ુ રાત રાજય ળન વળકાસ વનગમ લમીટેડ
ગજ
“GSFDC સંસ્થાગત સામાકજક જળાાદારન વનતી”
તા.૧૪-૧૦-૨૦૨૧ના રોજની
ુ ારે 
વનયામક મંડલની ૨૦૨ની ાેઠકમાં મદ્દુ ા ક્રમાંક :૨૦૨.૬થી સધ
(“GSFDC CSR Policy”)
નક્રુ મલિકા
ન.ુ નં
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ાન નં.
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૧.

ૂ ુ મથાળુ, વ્યાખ્યાઓ : :
પ્રસ્તાળના, ટં ક
૧.૧ :

પ્રસ્તાળના :ગુ યાતયા મલનત્લજાવત્નગત ભલરત્ભટેડએગુ યાતવયજાયશ્રીનુએજજાશે
ૂં
યવાશવ
છે . જેની સ્થાના જૂંની ધાયા, ૧૯૬ શેઠ તા.ય૦-૮-૧૯૭૬નાૂં યો  એજ વયજાય 
જૂંની તય જે થમેર છે . ત્નગત ભનાૂં ઉદ્દે ળોભાૂં મુખ્મલે ગુ યાત યા મભાૂંથી પ્રાત થતી
ગત ૌણલનેદાળોનોવઘનઉમોગત તથાત્લજાવજયલાઅથે જામોજયલાનોછે .ત્નગત ભ
જૂંની ધાયા શેઠ નોંધામેર વયજાય  જૂંની શોઈ, જૂંની ધાયાની ોગત લાઈઓ તથા
ત્નમભોનુત્નગત ભારનજયતુ
ૂં
આવ્
ૂં
ુ ૂં છે .બાયતવયજાયવલાયાફશાયાડલાભાૂંઆલેર
નલીન જૂંની ધાયા, ય૦૧૩ની જરભ ૧૩ તથા જૂંનીઝ (વૂંસ્થ
 ાગત ત વાભાક જ
લાફદાય ) ત્નમભો, ય૦૧૪ તથા જૂંની ધાયા, ય૦૧૩ની અનુસ ૂલર્-૭ને લૂંર્ાણે રેતાૂં
ત્નગત ભના ત્નમાભજ ભૂંડ વલાયા એજ

“વૂંસ્થ
 ાગત ત

વાભાક જ

લાફદાય  (CSR)

વત્ભત્ત” ની યર્ના જયલાભાૂં આલેર છે . ત્નગત ભની CSR વત્ભત્ત વલાયા આ વાથે
દળાચલેરપજયાઓભાૂં ણાલેરીત્નતીઅનુવાયનાૂં વાભાક જજામોતથાઆલાવાભાક જ
જામોભાટેયજભખર્ચજયલાનીયશેળે.

૧.૨ :

ટૂંકુ મથાળુ :આ ત્નતીને “GSFDC વૂંસ્થ
 ાગત ત વાભાક જ લાફદાય  ત્નતી” જે “GSFDC CSR

Policy” જશેલાભાૂં આલળે, જેભાૂં લખતો-લખત જયામેર સુધાયાઓ તથા લધાયાઓનો
વભાલેળજયલાભાૂંઆલળે.

૧.૩ :

વ્યાખ્યાઓ :ઃઆ ત્નતીભાૂં લણચલેર ળબ્દોનો અમ ય તે દળાચલેર ન શોમ માૂં નીર્ે મુ ફ અથચ
વભ લાનોયશેળે:
(અ)

“જૂંની ધાયો” એટરે જૂંની ધાયો,

ય૦૧૩ તથા તેભાૂં લખતો-લખત જયામેર

સુધાયાઓનોવભાલેળથામછે .
(ફ)

“વૂંસ્થ
 ાગત ત વાભાક

જ

લાફદાય ” એટરે જૂંની ધાયાની અનુસ ૂલર્-૭ શેઠ

દળાચલેર (૧) થી (૧૦) પ્રજાયની પ્રવ ૃત્તઓ જયલાની

લાફદાય  તથા

અનુસ ૂલર્-૭ભાૂં લખતો-લખત જયલાભાૂં આલતાૂં સુધાયા-લધાયાઓનો વભાલેળ
થામછે .
(જ)

“વૂંસ્થ
 ાગત ત વાભાક

જ લાફદાય  (CSR) વત્ભત્ત” એટરે ત્નગત ભના ત્નમાભજ

ભૂંડ વલાયા જૂંની ધાયાની ોગત લાઈઓ શેઠ યર્લાભાૂં આલેર ત્નમાભજોની
વત્ભત્તતથાભૂંડવલાયાલખતો-લખતુનઃયર્લાભાૂંઆલેરવત્ભત્ત.
(ડ)

“ર્ોખ્ખો નપો” એટરે જૂંની ધાયાની જરભ ૧૯૮ તથા અમ રાગુ ડતી
ોગત લાઈઓ મુ ફ ગત ણતય  જયલાભાૂં આલેર જે-તે નાણાૂંજ મ લચ ભાટેનો
ત્નગત ભનોનપો.

(ઈ)

“લશ લટ ત્નમાભજ”એટરેત્નગત ભનાૂંલશ લટ ત્નમાભજ.
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ર.

સંસ્થાગત સામાકજક જળાાદારન (CSR) પ્રવ ૃવતઓ :
ત્નગત ભ CSR વત્ભત્ત વલાયા જૂંની ધાયાની અનુસ ૂલર્-૭ભાૂં દળાચલેર પ્રવ ૃત્તઓ ીજ  નીર્ે
મુ ફનીવાભાક જપ્રવ ૃત્તઓશાથધયલાનીયશેળે.
(અ)

ત્ળક્ષણને રગત તી ોવાહિતશત પ્રવ ૃત્તઓ, ખાવ જય ને ફાજો, ભહિતશરાઓ, ાજટ લમના
રોજો તથા હિતદવ્માૂંગત ોભાૂં વ્મલવાત્મજ કુળતા તથા યો ગત ાય ની તજો લધે તેલાૂં ત્ળક્ષણ
તથાયો ગત ાયવ ૃત્વધનીમો નાઓઃ

(ફ)

લરિંગત બેદ દૂ ય જયતી પ્રવ ૃત્તઓને પ્રોવાહિતશત જયવુ,ૂં ભહિતશરા વળહિતજતજયણની પ્રવ ૃત્તઓ
જયલી તથા ભહિતશરાઓ, અનાથો, ફાજો, વ ૃવધો ભાટે ગૃશોાછારાલારમો સ્થાલા તથા
લડ ર નાગત હિતયજો ભાટે અમ સુત્લધાઓ ૂય  ાડલી તથા વાભાક જ અને ળીક્ષલણજ ય તે
છાતજુથોવલાયાલેઠલાનીથતીઅવભાનતાઓદૂ યજયલાનીપ્રવ ૃત્તઓઃ

(જ)

ુ ન, લનસ્ત્ત તથા
માચલયણનુૂં વાતમ લામ તેલી પ્રવ ૃત્તઓ, માચલયણીમ વૂંતર
જીલસ ૃષ્ટ નુયક્ષણ,
ૂં
શુજલ્માણ, કૃત્લાત્નજ , કુદયતીસ્રાલોતોનુવૂં
ૂં યક્ષણતથાભાટ , શલા
અનેાણીનીગુણલતાજાલલાનીપ્રવ ૃત્તઓઃ

આઉયાૂંતવત્ભત્તવલાયા ર ય ણામેથીઉયોજતપ્રવ ૃત્તઓભાૂંજૂંનીધાયાનીઅનુસ ૂલર્-૭
ભાૂંદળાચલેરજોઈણપ્રવ ૃત્તઓનોઉભેયોજય ળજાળે.

૩.

સામાકજક જળાાદારન ખર્ચ :
CSRવત્ભત્તવલાયાજૂંનીધાયાની ોગત લાઈઓઅનુવાયજે-તે નાણાૂંજ મલચનોર્ોખ્ખોનપો

(Profit before tax) ર ા. જયોડની ઉયાૂંતનો શોમ તેલાૂં હિતજસ્વાભાૂં, ાછરાૂં રાલણ નાણાૂંજ મ
લચના વયે યાળ ર્ોખ્ખા નપાનાૂં યજ જેટરી યજભ વાભાક જ લાફદાય  ખર્ચ તય જે પાલી,
ત્નમાભજભૂંડનેબરાભણજય તેનીભૂંજૂય ભેલી CSRત્નતીના મુદૃાક્રભાૂંજ:યશેઠદળાચલેર
પ્રવ ૃત્તઓાછખર્ચજયલાનીયશેળે.

ઉય મુ ફ પાલલાભાૂં આલેર યજભ એજ જુદા ફેંજ ખાતાભાૂં ભા જયાલી તેભાૂંથી ખર્ચ જય 
ળજાળે, જેથીતેનોમોગ્મહિતશવાફયાખીળજામ.
વાભાક જ

લાફદાય  ખર્ચ ેટે પાલેર યજભભાૂંથી થમેર ફર્તને ત્નગત ભના નપા તય જે

ગત ણલાનીયશેળેનહિતશ.[ત્નમભ-૬(૨)]

૪.

મીકરિ :
ત્નગત ભની વૂંસ્થ
 ાગત ત વાભાક જ લાફદાય  ત્નબાલલા ગેગત ેની મુખ્મ લાફદાય  તથા વતાઓ

CSR વત્ભત્તની યશેળે. આ લાફદાય  ત્નબાલલા ગેગત ે જયલાની થતી પ્રવ ૃત્તઓ જે મો નાભાૂં
દૈ ત્નજઅભરીજયણભાટેતેઓત્નગત ભનાૂંલશ લટ ત્નમાભજશ્રીનીત્નુહિતજતજય ળજળે.આઉયાૂંત
વત્ભત્ત વલાયા આલી પ્રવ ૃત્ત
 ઓ જયલા ભાટે લફન વયજાય  વૂંસ્થ
 ાઓ (NGO), સ્થાત્નજ વતા
ભૂંડઅમલફન-વ્માાય વૂંસ્થ
 ાઓલગત ેયેનોવશમોગત ભેલીળજાળે.
ત્નગત ભવલાયાવાભાક જ લાફદાય ખર્ચનીયજભનોઉમોગત વૂં ૂણચ ગુ યાતયાજ્મભાૂં જયલાભાૂં
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આલળે યૂં તુ ત્નગત ભની લડ  જર્ેય  ઉયાૂંત ત્લત્લધ ક્ષેત્રાલમ જર્ેય ઓ, જાયખાનાૂં, દુજાનો લગત ેયે
જે-તે ક લ્રાભાૂં સ્થાત્ત છે  તથા લખતો-લખત જામચયત છે  તેલા જામચત્લસ્તાયને પ્રાધામ
આલાભાૂં આલળે. ત્નગત ભના જામચત્લસ્તાયભાૂં નીર્ે મુ ફનાૂં ક લ્રાઓનો વભાલેળ જયલાભાૂં
આલળે;
(૧)

લડોદયા

(ય)

અભદાલાદ

(૩)

ગત ાૂંધીનગત ય

(૪)

વાફયજાૂંઠા

()

ફનાવજાૂંઠા

(૬)

ગત ોધયા(ૂંર્ભશાર)

(૭)

ભશ વાગત ય

(૮)

દાશોદ

(૯)

ુ
છોટાઉદે ય

(૧૦)

નભચદા

(૧૧)

નલવાય

(૧૨)

જચ્છ

(૧૩)

જુનાગત ઢ

(૧૪)

જાભનગત ય

(૧૫)

યા જોટ

આ ત્નતીનાૂં મુદ્દા ક્રભાૂંજ ૧.૩(જ) શેઠ દળાચલેર ત્નગત ભની CSR વત્ભત્તનુુ
ૂં નઃગત ઠનત્નમાભજ
ભૂંડ દ્વાયા તેની ૨૦૧ ભી ફેઠજનાૂં મુદ્દા ક્રભાૂંજ : ૨૦૧.૧૭  તા.૨૧-૧૨-૨૦૨૦ થી જયલાભાૂં
આલેરછે ,જેભાૂંનીર્ેમુ ફનાવભ્મોછે :
.નં
૧

વનયામકશ્રીનું નામ
શ્રીએવજેર્તુલેદ ,IFS

હોદ્દો
અધ્મક્ષશ્રી

ભેને ીંગત ડામયે જટયશ્રી,ગુ યાતયાજ્મલનત્લજાવત્નગત ભલર.
૨

ડામયે ક્ટયશ્રી,, ગુ યાતયાજ્મલનત્લજાવત્નગત ભલર..અને

વભ્મશ્રી

ુ તાનામફાઅત્ધજવલર્લશ્રી, લનઅનેમાચ લયણ
વૂંજ
ત્લબાગત , ગત ાૂંધીનગત ય(શોદ્દા ોગત )
૩

ોઇટભેને ીંગત ડામયે જટયશ્રી

વભ્મશ્રી

ગુ યાતયાજ્મલનત્લજાવત્નગત ભલર.(શોદ્દા ોગત )
૪

ડામયે ક્ટયશ્રી, ગુ યાતયાજ્મલનત્લજાવત્નગત ભલર..અને

વભ્મશ્રી

નાણાૂંજ મવરાશજાયશ્રી,
PP{{{{{{

.

લનઅનેમાચ લયણત્લબાગત , ગત ાૂંધીનગત ય(શોદ્દા ોગત )

દે ખ-રે ખ :
ત્નગત ભ વલાયા શાથ ધયલાભાૂં આલનાય વૂંસ્થ
 ાગત ત વાભાક જ

લાફદાય  શેઠની
3

પ્રવ ૃત્તઓામો નાઓ ઉય દે ખ-યે ખ યાખલાની લાફદાય  ત્નગત ભની CSR વત્ભત્તની યશેળે.
ત્નગત ભનીCSRવત્ભત્તવલાયાત્નગત ભનાવૂંફત્ૂં ધતઅત્ધજાય ભાયપતેસ્થતાવજય પ્રવ ૃત્િઓ
મોગ્મય તેથમેરછે તેફાફતનુપ્રભાણરાલભે
ૂં
લલાનુયશે
ૂં ળેતથાત્નગત ભત્વલામઅમવૂંસ્થા
ભાયપતે CSR પ્રવ ૃત્િઓ શાથ ધયલાભાૂં આલે તેલા હિતજસ્વાભાૂં CSR પ્રવ ૃત્િના નાણાૂં ખર્ાચમા
ફાફતનુજેતે
ૂં
વૂંસ્થાાવેથીઓડ ટજમાચફાદર્ાટચ ડચએજાઉટટનુપ્રભાણરાલભે
ૂં
લી,ખાતય 
જયલાની યશેળે તથા ત્નગત ભના પ્રત્તત્નત્ધ ભાયપતે થમેર જાભગત ીય  ની ર્જાવણી ણ જયલાની
યશેળે જે જૂંની ધાયાની

ોગત લાઈઓને આત્ધન વાભાક જ

લાફદાય ની પ્રવ ૃત્તઓ શાથ

ધયલાભાૂંઆલીયશેરછે તથાલખતો-લખતત્નમાભજભૂંડનેઅશેલારજયલાનોયશેળે.
CSR ખર્ચ ેટે લીધાત્નજ ય તે ખર્ચલાની થતી જે તે નાણાૂંજ મ લચની યક્ભ તથા અગત ાઉના
નાણાૂંજ મ લચની લણ-લયામેર યક્ભનો વૂં ૂણચ લયાળ ન થામ માૂં સુધી, તેની ત્લગત ત
દળાચલતુરાલજફોડચ ઓપડામયે ક્ટવચનીપ્રમેજફેઠજભાૂંયાખલાનુયશે
ૂં ળે.

૬.

પ્રગટનકરિ, હેળા ળગે રે :ત્નગત ભની CSR વત્ભત્ત વલાયા CSR ત્નતી ઘઢ , ત્નગત ભનાૂં ત્નમાભજ ભૂંડને બરાભણ જય ,
ભૂંડ ાવેથી ભૂંજૂય જયાલલાની યશેળે. ત્નમાભજ ભૂંડ વલાયા CSR ત્નતી ભૂંજૂય જયામેથી તેને
ત્નગત ભનીલેફવાઈટઉયપ્રત્વત્વધજયલાનીયશેળે.
લધુભાૂંત્નગત ભવલાયાતેનાૂંત્નમાભજોનાૂંઅશેલારભાૂંઆવાથેવાભેરસુધાયે ર“ANNEXURE”
મુ ફનો CSR પ્રવ ૃત્તઓનો લાત્જ અશેલાર વાભેર જયલાનો યશેળે [જુઓ ત્નમભ 10 (ii)
Companies (CSR Policy) Amendment Rules 2021]
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