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૧.

પ્રસ્તાવના, ટં કુ મથાળુ, વ્યાખ્યાઓ :
૧.૧

પ્રસ્તાવના ગુ રાતરા યવનત્વજાસત્નગત મલલત્મટેડએગુ રાતસરજારશ્રીનુએજજાહે
ૂં
રસાહસ
છે . જેની સ્થાપના જૂંપની રારા, ૧૯પ૬ હેઠળ તા.ર૦-૮-૧૯૭૬નાૂં રો  એજ સરજાર 
જૂંપની તર જે થયેલ છે . ત્નગત મનાૂં ઉદ્દે શોમાૂં મુખ્યવે ગુ રાત રા યમાૂંથી પ્રાપ્ત થતી
ગત ૌણવનપેરાશોનોસઘનઉપયોગત તથાત્વજાસજરવાઅથે જાયોજરવાનોછે .ત્નગત મ
જૂંપની રારા હેઠળ નોંરાયેલ સરજાર  જૂંપની હોઈ, જૂંપની રારાની ોગત વાઈઓ તથા
ત્નયમોનુત્નગત મપાલનજરતુ
ૂં
આવ્
ૂં
ુ ૂં છે .તારતસરજારવવારાાહારપાડવામાૂંઆવેલ
નવીન જૂંપની રારા, ર૦૧૩ની જલમ ૧૩પ તથા જૂંપનીઝ (સૂંસ્થ
 ાગત ત સામાક જ
વાારાર ) ત્નયમો, ર૦૧૪ તથા જૂંપની રારા, ર૦૧૩ની અનુસલર્-૭ને વૂંર્ાણે લેતાૂં
ત્નગત મના ત્નયામજ મૂંડળ વવારા એજ

“સૂંસ્થ
 ાગત ત

સામાક જ

વાારાર  (CSR)

સત્મત્ત” ની રર્ના જરવામાૂં આવેલ છે . ત્નગત મની CSR સત્મત્ત વવારા આ સાથે
રશાચવેલફજરાઓમાૂં ણાવેલીત્નતીઅનુસારનાૂં સામાક જજાયોતથાઆવાસામાક જ
જાયોમાટેરજમખર્ચજરવાનીરહેશે.

૧.૨

ટં કુ મથાળુ આ ત્નતીને “GSFDC સૂંસ્થ
 ાગત ત સામાક જ વાારાર  ત્નતી” જે “GSFDC CSR

Policy” જહેવામાૂં આવશે, જેમાૂં વખતો-વખત જરાયેલ સુરારાઓ તથા વરારાઓનો
૧.૩

સમાવેશજરવામાૂંઆવશે.


વ્યાખ્યાઓ :ઃ-

આ ત્નતીમાૂં વણચવેલ શબ્રોનો અય ર તે રશાચવેલ ન હોય યાૂં નીર્ે મુ ા અથચ
સમ વાનોરહેશે:
(અ)

“જૂંપની રારો” એટલે જૂંપની રારો,

ર૦૧૩ તથા તેમાૂં વખતો-વખત જરાયેલ

સુરારાઓનોસમાવેશથાયછે .
(ા)

“સૂંસ્થ
 ાગત ત સામાક

જ

વાારાર ” એટલે જૂંપની રારાની અનુસલર્-૭ હેઠળ

રશાચવેલ (૧) થી (૧૦) પ્રજારની પ્રવ ૃત્તઓ જરવાની

વાારાર  તથા

અનુસલર્-૭માૂં વખતો-વખત જરવામાૂં આવતાૂં સુરારા-વરારાઓનો સમાવેશ
થાયછે .
(જ)

“સૂંસ્થ
 ાગત ત સામાક

જ વાારાર  (CSR) સત્મત્ત” એટલે ત્નગત મના ત્નયામજ

મૂંડળ વવારા જૂંપની રારાની ોગત વાઈઓ હેઠળ રર્વામાૂં આવેલ ત્નયામજોની
સત્મત્તતથામૂંડળવવારાવખતો-વખતપુનઃરર્વામાૂંઆવેલસત્મત્ત.
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(ડ)

“ર્ોખ્ખો નફો” એટલે જૂંપની રારાની જલમ ૧૯૮ તથા અય લાગુ પડતી
ોગત વાઈઓ મુ ા ગત ણતર  જરવામાૂં આવેલ જે-તે નાણાૂંજ ય વર્ચ માટેનો
ત્નગત મનોનફો.

(ઈ)

ર.

“વહ વટ ત્નયામજ”એટલેત્નગત મનાૂંવહ વટ ત્નયામજ.

સંસ્થાગત સામાકજક જવાારારન (CSR) પ્રવ ૃવતઓ :
ત્નગત મ CSR સત્મત્ત વવારા જૂંપની રારાની અનુસલર્-૭માૂં રશાચવેલ પ્રવ ૃત્તઓ પીજ  નીર્ે
મુ ાનીસામાક જપ્રવ ૃત્તઓહાથરરવાનીરહેશે.
(અ)

ત્શક્ષણને લગત તી પોસાહિતહત પ્રવ ૃત્તઓ, ખાસ જર ને ાાળજો, મહિતહલાઓ, પાજટ વયના
લોજો તથા હિતરવ્યાૂંગત ોમાૂં વ્યવસાત્યજ કુશળતા તથા રો ગત ાર ની તજો વરે તેવાૂં ત્શક્ષણ
તથારો ગત ારવ ૃત્વરનીયો નાઓઃ

(ા)

લલિંગત તેર દર જરતી પ્રવ ૃત્તઓને પ્રોસાહિતહત જરવુ,ૂં મહિતહલા સશહિતજતજરણની પ્રવ ૃત્તઓ
જરવી તથા મહિતહલાઓ, અનાથો, ાાળજો, વ ૃવરો માટે ગૃહોાછારાલાલયો સ્થાપવા તથા
વડ લ નાગત હિતરજો માટે અય સુત્વરાઓપર  પાડવી તથા સામાક જ અને શીક્ષલણજ ર તે
પછાતજુથોવવારાવેઠવાનીથતીઅસમાનતાઓદરજરવાનીપ્રવ ૃત્તઓઃ

(જ)

ુ ન, વનસ્પત્ત તથા
પયાચવરણનુૂં સાતય ળવાય તેવી પ્રવ ૃત્તઓ, પયાચવરણીય સૂંતલ
જીવસ ૃષ્ટ નુરક્ષણ,
ૂં
પશુજલ્યાણ, કૃત્ર્વાત્નજ , કુરરતીસ્રાલોતોનુસૂં
ૂં રક્ષણતથામાટ , હવા
અનેપાણીનીગુણવતાજાળવવાનીપ્રવ ૃત્તઓઃ

આઉપરાૂંતસત્મત્તવવારા ર ર ણાયેથીઉપરોજતપ્રવ ૃત્તઓમાૂંજૂંપનીરારાનીઅનુસલર્-૭
માૂંરશાચવેલજોઈપણપ્રવ ૃત્તઓનોઉમેરોજર શજાશે.

૩.

સામાકજક જવાારારન ખર્ચ
CSRસત્મત્તવવારાજૂંપનીરારાની ોગત વાઈઓઅનુસારજે-તે નાણાૂંજ યવર્ચનોર્ોખ્ખોનફો
ર ા.પ જરોડની  ઉપરાૂંતનો  હોય  તેવાૂં  હિતજસ્સામાૂં,  પાછલાૂં રાલણ નાણાૂંજ ય વર્ચના સરે રાશ
ર્ોખ્ખા  નફાનાૂં ર% જેટલી રજમ સામાક જ વાારાર  ખર્ચ તર જે ફાળવી, ત્નયામજ મૂંડળને
તલામણ જર  તેની મૂંજર  મેળવી, મુદૃા ક્રમાૂંજ : ર હેઠળ રશાચવેલ પ્રવ ૃત્તઓ પાછળ ખર્ચ
જરવાનીરહેશે.
ઉપર મુ ા ફાળવવામાૂં આવેલ રજમ એજ જુરા ાેંજ ખાતામાૂં મા જરાવી તેમાૂંથી ખર્ચ જર 
શજાશે, જેથીતેનોયોગ્યહિતહસાારાખીશજાય.

૪.

અમિીકરિ
ત્નગત મની સૂંસ્થ
 ાગત ત સામાક જ વાારાર  ત્નતાવવા ગેગત ેની મુખ્ય વાારાર  તથા સતાઓ

CSR સત્મત્તની રહેશે. આ વાારાર  ત્નતાવવા ગેગત ે જરવાની થતી પ્રવ ૃત્તઓ જે યો નામાૂં
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રૈ ત્નજઅમલીજરણમાટેતેઓત્નગત મનાૂંવહ વટ ત્નયામજશ્રીનીત્નુહિતજતજર શજશે.આઉપરાૂંત
સત્મત્ત વવારા આવી પ્રવ ૃત્તઓ જરવા માટે લાન સરજાર  સૂંસ્થાઓ (NGO), સ્થાત્નજ સતા
મૂંડળઅયલાન-વ્યાપાર સૂંસ્થ
 ાઓવગત ેરેનોસહયોગત મેળવીશજાશે.
ત્નગત મવવારાસામાક જ વાારાર ખર્ચનીરજમનોઉપયોગત સૂંપણચ ગુ રાતરાજ્યમાૂં જરવામાૂં
આવશે પરૂં તુ ત્નગત મની વડ  જર્ેર  ઉપરાૂંત ત્વત્વર ક્ષેત્રાલય જર્ેર ઓ, જારખાનાૂં, દુજાનો વગત ેરે
જે-તે ક લ્લામાૂં સ્થાત્પત છે  તથા વખતો-વખત જાયચરત છે  તેવા જાયચત્વસ્તારને પ્રારાય
આપવામાૂં આવશે. ત્નગત મના જાયચત્વસ્તારમાૂં નીર્ે મુ ાનાૂં ક લ્લાઓનો સમાવેશ જરવામાૂં
આવશે;
(૧)

વડોરરા

(ર)

અમરાવાર

(૩)

ગત ાૂંરીનગત ર

(૪)

સાારજાૂંઠા

(પ)

ાનાસજાૂંઠા

(૬)

ગત ોરરા(પૂંર્મહાલ)

(૭)

મહ સાગત ર

(૮)

રાહોર

(૯)

ુ
છોટાઉરે પર

(૧૦)

નમચરા

(૧૧)

નવસાર

(૧૨)

જચ્છ

(૧૩)

જુનાગત ઢ

(૧૪)

જામનગત ર

(૧૫)

રા જોટ

આત્નતીનાૂંમુદ્દાક્રમાૂંજ૧.૩(જ)હેઠળરશાચવેલત્નગત મનીCSRસત્મત્તનુગત ઠનત્નયામજમૂં
ૂં
ડળ
દ્વરાતેની૧૮૮મીાેઠજનાૂંમુદ્દાક્રમાૂંજ:૧૮૮.૫તા.૪-૬-૨૦૧૬થીજરવામાૂંઆવેલછે જેનાૂં
હાલનાૂંસભ્યોનીર્ેમુ ાછે .
અ.નં

વનયામકશ્રીનું નામ

હોદ્દો

૧

શ્રીકુ ાેરતાઇડીંડોર્

અધ્યક્ષ

૨

શ્રીશૂંજરતાઇરાઠવા

સભ્ય

૩

શ્રીમત્તજ્યોત્તાેનપટે લ

સભ્ય

૪

શ્રીમત્તતારતીાેનાાગુલ ્

સભ્ય
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પ.

રે ખ-રે ખ
ત્નગત મ વવારા હાથ રરવામાૂં આવનાર સૂંસ્થ
 ાગત ત સામાક જ

વાારાર  હેઠળની

પ્રવ ૃત્તઓાયો નાઓ ઉપર રે ખ-રે ખ રાખવાની વાારાર  ત્નગત મની CSR સત્મત્તની રહેશે.
ત્નગત મની CSR સત્મત્ત વવારા ખાતર  જરવાની રહેશે જે જૂંપની રારાની ોગત વાઈઓને આત્રન
સામાક જ વાારાર ની પ્રવ ૃત્તઓ હાથ રરવામાૂં આવી રહેલ છે  તથા વખતો-વખતત્નયામજ
મૂંડળનેઅહેવાલજરવાનોરહેશે.

૬.

પ્રગટનકરિ, અહેવાિ વગે રે ત્નગત મની CSR સત્મત્ત વવારા CSR ત્નતી ઘઢ , ત્નગત મનાૂં ત્નયામજ મૂંડળને તલામણ જર ,
મૂંડળ પાસેથી મૂંજર જરાવવાની રહેશે. ત્નયામજ મૂંડળ વવારા CSR ત્નતી મૂંજર જરાયેથી તેને
ત્નગત મનીવેાસાઈટઉપરપ્રત્સત્વરજરવાનીરહેશે.
વધુમાૂં ત્નગત મ વવારા તેનાૂં ત્નયામજોનાૂં અહેવાલમાૂં આ સાથે સામેલ “ANNEXURE” માૂં
રશાચવેલ CSR પ્રવ ૃત્તઓનો વાત્ર્જ અહેવાલ સામેલ જરવાનો રહેશે તથા ત્નગત મની વેાસાઈટ
ઉપરપ્રત્સત્વરજરવાનોરહેશે.
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