્ય ખચિ  

વિગતો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

યોજિાકીય ખચિ    

    જાહેર ખબર ખચિ  ૬૯,૯૨૯ ૨૭,૩૦૪ 

    ઝેરોક્ષ ખચિ  ૧૨,૪૬૦ - 

    કમ્પ્ટપ્યુટર ખચિ  ૧૬,૮૦૦ - 

    કાયિક્રમ અિ ેપ્રચાર ખચિ  - - 

    કાયિશાળા અિે સેવમિાર ખચિ  ૫,૭૮,૮૦૭ ૧૦,૦૭૬ 

    તાલીમ ખચિ   ૪૨,૬૦૦ 

    ટાઇવપાંગ ખચિ  ૮૩,૯૨૬ - 

    હાથથેી સફાઈ કરિારાઓિો ખચિ  - - 

કલુ સરિાળો  ૭,૬૧,૯૨૨ ૭૯,૯૮૦ 

િોંધ ક્રમાાંક ૧૬– િાિાાંકીય ખચિ  

વિગતો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

વ્યાજ –એિએસકેએફડીસી  ૧,૨૦,૧૦,૮૦૦ ૧,૩૬,૨૧,૩૦૯ 

વ્યાજ – ગુજરાત સરકાર   - 

બેન્ક ચાર્જીસ  (૮,૭૯૯) ૭,૧૨૭ 

વ્યાજ માફી ખચિ  ૪૩,૨૮,૩૭૨ - 

કલુ સરિાળો  ૧,૬૩,૩૦,૩૭૩ ૧,૩૬,૨૮,૪૩૬ 
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િોંધ ક્રમાાંક ૧૭– પિૂિ મદુત સમાયોજિ  

વિગતો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

વ્યાજ તફાિત (એિએસકેએફડીસી)  - - 

પૂિિ મુદત ખચિ  ૧૫,૫૯,૧૦૧ - 

કલુ સરિાળો  ૧૫,૫૯,૧૦૧ - 

િોંધ ક્રમાાંક ૧૮– પિૂિ મદુત સમાયોજિ  

વિગતો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

રૂવપયા  રૂવપયા 

   

િુકસાિિી પતિિી  ૫,૯૯,૧૫,૬૨૧ ૪,૮૩,૦૦,૯૭૦ 

એિએસકેએફડીસીિા વબિ િપરાશ ખચિ  ૨,૧૨,૬૯,૭૨૯ ૨,૧૪,૧૪,૨૫૧ 

કલુ સરિાળો  ૮,૧૧,૮૫,૩૫૦ ૬,૯૭,૧૫,૨૨૧ 
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ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

ગાાંધીિગર, ગુજરાત    

િાિાાંકીય િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વહસાબિો  ભાગ બિતી િોંધો 

િોંધ અ: કોપોરટે માવહતી 

સોસાયટી િોંધિી અવધવિયમ, ૧૮૬૦ હેઠળ તારીખ ૦૩-૦૯-૧૯૯૭િા રોજ િોંધાયેલ ભૂતપૂિિ ગજુરાત સફાઈ 

કામદાર વિકાસ બોડિ, તારીખ ૦૧-૧૧-૨૦૦૧થી, ભારતીય કાંપિી અવધવિયમ, ૧૯૫૬ હેઠળ સરકારી કાંપિી તરીકે 

જાહેર ઉપક્રમમાાં તબદીલ કરિામાાં આવ્યુાં છે અિે આજિી તારીખ સુધીમાાં અવધકૃત શેર મૂડી રૂ. ૨૦.૦૦ કરોડ અિે 

ભરાયેલી મૂડી રૂ. ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦ સાથે તેિુાં િામ બદલીિે ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 

(જીએસકેિીએિ) કરિામાાં આવ્યુાં છે અિે ત ેCIN U91990GJ2001NPL040144 ધરાિે છે.  

તે સમય સુધી ગુજરાતિા સફાઈ કામદારોથી સાંબાંવધત બધી જ રાજ્ય તેમજ કેન્રીય યોજિાઓિા અમલીકરિ માટે 

ગુજરાત એસસીડીસી એ એસસીએ હતુાં અિે તેિી રચિાિી તારીખથી, જીએસકેિીએિ ગુજરાતિા સફાઈ 

કામદારોથી સાંબાંવધત બધી જ રાજ્ય તેમજ કેન્રીય યોજિાઓિા અમલીકરિ માટે એસસીએ છે.  

વિગમિો ઉદ્દેશ, સફાઈ કામદારોિે સમાજિા મુખ્ય પ્રિાહમાાં લાિીિે થિરોજગારિા વિવિધ ધાંધા/ વ્યિસાય માટ ે

વધરાિ/ સહાય પૂરી પાડીિે, ગુજરાતિા સફાઈ કામદારિુાં પુિ:થથાપિ કરિાિો છે, જેથી તેઓ હાથથેી મેલુાં સાફ 

કરિાિો, સફાઈ કામિો તેમિો પરાંપરાગત અમાિિીય ત્રાસદાયક ધાંધો છોડી શકે અિે ગૌરિથી જીિી શકે.   

િોંધ બ: મહત્િિી વહસાબી િીવતઓ:  

૧. વહસાબ લખેિ પ્રિાલીઓ:  

વહસાબો, ઉપાજિિ અિે ઐવતહાવસક ખચિ પરાંપરાિા આધારે તૈયાર કરિામાાં આવ્યા છે, વસિાય કે એિી  

બાબતો જેિો અાંદાજ અિે પટરમાિ ઉવચત વિવચચતતા સાથ ેકરી શકાય.  

૨.  આિક માન્યતા:  

આિક અિે ખચિિી તમામ બાબતો ઉપાજિિિા આધારે વહસાબમાાં લેિામાાં આિે છે. વસિાય કે ગુજરાત 

સરકારે િખતોિખત િક્કી કરેલા દરે ચૂકિિાપાત્ર પગારિા મૂળ ધોરિે સાથે જોડેલાાં કેટલાક ભથ્થાાં, બચત 

ખાતા હેઠળ ખાતામાાં બેંકોએ આપેલ જમા અિુસાર બેંકમાાંિી જમા પર વ્યાજ આપિામાાં આિે છે. 

એિએસએલઆરએસ, એસઆરએમએસ અિે જીએસએફએસ પાસ ે મુકલે ઠક્કરબાપા પુિ:થથાપિ 

અિુદાિિા િિખચ્યાું િાિા પર અર્જિત વ્યાજ, અગાઉિા િષિથી કાંપિીિા વ્યિથથાપકોઆ વિિિયિા 

ધોરિો સાંબાંવધત અિુદાિ વહસાબમાાં જમા કરાિિામાાં આિલે છે.  

૩.  થથાયી અથક્યામતો:  

થથાયી અથક્યામતોિે પ્રાવપ્તિા ખચે અથિા િથતુ વહસાબમાાં મળેલ હોય તો થિીકારેલ મૂલ્યે જિાિિામાાં 

આિી છે.  

 ૪. ઘસારો, ખાલી કરિિી પ્રટક્રયા અિે માાંડિાળ કરલે મલૂ્ય:  

જમીિ વસિાયિી થથાયી અથક્યામતો અાંગેિા ઘસારાિી જોગિાઈ, કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી 

અિુસૂવચ-૨ હેઠળ વિયત કરલે ઉપયોગી આિરદા વિચારીિે અિલેખિ મૂલ્યથી કરિામાાં આિી છે. 
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અિુદાિમાાંથી પ્રાપ્ત કરેલ અથક્યામતો અાંગેિો ઘસારો પૂરેપૂરો ઉધારિામાાં આવ્યો છે અિે સમાિ રકમ, મડૂી 

અિામત હેઠળ અિુદાિિી વસલકમાાંથી આિલ અિે ખચિિા વહસાબમાાં પુિરાાંટકત કરિામાાં આિી છે.  

૫.  ગ્રેચ્યઈુટી/ રજા ભરણાં:  

રાજ્ય સરકારમાાંથી પ્રવતવમયુવક્ત સેિા પરિા કમિચારીઓિા અાંવતમ લાભ, રાજ્ય સરકારિી માગિી મુજબ 

વહસાબો લેિામાાં આવ્યા છે. અન્ય કમિચારીઓમાાંથી મોટાભાગિા કોન્રાક્ટ પર િોકરીમાાં રાખિામાાં આવ્યા 

હતા અિે તેથી તે અાંગે કોઈ જિાબદારી ઊભી થતી િથી.  

૬.  િહીિટી/ મૂડી અિુદાિ, યથાપ્રસાંગ, સાંબાંવધત િષિિા આિક અિે ખચિિા વહસાબ અથિા મૂડી અિામત 

ખાતે જમા કરાિિામાાં આિે છે. વિર્દિષ્ટ પટરયોજિાઓ માટે છૂટુાં કરેલ અન્ય અિુદાિ, “ચાલુ 

જિાબદારીઓ” હેઠળ અિે ચાલ ુ જિાબદારીઓ તરીકે ગિિામાાં આિી છે. અિુદાિમાાંથી પ્રાપ્ત કરેલી 

અથક્યામતો પરિો ઘસારો પૂરેપૂરો ઉધારિામાાં આવ્યો છે અિે સમાિ રકમ. આિક અિે ખચિમાાં પુિરાાંટકત 

કરિામાાં આવ્યો છે.   

૭.  િસૂલાતિી બેંક બુકિી ખરાઈ કરતાાં અમિે જિાયુાં છે કે કચેરીએ, બેંક પત્રકોિા આધારે પ્રાવપ્તિી 

(લાભાથીઓ પાસેથી િસૂલાત) િોંધ કરી છે. અમ ે સૂચિીએ છીએ કે વિગમિી કચેરીએ, લાભાથીઓિે 

આપેલ રસીદિા આધારે બેંક બકુ રાખિી જોઇએ.  

૮.  લોિ પર વ્યાજ:  

 લાભાથીઓ પાસે લોિ પર લેણાં થયલે વ્યાજ, ઘટતી વસલક પદ્ધવતએ ત્રૈમાવસક વિરામ ે૪%, ૫% અથિા 

૬% લેખ ેલેિામાાં આિે છે અથિા અગાઉિા િષિ સુધી િખતોિખત એિા અન્ય ફેરફારે લેિામાાં આિ ેછે. 

િષિ દરવમયાિ, આરાંભથી, ટેલી સોફ્ટટિેરમાાં લાભાથીઓિો વ્યવક્તગત વહસાબ તૈયાર કરિા અિે રાખિા, 

વ્યિથથાપકો બહારિી એજન્સીિે કામ સોંપ્યુાં છે. તેલી સોફ્ટટિેર રચિા શરૂ કરિામાાં આિેલ િથી. પરાંતુ 

એિા માટે સોફ્ટટિેર પ્રટક્રયા હેઠળ છે અિે એક િાર સોફ્ટટિેર તયૈાર થઈ જાય પછી કામ ફાળિિામાાં આિશ.ે  

૯.  વિદશેી ચલિ વ્યિહાર:  

 સમીક્ષાિા િષિ દરવમયાિ વિદશેી ચલિ વ્યિહાર કરિામાાં આવ્યો િથી.  

૧૦.  ઋિમવુક્ત:  

 શરૂઆતિા વહસાબ લેખિ સમયગાળામાાં કરેલ કાયિક્રમ અિે ઉદ  ઘાટિ ખચિ સવહત પ્રારાંવભક ખચિ અિે 

વિલાંવબત આિક, ખચિિા શરૂઆતિા િષિમાાં દર િષે ૨૦% માાંડિાળ દ્િારા પાાંચ િષિિા સમયગાળા પયુંત 

ઋિમુકત કરિામાાં આિી હતી. પછીથી કરિામાાં આિલે આિુાં ખચિ આિતિક પ્રકારિુાં છે અિે ચાલુ િષિિા 

આિક અિે ખચિ વહસાબમાાં ઉધારિામાાં આવ્યુાં છે. િષિ ૨૦૧૭-૧૮ માાં આિુાં કોઈ ખચિ િથી.  

િોંધ ક્રમાાંક ૧૯ – વહસાબોિી િધારાિી િોંધ  

૧.  ગુજરાત સરકારિા ઠરાિ ક્રમાાંક એસસીડબલ્યુ/૧૦૨૦૦૦/એમ-૨૬૦/ગ, તારીખ ૧૯મી જુિ ૨૦૦૧ 

અિુસાર, િીચે િોંધ ક્રમાાંક ૩માાં આપેલી વિગતોિે આવધિ રહીિે, ભૂતપૂિિ ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ 

બોડિ પાસેથી અથક્યામતો અિે જિાબદારીઓ લઈ લેિામાાં આિી છે. 

૨.   કાંપિી, કાંપિી અવધવિયમ, ૧૯૫૬િી કલમ ૨૫ હેઠળ તારીખ ૨૪મી ઓક્ટોબર, ૨૦૦૧િા રોજ મુજબ 

િોંધિામાઅાં આિી છે. આિકિેરા અવધવિયમ, ૧૯૬૧િી કલમ ૧૨(ક) હેઠળ િોંધિી કરાિિા કાંપિીએ, 
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આિકિેરા ખાતાિે અરજી કરી છે. સખાિતી સાંથથા તરીકે, આિકિેરા ખાતાએ કાંપિીિી અરજી માંજૂર કરી 

છે અિે તારીખ ૧લી એવપ્રલ, ૨૦૦૨િા રોજથી િોંધિી આપી છે.  

૩.  રોકડ વસલક, બેંક વસલક એિએસકેએફડીસીિી િષિ ૨૦૦૧-૦૨માાં વહસાબ ે લેિામાાં આિેલ ત ે વસિાય, 

અન્ય રોકડ વસલક, બેંક વસલક એિએસકેએફડીસી પાસથેી લોિ વસિાય, ઓટડટ કરેલા વહસાબો અિુસાર 

તારીખ ૨૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૧િા રોજ મુજબ ભૂતપિૂિ ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ બોડિિી બાંધ 

વસલક, તારીખ ૧લી એવપ્રલ ૨૦૦૪થી િોંધિી આપી છે.  

૪. જુલાઈ ૨૦૦૩િા માસમાાં એિએસકેએફડીસીએ ૩૦મી જૂિ. ૨૦૦૩ સુધી અિુક્રમે વિલાંવબત ચૂકિિી 

ચાજિ અિે વબિ-ઉપયોગ ચાજિ પેટે રૂ. ૪૦,૫૦,૯૮૨/- િી માગિી કરી છે. કાંપિીિા પ્રારાંવભક માળખાિે 

વિચારિામાાં લઈિે માગિી જતી કરિા, કાંપિી એિએસકેએફડીસી સમક્ષ રજૂઆત કરી છે. 

એિએસકેએફડીસી દ્િારા વિિાંતીિે સાિુકૂળ રીતે વિચારિામાાં લેિા આ કાંપિી આશાિાદી છે, ઉક્ત માગિી 

માટે વહસાબોમાાં કોઈ જોગિાઈ કરિામાાં આિી િથી. તમે છતાાં, જુલાઈ ૨૦૦૩થી ૩૧મી માચિ, ૨૦૦૫ 

સુધીિી મુદત માટે, એકાંદરે રૂ. ૩૩,૬૩,૬૬૬/-િે પહેલાાં જ ૨૦૦૪-૦૫િા વહસાબમાાં લિેામાાં આવ્યા છે.  

૫.  એિએસકેએફડીસી લોિિા સાંબાંધમાાં, મુદ્દલિી લેિી થતી રકમ અાંદાજે રૂ. ૬૬૪૧.૧૯/- લાખ થાય છે. 

કાંપિીિે એિએસકેએફડીસી રૂ. ૨૫૦૦ લાખ માટે રાજ્ય સરકારે બ્લૉક બાાંયધરી આપી છે. તેમ છતાાં, 

એિએસકેએફડીસી પાસથેી લોિિી પરત ભરપાઈિુાં સમયપત્રક વિર્દિષ્ટ કરિામાાં આવ્યુાં િથી અિે તે 

િખતોિખત િાિાાં ધીરિારે વિયત કયાિ પ્રમાિ ેછે.  

૬.     જીએસએફએસમાાં મુકલેાાં એિએસએલઆરએસ એસઆરએમએસ અિે ઠક્કરબાપા પુિ:થથાપિ 

અિુદાિમાાં મુકલેા િિખચ્યાિ િાિાાં પર અર્જિત કરાયેલુાં વ્યાજ સાંબાંવધત અિુદાિ ખાતામાાં જમા લિેામાાં 

આિે છે.  

૭.  િષિ દરવમયાિ, પ્રારાંભથી જ ટેલી સોફ્ટટિેરમાાં લાભાથીઓિા વ્યવક્તગત વહસાબો તૈયાર કરિા બહારિી 

એજન્સીિે વ્યિથથાપકોએ કામગીરી સોંપી હતી, જેિી શરૂઆત કરિામાાં આિી િથી, પરાંતુ તેિા માટ ે

સોફ્ટટિેરિી રચિા પ્રટક્રયા હેઠળ છે અિે એકિાર સોફ્ટટિેર તૈયાર થઈ જાય પછી કામ ફાળિિામાાં આિશે. 

તેિે ધ્યાિમાાં રાખીિે, ઉઘડતી વસલક સવહત લોિિી ચુકિિીમાાં વિયાંત્રિ વહસાબિે તથા િષિ દરવમયાિિી 

િસૂલાતિે જ મુખ્ય વહસાબમાાં રાખિામાાં આિે છે અિે વિયાંત્રિ વહસાબમાાં કરેલી િોંધોિે આધારે વ્યાજિે 

વહસાબમાાં લેિામાાં આિે છે. આ રીતે ગિતરી કરેલ તફાિત અિે ટેલી સોફ્ટટિેરમાાં લીધલે ગિતરી કરેલ 

વ્યાજ સાથે સરખાવ્યા પ્રમાિે વહસાબે લેિાયલે છે. જેિે િિા સોફ્ટટિેરમાાં લાભાથી વહસાબ પૂરા થતાાં 

સમાયોવજત કરિામાાં આિશે.  

૮. િિેમ્પ્ટબર ૨૦૦૨માાં, માંજૂર કરેલ રૂ. ૨૪,૨૩,૦૦૦/- િી એકાંદર લોિિી સામે, આપરૂ્તિકારોિી તરફેિમાાં 

અિે લાભાથીઓ િતી ૧૮ ચકે લખિામાાં આવ્યા હતા, જેિી ચોરી થઈ હતી, જે પૈકી રૂ. ૫,૨૩,૦૦૦/-િી 

રકમિા ચેક િટાિિામાાં આવ્યા હતા, આિા િટાિાયેલા ચેકિી રકમ િસલૂ કરિા કાંપિીએ કાયિિાહી કરી હતી 

અિે રૂ. ૩,૫૯,૫૦૦/-િી રકમ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૫ સધુીમાાં િસલૂ કરિામાાં આિી છે. આિા ચેકિી 

બાકીિી રૂ. ૧,૬૩,૫૦૦/- િી રકમ િસલૂ કરિા પ્રયાસ કરિામાાં આવ્યા છે. આિા પ્રયાસ થતાાં સુધી, 

સરખી રકમિી જોગિાઈ તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૧િા રોજ કરિામાાં આિી છે. તેિી િસૂલાત હજી પ્રટક્રયા 

હેઠળ છે.  
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૯.  વજલ્લા કચેરીઓ/ બેંકો પાસેથી વ્યવક્તગત લાભાથીઓિી િામિાર વિગતોિી અિુપવથથવતમાાં એકાંદર રૂ. 

૫૨,૬૩,૬૯,૮૧૮/-િી િસલુાતો સદર, “લાભાથીઓ પાસેથી િસુલાતો” હેઠળ રાખિામાાં આિી હતી. 

વજલ્લા કચેરીઓ/ બેંકો પાસથેી માવહતી/વિગતિી પ્રાપ્યતા થયે તેિા માટિેી જમા સાંબાંવધત લાભાથીિે 

આપિામાાં આિશે. િધુમાાં લાભાથીઓ પાસેથી િસલુાત પરિુાં વ્યાજ રૂ. ૨,૫૯,૩૫,૨૩૯/- લાભાથી 

પાસેથી મળિાપાત્ર આિક તરીકે જમા કરિામાાં આિલે છે. જેથી કરીિે ઉપાર્જિત રકમ એ દરેક લાભાથીિ ે

વિધાિટરત િથી અિે સાથ-ેસાથે સરિૈયામાાં આિક પિ સુવિવચચત થઈ જાય.  

૧૦.  વ્યિથથાપકોિા મત ેઅિે િષિ દરવમયાિ િસલુાતિે તથા આગામી િષિમાાં લાભાથીઓિે લોિિી િસલુાત 

સાંબાંધી વ્યિથથાપકોિી અપેક્ષાિે વિચારીિે, કાંપિી મુદ્દલ રકમ અથિા ઉપાર્જિત વ્યાજિે લીધે, કોઇ “ડબુેલુાં/ 

શાંકાથપદ દેિુાં” વિચારતી િથી, અિે તેથી વહસાબોમાાં તેિી જોગિાઈ કરી િથી. તેમ છતાાં, રૂ.૧,૬૩,૫૦૦/-

િા ચોરાયલેા ચકેિે િટાિલેી બાકી રકમ માટેિી જોગિાઈ તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૦૮િા રોજ કરી છે.  

૧૧.  રાજ્ય સરકારે તથા કાંપિીએ થિીકારેલી અિે માંજૂર કરેલી એિએસકેએફડીસી (રાષ્ટ્રીય સફાઈ કમિચારી િાિા 

અિે વિકાસ વિગમ વલવમટેડ) િી વધરાિ િીવત અિુસાર, લાભાથીિે ચુકિેલા વધરાિોિી બાબતમાાં, 

એિએસકેએફડીસીએ જે યોજિા હેઠળ સહાય આપી હોય તિેા પર આધાર રાખીિે ૯૦%િા સામા સમાિ 

વહથસા તરીક ે૧૦%િો ફાળો આપિાિુાં રાજ્ય સરકાર માટે જરૂરી છે.  

૧૨.  સરકારી ઠરાિ અિે વિયામક માંડળિી માંજૂરીિા સાંદભ ેતારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ (રૂ. ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯/- 

તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ સુધી) સુધી એકાંદર રૂ. ૧૦,૬૧,૮૮,૪૦૯/- િી રાજ્ય સરકારિી ચોખ્ખી રકમ, 

તારીખ ૧લી એવપ્રલ, ૨૦૦૩થી અિે આગળ ઠક્કરબાપા પુિ:થથાપિ અિુદાિમાાંથી વિવિયોગ કરિામાાં 

આિી છે અિે રાજ્ય સરકાર પાસેથી લાભાથીઓિે મુક્ત સીમાાંત િાિાાં વધરાિ તારિ વિિા વ્યાજમુક્ત 

તરીકે ગિિામાાં આિી છે.  

૧૩.  લાભાથીઓ માટે વિયત પટરયોજિાિા ઉપયોગ પેટે “ઠક્કરબાપા પુિ:થથાપિ અિુદાિ” એ સદર હેઠળ 

વિગમિે રાજ્ય સરકાર પાસથેી રૂ. ૨,૦૭,૯૩,૮૪,૦૦૦/- પ્રાપ્ત થયા છે/ માંજૂર થયા છે. િિખચેલા રૂ. 

૫૯,૪૬,૨૬,૮૫૦/- િી રકમ તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮િા રોજ મુજબ, સદર “ચાલુ જિાબદારીઓ” 

હેઠળ દશાિિિામાાં આિી છે. “ઠક્કરબાપા પુિ:થથાપિ અિુદાિ” માાંથી કરેલ વિવિયોગિા સાંવચત વિભાજિ 

િોંધ ક્રમાાંક ૪  “અન્ય ચાલ ુજિાબદારીઓ”માાં આપિામાાં આવ્યુાં છે.  

૧૪. ઓટડટરોિા અહેિાલમાાં જિાિેલ છે તે વસિાય, કાંપિીએ કરેલી પ્રિૃવત્તઓિા પ્રકારિે જોતાાં, લાગ ુપડતી 

મયાિદા અિે તિેા વ્યિથથા માળખાિે વિચારીિે, કાંપિીિા મતે ભારતિી ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સિી સાંથથાએ 

બહાર પાડેલા લાગુ પડતા વહસાબ લેખિિા ધોરિોિે અિુસરિામાાં આવ્યા છે અિે અિુપાલિ કરિામાાં 

આવ્યુાં છે.  

૧૫.  િષિિા અાંતે હોય તે પ્રમાિે એિએસએલઆરએસ અિે એસઆરએમએસિી રૂ. ૩૨,૨૭,૧૩,૩૪૧/- િી 

યોજિાિી કુલ િિખચી રકમ, “ચાલ ુજિાબદારીઓ” હેઠળ દશાિિિામાાં આિી. “એિએસએલઆરએસ/ 

એસઆરએમએસયોજિા અિુદાિ” માાંથી કરિામાાં આિલે વિવિયોગોિા સૂવચત વિભાજિિી વિગતિાર 

સદરિાર વિગતો “અન્ય ચાલ ુજિાબદારીઓ”િી િોંધ ક્રમાાંક ૪માાં આપિામાાં આિી છે.  

૧૬.  કાંપિીિા કોઈ પરુિઠાકારે, લઘુ ઉદ્યોગ વથથવત હેઠળ િગીકરિિી માગિી કરી િથી.  

૧૭.  બાકી રહેલ તથા ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ સુધી જોગિાઈ િહીં કરાયેલા મૂડી કોન્રાક્ટિી રકમિો અાંદાજ 

કાંપિીએ (૩૧મી માચિ, ૨૦૧૭ રૂ. શૂન્ય) રૂ. શનૂ્ય તરીકે અાંદાજ્યો છે.  
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૧૮. જ્યાાં જરૂરી છે, ત્યાાં કાંપિીએ આ િષિિા િગીકરિિી પુવષ્ટ કરિા માટે અગાઉિા આાંકડાઓિે પુિ: િગીકૃત/ 

પુિ:જૂથ કયાિ છે. 

૧૯.  કાંપિી કોઈ પિ પ્રકારિી વિમાિિ પ્રિૃવત્તઓમાાં રોકાયેલ િ હોિાથી, કાંપિી અવધવિયમિી અિુસૂવચ ભાગ – 

૨િા ફકરા ૩ અિે ૪ હેઠળ જરૂરી માવહતી લાગુ પડતી િથી અિે તેથી રજૂ કરી િથી.  

૨૦.  જિાબદારીિી યોગ્યતા અિે ચુકિિી માટ ેરાજ્ય સરકારિી માંજૂરીિા અભાિે, લોિ સેિા/ અન્ય વિગમો/ 

રાજ્ય સરકારમાાંથી પ્રવતવિયુવક્ત પરિા કમિચારીઓિે, સાતમા પગાર પાંચિી ભલામિોિા અમલિે લીધે 

ચુકિિાપાત્ર બાકી રકમિી વહસાબમાાં કોઈ જોગિાઈ કરિી જરૂરી િથી. 

૨૧.  કાંપિી દ્િારા અિુસરિામાાં આિેલી એકધારી િીવત અિુસાર  માચિ ૨૦૧૮િા માસ માટ ેઓટડટ ફી, કાિૂિી 

અિે વ્યિસાયી ફી તથા પગાર અાંગે ટીડીએસિી કપાત કરી િથી.  

૨૨.  આિકિેરા ખાતા, આકારિી િષિ ૨૦૦૭-૦૮િી માગિી પેટે રૂ, ૬,૩૭,૮૮૭/-િુાં સમાયોજિ કરીિી 

આઇટીએટીિા હુકમિો અમલ કરીિે રૂ. ૧,૧૨,૯૪,૫૨૫/- ટરફાંડ કયાિ છે, આકારિી િષિ ૨૦૦૭-૦૮ 

માટેિી કાયિિાહીિા પટરિામ તરીકે કાંપિીએ કરેલી રૂ. ૬,૩૭,૮૮૭/-િી માગિી આિકિેરા ટરબ્યુિલ 

સમક્ષ વિિિય માટે લાંવબત છે.    

૨૩.  લાાંબા સમયથી ઘિી વસલકો આગળ ખેંચિામાાં આિી છે અિે તેિા માટે વિગમે કાયિિાહી કરી િથી.  

૨૪.  શેર મડૂી:  

અવધકૃત મૂડી  

દરેક રૂ. ૧૦૦િો એક એિા ૨૦૦૦,૦૦૦ ઈવક્િટી શેર  

૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/- 

કુલ  ૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/- 

 ૧.   બહાર પાડેલા શેર, િોંધાયેલા અિે ભરપાઈ થયેલા શેર  રૂ. ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦/- 

૨.   પૂરેપૂરા િોંધાયેલા અિે ભરપાઈ થયેલા શેર  રૂ. ૦/- 

      કુલ  રૂ. ૧૪,૦૯,૨૦,૦૦૦/- 

િધારો: ટરફાંડ આપિા જરૂરી શેર અરજી િાિાાં  રૂ. ૯૦૦/-  

  

૨૫.  િોંધ ક્રમાાંક ૧૦: િષિ ૨૦૧૮-૧૯ માટે, પહેલાાં ચૂકિલે િીમા પ્રીવમયમ રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- સફાઈ 

કામદારોિે લગતુાં છે, જેિે અન્ય અથકયામતો સદર હેઠળ દશાિિેલ છે.  

૨૬.  િોંધ ક્રમાાંક ૬: લાાંબા ગાળાિા વધરાિો અિ ેપશેગીઓ 

 લાાંબાગાળાિા ઉછીિાાં લીધેલા િાિા ચાલુ િષિિી ઉઘડતી વસલકમાાં, ટેલી (વહસાબ લેખિ સોફ્ટટિેર) િી 

સરખામિીમાાં રકમમાાં તફાિત જિાયો છે.  
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અલગ-અલગ વહસાબ ઉઘડતી વસલક અિે આગળિા િષિિી બાંધ વસલક િીચે મુજબ છે:  

વધરાિ – મદુતી લોિ  

લોિ અિ ેપેશગીઓ  

ટલેી મજુબ (૩૧-૦૩-૨૦૧૮) િા 

રોજ બાંધ થતી વસલક (રૂ.)  

ઓટડટ કરેલા િાર્ષિક વહસાબો મજુબ 

(૩૧-૦૩-૨૦૧૮) િા રોજ બાંધ થતી 

વસલક (રૂ.) 

લાભાથીઓ પાસેથી િસલુાત  (૫૨,૬૩,૬૯,૮૧૮)  (૫૫,૪૧,૦૬,૦૪૫) 

વધરાિિી િસુલાત  ૩,૩૦૩ ૩,૩૦૩ 

વ્યાજ ખાતુાં  ૩૦,૮૧,૬૧,૫૧૩ ૩૧,૭૮,૪૮,૨૭૫ 

લાભાથીઓિે વધરાિ ૧,૩૧,૫૧,૮૭,૧૧૩ ૧,૩૩,૩૨,૩૬,૫૭૮ 

કલુ  ૧,૦૯,૬૯,૮૨,૧૧૧ ૧,૦૯,૬૯,૮૨,૧૧૧ 

૨૭.  િોંધ ક્રમાાંક ૪ – અન્ય િતિમાિ જિાબદારીઓ  

 વિિાસોિી મરામત (રૂ. ૫૪,૭૪,૪૪૪/-). િડોદરા મહાિગર પાવલકાએ રૂ. ૫૪,૭૪,૪૪૪/- િા 

અિુદાિિો િ તો ઉપયોગ કયો િા જીએસકિેીએિિે પરત આપ્યુાં. લાાંબા સમયથી અિુદાિમાાંથી ઉક્ત રૂ. 

૫૪,૭૪,૪૪૪/- િી રકમ ખચ્યાું વિિાિે રહી છે.  

૨૮.  બેંક સમાધાિ વિિેદિમાાં રૂ. ૬,૮૬,૪૯,૯૮૫/- જે વિસાંગતાઓ જોિામાાં આિી છે તેિે વહસાબિી 

િોંધોમાાં જોડાિ-૧ મુજબ વિગતિાર આપિામાાં આિી છે.  

૨૯.  લાભાથીઓ પાસેથી લોિિી િસુલાત/ લાભિા ખચિિ ેિથતુિા થિરૂપમાાં લેિાિી કોઈ િીવત િથી. બધી જ 

િસુલાતો માત્ર રોકડ/ બેન્ક મોડથી જ કરિામાાં આિે છે.  

૩૦.  રોકડ અિે બેંક વસલક હેઠળ સાંક્રમિમાાં રૂ. ૧૪૦૦/-િા અહેિાવલત ફાંડિી વિગતો અિે કમિચારીગિિે 

વધરાિોિી કેટલીક િથતુઓિી વિગતો સુવિવચચત કરિાપાત્ર િથી.  

૩૧.  િોંધ ક્રમાાંક ૧૮ – ચાલ ુજિાબદારીઓ  

 લેિાાં િહીં ચુકિિાિે લીધે સમય પયુંત એિએસકેએફડીસી દ્િારા માાંગિામાાં આિેલા વબિ-ઉપયોગ ચાજિ 

અિે િુકસાિિી પતિિીિી રકમ રૂ. ૮,૧૧,૮૫,૩૫૦/- છે. આ રકમ એિએસકેએફડીસી દ્િારા સમયાાંતર ે

લેિાાંિી ચકૂિિી િ કરિા પર લાદિામાાં આિલે અિે માાંગિામાાં આિલે વબિ-ઉપયોગ ચાજિ અિે િુકસાિિી 

પતિિીિી છે. અિુસૂવચ અિુસાર, આગામી િષિથી લેિાિી વબિ-ચુકિિી અાંગે િુકસાિિી પતિિી ચાજિ 

કરિાિી પ્રથાિે િાબૂદ કરિા અાંગે ૭૫મો બૉડિિો ઠરાિ (તારીખ ૧૪-૦૨-૨૦૧૨ િા રોજ મળેલ) ટાાંકીિે 

ઉપરિા ચાજિ જતાાં કરિા  વિગમે એિએસકેએફડીસીિે લખ્યુાં (ઑક્ટોબર ૨૦૧૧ અિે ટડસેમ્પ્ટબર ૨૦૧૨) 

ઠરાિમાાં એ શરત પિ મૂકી એ આગળિા િાિાાંકીય િષિિા અાંતે પુિ: ચુકિિી ૯૦% અથિા િધુ છે. 

સકારાત્મક જિાબ મળિાિી અપેક્ષાએ, ૨૦૧૨-૧૩  દરવમયાિ વિગમે આ પ્રાસાંવગક જિાબદારીિે “શૂન્ય” 

તરીકે દશાિિી. તેમ છતાાં, વિગમિે તારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ સુધી એિએસકેએફડીસી પાસેથી જિાબ 

મળ્યો િથી. આમ છતાાં, રૂ. ૮,૧૧,૮૫,૩૫૦/- િી પ્રાસાંવગક જિાબદારી ૨૦૧૭-૧૮માાં અહેિાવલત 

કરિામાાં આિી છે.  

વિગત ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

િુકસાિિી પતિિી  ૫,૯૯,૧૫,૬૨૧ ૪,૮૩,૦૦,૯૭૦ 

એિએસકેએફડીસીિા વબિ-ઉપયોગ ચાજિ  ૨,૧૨,૬૯,૭૨૯ ૨,૧૪,૧૪,૨૫૧ 

કલુ  ૮,૧૧,૮૫,૩૫૦ ૬,૯૭,૧૫,૨૨૧ 
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 ૩૨. 
ઓટડટરોિુાં મહિેતાણાં  ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

િૈધાવિક ઓટડટરો  ૬૦,૦૦૦/- ૪૦,૦૦૦/- 

િાહિ ફી  ૮,૦૦૦/- ૮,૦૦૦/- 

આાંતટરક ઓટડટર  ૧૪,૦૦૦/- ૧૪,૦૦૦/- 

કલુ  ૮૨,૦૦૦/- ૬૨,૦૦૦/- 

 

૩૩.   

વિયામકોિ ેમહિેતાણાં ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૬-૧૭ 

િહીિટી વિયામકિે પગાર  ૧૮,૬૪,૫૪૭ ૧૭,૫૫,૩૭૩ 

રજા પગાર  શૂન્ય  શૂન્ય  

વિયામકોિે પ્રિાસ ભથ્થાાં  ૪૧,૮૦૬ ૬,૪૯,૭૩૨ 

ટેલીફોિ ખચિિી ભરપાઈ  ૨૬,૬૬૭ ૫૫,૫૦૮ 

કલુ (ક) ૧૯,૩૨,૮૨૨ ૨૪,૬૦,૬૧૩ 

ઉપાધ્યક્ષિે માિદ િેતિ  ૭૦,૦૦૦ ૧,૬૪,૦૩૨ 

ઉપાધ્યક્ષિે અન્ય ભથ્થાાં  ૪૧,૭૬૭ શૂન્ય 

વિયામકોિે માઇલેજ ભથ્થાાં  ૩૬,૪૦૦ શૂન્ય 

વિયામકોિે બેઠકિી ફી  ૧૫,૦૦૦ શૂન્ય 

ઉપાધ્યક્ષિે બેઠકિી ફી  ૩,૦૦૦ ૧,૦૪,૪૦૦ 

કલુ (ખ) ૧,૬૬,૧૬૭ ૨,૬૮,૪૩૨ 

 

 

વિભાકર જે. વત્રિેદી એન્ડ કાંપિી માટે                                                 ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ માટે અિે તેિા િતી 

ચાટિડિ એકાઉન્ટન્્સ  

એફઆરએિ: ૧૧૧૩૮૭ ડબલ્યુ   

 

 

સહી/- 

(ભાગીદાર) 

સભ્યપદ ક્રમાાંક ૦૧૦૯૧૦ 

યુડીઆઇએિ: ૨૦૧૦૯૧૦એએએએબીઈ૯૯૧૬ 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૨૯.૦૬.૨૦૨૧ 

 

 

સહી/- 

(િહીિટી સાંચાલક) 

 

 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૩૦.૦૩.૨૦૨૧ 

 

 

 

સહી/- 

(અધ્યક્ષ) 

 

 

થથળ: ગાાંધીિગર 

તારીખ:૩૦.૦૩.૨૦૨૧ 
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પત્રક ક્રમાાંક એમજીટી – ૧૧ 

પ્રોક્સી પત્રક  

[કાંપિી અવધવિયમ, ૨૦૧૩િી કલમ ૧૦૫(૬) અિ ેકાંપિીઓ (વ્યિથથાપિ અિે િહીિટ)િા  

વિયમો, ૨૦૧૪િે અિલુક્ષીિ]ે 

સભ્ય(યો) િુાં િામ   

િોંધાયેલુાં સરિામુાં  

ઈ-મેઇલ આઇડી ફોવલયો ક્રમાાંક/ ગ્રાહક આઇડી ડીપી આઇડી  

હુાં/ અમે ઉપરિા િામિાળી કાંપિીિા ............ શેસિિા સભ્ય (યો) હોઈ આથી િીચેિાિે   

િામ : ઈ-મેઇલ આઇડી: 

સરિામુાં: 

સહી .............................................. અથિા તેઓ વિષ્ફળ જતાાં  

િામ : ઈ-મેઇલ આઇડી: 

સરિામુાં: 

સહી .............................................. અથિા તેઓ વિષ્ફળ જતાાં 

િામ : ઈ-મેઇલ આઇડી: 

સરિામુાં: 

સહી .............................................. અથિા તેઓ વિષ્ફળ જતાાં 

તારીખ ................ િા રોજ સિાર/સાાંજ પછી ............... િાગ્ય ે.............. (થથળ) ખાત ેયોજાિાર કાંપિીિી 

................. િાર્ષિક સામાન્ય સભા/ અસાધારિ સામાન્ય સભા ખાતે તથા િીચે દશાિિેલા આિા ઠરાિોિી 

બાબતમાાં તેિા મુલતિી રહેિા ખાત ેમારા/ અમારા િતી મારા/ અમારા પ્રોક્સી તરીકે હાજર રહેિા અિે (મતદાિ 

િખતે) મત આપિા િીચે દશાિવ્યા મુજબ િીમુાં છુાં/ િીમીએ છીએ: 

 ઠરાિ ક્રમાાંક 
અ.ક્ર.  ઠરાિ (િો)  મત 

તરફેિમાાં   વિરૂદ્ધમાાં  

૧.  િાિાાંકીય િષિ ૩૧મી માચિ, ૨૦૧૮ માટે િફા અિે િુકસાિિા પત્રક, સરિૈયા, 

વિયામક અિે ઓટડટરોિા અહેિાલિો થિીકાર   

  

૨.     

* ઈલેક્રોવિક પત્રકમાાં શેસિ ધારિ કરિાર રોકાિકારો માટે લાગ ુથિાપાત્ર. 

 

 

આજ તારીખ_____/_____/૨૦_____િા રોજ સહી કરી.   

 
 

શેરધારકિી સહી   પ્રોક્સી ધારકિી સહી   શેરધારકિી સહી  

રેિેન્યુ થટેમ્પ્ટપિી ઉપર  

િોંધ: 

૧) આ પ્રોક્સી પત્રક સાથિક બિે તે માટે વિવધસર પુરાં કરિુાં અિે બેઠક મળિાિા ૪૮ કલાક પહેલાાં કાંપિીિી 

રવજથટડિ કચેરીમાાં જમા કરાિિુાં જોઇશ.ે  

૨)  પ્રોક્સી કાંપિીિા સભ્ય હોિા જરૂરી િથી.  

રેિેન્યુ ટટટકટ 

ચોંટાડિી  
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ગજુરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમ 
(CIN: U91990-GJ2001 NPL040144) 

રવજથટડિ ઑટફસ: બ્લોક િાંબર-૧, બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંધીિગર-૩૮૨ ૦૧૦. 

________________________________________________________________ 

હાજરી રસીદ  

(બેઠક હોલિા પ્રિેશદ્િાર પર આપિી) 

તા. ___________________િા રોજ ૧૭મી મલુતિી િાર્ષિક સામાન્ય સભા  

બેઠકમાાં હાજરી આપિાર સભ્યિુાં પૂરૂાં િામ: _____________________________________________ 

લેજર ફોવલયો ક્રમાાંક/ગ્રાહક આઇડી ક્રમાાંક:____________ ધારિ કરેલા શેસિિી સાંખ્યા: ________________ 

પ્રોક્સીિુાં િામ: _____________________________________ 

(જો સભ્યિે બદલે પ્રોક્સી હાજર રહે, તો ભરિુાં) 

આથી હુાં, ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ વિગમિી બી-૧ વિાંગ, ૩જો માળ, કમિયોગી ભિિ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

ગાાંઘીિગર, ૩૮૨૦૧૦ ખાતેિી ૧૭િી િાર્ષિક સામાન્ય સભામાાં મારી હાજરી િોંધાિુાં છુાં.  

________________________. 

(સભ્ય/ પ્રોક્સીિી સહી) 

િોંધ: 

(૧)  િાર્ષિક અહેિાલિી િધારાિી િકલો ઉપલબ્ધ િહીં હોિાથી સભ્યોિે તમેિી િકલ સાથે લઈિે આિિા 

વિિાંતી.  

(૨)  આ પ્રોક્સી પત્રક સાથિક બિ ેત ેમાટ ેવિવધસર પૂરૂાં કરિુાં અિે બેઠક મળિાિા પહેલાાં અડતાલીસ કલાક પહેલાાં 

કાંપિીિી રવજથટડિ ઑટફસમાાં જમા કરાિિુાં.  

(૩)  પ્રોક્સી એ કાંપિીિા સભ્ય હોય એિુાં જરૂરી િથી. 

(૪)  સાંયુક્ત ધારકોિા ટકથસામાાં, િટરષ્ઠિો મત કે જેઓ મત આપ ેછે, ત ેવ્યવક્તગત રીત ેઅથિા પ્રોક્સી દ્િારા, 

અન્ય સાંયુક્ત ધારકોિા મતિ ેબાકાત રાખિા માટે થિીકારિામાાં આિશે. સભ્યોિા રવજથટરમાાં જે ક્રમમાાં 

િામો છે તેિા દ્િારા િટરષ્ઠતા િક્કી કરિામાાં આિશે. 

(૫)  સભ્ય દ્િારા પ્રોક્સીિા આ પત્રકિે જમા કરાવ્યા પછી આિા સભ્યિે રૂબરૂ હાજરી આપિા અિે બેઠકમાાં 

મતદાિ કરિાથી અટકાિાશે િહીં. 



17th Annual Report
Year : 2017-18

GUJARAT SAFAI KAMDAR VIKAS NIGAM
(IS 9001-2008 Company)

(CIN U91990-GJ2001 NPL 040144)

:: ReGISTeReD OFFICe::
B-1 Wing, 3rd Floor,Karmayogi Bhavan,

Sector 10-A, Gandhinagar-382 010

Y-
13

1 -
 15

0-
9-

20
22

Processed & Printed at Government Photo Litho Press, Ahmedabad



Review of Performance of Gujarat Safai Kamdar Vikas N igam for the 
financial year 2017-18 

Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam is registered by the ministry of corporate affairs, 
Government oflndia under section ~5 of the company act, 1956 on 01/11/2001 as a ''No Profit 
no loss" company. The principal objective of the corporation is to rehabilitate the manual 
scavengers and their dependents by freeing them from traditional occupation of manual 
scavenging and providing necessary loan-credit/assistance for living dignified life. 

The Corporation provides Loan and Subsidy to manual scavengers and their heirs for 
business/emplo~ment at subsidized rate of interest from the funds received from State 
Government under the scheme of Rehabilitation of Manual scavengers and their dependent as 
well as the funds received from National Safai Karamchari Finance and development corporation 
(NSKFDC), New Delhi. In addition, the state government provides administrative grant for the 
functioning of the corporation. 

Brief details of the activities of the corporation performed during the F.Y. 2017-18 are as 
follows: 

l. The authorized share capital of the corporation is Rs. 20.00 Crore. State Government has 
allotted total Rs. 14.09 Crore as share capital to corporation from time to time, which is 
paid up by the corporation. 

b The corporation has (ended Rs. 44.10 lakhs to 04 students under the Educational Loan 
Scheme during the Financial year 2017-18. In the same year, the Nigam had also 
provided insurance cover to 80000 manual scavengers by paying insurance premium 
amounting to Rs. 15.00 lakhs. The benefits of Ambedkar Safai Kamdar awas Yojana 
were given to 434 manual scavengers/their dependents by giving financial assistance of 
Rs.490.51 lakhs. 

Thus, Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam is working for the rehabilitation, upliftment 
and development of the sanitation workers of the state. 

Name of the officer who prepared the report 

Additional chief Secretary 

Social Justice and empowerment department 



REASON S FOR DELAY IN  PRESEN TIN G THE AN N UAL REPORT OF GUJARAT SAFAI 
KAMDAR VIKAS N IGAM, GAN DHIN AGAR FOR THE YEAR-2017-18 

The actions performed by the Gujarat Safai kamdar vikas nigam for preparation of 
annual report for the year 2017-18 are as under: 

• The task of maintaining the accounts of Gujarat Safai kamdar vikas nigam, as per the 

provisions of Companies Act and double entry bookkeeping, was given to Shri 

H.K.Shah & Co., CA, Ahmedabad vide letter dated 04/04/18. The CA completed the 
job on 21/1/19 and settled the accounts. 

• The task of doing an inter audit of the accounts of Gujarat Safai kamdar vikas nigam, 

as per the provisions of Companies Act, was given to Shri S.A.Pathan & Co., CA, 

Gandhinagar vide letter dated 04/04/18. The CA completed the job of internal audit 
on 20/2/19 and submitted the audit report. 

• Shri Vibhakar J. Trivedi & Co., CA was appointed as statutory auditor of the Nigam 

for the Year-2017-18 by C&AG, New Delhi vide letter dated 25/07/17. 

• Shri Vibhakar J. Trivedi & Co., CA submitted the statutory audit report for the year-

20 l 7-18 vide their letter dated 30/03/21 to the Nigam. 

• The accounts report submitted were given formal approval by the Board of directors 

in a meeting held on 30/03/2021. 

• The Account reports along with the statutory reports were sent to the Accoutant 

General, Rajkot on 24/06/202 l. 

• The audit of the accounts of the Nigam was performed by the C&AG, Rajkot from 

26/07 /2 l to 29/07 /2 l. 

• The remarks of the C&AG, Rajkot regarding the reports of the Nigam for the year-

2017-18 were sent through the letter dated 16/09/2021. 

• The remarks of the C&AG, Rajkot were presented and approved during the meeting 

of Board of directors held on 20/0 l /2022. The reports for the year-2017-18 along 

with the remarks of the C&AG, Rajkot were given formal approval during the l 7"' 
Annual General Meeting ofNigam. 

• The process for translation into Gujarati and printing was concluded on 27/02/2023 
for annual report. 
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• The annual report for the year 2017-18 was forwarded to the Social justice and 

empowerment dept. vide letter dated 28/02/2023 to do the needful in order to place it 

on the table in the House. 

• Thus, the delay of 04 years has occurred due to administrative reasons as well as the 

pandemic of Covid-19 as mentioned above. 

Deputy Secretary 
Social Justice & Empowerment dept. 

i::: 
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No: 
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NOTICE  
 

To,  

The Shareholders, 
 

NOTICE is hereby given that the 17th Adjourned Annual General Meeting for the Financial 

Year 2017-18 of the Shareholders of Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam will be held on 

Thursday, 20th day of January, 2022 at 11:00 hours, at Committee Hole, Social 

Justice & Empowerment Department, Block No. 5, 9th Floor, Sachivalaya, 

Gandhinagar to transact the following business: 

 

ORDINARY BUSINESS 
 

1. To receive, consider, and adopt the Audited Financial Statements (Standalone) i.e. 

the Audited Financial Statements (Standalone) i.e. Audited Balance Sheet as on 

31st March, 2018, Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 

2018, Notes on accounts, Accounting Policies, Schedules, Provisions and the 

Auditor’s Report thereon together with the comments of the Comptroller & 

Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013, Boards’ 

Report. 

 

2. To approve the Remuneration of the Statutory Auditor for the F.Y. 2018-19.  

 

 

 

(R.B.Kher) 

Managing Director 

  

                                                                                                      

  

mailto:md-gskvn@gujarat.gov.in
http://sje.gujarat.gov.in/
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NOTES:- 

 
1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and 

vote instead of himself and the proxy need not be a member. Proxies in order to 
be effective must be received by the company not later than forty-eight (48) hours 
before the meeting.  Proxies submitted on behalf of limited companies, societies, 
etc., must be supported by appropriate resolutions/authority, as applicable.  
 

2. A person can act as proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and 
holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the 
Company. In case a proxy is proposed to be appointed by a Member holding more 
than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights, then 
such proxy shall not act as a proxy for any other person or shareholder. 
 

3. Members are requested to bring their attendance slips duly completed and signed 
mentioning therein details.  
 

4. Members seeking any information with regard to the Accounts are requested to 
write to the Company at an early date, so as to enable the Management to keep the 
information ready at the Meeting. 
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ANNEXURE: A 

EXPLANATION REGARDING THE ORDINARY BUSINESS 
 

ITEM NO. 1 

 

TO RECEIVE, CONSIDER, AND ADOPT THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 

(STANDALONE) I.E. THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE) I.E. 

AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018, STATEMENT OF PROFIT AND 

LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018, NOTES ON ACCOUNTS, ACCOUNTING 

POLICIES, SCHEDULES, PROVISIONS AND THE AUDITOR’S REPORT THEREON 

TOGETHER WITH THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF 

INDIA UNDER SECTION 143(6) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND BOARD’S REPORT.

  
The Annual Audited Financial Statements for the F.Y. 2017-18 were placed and approved 

in the Board Meeting held on 30/03/2021. Thereafter, Financial Statements along with 

report of the Statutory Auditors were sent to C&AG for their Audit. C&AG has completed 

their supplementary Audit and sent their Comments vide letter No. Tech S. Cell/S-

2/Comments/GSKVN/2017-18/OW No.-231 dated 16/09/2021 for the year 2017-18. 

Therefore, Annual General Meeting for the F.Y. 2017-18 is called with shorter notice.  

 

The Annual Report will have to be placed before the Floor of Assembly after approval by 

the Members.  

 

PROPOSAL: 

The members are requested, after considering above information, to pass, with or 

without modifications, the following resolution. 

 

PROPOSED RESOLUTION: 

 

“RESOLVED THAT Audited Financial Statements (Standalone) i.e. the Audited Financial 

Statements (Standalone) i.e. Audited Balance Sheet as on 31st March, 2018, Statement of 

Profit and Loss for the year ended 31st March, 2018, Notes on accounts, Accounting 

Policies, Schedules, Provisions and the Auditor’s Report thereon together with the 

comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the 

Companies Act, 2013 and Board’s Report, is hereby received, considered and adopted.” 

 
ITEM NO. 2: 

 

To consider & fix remuneration of Statutory Auditors for the year 2018-19. 

 

As per the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 the appointment of 

Statutory Auditors of the Company is to be made by the Comptroller & Auditor General 

of India. As per the provision of Section 142 (1) of the Companies Act, 2013 the 

remuneration of Statutory Auditor has to be decided by the shareholders at the Annual 

General Meeting. 

 



6 

 

The C&AG vide letter no.  CA.V/COY/ GUJARAT,GJSAFA(1)/873 dated 28/08/2018  

appointed M/s. Vibhakar J. Trivedi & Co. (WR0080), Chartered Accountants, Ahmedabad 

for the F.Y. 2018-19 as the Statutory Auditors of the Company.  

 

Members are requested to pass the following resolution (with or without modification) 

as an “Ordinary Resolution”. 

 

PROPOSED RESOLUTION: 

 

“RESOLVED THAT the Board of Directors of the Nigam be and are hereby authorized to 

finalize remuneration of the Statutory Auditor of the Company appointed by C&AG, New 

Delhi for the F.Y. 2018-19.” 
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To, 

SHAREHOLDERS 

 

1. Smt. Sunaina Tomar, IAS 

Additional Chief Secretary, Social Justice & Empowerment Department 

Shareholder 

 

2. Shri B. P. Chauhan, IAS 

Director, Scheduled Caste Welfare 

Shareholder 

 

3. Shri R. B. Kher 

Managing Director, GSKVN 

Shareholder 

 

4. Shri Dinesh Parmar  

Joint Secretary, Social Justice & Empowerment Department 

Shareholder 

 

5. Shri R. J. Kharadi 

Joint Secretary, Social Justice & Empowerment Department 

Shareholder 

 

6. Shri A P Ghadhvi, 

Financial Advisor, Social Justice & Empowerment Department 

Shareholder 

 

7. Shri J. P. Patel 

Deputy Secretary (SW) Social Justice & Empowerment Department 

Shareholder 

 

8. Shri Ankur Upadhyay (I/c) 

Under Secretary, (Budget) Social Justice & Empowerment Department 

Shareholder 

 

9. Shri___________________, Representative of Hon’ble Governor of Gujarat Raj Bhavan, 

Gandhinagar 
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GUJARAT SAFAI KAMDAR VIKAS NIGAM 

(CIN: U91990GJ2001NPL040144) 
Regd. Office: B-1 Wing, 3rd Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10-A, 

Gandhinagar-382 010. 
 

BOARD’S REPORT 

To, 

The Members, 

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

operations of the Company and on the accounts for the Financial Year ended March 31, 

2018. 
 

1. FINANCIAL SUMMARY OR HIGHLIGHTS/PERFORMANCE OF THE COMPANY 
 

The Company’s financial performance, for the year ended on March 31, 2018 is 

summarized below: 

    (Amount in Rs. Lacs) 

Particulars 2017-18 2016-17 

A. A. Revenue:   

Revenue from Operation  713.66 818.72 

Other Income 0.00 0.00 

Total Revenue 

 

713.66 818.72 

B. B. Expenses:   

Employee Benefit Expenses 25.80 25.01 

Administrative Expenses 167.16 151.73 

Other Expenses 7.62 0.80 

Financial Charges 163.30 136.28 

Depreciation and Amortization Expense 19.26 7.76 

Total Expenses 383.14 321.59 

C. Profit/(Loss) before Exceptional items 

and Tax (A-B) 

330.52 497.13 

D. Less: Prior Period Adjustments 15.59 - 

Profit/(Loss) before taxes (C-D) 

 

314.93 497.13 

Tax Expenses  ---- 

(a) Current Tax -- ---- 

(b) Tax of Earlier Years -- ---- 

Profit for the period after tax 314.93 497.13 

Earnings per share   

-Basic/Diluted 22.35 35.28 

-Nominal Value of shares 100.00 100.00 
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2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY’S WORKING DURING THE YEAR: 

Your Nigam is working towards upliftment of the Safai Kamdar and their family in the 

State of Gujarat. The Nigam avails loans from the National Safai Kamdar Finance and 

Development Corporation, New Delhi and is re-financing the loans to the beneficiaries in 

Gujarat.  

2.1     The following schemes are implemented by the Nigam: 

(Rs. in lakhs) 

Sr. 

No  

Scheme 2017-18 2016-17 

Beneficiaries Amount Beneficiaries Amount 

1. Direct Finance 434 490.51 NIL NIL 

2. Dr. Ambedkar 

Safai Kamdar 

Awas Yojna 

1436 434.31 1923 527.24 

3. Sanitary Mart Nil Nil Nil Nil 

4. Vima Kavach 

(Group 

Insurance 

Scheme) 

2 2.00 7 7.00 

5. Skill 

Development 

Training 

NIL  NIL NIL NIL 

6. Education Loan 4 44.10 7 39.72 

Total 1876 970.92 1937 573.96 

 

Awareness about various schemes of GSKVN created in groups of Safai Kamdars by 

District visits, pamphlet distribution, advertisement, etc. 

The Board of Directors is thankful to the Central Government and the State Government 

for various grants to our Nigam. 

There is no other Change in the nature of business, during Financial Year 2017-18 

 

3. DIVIDEND: 

The company has earned profit of Rs. 314.93 Lakhs during the Financial Year. However, 

your directors do not recommend any dividend for the year ended on March 31, 2018. 
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4. DEPOSIT: 

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

institution during the F.Y. 2017-18. 

 

5. RESERVES: 

During the Financial Year, your company has earned profit of Rs. 314.93 lakhs. The entire 

amount of profit is shown as surplus under the head Reserve and Surplus Account. 

Therefore, total of Reserves and surplus as on March 31, 2018, is Rs. 3762.70 lakhs. 

6. CHANGE OF NAME: 

There is no Change in the name of the Company, during Financial Year 2017-18. 

 

7. SHARE CAPITAL: 

The Authorized Share Capital of the Company is Rs 20,00,00,000/- (Rupees Twenty 

Crores Only) divided into 20,00,000 Equity shares of Rs. 100/- each and Issued, 

Subscribed & Paid up share Capital of the Company is Rs. 14,09,20,000/- (Rupees 

Fourteen Crore Nine Lakh Twenty Thousand Only) divided into 14,09,200 Equity shares 

of Rs. 100/- each as on March 31, 2018. 

 

8. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL: 

From the April 1, 2017 to till date of report the changes that have been occurred in Board 

of Directors as per order of State Government from time to time is as per ANNEXURE-A. 

9. PARTICULARS OF EMPLOYEES: 

As the Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam is not a Listed Company therefore section 197 

(12) and Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 

2014, statement of particulars of employees are not applicable to the Company. 

 

10. MEETINGS: 

Notice of Meeting as well as Agenda are prepared and circulated in advance to the 

Directors. During the year Four Board Meetings were convened and held on 03/04/2017, 

08/08/2017, 21/12/2017, and 09/03/2018. 

11. BOARD EVALUATION: 

 

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam 

is a State Government Company. Appointment of Board of Directors is made by the State 

Government. As per the Ministry notification dated 05.06.2015, Govt. Company are 

exempted from the provision (p) of section 134(3) of the Act. 
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12. AUDITORS’ REPORT & C&AG REPORT: 

 

a) Auditors’ Report: 

The Report of Vibhakar J. Trivedi & Co, Chartered Accountants, Ahmedabad, Statutory 

Auditors of the Nigam for the year 2017-18 is placed separately with this Annual 

Report. 

 

Reply to Qualification of Statutory Auditor’s Report is placed as ANNEXURE-B 

b) C&AG Report for the F.Y. 2017-18: 

After reviewing the report of statutory auditor on the accounts of financial year 2017-

18, the C&AG has issued its Comments under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 

2013 vide letter no: Tech S. Cell/S-2/Comments/GSKVN/2017-18/OW No.-231 dated 

16/09/2021. The same is placed with this Annual Report as ANNEXURE-C. 
 

The Comments of the C&AG and corresponding Reply by the Management thereto are 

placed with this Annual Report as per ANNEXURE-D. 
 

The C&AG has issued important Audit observations vide letter no. Tech S. Cell/S-

2/Comments/GSKVN/2017-18/OW No.-232 dated 16/09/2021 which have been replied 

to C&AG and the same has been placed before the Board. The corrective action will be 

taken while finalizing the Accounts for the current year, as desired by the C&AG. 

 

13. INTERNAL AUDIT & CONTROLS: 

Internal Auditors S. A. Pathan & 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 of the Companies Act, 2013 and rules of the 

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of annual return is 

placed in Form MGT-9 as a part of this Annual Report as ANNEXURE-E. 

 

15. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS: 

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

Company during the year under review.  

16. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS 

OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY’S 

OPERATIONS IN FUTURE:  
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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 
 

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 

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

19. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN 

EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO: 
 

A. ENERGY CONSERVATION 
 

Operations of the Company are not energy intensive. However, the company has always 

been conscious of the need to conserve energy and will constantly endeavor to conserve 

energy to the maximum extent possible either by reduction of its usage or minimization 

extent possible either by reduction of its usage or minimization of wastage. Disclosure of 

particulars with respect to conservation of energy in form ‘A’ is not applicable. 
 

B. TECHNOLOGY ABSORPTION 
 

In the current year Company has not absorbed any technology. 

 

C. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO 
 

There is no inflow and outflow of foreign exchange during the year under review. 

 

20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): 

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

Rules, 2014 is not applicable to the Nigam. 

 

21. 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; 
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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. 

 

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

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

years u/s 205(c) of the Companies Act, 1956 or 125 of the Companies Act, 2013. 

Therefore, there were no funds which were required to be transferred to Investor 

Education and Protection Fund (IEPF).  

23. ACKNOWLEDGEMENTS: 

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

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

valuable contribution made at all levels by the employees of the Nigam and Managing 

Directors during the year under review. 

For & on behalf of the Board of Directors of  

GUJARAT SAFAI KAMDAR VIKAS NIGAM 

Place: Gandhinagar 

Date:  20/01/2022 

 

 

Managing Director        Director 

 

  



14 

 

 

ANNEXURE INDEX 
 

Annexure Content 

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

from 01/04/2017 to till date of report 

B Reply to Qualification of Statutory Auditor’s Report 

C C&AG Report for the F.Y. 2017-18 

D Comments of the C&AG and corresponding Reply by the Management 

E Annual Return Extracts in Form MGT-9 
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ANNEXURE-A 

 

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

01/04/2017 to till date of report: 

 

Sr. 

No. 

Name, Father Name, Address DIN Designation Date of 

Appointment 

Date of 

Cessation 

1.  SHRI SURESH MAKWANA 07125736 Director 14/11/2014 13/11/2017 

2.  SHRI K. D. KAPADIA, IAS 07087147 Director 05/09/2014 30/06/2019 

3.  SHRI KAMLESH SHAH 07181829 Director 02/07/2014 30/06/2019 

4.  SHRI K. H. PANDYA 03588057 Chairman & 

Managing 

Director 

22/06/2016 30/06/2019 

5.  SHRI NAGRAJ MUNIAPPA 05184848 Director 01/10/2013 31/07/2016 

6.  SHRI K. NARAYAN - Director 01/08/2016 30/09/2018 

7.  SHRI SHYAM KAPOOR 02643416 Director 01/10/2018 Continue 

8.  SHRI  MANHARBHAI ZALA 07080342 Director 14/11/2014 13/11/2017 

9.  KUM. KUNJAL PATHAK 07625389 Director 02/08/2016 07/03/2020 

10.  
SHRI NILESH L. BAGDA 

08557288 Managing 

Director 

12/07/2019 26/11/2019 

11.  
SHRI MANOJ AGARWAL, IAS 

07189255 Chairperson 01/02/2021 23/06/2021 

12.  
SMT. SUNAINA TOMAR, IAS 

03435543 Chairperson 

and Director 

23/06/2021 Continue 

13.  
SHRI R. B. KHER 

- Managing 

Director  

26/11/2019 Continue 

14.  
SHRI A P GHADHVI 

08950368 Director 17/12/2020 Continue 

15.  
SHRI B P CHAUHAN, IAS 

- Director  - Continue 
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ANNEXURE-B 

Reply to Qualification of Statutory Auditor’s Report 

 

Sr. 

No. 

Qualifications of Statutory Auditor Reply by the Management 

1. The Bank Books of the company do not 

reconcile with bank statements to tune Rs. 

6,86,49,985.05/- (See note XXVIII to audited 

annual Accounts). This difference is on account 

of unreconciled opening balances. Since the 

exact nature of differences has not been 

identified, it is not possible for us to ascertain 

the effect /impact on income and Expenditure 

statement and/or the balance sheet. 

We are not able to ascertain the 

reasons for the variance and we shall 

take up the exercise of Bank 

Reconciliation in due course so as to 

reconcile the differences. 

 

2.  The Figures of Current assets and Current 

liabilities include debit balance of Rs. 

15,01,98723.90/- and credit balance of 

61,50,50,848.92/-which are more than 3 years 

old as well as assurance of recovery/discharge 

within next 12 months is uncertain. The 

company has not Classified the amounts as 

Non-current. The company has represent us 

that it is not able to ascertain the exact 

classification head-wise and hence, the effect of 

overstatement and/or understatement Current 

liabilities/ assets and/or Non-Current 

liabilities and Non-Current assets is exactly not 

ascertainable. 

We shall take adequate steps to clear 

the old outstanding balances at the 

earliest.  

3. The amount of Rs. 5,32,711/- appearing under 

grant transfer to capital reserve under other 

current Liabilities is not reconciled and not 

confirmed. Since the details of the said reported 

item are not available, we are not able to 

ascertain its impact on Financial Statements. 

The amount of Rs. 5,32,711/- 

appearing under Grant Transfer to 

Capital Reserve under Other Current 

Liabilities is not reconciled and not 

confirmed.  

4. The fixed assets of the company have not been 

serially numbered and have not been physically 

verified by the management during the Year. 

The company does not maintain a fixed assets 

register. As a result, the fixed assets appearing 

in the books of accounts of the company do not 

match with the actual fixed assets present at 

the premises of the Company.  

We hereby confirm that the Fixed 

Assets of the Nigam was not serially 

numbered and had not been physically 

verified during the year 2017-18 as a 

result the Fixed Assets appearing in 

the books of accounts do not match 

with the Fixed Assets available in the 

office of the Company. However, the 

same has been complied with after the 

Completion of the Audit. 
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ANNEXURE-C 
 

C&AG Comments for the F.Y. 2017-18 
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ANNEXURE-D 
 

Reply by the Management to the Comments of the C&AG: 
 

Sr. 

No. 

Comments by C&AG Reply by the Management 

1. A. Comments on Profitability 

 

1. Prior period item (Note 17) Rs. 

15.59 Lakh. 

The above does not include interest of Rs. 

18.30 Lakh which was erroneously shown 

as GSKCN’s own income in the previous 

year accounts (2016-17) instead of 

showing it under ‘Other Current 

Liabilities’ being unspent Government 

Grant of Various Schemes. The same was 

not rectified even in the current year 

accounts as per requirement of AS 5. As a 

result of Non-rectification of this mistake 

the over statement of balance under 

‘reserve and Surplus’ and understatement 

of balance under ‘Other Current 

Liabilities’ by Rs. 18.30 lakh in balance 

sheet have remained unrectified as on 

31/03/2018. 

 

 

 

 

Your valid observation is accepted by us. We 

hereby accept that through oversight we 

had missed out to give effect of on your 

comment of F.Y. 2016-17 in the books of 

accounts for F.Y. 2017-18. We had also not 

sought the opinion of our Statutory Auditors 

on the issue. Hence, the mistake on our part 

is accepted. However, we assure your good 

self that we shall treat it appropriately in the 

Audited Financial Statements of F.Y. 2018-

19.  

2. A. Comments on  

 

Non-preparation of  

 

As per the companies Act, 2013 is 

required to be prepared by every 

Company except one Person, Small and 

dormate Company. However, GSKVN 

which is involved in the business of 

disbursement of loan/grants under 

various Government Schemes has not 

been preparing Statement of Cash Flow 

Statement. This is resulted in violation of 

the provisions of the Companies Act, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your valid observation is noted.  We have 

not been preparing and presenting the cash 

Flow Statement since all these years and so 

far we have not received any comment in 

this respect from your office as well. 

However, since you have validly pointed out 

the issue in future and during the audit of FY 

2018-19; we shall ensure that the is 

prepared by us and presented by us to our 

Auditors for their opinion and certification.  
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3. C. Other Comments: 

 

Income Side:  

 

Revenue from Operations (Note 11) Rs. 

713.66 Lakh 

 

Revenue from Operations includes 

Income From Administrative Grant and 

Thakkarbapa Grant amounting to Rs. 

217.86 Lakh. As per As-12 Accounting for 

Government Grants’ such grant related to 

revenue should be presented as credit in 

the profit and loss statement, either 

separately or under a general heading 

such as ‘other income’. Alternatively, they 

may be deducted in reporting the related 

expense. Since grants put together 

Constitute 30 per cent of the total 

revenue, they should be shown as credit in 

the profit and loss account distinctly 

under their own heading i.e. ‘Income From 

Administrative Grant and Thakkarbapa 

Grant’. Non adherence to AS 12 resulted in 

overstatement of revenue from 

Operations and understatement of 

‘Income From Administrative Grant and 

Thakkarbapa Grant’ by Rs. 217.86 lakh 

respectively. 

Kindly note the following relevant facts: 

 

1. The grant received is in the nature of 

a regular grant and since the main 

source of revenue of the company is 

Grants, as per our opinion the grant 

is appropriately reported in 

“Revenue from Operations” is in 

agreement with AS-12 on 

Government Grants. 

2. We had sought relevant information 

regarding the Thakkarbappa Grant 

from Vadodara Municipal 

Corporation for detailed utilization 

of the grants which is pending till 

date. 

3. Considering the above facts, we are 

of the opinion that since the Grant is 

recurring in nature and since the 

main source of revenue of the 

Company is Government Grants and 

due to some information gap from 

Vadodara Municipal Corporation, the 

amount shown under “Revenue from 

Operations” is correct as per AS-12 

on Government Grants. 
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Annexure-E 
 

FORM NO. MGT-9 

EXTRACT OF ANNUAL RETURN 

 

As on financial year ended on March 31, 2018 

 

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the 

Companies (Management & Administration) Rules, 2014. 

 

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:- 

 
1.  CIN U91990GJ2001NPL040144 

2.  Registration Date 24th October , 2001 

3.  Name of the Company Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam 

4.  Category/Sub-category of the 
Company 

Public Company. 

5.  Address of the Registered 
office  & contact details 

Block No. 1, B-1 Wing, 3rd Floor, Karmayogi Bhavan, 
Sector 10-A, Gandhinagar, Gujarat. 

6.  Whether listed company NO 

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

NA 

 

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY: - (All the business activities 

contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated) 

 

SN Name and Description of main 

products / services 

NIC Code of the 

Product/service 

% to total turnover 

of the company 

1. Financial and Insurance Service 62 100% 

 

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

 [No. of Companies for which information is being filled] 

 

Sr. 

No. 

Name and Address of the 

Company 

CIN/ GLN Holding/ Subsidiary/ 

Associate 

 NIL NIL NIL 
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IV. SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY:- 

i) SHARE CAPITAL:- 

a) Authorised Capital:- 

Class of Shares No. of shares Nominal Value 

per share (Rs.) 

Total Nominal value 

of shares [Rs.] 

Equity Share :- 
      

At the beginning of the year 20,00,000 100 20,00,00,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 20,00,000 100 20,00,00,000 

Preference Share :-    

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Unclassified Shares:-    

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Authorised Capital at the 

beginning of the year 

20,00,000 100 20,00,00,000 

Total Authorised Capital at the end 

of the year 20,00,000 100 20,00,00,000 

 

b) Issued Share Capital:- 

Class of Shares No. of shares Nominal Value 

per share (Rs.) 

Total Nominal value 

of shares [Rs.] 

Equity Share :-    

At the beginning of the year 14,09,200 100 14,09,20,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 14,09,200 100 14,09,20,000 

Preference Share :-    

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Issued Share Capital at the 

beginning of the year 

14,09,200 100 14,09,20,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

Total Issued Share Capital at the end 

of the year 

14,09,200 100 14,09,20,000 
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c) Subscribed Share Capital:- 

Class of Shares No. of shares Nominal 

Value per 

share (Rs.) 

Total Nominal value 

of shares [Rs.] 

 

Equity Share :-    

At the beginning of the year 14,09,200 100 14,09,20,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year 14,09,200 100 14,09,20,000 

Preference Share :-    

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Issued Share Capital at the 

beginning of the year 

14,09,200 100 14,09,20,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

Total Issued Share Capital at the end of 

the year 

14,09,200 100 14,09,20,000 

d)  

(i) Paid Up Share Capital:- 

 

Class of Shares No. of shares Nominal Value 

per share (Rs.) 

Total Nominal value of 

shares [Rs.] 

Equity Share :-       

At the beginning of the year 14,09,200 100 14,09,20,000 

Changes during the year    

1. Increase NIL NIL NIL 

i. Public Issue NIL NIL NIL 

ii. Private Placement / Preferential 

Allotment  

NIL NIL NIL 

iii. ESOS NIL NIL NIL 

iv. Sweat Equity NIL NIL NIL 

v. Conversion – Pref. shares / 

Debentures 

NIL NIL NIL  

vi. Conversion into equity NIL NIL NIL  

vii. GDR / ADR NIL NIL NIL  

viii. Others please specify…………. NIL NIL NIL  

2. Decrease NIL NIL NIL 

i.  Buy-back  NIL NIL NIL 

ii.  Forfeiture NIL NIL NIL 

iii. Re-issue of forfeited shares NIL NIL NIL 
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iv. Reduction NIL NIL NIL 

v. Others, please specify NIL NIL NIL 

At the end of the year 14,09,200 100 14,09,20,000 

Total Paid Up Share Capital at the 

beginning of the year 

14,09,200 100 14,09,20,000 

Changes during the year (Increase) NIL NIL NIL 

Changes during the year (Decrease) NIL NIL NIL 

Total Paid Up Share Capital at the 

end of the year 

14,09,200 100 14,09,20,000 

 

(ii) Details of stock split/ consolidation during the year (for each class of 

shares):- 

 

Class of shares Before split 
/consolidation 

After split / Consolidation 

Number of shares NIL NIL 
Face value per share NIL NIL 

 

(iii) Debentures:- 

 

Type of Debentures No. of 

Debentures 

Nominal Value 

per Debentures 

(Rs.) 

Total Nominal 

value of 

Debentures [Rs.] 

Non - convertible (for each type):- 

 

   

At the beginning of the year 
NIL NIL NIL 

Changes during the year 

(Increase/Redemption) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Partly-convertible (for each 

type):- 

NIL NIL NIL 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 

(Increase/Redemption) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Fully-convertible (for each type) NIL NIL NIL 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 

(Increase/Converted) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Total Amount of Debentures NIL NIL NIL 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year 

(Increase/Redemption/Converted) 

NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 
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(iv) Other Securities- 

 

Type of 

Securities 

No. of 

Securities 

Nominal 

Value 

of each 

Unit (Rs.) 

 

Total 

Nominal 

Value 

(Rs.) 

Paid up 

Value 

of each 

Unit (Rs.) 

Total Paid 

up 

Value 

(Rs.) 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

 

(v) Securities Premium Account- 

 

Class of Securities on which premium 

received 

No. of 

Securities 

Premium per unit 

[Rs.] 

Total 

Premium 

[Rs.] 

Premium on Equity  
[specify for each type ] 

      

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year    

1. Increase NIL NIL NIL 

i. Public Issue NIL NIL NIL 

ii. Private Placement / Preferential 

Allotment  

NIL NIL NIL 

iii. ESOS NIL NIL NIL 

iv. Conversion – Pref. shares / Debentures NIL NIL NIL 

v. Conversion into equity NIL NIL NIL 

vi. GDR / ADR NIL NIL NIL 

vii. Others please specify…………. NIL NIL NIL 

2. Decrease NIL NIL NIL 

i) Utilization for issue of bonus shares NIL NIL NIL 

ii) …………………………….. NIL NIL NIL 

iii) ……………………………… NIL NIL NIL 

At the end of the year NIL NIL NIL 

Premium on Other Securities NIL NIL NIL 

At the beginning of the year NIL NIL NIL 

Changes during the year NIL NIL NIL 

1) Increase –Fresh issue NIL NIL NIL 

2) Decrease-Premium on redemption NIL NIL NIL 

At end of the year NIL NIL NIL 

Total securities premium at the 

Beginning of the year 

NIL NIL NIL 

Change during the year NIL NIL NIL 

Increase NIL NIL NIL 

Decrease NIL NIL NIL 

Total securities premium at the end of 

the year 

NIL NIL NIL 
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V. Turnover and net worth of the Company (as defined in the Act):- 

 

(i) Turnover: 

- Turnover at the end of the financial year: Rs. 7,13,66,765/-. 

 

(ii) Net worth of the Company: 

- Net worth at the end of the financial year: Rs. 51,72,47,087/-. 

 

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

Equity):- 

   

i) Category-wise Share Holding:- 

Category of 

Shareholders 

No. of Shares held at the beginning of 

the year [As on 01-April-2017] 

No. of Shares held at the end of the year 

[As on 31-March-2018] 

% 

Chan

ge 

duri

ng 

the 

year     

  De

ma

t 

Physical Total % 

of 

Tot

al 

Sha

res 

De

ma

t 

Physical Total % 

of 

Tot

al 

Sha

res 

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 14,09,200 14,09,20,000 100 NIL 14,09,200 14,09,20,000 100 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 14,09,200 14,09,20,000 100 NIL 14,09,200 14,09,20,000 100 NIL 

  

B. Public 

Shareholding          

1. Institutions NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

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 
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f) Insurance 

Companies 
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

g) FIIs NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

 h) Foreign 

Venture Capital 

Funds 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

i) Others 

(specify) 
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Sub-total 

(B)(1):- 
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

2. Non-

Institutions          

a) Bodies Corp. NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

i) Indian NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

ii) Overseas NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

b) Individuals NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

i) Individual 

shareholders 

holding nominal 

share capital 

upto Rs. 1 lakh 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

ii) Individual 

shareholders 

holding nominal 

share capital in 

excess of Rs 1 

lakh 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

c) Others 

(specify) 
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Non Resident 

Indians 
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Overseas 

Corporate 

Bodies 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Foreign 
Nationals 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Clearing 
Members 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Trusts NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Foreign Bodies - 
D R 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Sub-total 

(B)(2):- 
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Total Public 
Shareholding 
(B)=(B)(1)+ 
(B)(2) 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

C. Shares held 
by Custodian 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 
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for GDRs & 
ADRs 

Grand Total 

(A+B+C) 
NIL 14,09,200 14,09,20,000 100 NIL 14,09,200 14,09,20,000 100 NIL 

ii) Shareholding of Promoters*:- 

Sr. 

no. Shareholder’s Name 

Shareholding At The 

Beginning Of The Year (As 

On 01.04.2017) 

Shareholding At The End Of The 

Year (As On 31.03.2018) 

% 

Cha

nge 

In 

Shar

ehol

ding 

Duri

ng 

The 

Year 

  

  No. Of 

Shares 

% Of 

Tota

l 

Shar

es Of 

The 

Com

pany 

% Of 

Share

s 

Pledg

ed / 

Encu

mber

ed To 

Total 

Share

s 

No. Of 

Shares 

% Of 

Total 

Shares 

Of The 

Compa

ny 

%Of 

Shares 

Pledged / 

Encumbe

red To 

Total 

Shares 

1.  Hon’ble Governor of 

Gujarat Jointly with 

Shri. Raj Bhavan, 

Gandhinagar 

1409192 NIL NIL 1409192 NIL NIL NIL 

2.  Principal Secretary, 

Social Justice & 

Empowerment Dept., 

Sachivalaya, 

Gandhinagar jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

3.  Director Scheduled 

Caste Development, 

Sachivalaya, 

Gandhinagar jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

4.  Financial Advisor, 

Finance Dept. (SJ & ED) 

Gandhinagar, jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

5.  Managing Director, 

GSKVN, Sachivalaya, 

Gandhinagar. jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

6.  Deputy Secretary (Inq.) 

Social Justice & 
1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 



30 

 

Empowerment Dept., 

Sachivalaya, 

Gandhinagar, jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

7.  Deputy Secretary (SW) 

Social Justice & 

Empowerment Dept., 

Sachivalaya, 

Gandhinagar jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

8.  Under Secretary, 

(Budget) Social Justice 

& Empowerment Dept., 

Sachivalaya, 

Gandhinagar, jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

9.  Joint Secretary, Social 

Justice & Empowerment 

Dept., Sachivalaya, 

Gandhinagar, jointly 

with Hon’ble Governor 

of Gujarat 

1 NIL NIL 1 NIL NIL NIL 

  14,09,200 NIL NIL 14,09,200 NIL NIL NIL 

* The above individual officers are holding shares as Government nominee jointly with 
Hon’ble Governor of Gujarat and share are transferred/ changed based on transfer & 
appointment of officers. 

 

iii) Change in Promoters’ Shareholding (please specify, if there is no change):- 

 

Particulars Shareholding at the beginning of 

the year 01.04.2017 

Cumulative Shareholding during 

the year 31.03.2018 

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 -- -- 

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 
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iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders:-  

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

 

For Each of the Top 10 

Shareholders 

Shareholding at the beginning 

of the year 01.04.2017 

Cumulative Shareholding during 

the year 31.03.2018 

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 -- -- 

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 

 

v) INDEBTEDNESS: - Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued 

but not due for payment 

 

  

Secured 

Loans 

excluding 

deposits 

Unsecured 

Loans 
Deposits 

Total 

Indebtedness 

Indebtedness at the beginning of the financial year 

i) Principal Amount NIL 85,94,70,804 NIL 85,94,70,804 

ii) Interest due but not paid NIL 2,89,11,284 NIL 2,89,11,284 

iii) Interest accrued but not due NIL NIL NIL NIL 

Total ( i+ ii+ iii) NIL 88,83,82,088 NIL 88,83,82,088 

Change in Indebtedness during the financial year 

* Addition NIL 11,09,75,144 NIL 11,09,75,144 

* Reduction NIL (10,01,37,846) NIL (10,01,37,846) 

Net Change NIL 1,08,37,298 NIL 1,08,37,298 

Indebtedness at the end of the financial year 

i) Principal Amount NIL 87,03,08,102 NIL 87,03,08,102 

ii) Interest due but not paid NIL 4,09,22,084 NIL 4,09,22,084 

iii) Interest accrued but not due NIL NIL NIL NIL 

Total (i+ii+iii) NIL 91,12,30,186 NIL 91,12,30,186 
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VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:- 

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:- 

 

SN. Particulars of Remuneration Name of MD/ WTD/ 

Manager 

Total 

Amount 

    --- ---- - 

1 Gross salary       

(a) Salary as per provisions contained in section 

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

NIL NIL NIL 

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

1961 

NIL NIL NIL 

(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) 

Income- tax Act, 1961 

NIL NIL NIL 

2 Stock Option NIL NIL NIL 

3 Sweat Equity NIL NIL NIL 

4 Commission 

- as % of profit 

- others, specify 

  

  

NIL NIL NIL 

5 Others, please specify 

  

  

NIL NIL NIL 

  Total (A) 

  

  

NIL NIL NIL 

  Ceiling as per the Act 

  

  

NIL NIL NIL 

 

B. Remuneration to other directors:- 

 

SN. Particulars of Remuneration Name of Directors Total 

Amount 

    - - - 

1 Independent Directors NIL NIL NIL 

Fee for attending board committee meetings NIL NIL NIL 

Commission NIL NIL NIL 

Others, please specify NIL NIL NIL 

Total (1) NIL NIL NIL 

2 Other Non-Executive Directors NIL NIL NIL 

Fee for attending board committee meetings NIL NIL NIL 

Commission NIL NIL NIL 

Others, please specify NIL NIL NIL 

  Total (2) NIL NIL NIL 

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

  

Total Managerial 

Remuneration 

NIL NIL NIL 

  Overall Ceiling as per the Act NIL NIL NIL 
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C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/ Manager/ WTD:- 

 

SN Particulars of Remuneration Key Managerial Personnel 

    CEO CS CFO Total 

1 Gross salary NIL NIL NIL NIL 

(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the 

Income-tax Act, 1961 

NIL NIL NIL NIL 

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

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

2 Stock Option NIL NIL NIL NIL 

3 Sweat Equity NIL NIL NIL NIL 

4 Commission NIL NIL NIL NIL 

  - as % of profit NIL NIL NIL NIL 

  - Others specify… NIL NIL NIL NIL 

5 Others, please specify NIL NIL NIL NIL 

  Total NIL NIL NIL NIL 

 

VIII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: -  

 

Type Section of the 

Companies 

Act 

Brief 

Description 

Details of Penalty 

/ Punishment/ 

Compounding 

fees imposed 

Authority 

[RD / NCLT/ 

COURT] 

Appeal 

made, 

if any (give 

Details) 

A. COMPANY 

Penalty NIL NIL NIL NIL NIL 

Punishment NIL NIL NIL NIL NIL 

Compounding NIL NIL NIL NIL NIL 

B. DIRECTORS 

Penalty NIL NIL NIL NIL NIL 

Punishment NIL NIL NIL NIL NIL 

Compounding NIL NIL NIL NIL NIL 

C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT 

Penalty NIL NIL NIL NIL NIL 

Punishment NIL NIL NIL NIL NIL 

Compounding NIL NIL NIL NIL NIL 

 

For & on behalf of the Board of Directors of  

Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam Limited 

Date:   20/01/2022 

Place: Gandhinagar                                                        

 

Managing Director    Director                 
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Form No. MGT-11 
Proxy form 

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

Companies (Management and Administration) Rules, 2014] 

Name of the Member(s)                                     

Registered Address                                              

E-mail Id Folio No /Client ID DP ID 

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

appoint 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

 

Name : E-mail Id: 

Address: 

Signature , or failing him 

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

______________Annual General Meeting / Extra-Ordinary General Meeting of the company, 

to be held on the ____ day of ___at_____ a.m. / p.m. at ____________(place) and at any 

adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below: 

Resolution No. 

Sl. 

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.    

* Applicable for investors holding shares in Electronic form. 

 

 

Signed this _____day of _____20___ 

 

 

Signature of Shareholder Signature of Proxy holder Signature of the shareholder 

Across Revenue Stamp 

Note: 

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

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

Meeting. 

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

  

Affix 

Revenue 

Stamps 
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GUJARAT SAFAI KAMDAR VIKAS NIGAM 
(CIN: U91990GJ2001NPL040144) 

Regd. Office: B-1 Wing, 3rd Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10-A, 
Gandhinagar-382 010. 

 
ATTENDANCE SLIP 

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

 

17th  Adjourned Annual General Meeting on ___________________ 

 

Full name of the members attending __________________________________________________________ 

(In block capitals) 

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

Name of Proxy _____________________________________ 

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

I hereby record my presence at the 16th Annual General Meeting of the Gujarat Safai 

Kamdar Vikas Nigam, at B-1 Wing, 3rd Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10-A, 

Gandhinagar-382010, ________________________. 

 

 

(Member’s /Proxy’s Signature) 

 

Note: 

 

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

further copies will not be available. 

 

2) The Proxy, to be effective should be deposited at the Registered Office of the Company 

not less than FORTY-EIGHT HOURS before the commencement of the meeting. 

 

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

 

4) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in 

person or by Proxy, shall be accepted to the exclusion of the vote of the other joint 

holders. Seniority shall be determined by the order in which the names stand in the 

Register of Members. 

 

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

from attending in person and voting at the meeting. 





Processed & Printed at Government Photo Litho Press, Ahmedabad
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