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ગજુરાત રાજય વન વવકાસ વનગમ લિમીટેડ 
“GSFDC સસં્ થાગત સામાકજક જવાારારન વનતી” 
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૧. પ્રસ્ તાવના, ટ ં કુ મથાળુ, વ્ યાખ્ યાઓ :    
 

 ૧.૧   પ્રસ્ તાવના  - 
 

  ગ ુરાતરા યવનત્વજાસત્નગત મલલત્મટેડએગ ુરાતસરજારશ્રીનુૂંએજજાહરેસાહસ
છે.જેની સ્થાપના જૂંપનીરારા, ૧૯પ૬ હઠેળતા.ર૦-૮-૧૯૭૬નાૂં રો એજસરજાર 
જૂંપનીતર જેથયેલછે. ત્નગત મનાૂંઉદે્દશોમાૂંમખુ્યવેગ ુરાતરા યમાૂંથીપ્રાપ્તથતી
ગત ૌણવનપેરાશોનોસઘનઉપયોગત તથાત્વજાસજરવાઅથેજાયોજરવાનોછે.ત્નગત મ
જૂંપનીરારા હઠેળનોંરાયેલસરજાર  જૂંપની હોઈ, જૂંપનીરારાની ોગત વાઈઓતથા
ત્નયમોનુૂંત્નગત મપાલનજરતુૂંઆવ્ુૂંછે.તારતસરજારવવારાાહારપાડવામાૂંઆવેલ
નવીન જૂંપની રારા, ર૦૧૩ની જલમ ૧૩પ તથા જૂંપનીઝ (સૂંસ્થાગત ત સામાક જ
 વાારાર ) ત્નયમો, ર૦૧૪તથાજૂંપનીરારા, ર૦૧૩નીઅનસુ  લર્-૭નેવૂંર્ાણેલેતાૂં
ત્નગત મના ત્નયામજ મૂંડળ વવારા એજ “સૂંસ્થાગત ત સામાક જ  વાારાર  (CSR)
સત્મત્ત” ની રર્ના જરવામાૂં આવેલ છે. ત્નગત મની CSR સત્મત્ત વવારા આ સાથે
રશાચવેલફજરાઓમાૂં ણાવેલીત્નતીઅનસુારનાૂંસામાક જજાયોતથાઆવાસામાક જ
જાયોમાટેરજમખર્ચજરવાનીરહશેે. 
 

 ૧.૨   ટ ં કુ મથાળુ  - 
 

  આ ત્નતીને “GSFDC સૂંસ્થાગત ત સામાક જ  વાારાર  ત્નતી” જે “GSFDC CSR 

Policy” જહવેામાૂંઆવશે, જેમાૂં વખતો-વખતજરાયેલસરુારાઓતથાવરારાઓનો
સમાવેશજરવામાૂંઆવશે. 
 

 ૧.૩   વ્ યાખ્ યાઓ :ઃ- 
 

  આ ત્નતીમાૂં વણચવેલ શબ્રોનો અય ર તે રશાચવેલ ન હોય યાૂં નીર્ે મ ુા અથચ
સમ વાનોરહશેે: 
 

  (અ) “જૂંપનીરારો”એટલે જૂંપનીરારો, ર૦૧૩તથાતેમાૂં વખતો-વખત જરાયેલ
સરુારાઓનોસમાવેશથાયછે. 
 

  (ા) “સૂંસ્થાગત ત સામાક જ  વાારાર ” એટલે જૂંપની રારાની અનસુ  લર્-૭ હઠેળ
રશાચવેલ (૧) થી (૧૦) પ્રજારની પ્રવતૃ્તઓ જરવાની  વાારાર  તથા
અનસુ  લર્-૭માૂં વખતો-વખત જરવામાૂં આવતાૂં સરુારા-વરારાઓનો સમાવેશ
થાયછે. 
 

  (જ) “સૂંસ્થાગત ત સામાક જ  વાારાર  (CSR) સત્મત્ત” એટલે ત્નગત મના ત્નયામજ
મૂંડળ વવારા જૂંપનીરારાની ોગત વાઈઓહઠેળરર્વામાૂંઆવેલ ત્નયામજોની
સત્મત્તતથામૂંડળવવારાવખતો-વખતપનુઃરર્વામાૂંઆવેલસત્મત્ત. 
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  (ડ) “ર્ોખ્ખો નફો” એટલે જૂંપની રારાની જલમ ૧૯૮ તથા અય લાગુ પડતી
 ોગત વાઈઓ મ ુા ગત ણતર  જરવામાૂં આવેલ જે-તે નાણાૂંજ ય વર્ચ માટેનો
ત્નગત મનોનફો. 
 

  (ઈ) “વહ વટ ત્નયામજ”એટલેત્નગત મનાૂંવહ વટ ત્નયામજ. 
 

ર. સસં્ થાગત સામાકજક જવાારારન (CSR) પ્રવવૃ તઓ : 
 

 ત્નગત મ CSR સત્મત્ત વવારા જૂંપની રારાની અનસુ  લર્-૭માૂં રશાચવેલ પ્રવતૃ્તઓ પીજ  નીર્ે
મ ુાનીસામાક જપ્રવતૃ્તઓહાથરરવાનીરહશેે. 
 

 (અ) ત્શક્ષણનેલગત તીપોસાહિતહતપ્રવતૃ્તઓ, ખાસજર નેાાળજો, મહિતહલાઓ, પાજટવયના
લોજોતથા હિતરવ્યાૂંગત ોમાૂં વ્યવસાત્યજ કુશળતાતથારો ગત ાર નીતજોવરેતેવાૂં ત્શક્ષણ
તથારો ગત ારવતૃ્વરનીયો નાઓઃ 
 

 (ા) લલિંગત તેર દ ર જરતી પ્રવતૃ્તઓને પ્રોસાહિતહત જરવુૂં, મહિતહલા સશહિતજતજરણની પ્રવતૃ્તઓ
જરવી તથા મહિતહલાઓ, અનાથો, ાાળજો, વવૃરો માટે ગહૃોાછારાલાલયો સ્થાપવા તથા
વડ લનાગત હિતરજોમાટેઅયસતુ્વરાઓપ  ર પાડવીતથાસામાક જઅનેશીક્ષલણજર તે
પછાતજુથોવવારાવેઠવાનીથતીઅસમાનતાઓદ રજરવાનીપ્રવતૃ્તઓઃ 
 

 (જ) પયાચવરણનુૂંસાતય ળવાય તેવીપ્રવતૃ્તઓ, પયાચવરણીયસૂંતલુન, વનસ્પત્તતથા
જીવસષૃ્ટ નુૂંરક્ષણ, પશુજલ્યાણ, કૃત્ર્વાત્નજ , કુરરતીસ્રાલોતોનુૂંસૂંરક્ષણતથામાટ , હવા
અનેપાણીનીગણુવતાજાળવવાનીપ્રવતૃ્તઓઃ 
 

 આઉપરાૂંતસત્મત્તવવારા ર ર ણાયેથીઉપરોજતપ્રવતૃ્તઓમાૂંજૂંપનીરારાનીઅનસુ  લર્-૭
માૂંરશાચવેલજોઈપણપ્રવતૃ્તઓનોઉમેરોજર શજાશે. 
 

૩. સામાકજક જવાારારન ખર્ચ    
 

 CSRસત્મત્તવવારાજૂંપનીરારાની ોગત વાઈઓઅનસુારજે-તેનાણાૂંજ યવર્ચનોર્ોખ્ખોનફો
ર ા.પ જરોડની  ઉપરાૂંતનો  હોય  તેવાૂં  હિતજસ્સામાૂં,  પાછલાૂં રાલણ નાણાૂંજ ય વર્ચના સરેરાશ
ર્ોખ્ખા નફાનાૂંર%જેટલીરજમસામાક જ વાારાર ખર્ચતર જેફાળવી, ત્નયામજમૂંડળને
તલામણ જર  તેની મૂંજ ર  મેળવી, મદૃુા ક્રમાૂંજ : ર હઠેળ રશાચવેલ પ્રવતૃ્તઓ પાછળ ખર્ચ
જરવાનીરહશેે. 
 

ઉપરમ ુાફાળવવામાૂંઆવેલરજમએજ જુરાાેંજખાતામાૂં માજરાવી તેમાૂંથીખર્ચ જર 
શજાશે, જેથીતેનોયોગ્યહિતહસાારાખીશજાય. 
 

૪. અમિીકરિ   
 ત્નગત મનીસૂંસ્થાગત તસામાક જ વાારાર  ત્નતાવવાગેગત ેનીમખુ્ય વાારાર તથાસતાઓ

CSRસત્મત્તનીરહશેે.આ વાારાર  ત્નતાવવાગેગત ે જરવાનીથતીપ્રવતૃ્તઓ જેયો નામાૂં
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રૈત્નજઅમલીજરણમાટેતેઓત્નગત મનાૂંવહ વટ ત્નયામજશ્રીનીત્નહુિતજતજર શજશે.આઉપરાૂંત
સત્મત્ત વવારાઆવી પ્રવતૃ્તઓ જરવા માટે લાન સરજાર  સૂંસ્થાઓ (NGO), સ્થાત્નજ સતા
મૂંડળઅયલાન-વ્યાપાર સૂંસ્થાઓવગત ેરેનોસહયોગત મેળવીશજાશે. 
 

ત્નગત મવવારાસામાક જ વાારાર ખર્ચનીરજમનોઉપયોગત સૂંપ  ણચગ ુરાતરાજ્યમાૂંજરવામાૂં
આવશેપરૂંતુ ત્નગત મનીવડ જર્ેર ઉપરાૂંત ત્વત્વરક્ષતે્રાલયજર્ેર ઓ, જારખાનાૂં, દુજાનોવગત ેરે
જે-તે ક લ્લામાૂં સ્થાત્પત છે તથા વખતો-વખત જાયચરત છે તેવા જાયચત્વસ્તારને પ્રારાય
આપવામાૂં આવશે. ત્નગત મના જાયચત્વસ્તારમાૂં નીર્ે મ ુા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) છોટાઉરેપરુ 

 (૧૦) નમચરા 
 (૧૧) નવસાર  
 (૧૨) જચ્છ 

 (૧૩) જુનાગત ઢ 

 (૧૪) જામનગત ર 

 (૧૫) રા જોટ 
 

 આત્નતીનાૂંમદુ્દાક્રમાૂંજ૧.૩(જ)હઠેળરશાચવેલત્નગત મનીCSRસત્મત્તનુૂંગત ઠનત્નયામજમૂંડળ
દ્વરાતેની૧૮૮મીાેઠજનાૂંમદુ્દાક્રમાૂંજ:૧૮૮.૫તા.૪-૬-૨૦૧૬થીજરવામાૂંઆવેલછેજેનાૂં
હાલનાૂંસભ્યોનીર્ેમ ુાછે. 
 

 

અ.ન ં વનયામકશ્રીનુ ંનામ હોદ્દો 
૧ શ્રીકુાેરતાઇડીંડોર્ અધ્યક્ષ 
૨ શ્રીશૂંજરતાઇરાઠવા સભ્ય 
૩ શ્રીમત્તજ્યોત્તાેનપટેલ સભ્ય 

૪ શ્રીમત્તતારતીાેનાાગલુ ્ સભ્ય 
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પ. રેખ-રેખ   
 

 ત્નગત મ વવારા હાથ રરવામાૂં આવનાર સૂંસ્થાગત ત સામાક જ  વાારાર  હઠેળની
પ્રવતૃ્તઓાયો નાઓ ઉપર રેખ-રેખ રાખવાની  વાારાર  ત્નગત મનીCSR સત્મત્તની રહશેે.
ત્નગત મનીCSRસત્મત્તવવારાખાતર જરવાનીરહશેેજેજૂંપનીરારાની ોગત વાઈઓનેઆત્રન
સામાક જ વાારાર નીપ્રવતૃ્તઓહાથરરવામાૂંઆવીરહલેછેતથાવખતો-વખતત્નયામજ
મૂંડળનેઅહવેાલજરવાનોરહશેે. 

૬. પ્રગટનકરિ, અહવેાિ વગેરે  - 
 

 ત્નગત મનીCSR સત્મત્ત વવારાCSR ત્નતી ઘઢ , ત્નગત મનાૂં ત્નયામજ મૂંડળને તલામણ જર , 
મૂંડળપાસેથીમૂંજ રજરાવવાનીરહશેે. ત્નયામજમૂંડળવવારાCSR ત્નતીમૂંજ રજરાયેથીતેને
ત્નગત મનીવાેસાઈટઉપરપ્રત્સત્વરજરવાનીરહશેે. 
 

વધમુાૂં ત્નગત મ વવારા તેનાૂં ત્નયામજોનાૂં અહવેાલમાૂંઆ સાથે સામેલ “ANNEXURE” માૂં 
રશાચવેલCSR પ્રવતૃ્તઓનોવાત્ર્ જઅહવેાલસામેલજરવાનોરહશેેતથા ત્નગત મનીવેાસાઈટ
ઉપરપ્રત્સત્વરજરવાનોરહશેે. 
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